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RINKIMINE PROPAGANDA 
PRASIDERA PRANCŪZIJA VALOSI NUO PLAKTOSIOS KOLONOS

Ministerio pirmininko pavaduotojas Morriso- 
nas paleido pirmuosius rinkimines propagandos 
šuvius. Savo kalboje jis daugiausia kreipėsi i 
šeimininkes ir vidurinio luono žmones, prašy
damas juos paremti Darbo Partiją rinkimus 
laimėti ir tęsti pradėtą darbą krašto gerovei. 
Darbiečiai trečiadieni paskelbė rinkimini mani
festą, konservatoriai ir liberalai žada savo mani
festus paskelbti vėliau.

Darbo partijos manifestas didžiausią dėmėsi 
kreipia i darbo sąlygas ir užtikrinimą, kad visiems 
bus užtektinai darbo. Atrodo, kad darbiečiu 
rinkimine propoganda tuo labiausiai ir remsis. 
Prekių kainu kontrole paliks, kol bus reikalinga. 
Miasto produktams subsidijos ir toliau bus 
mokamos, kad pragyvenimas nepabrangtu. Ma
žiau dėmesio manifeste kreipiama i suvalstybi- 
nimą, bet cukriaus ir cemento pramones ieina 
i suvalstybinimo programą. Kur privati inicia
tyva pasirodys nepakankama ar kenkianti gyven
toju reikalams, bus įsteigtos valstybines imones, 
kad varžytųsi su privačiomis. Darbo partijos 
manifestas pavadintas „Laimėkime kartu”.

Konservatorių partijos vadas Churchillis su
trumpino savo atostogas Madeiroje ir grižo i 
Angliją rinkiminei propogandai vadovauti. Šešta
dieni jis kalbės per radiją. Ši kalba bus partine, 
bet ne rinkimine. Tai tik parengiamieji darbai 
kovai, kuri oficialiai prasidės vasario 3 d., kada 
karalius paleis dabartini parlamentą, kuris kaip 
žinoma po Kalėdų visai nesusirinko.

Visos partijos atsargiai imasi rinkimines pro- 
pogandos žygiu. To priežastis yra išlaidu apri
bojimas. Kiekvienas kandidatas gauna teisę 
išleisti rinkiminei propogandai aprėžtą sumą 
pinigu (tarp 600 ir 900 svaru pagal rinkėju skai
čių), ir dėlto kiekvienas j u nori pasilikti kiek 
galima didesnę sumą rinkimines propoganaos 
pabaigai. Kandidatas, išleidęs daugiau pinigu, 
negu leista, gali būti nepriimtas i parlamentą.

NUSKENDO POVANDENINIS 
LAIVAS

Vieną tamsią nakti pereitą savai tą Temzes 
žiotyse britu povandeninis laivas „Truculent” 
susidūrė su švedu prekybiniu laivu „Divina” ir 
tuojau nuskendo. Iš 79 asmenų įgulos tik 15 
išsigelbėjo. Juos iš vandens išgelbėjo minėtas 
laivas ir olandu laivas „Almdijk”, kuris pasiuntė 
pirmąji SOS signalą apie nelaimingą atsitikimą. 
Del tokio pavėlavimo pagelba iš sausumos labai 
vėlai pasiekė nelaimes vietą, ir daug jurininku, 
kuriems pavyko apleisti pov. laivą ir pakilti i 
viršų, žuvo nuo šalčio ir nuovargio.

Švedu laivo kapitonas teisinasi, kad jis ilgą 
laiką nežinojęs, jog nuskendęs laivas buvęs po
vandeninis, o jo radio esąs labai blogas ir ne- 
visada veikiąs. Jis tik vienas visam laive žinąs, 
kaip tą radio operuoti. Tačiau jo pirmoji pa
reiga buvo išgelbeti tuos, kurie šaukėsi pagelbos 
ir negalėjęs gaišinti laiko prie radio.

Britu admiralitetas padare slaptą asmenų 
apklausinėjimą, ' o švedu konsulate „Divinos” 
kapitonas viešai pareiškė, teisindamas savo 
elgesį. Visuomene reikalauja, kad nuskendimo 
priežastys butu viešai ištirtos.

MILŽINIŠKI SOVIETU 
MANEVRAI

Kovo menesi Pabaltijo kraštuose ivyks di
džiausi rusu ginkluotu pajėgu manevrai, kuriuose 
dalyvausią 200.000 raudonarmiečiu ir stiprus 
Rytu bloko valstybių kariniu pajėgu vienetai. 
Manevruose dalyvaus R. Vokietijos kariuomenes 
(„liaudies policijos”) vyriausias inspektorius, 
buvęs wermachto generolas Hans Wulz ir gene
raliniai inspektoriai von Witzleben ir von Weech.

Rusu isakymu, Berlyne-Wilhelmsruhe vokiečiai 
ruošia planus i manevrus įtraukti 8.000 — 10.000 
R. Vokietijos kareiviu. Minėti inspektoriai 
netrukus vyks pasitarimams i Varšuva. Pasi
tarimuose dalyvausią sovietu maršalai Timešenko 
ir Konievas. (Vi)

PADĖKOS ŽODIS
Mano 70-ties metu sukakties proga man buvo malonu gauti daug sveikinimu ir gražiu 

linkėjimu bei dovanu-dovaneliu. Nemalonu vienok man yra, kad del ju daugybes aš ne
galiu visiems už tai padėkoti asmeniniais laiškais. Tikiuosi, man bus tai atleista. Vienok 
nors spaudos keliu aš norėčiau pareikšti visiems, tuo ar kitu budu prisidejusiems prie šių 
sukaktuviu paminėjimo, kaip giliai aš esu dėkingas užju malonius sveikinimus ir linkėjimus. 
Seniui, pradedančiam „antrąją jaunystę”, tas yra didelis padrąsinimas ir toliaus ištikimai 
arti Tėvynės dirvą. Už tai visiems mano nuoširdus lietuviškas „AČIŪ!”

B. K. Balutis, Lietuvos Ministeris

SAVAITES ĮVYKIAI
CEILONO SALOJE vykstanti Britu Common- 

wealtho valstybių užs. reikalu konferencija 
svarsto Azijos reikalus. Tarp ju ir įvykius Kini
joje. Tikslas — nustatyti gaires politikai, kuri 
galėtu priešintis tolimesniam komunizmo pleti- 
muisi Azijoj.

Jau konferencijos pradžioje min. Bevinas 
susidūrė su aštroka kai kuriu dominijų kritika. 
Australija ir N. Zelandija nepritare ir sukritikavo 
D. Britaniją, Indiją, Pakistaną ir Ceiloną už 
pasiskubinimą pripažinti Mao Tse Tungą, ne
pasitarus prieš tai su kitomis dominijomis.

Turint galvoje šiuos pareiškimus, atrodo, jog 
abiejuose šiuose kraštuose valdžios vairą paėmus 
konservatoriams ar liberalams ju politika žymiai 
skiriasi nuo Bevino vedamos politikos.

Kurios bebutu tos konferencijos galutines 
išdavos ir nutarimai, pats jos sušaukimo faktas 
bei vieta rodo, kad T. Rytuose leidžiasi pasauli
nes kolonijines politikos saule ir aušta naujas 
laikotarpis — Azijos nepriklausomu, naujai 
susikurusiu valstybių bendradarbiavimas su bal
tosios rases valstybėmis, kaip lygiu su lygiais

Nors D. Britanija, Prancūzija bei Olandija 
turi toje pasaulio dalyje dar šiek tiek kolonijų, 
tačiau visos didžiosios Azijos tautos yra išsiko
vojusios nepriklausomybę. Dar tik Indokinija 
ir Malajiečiai yra pusiaukeleje i visišką nepri
klausomybę. 

♦ * *
VASARIO 23 d. RINKIMAI I D. BRITANI

JOS PARLAMENTĄ. Netenka abejoti, kad 
ateinančios savaites D. Britanijos gyvenimas bus 
absorbuotas kovos del parlamento rinkimu. 
Jeigu šiaip pilkasis D. Britanijos pilietis mažai 
tesijaudina del pasaulines politikos įvykiu ir 
laikrašti ima i rankas, tik del jo paskutiniojo, 
dažniausia sportui skirto, puslapio, priešrinki
miniu laikotarpiu dažnas britas tikriausia pamirš 
užpildyti poolio kuponą.

Parlamento rinkimai yra bene vienintelis taikos 
metu įvykis ligi sielos gelmių sujudinąs kiekvieną, 
mokytą ar prasčioką britą.

Šis dideles reikšmes šio krašto gyvenime 
ivykis, sujudinąs plačiąsias mases, pirmoje eileje 
daro itakos tuo laikotarpiu valdžios sluogsniams 
bei pačiai vyriausybes politikai.

Rinkimu laikotarpis demokratiniame krašte 
organiškai atneša politini nusilpnėjimą, para- 
ližuodamas ir užsienio politiką ir krašto ūkinio 
gyvenimo raidą. Visiškai natūralu, kad tuo 
neaiškumu kupinu laikotarpiu visi pagrindines 
reikšmes sprendimai turi būti nudelsiami, atide 
darni.

Suvedus tuos faktus aiškėja, kad pasaulines 
politikos įvykiu raida neatsižvelgia paskiru 
kraštu būkles ir reikalauja ju kiekvienu momentu 
sprendimo. Tenka džiaugtis, kad ši kartą priešrin
kiminis laikotarpis nustatytas trumpas ir tuo 
pačiu neaiškumo laiko tarpas nebus ilgas.

Ryšium su rinkiminiu įkarščiu, kuris su kiek
viena diena vis labiau apims visą kraštą ir su 
kurio poreiškiais mums teks susidurti kiek
viename žingsnyje, iškyla ir musu laikysenos tu 
ivykiu akivaizdoje klausimas. Čia turima gal
voje lietuviai, tremtiniai, ne Britanijos piliečiai.

Musu, kaip šio krašto svečiu, būkle reikalauja 
iš musu pasilikti tik žiūrovu roleje.

Kategoriškesni pareiškimai i tą ar kitą pusę, 
agitacinio pobūdžio pasikalbėjimai, kad ir su 
kiekvieną dieną sutinkamais bendradarbiais ar 
pažįstamais britais neatneštu garbes nei musu 
politinei sąmonei, nei kulturingu žmonių vardui.

Što krašto valdžios pasirinkimas yra grynai 
šio krašto piliečiu reikalas, teisine pareiga. Ne 
musu. G. PUŽAS

———— j
Amerikos ir Kanados kariniai ekspertą 

planuoja bendrą šiaurines Amerikos gynimą. 
Vyriausias ju tikslas — išdirbti apsigynimą nuo 
oro puolimu ir pristatyti pakankamai radaro 
stočių.

(MUSU PARYŽIAUS KORESPONDENTO 
PRANEŠIMAS)

Ši kartą prancūzai pasakė „užteks” ir nutarė 
apsivalyti nuo penktosios kolonos. Negana, 
kad prancūzai komunistai kasasi po valstybes 
pamatais, bet Prancūzijoje buvo susisukę guštas 
ir svetimšaliai komunistai, kaip lenkai, kurie 
nesivaržydami vare Kremliaus propagandą ir 
sabotavo Prancūzijos atsistatymą.

Nereikia užmiršti, kad Prancūzijoje yra daug 
lenku, kurie remia savo tremties vyriausybę ir 
siekia Lenkijos išvadavimo, bet dar daugiau 
tokiu, kurie atvykę po karo, ar prieš karą tapo 
dabartines Varšuvos vyriausybes agentais ir 
veikia išvien su Prancūzu komunistais.

Po visos eiles atsitikimu tarp Paryžiaus ir 
Varšuvos, prancūzu policija pereitą savaitę 
ištrėmė apie 50 lenku komunistu, pasižymėjusiu 
agitacija ir antipraneuziška veikla, uždare visas 
komunistines lenku organizacijas, o kitus ispejo, 
kad jei nesilaikys lojaliai, tai turės susikrauti 
bagažą ir grižti i savo mielą tėvynę.

Keista, kad tremiamieji lenkai, kurie čia vare 
stalinišką propagandą, apleisdami Prancūziją 
verke, nes jie nujaučia koks gyvenimas ju laukia 
Lenkijoje.

Varšuvos vyriausybe iš pradžių atsake repre
sijomis, suimdama Lenkijoj dar kelis prancūzus 
(ne taip jau daug ten ju pasiliko), o vėliau ofi
cialiai kreipėsi i Prancūziją, kad butu atšauktas 
draudimas veikti lenku organizacijoms Prancū
zijoje.

Prancūzai patenkinti vyriausybes žygiu, kad 
ji valo kraštą nuo tarptautiniu brigadų, kurios 
pasiryžusios prancūzu kareiviams smogti peiliu 
i nugarą, jei tik sovietu armija priartėtu prie 
Prancūzijos.

» ♦ »

Didieji lenkiasi Mao Tse Tungui
Užsienio stebėtojus domina dabar ne Prancū

zijos vidaus įvykiai, Italijos neramumai, o Toli
mieji Rytai, kur turės paaiškėti kuris blokas 
nusvers.

Stebejimo centru yra Mao Tse Tungas ir jis 
gali save laikyti laimingiausiu, nes „didieji” 
jam jau žemai lenkiasi, stengdamiesi pataikauti.

Stalinas vis dar nišleidžia Mao Tse Tungo 
iš Kremliaus ir pasisodinęs prie „samavoro” 
vaišina arbata, stengdamasis įtikinti, kad jam 
nepakeliui su angoslaksais.

Bet štai scenoje pasirodė Achesonas, kuris 
savo paskutinėje kalboje išdėstė eilę pasiulymu 
Pekino diktatoriui, su mažyte sąlygą, jei jis 
nutrauksiąs santykius su Stalinu. Amerika ir 
Rusija negali pakęsti, kad Mao Tse Tungas iš 
karto draugautu su dviem.

Achesono pasirinkta taktika yra opi. Nes ne 
taip senai amerikiečiai reme Mao Tse Tungo 
priešą Čankaišeką. Bet ką tai reiškia geriems 
politikams. Achesonas išmėtė už borto Čankai
šeką ir nusišluostęs ranką tiesia Mao Tse Tungui, 
įspėdamas, kad jo sąjunga su Rusija atnešianti 
Kinijai nelaimiu.

Achesonas tvirtina, kad Amerika visada rėmusi 
kraštą, kuris buvo pasiryžęs ginti savo sienas 
nuo agresoriaus, deja iš istorijos to nematyti. 
Viena po kitos valstybes leista rusams praryti. 
Vargu ir dabar Amerika pasijudintu, jei Rusija, 
sakysim, užpultu mažytę Suomiją.

Don Jaime Burbonas, vyriausias (buv.) Ispa
nijos karaliaus sūnūs, prieš 16 metu atsisakė 
pretenzijų i ispanu sostą, bet dabar, jau apsigal
vojo ir jas reiškia.

Albertas Einšteinas, 70 metu amžiaus moksli
ninkas, išgarsėjęs relatyvumo teorija, dabar 
išleido ne mažiau reikšmingą darbą, aiškinda
mas traukos ir elektros magnetinius dėsnius.

Mao Tse Tungas gerai žino, ko Rusija siekia. 
Jis žino, kad Stalinas niekad neatsisakys Man- 
džurijos, Mongolijos... Bet ar del to derybos 
tarp Pekino ir Kremliaus turėtu iširti? Netikė
kime. Abu diktatoriai nėra tiek kvaili ir visad 
mokes susitarti. Skirtis su Maskva? Nesąmone 
taip manyti. Nemanoma, kad ir Achesonas 
tam tiki. Greičiausia jis nori paruošti Amerikos 
opiniją raudonosios Kinijos pripažinimui.
>■■* -■

Molotovas perima užsienio politiką
Per kinu-sovietu derybas paaiškėjo vienas 

naujas faktas, kad vėl i pirmąją vietą iškyla • - 
Molotovas, kuris pirmininkauja sovietu dele
gacijai.

Iš Maskvos pasiekę žinios sako, kad ten eina 
smarkios varžybos tarp Malenkovo ir Molotovo, 
kurios suskaldžiusios Politbiurą i dvi grupes. 
Malenkovas noris, kad Rusija vestu griežtesnę 
politiką vakaru valstybių atžvilgiu, o Molotovas 
siūląs sušvelninti.

Žiniomis iš Vokietijos, Molotovas bus paėmęs 
viršų. Sovietinis „strong man” Berlyne, pulkinin
kas Tulpanovas, atšauktas i Rusiją ir rytu Vo
kietijoje sovietai pradėjo vesti švelnesnę poli
tiką.

Didesnes varžybos jaučiamos Tolimuose Ry
tuose.

Visu tuo susirūpinęs Tito. Jei Malenkovas 
laimes, tai jis turės laukti greitos Kremliaus 
veiklos prieš ji, jei Molotovas, tai gales kuri 
laiką atsikvėpti.

Tačiau Stalinas visoj šioj istorijoj tyli. Jis 
nori leisti abiem grupėm parodyti geriau savo 
planus ir tik paskui paskirti laimėtoją. Iš to 
bus žinoma kokia ateitis žadama pasauliui.

VYT. ARŪNAS

LIETUVIAI REMIA EUROPOS 
FEDERACIJĄ

Praėjusią savaitę Paryžiuje ivyko informacine 
konferencija Centrines ir Rytu Europos Fede
racijos Sąjūdžio, kuriame dalyvavo įvairiu tautu 
atstovai, pakviesti kaip paskiri asmenis.

Iš lietuviu konferencijoj dalyvavo Lietuvos 
atstovas Prancūzijoje Dr. St. Bačkis, prof. Bal
trušaitis, pulk. J. Lanskoronskis, ministras E. 
Turauskas, P. Dulevičius ir V. Arūnas.

Ministras E. Turauskas, kuriam teko didžiąją 
dali konferencijai pirmininkauti pavaduotojais 
buvo prof. Aieks Aspel (estas) ir Dr. Rydlevski 
(gudas). Lietuviu grupes vardu min. Turauskas 
pranešė, kad Lietuva visad stengėsi aktingai 
dalyvauti Europos gyvenime ir del savo geogra
fines būkles, būdama didžiųjų ekspansijonis- 
stiniu valstybių apsupta, geriau kaip kitos val
stybes žino, koki pavoju sudaro izoliacijonizmas. 
Lieruviai dideliu dėmėsiu žiuri i bendradarbia
vimo išplėtimą tarp Europos tautu ir aktingai 
dalyvauja visuose federaciniuose sąjūdžiuose. 
Paryžiuje veikia baltu federalism klubas, yra 
isikurusi Europos Sąjūdžio Lietuviu Tautine 
Taryba,

Lenkas Slavinskis pranešė apie Rytu ir Centri
nes Europos Federacinio Sąjūdžio organizavimo 
reikalą. Jo pranešimas šukele ilgas diskusijas 
ir susilaukė kritikos.
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MINISTERIO BRONIAUS BALUČIO ASMENY PAGERBTA LIETUVA
Sausio 14 d. Londone įspūdingai pagerbtas 

Ministeris Bronius Balutis, jo 70 metu amžiaus 
sukaktuviu proga. Pagerbti susibūrė tautiečiai 
iš artimesniu ir tolimesniu Anglijos kampu, 
Škotijos, net ir iš užsienio ir pagaliau plati Lon
dono visuomene. Pilnutėlėje Westminsterio 
Katedros saleje vaikučiai ir jaunimas būrėsi su 
vyresniąja karta, o svečiu tarpe mateme musu 
aukštus diplomatines tarnybos asmenis su jos 
šefu Ministeriu St. Lozoraičiu priešakyje.

Gėlėmis papuoštoje scenoje, lietuvišku pa
pročiu apipintą kėdę, plojimu sutiktas, užėmė 
baltagalvis, bet jaunuoliško gyvumo pilnas, šio 
vakaro svarbiausias asmuo — jubiliatas ministe
ris B. K. Balutis. Pradedami minėjimą gyvai 
jautėme, kad mes tik netobulai ir netokiose 
aplinkybėse, kokiu yra vertas jubiliatas, galime 
paminėti šias garbingas sukaktuves. Pagaliau 
savo mintimis, galbūt, mes visi nulėkėm i tė
vynę, ir artimuosius, kurie skaudžiai prispausti, 
negalėjo dalyvauti šiam akte taip kaip laimin
gesni laisvojo pasaulio tautiečiai.

Kada DBLS Pirmininkas p. Bajorinas pakilo 
atidaryti šio susirinkimo, prieš ji nebuvo abejinga 
minia, o gerais linkėjimais ir gera valia spin
duliuojantis gausus tautiečiu būrys. P. Bajori
nas padėkojo jubiliatui, kad niekada nepaliko 
musu, net ir sunkiausiose valandose. Deja, 
tęsė pirmininkas, mes negalime tinkamai atsily
ginti už nuopelnus, — tai vieną dieną padarys 
tėvynė. Baigiant atidaromąjį žodi kviečiami 
visi sugiedoti jubiliatui ilgiausiu metu.

PASKAITA
Po to p. J. Senkus savo gyva paskaita mus 

nuveda septynias dešimtis metu atgal i Daina
vos šąli — Dzūkiją, kur artojams Ipolitui ir 
Uršulei Balučiams gimė sūnūs Bronius, kaip jis 
piemenelio vargdienielio dienas ten gyveno, 
mokėsi, veržėsi aukštyn, paliko kraštą ir išvyko 
i tolimą Ameriką, — kaip pabėgėlis. Ir štai to 
jaunuolio gyvenimas pradeda rištis su atgimimo 
kovu istorija, kol visai susilieja ir pasidaro nuo 
ju neatskiriamas. Tautos laisve buvo tada tik 
tolima svaja, valstybinio masto derybos jai 
iškozoti — nepasiekiamai toli, nors pasiryžimai
»»♦♦♦♦♦♦ Po sveikinimu žodžiu — seka sveikinimai

v raštu kuriuos perskaito DBLS Coventry apy-

UITUVOS DIPLOMATINES TARNYBOS SETAS AKTUALIAIS KLAUSIMAIS
Lietuvos Diplomatines Tarnybos šefas, mini

steris St. Lozoraitis, grįždamas iš Amerikos, 
buvo sustojęs keliom dienom Londone, kur 
maloniai pasidalino savo spūdžiais iš keliones 
su DBLS Centro Valdybos ir Tarybos nariais.

Pasikalbėjimas ivyko DBLS būstinėje ir truko 
per porą valandų. Pasikalbėjimo metu iškilo 
aktualiu klausimu, i kuriuos ministeris išsamiai 
atsake.

Del savo keliones ministeris pažymėjo, kad 
jis jau senokai rengėsi vykti i Ameriką, bet ank
sčiau nepasitaikė tinkamos progos. Todėl, 
kai praėjusiais metais buvo pakviestas atidaryti 
Lietuviu Dailės Parodą Naujorke, mielai kvie
timą prien e ir išvyko.

Viešėdamas Amerikoje, ministeris turėjo už
davinį, be kontakto su Amerikos lietuviais,
susitikti su diplomatiniais ir politiniais sluok
sniais, kad galėtu juos painformuoti apie labai 
sunkią Lietuvos būklę, kuri susidarė rusam kraš
tą okupavus; apsvarstyti su jais su ta būkle 
susijusius klausimus ir ieškoti paramos tei-
singai Lietuvos bylai. Jis buvo priimtas JAV 
Valstybes Departamento pareigunu ir JTO vi
sumos pirmininko gen. Romulo, taip jau kalbė
josi su įvairiu knš.u atstovais minėtoje organi
zacijoje. Su visais buvo klausimai nuodugniai 
svarstyti ir pastatyti i platesnę ir palankesnę 
musu siekimams platumą, kaip iki šiol buvo.

Iš visu atsilankymu, priėmimu ir pasikalbėji
mu ministeris padere keletą svarbesniu išvadų.

Lietuvos klausimas, nei JAV ištaigose, nei 
JTO atstovu nelaikomas baigtas. Jo sprendi
mas dar turės ateiti. Todėl mes turime dary
ti visą, kad jis neįvyktu be musu žinios ir mums 
nepaigeidaujama prasme.

Ministerio pasirodymas JTO visumos susi
rinkime sudarė staigmeną žurnalistams, todėl 
Lietuvos klausimas JAV spaudoje buvo plačiai 
ir teisingai negrinejamas.

Ministeris turėjo du pasimatymus su JTO 
pirm. gen. Romulo. Buvo priimtas ir ponios 
Roosewelt, kuri pirmininkauja Žmogaus Tei
sėms Ginti komisijai. Ji buvo sudominta Lie
tuvos klausimu ir prižadėjo pati imtis atatin
kamos akcijos komisijoje ir spaudoje.

Kaip aiškėja, rusai Lietuvos klausimui skiria 
dideles reikšmes ir daro visą, kad gautu esamos 
padėties, t.y. Lietuvos inkorporavimo pripaži
nimą. Iki šiol ju pastangos buvo bergždžios.

Ministeris pažymėjo, kad jis, tiek JAV ištaigu, 
kiek ir JTO buvo respektuojamas pagal jo ran
gą ir pedei i.

Iš jo kalbos susidarė vaizdas, kad pokarine 
įvykiu raida nerodo, jog svarbieji pasaulio po
litikos klausimai gales būti taikiu budu išspręs
ti. Nuolat auganti Sovietu Rusijos agresija 
anksčiau ar vėliau išprovokuos karą.

Anot ministerio, Lietuviu Dailės Parodą 
Amerikoje buvo gera, ir jos propagandine reik-

buvo dideli. Tu laikuT nepalaužiamą^dvasią 
jubiliatas taip^puikiai sugebėjo išreikšti keletą 
žodžiu: tas laisvesnevertas, kas negina jos. 
Pagaliau išsipildymo diena. atėjo, karo audru 
nuvargintoje tevyneje jau gaude Laisves Varpas, 
tačiau tarptautine Lietuvos padėtis buvo, dar 
taip sunki. Jubiliatas pereina dirbti i diploma
tinę tarnybą, norėdamas pagelbeti tėvynei ten, 
kur jis turėjo daug patyrimo. Ir taip po ištisus 
dešimtmečius jubiliatas atiduoda savo dideli

Vykdomosios Tarybos sveikinimą, pasirašytą pirm. 
M. Krupavičiaus ir Užsieniu^ Reikalu Tarnybos 
Valdytojo J. Brazaičio. „Per toli esame, jie 
rašo, kad akis i aki galėtume pristatyti pasveikini
mo, pagarbos, linkėjimu sentimentus. Tačiau bent 
negyva raide norim išreikšti gyvas savo mintis 
ir šiltus jausmus Jums, kuriame matome jubiliatą,.; 
bet jauną ir energingą, atkirstą nuo' tėvynės, 
bet stovinti Nepriklausomos Lietuvos Sargyboje 
ir tos Lietuvos simboli.

patyrimą ir nenuilstamą darbą tevyneje gyvenan
čiu tautiečiu labui, nors pats taip ilgėdamasis 
būti ten. Ir taip iki šios dienos jubiliatas tvirtai 
eina tuo keliu, kuri pradėjo savo jaunystėje.

SVEIKINIMAI
Po labai šiltai sutiktos p. Senkaus paskaitos, 

seka pasveikinimai žodžiu. Pirmasis sveikina 
Diplomatines Tarnybos šefas ministras Lozorai
tis, kuris užtęsė savo buvimą Londone, kad 
galėtu dalyvauti šiam susibūrime. Min. Lozo
raitis pabrėžia, kad šis minėjimas nėra privatus 
dalykas, o priklausąs visuomenei, nes jubiliato 
gyvenime yra atvaizduoti tautos gyvenimo laiko
tarpiai : tautines sąmones žadinimas, kovos, 
nepriklausomas gyvenimas ir pagaliau dabartine 
kova. Min. B. Balutis buvo visuomet pirmose 
eilese, ypač karo metu sumaniai ir atsargiai gynė 
musu reikalus. Min. Lozoraitis paminėjo, kad 
jei piliečiu esama trijų klasių, kaip traukiniuose: 
pirmos, antros ir trečios, tai jubiliatas yra pirmos 
klases keleivis. Padaryti darbai nėr bergždžias 
dalykas, o palieka pėdsakus. Esame tauta, kuri žino 
ko nori ir kuri aukojasi del laisves. Kai atgausint 
laisvę ir ten bus ir min. Balučio nuopelnu. 
Pagaliau šiandien Lietuva nėra viena, o yra dalis 
milžiniško komplekso. Pabėgėliai nesame pabiri, 
o esame dalis tautos, surišti solidarumo ir pa
reigos jausmu, kas taip gyvai pasireiškia min. 
Balutyje — kuris visada buvo Lietuvos diplo
matines tarnybos pažiba ir garbe. Baigdamas 
min. J. Lozoraitis dipl. tarnybos vardu pareiškia 
min. Balučiui dėkingumą ir pagarbą už atliktus 
darbus.

Dr. Bačkis su ponia iš Paryžiaus atveže Vy
riausio Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto ir

šme didele. Ja susidomėjo menininkai, ir spaut; 
da skyrė jai nemažą dėmėsi.

Kalbėdamas apie Amerikos lietuviu veiklą, 
ministeris su džiaugsmu pareiškė, kad Lietuvos 
nepriklausomybes atstatymo reikalui musu tau
tiečiai yra nusipelnę remdami aišku, nepakai- 
čiamą ir galutini lietuviu tautos pasiryžimą at
statyti savo nepriklausomą valstybę. J u poli
tinio darbo, moralines laikysenos ir materiali
nes pa amos inašas i ši reikalą yra labai didelis.

Ministeris savo ispudžius iš keliones baigė 
reikšdamas isitikinimą, kad visi lietuviai, vienin
gai ir atkakliai siekadami bendro musu tikslo 
— Lietuvos išlaisvinimo ir akylai budėdami 
musu interesu sargyboje, gali pagreitinti tei
singą musu klausimo išsprendimą.

,,Nenorėkime jėga pralaužti sienos" — kal
bėjo ministeris St. Lozoraitis, — „bet sąžiningai 
atlikime savo pareigą Tėvynei, kur mes bebū
tume, ir pamatysime, kad musu darbo vaisiai 
bus dideli ir reikšmingi".

IŠ UŽRAŠU KNYGUTĖS
(Keliones pastabu pabiros)

Middlesbrough mieste Lietuvos vaizdu garsinio 
filmo seansas. Negausus jaunųjų ateiviu būrelis 
sumeta po svarą išlaidoms padengti, sukviečia 
mieste ir apylinkėje gyvenančius senuosius atei
vius, girdi, — „pažiūrėkite musu Lietuvos, nors 
ir nenoriai ją prisimenate".

Saleje per šimtas gaivu. Susirinko plačiapečiai 
daugumoje stambus, usoti, nuo darbu naštos 
palinkę vyrai, mažos, žilo plauko sulaukusios 
ju moterys. Stebiu šią, dar iš Lietuvos atkilusią 
kartą ir valandėlei pasij untu lyg bučiau Gruz 
džiu Lauryno vardo kermošiuje, ar prie Švėkšnos 
bažnyčios šventoriaus.

Senieji kalba lietuviškai, vieni kitus anglišku 
vardu prisišaukia. Apsirengimas margas, kuklus. 
Londono lietuvis siuvėjas pasakytu —- „senos 
mados sukirpimas ir dar senesnis pasiuvimas”.

Čia pat ir ju jaunimas, dvi kartos gimusios 
Anglijoje. Užkalbintas bando sakini suriesti 
lietuviškai, bet pritrukę žodžiu, griebiasi angliško 
liežuvio. Gi patys mažieji, lyg vėžiai terboje, 
čeža angliškai.

Prasideda filmo seansas. Senieji prasivalo 
akinius, kaklus ištempia, sukelia akiu blakstienas, 
pakapsto užsirietusius plaukus ir ibeda akis 
ekranan.

Matau, kai vienas kitam baksteli pašonen, 
pirštu parodo pažįstamos bažnyčios paveikslą 
ir nusišypso. Jaunieji nemažesniu dėmėsiu seka 
tėvu „kantrę, apie kurią girdėjo, kad joje daug 
purvo, vandens, smirdalo ir kitokio baisaus 
gyvio”.

„Lietuvos rezistencijos organizacija yra lyg. 
judrieji kovos daliniai, kuriai musu tauta pa
reiškia savo energiją kovoti ir laimėti, Lietuvos 
atstovybes užsieny yra lyg tvirtoves, kuriose 
turi būti išlaikyta valstybines tradicijos vėliava. 
Sveikinimas baigiamas: „Mes norime ir Jums 
ir sau linkėti del to, kad sustiprinę savąsias jėgas 
kiekienas pas save, bendromis jėgomis galėtume 
plėsti antpuoli naikinamai tautai gelbėti ir 
ištesėti kovą, iki bus atvaduotas pats kraštas, 
pilnutinis musu galios ir tvirtybes šaltinis. Ten, 
tik ten, norime sudėti savo ginklus. Ten norime 
matyti ir Jus, gyvą, sveiką, energingą ir išminties 
kupiną, bendrame išlaisvintos Lietuvos darbe".

Toliau Dr. Bačkis asmeniškai sveikina min. 
Baluti jaunesnes diplomatu kartos vardu. Sta
tydamas Jubiliatą lietuvišku kilniu savybių 
ikunijimo pavyzdžiai.

Prancūzijos lietuviu vardu min. Baluti sveikina 
ponia Bačkiene, kuri baigia ispudingu linkėjimu, 
ištvermes ir galop laisves varpui gaudžiant 
švęsti sekančias gimtuves tevyneje.

Škotijos lietuviu vardu sveikino kun. Gutaus
kas pabrėždamas jubiliato jaunuolišką išvaizdą 
ir nuotaikas ir su šiltu jumoru linkėdamas jubi
liatui igyti patriarchišką išviazdą.

P. Valaitis sveikina Londono lietuviu kolo
nijos vardu ir įteikia dovaną.

Korp. Neo-Lithuania vardu savo Garbes Nari 
sveikina V. Izbickas.

P. Varkala sveikina DBLS vardu ir įteikia 
dailu adresą su dovanele tautinio stiliaus 
kilimėli.

P. Barena sveikina Manchesterio Lietuviu 
vardu ir įteikia dovanelę-meniškai pagamintą 
lėkštę.

sveikina diplomatines tarnybos asmenys, vi
suomenininkai, profesines ir kultūrines organi
zacijos, DBLS skyriai, lietuviu organizacijos iš 
kitu kraštu ir daugybe pavieniu asmenų. Baigda
mas p. Matulionis įteikia Coventry skyriaus 
sveikinimą — adresą su visa šimtine tautiečiu 
parašu.

JUBILIATO ŽODIS
Po šios įspūdingos eiles sveikinimu pakilo 

atsakyti pats jubiliatas Min. K. Balutis. Laiskite, 
jis tarė, mane arčiau prie žmonių, aš visados 
gerai jaučiuosi ten būdamas. Ir palikęs prezi
diumo stalą pradėjo kalbėti. Kalbėjo paprastais 
skambiais musu kasdininiais žodžiais, berdamas 
tikrus liaudies posakiu „deimančiukus”, kaip 
tik tikras dzūkas gali kalbėti. Akys nuslinko
i sale ir rodėsi, kad ten kažkas saulėto butu 
atsilankę — veiduose Sviete tikras prisirišimas 
ir meile jubiliatui. Ir žaibu mintis nušvietė, kad 
štai kur tikroji jubiliato didybe: pasiekęs valsty
binio ir visuomeninio gyvenimo viršūnes, nu

Atrodo, kad vieniems ir kitiems vaizdai prie 
širdies. Seniesiems patinka lauku darbai, rugia- 
piute, sėja kariuomenes paradai, bažnyčios, 
jauniesiems gamta, kaimo vaizdai, tautiniai 
drabužiai, šokiai ir, kaip jie sako, nauji, dideli 
„buildingai”.

Su aičiojimais, dūsavimu ir nerimastimi peržiū
rima 1941 m. bolševiku įvykdytu žudynių vaizdai.

Filmas baigėsi. Daugumos akys sudrėkusios 
ašara. Moterys spaudžia prie raukšlėmis išva
gotu veidu nosines, linksi galvomis ir nenoriai 
keliasi iš vietų. Jaunimas garsiai ploja, meta 
žvilgsnius i tėvus ir i jaunuosius Middlesbrough 
mieste isikurusius lietuvius.

* * *
Apie mane susimeta keletas senųjų. Vienas 

kviečia „pantę” alaus išgerti, kitas spaudžia 
ranką, pakiša cigaretę. Moterėlės pradeda 
„išrokuoti” Lietuvoje praleistas dienas, prisimena 
visokiu nutikimu ir maž visos klausia „nuo 
kurio krašto” busiu kilęs.

Susimezga šiokia tokia kalba. Visi nori pasi
pasakoti apie save. Priešais stovis vyras, ne
duodamas užbaigti kalbos apie Šiaulius, ir sako.

— Yes, aš mislinu, kad galiu mirti — mačiau 
Lietuvą ir daugiau jos nebematysiu. O tu, — 
bakstelėjęs man pirštu, — mislini in ją grižti.

— Nenumirk gi, — sakau, — palauk! Kodėl 
jau tuoj apie mirti.

— Ti, mat, senas esu... pakiš mane vaikai 
po angliška veleną. Bet tu maž ir parvažiuosi.

— Ar Tamsta norėtum i Lietuvą grižti, — bet 
tuoj atsiliepia kitas lieso veido žmogelis.

— 40 metu sapnuoju Lietuvą! O baravykai, 
kuriuos rodei ant pikčių, tokie, kaip mano 
metais, prie Tauragės, ir arkliai kaip pas mano 
broli.

veikęs didelius darbus. Jis pasiliko tas pats 
paprastas, artimas žmogus,’•tarsi vienas iš musu, 
visiems toks suprantamasir prieinamas. Visus 
lietuvius jis myli vienodai—nežiūrint ju pažiuro. 
Jis pavadina mus „besarmačiais”, kai nevietoje ir 
be reikalo baramės. Kai mes šių dienu sudėtin
gam gyvenime, o gal patys kartais neišsinarplio- 
jame iš savo pačiu sumėgstu mazgu — jis trum
pai, paprastai parodo mums kelią, kuriuo išeiti, 
nes jo patyrimas tiek daug kartu didesnis.
-Jubiliatas savo žodyje pareiškia dėkingumą 

visiems sveikinusiems ir atsilankiusiems, ir pa
brėžia kaip jis didžiai įvertina musu linkėjimus. 
„Priimu visa tai už gryną pinigą” jis sako, „nes 
gyvename laisvame krašte. Nieko ypatingo 
nesu padaręs savo gyvenime, jis kukliai tęsia, 
o esu tik dzūkiškos žagres noragas, kuris aria 
lietuvišką dirvą, purena ją. Turėjau gerus bendra
darbius, su kuriais kaupėme grudus i tautos 
aruodą.” Savo padėkos žodi jubiliatas baigia 
kvietimu kiekvienam atlikti savo pareigą, ir vėl 
tėvynė taps laisva. Kai sustoję karštai rodeme 
savo pritarimą jubiliato žodžiams, širdyje buvo 
troškimas, kad ir mes taip gerai galėtume purenti 
tą lietuvišką dirvą, kaip ją pureno jubiliatas, 
kad ir mes savo ištverme galėtume pakilti iki 
tos aukštumos, kada savasis aš pranyksta ir 
tėvynės reikalai atsistoja pirmoje vietoje.

MENINE DALIS
Po pirmosios taip gyvą ispudi sudariusios 

sveikinimu dalies, seka menine dalis išpildoma 
daugumoje Londono bei apylinkes lietuviu 
meniniu pajėgu. Ir tas pasirodymas ne kokiu 
meno Žvaigždžiu, o iš musu pačiu tarpo žmonių, 
kurie tuo pareiškia ir visu kitu jausmus. Liaudies 
dainos nuskamba švelniais solo p-les Kalinaus
kaitės, iš tolimos Škotijos atvykusios p-les J. 
Serafinaites balsais, ponios Bacevičienes ir p-les 
Šturmaitytes duetu, bei stipriais p. Černiaus ir 
Povilavičiaus balsais.

Visada mielai laukiami liaudies šokiai atlie
kami Londono Lietuviu choro grupes vado
vaujamos p. Leichmano.

Malonią staigmeną suteikia Londono lietuviu 
choras vadovaujamas p. V. Mamaičio: ir savo 
skaičiumi jis išaugęs ir pakilęs meniniu lygiu. 
Klausantis senu dzūkišku dainų, jautei dėkingu
mą vadovui ir tautiečiams, kurie padeda tiek 
darbo ir triūso, kad nors valandėlei mus atgal, 
i tėviškės pastogę perkelią. Baigiant meninę 
dali p. Pesys padeklamuoja S. Lauciaus skirtą 
eilerašti min. B. K. Balučio 70 m. amžiaus su
kaktuviu proga ;,Ne Baltija”. Jubiliatas dar 
kartą padėkoja visoms gražiai pasirodžiusioms 
meninėms pajėgoms ypač chorui ir kviečia su
šukti jiems lietuvišką valio.

Kai baigiant ši nuoširdų ir gražu vakarą 
didingai nuskambėjo Tautos Himno aidai, širdyje 
buvo taip džiugu, kad mes mokame pagerbti 
savo didžius žmones ne vien tik po to, kai jie 
nužengia i aną pasauli, bet štai įvertiname ir 
pagerbiame didžią asmenybę, kuri dar tvirtai 
žygiuoja su mumis, kuri dirba musu tarpe, 
kuri gali mus pamokyti, mums patarti ir paguosti 
mus nevilties valandose. Jis didis savo ištverme 
ir stipria viltimi, nes jis buvo vienas tu, kurie 
diege i tautiečiu širdis lietuviškos sąmones 
liepsnelę, kol ji užaugo i didžią savo krašto ir 
laisves meilę, kuri atneše nepriklausomybę ir 
kuri jau niekada neužges, nors ir kaip žvarbus 
bebutu vejai.

Musu pašnekesin isimaišo naujas dalyvis, 
siauro susegimo švarkeliu įsivilkęs senukas.

■— Kaip tu vadiniesi, — klausia.
— Jonas! — sakau.
— Mano tėvas buvo Jonas... tegu jam gerai 

einasi danguje. Didelis vyras buvo, lygiai kaip 
ir pats.

Imu ir aš klausti.
- Tai kaip čia gyvenate, kaip įsikūrę esate.

Neklausk, turėjome visokiu metu. Ilgai 
nedirbome, vėliau dirbome ir vėl nedirbome, — 
atsiliepe sienon peti iremęs tautietis.

■— Po 3-4 metus nebuvo darbo. Už hafe- 
kroni dirbdavome 7 dienas, — kitas lietuvninkas 
paremia ir patvirtina pirmojo žodžius.

— Dabar geriau, bet vaiku daug, — atsiliepia 
pusamže moterele.

— Yes, visko buvo. Važiavome laimes ieškoti, 
bet neradome. Vargome, oi vargome išjnakties 
atsistodavome prie fabriko vartų ir laukdavome 
darbo.

— Jei taip sunku buvo, kodėl "^negrįžote i
Lietuvą — klausiu. • *** --s. .»<«-*•

— Geda buvo grižti. | tįftt-” . O
— Kodėl.
— Vo-gi atsirašiau nuo dalies,^palikau broli 

ant ukes ir atvažiavau 1 prie angliku. įį Grižti 
negražu buvo, vo-gi ir grįžęs — negi pas broli 
už bermą atsiduosi. Kenčiau 40jmetu, kenčiu 
ir kentėsiu, kad durnas buvau.

— O kaip Justi broliui, turite kokiu žinių 
iš Lietuvos.
, — Jam oi raiti Prieš vainą gaudavau gromatas. 
Rase kiaules auginęs ir du vaiku ant daktaru 
mokslo išleidęs. Ot, dabar gromatu nebegaunu!

Musu kalbos pagyvėja. Bedu, rūpesčiu, 
klausimu klausimėliu pasipila lyg iš gausybes
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Neatideliokime savu reikalu RUSIJ0S TVIRTOV,U L,N|J« ‘vlIvalu E|NA PER LIETUVA
Jau kuris laikas, kai „B.L.” puslapiuose 

išnyko taip gausus pusmečiu anksčiau, straipsniai 
liečią ir nagrineją musu gyvenimą bei jo proble
mas.

Nenorėtume tikėti jog musu žurnalistai bei 
visuomenininkai pradėjo vadovautis priežodžiu: 
„Kas perdaug — nesveika”, ypatingai kad daug 
ju ir anksčiau liestu problemų tebesišaukla ge
resnio išnagrinėjimo bei sprendimo. O gyvenimas 
juk eina ir kasdieną atneša mums 
nauju reikalu, klausimu ir problemų. Kiek 
daug nauju darbu, negaudami visapusiško išaiš
kinimo, supažindinimo su visuomene, veržiasi 
i musu gyvenimą partizanišku keliu ir, daugeliu 
atveju, sustoja pusiaukeleje, ar visai išnyksta. 
Tu darbu yra šimtai: savi namai, mokyklos, 
knygų leidimas, savišalpa, teatras, liaudies uni
versitetas, kultūrine bei propogandine reprezen
tacija, vidaus blogybių šalinimas, ir t.t.

Ne vienas gal pasakys, kad apie tai jau kalbėta. 
Taip, kalbėta, bet daugeliu atveju neprieita prie 
darbu, todėl reikia ir vėl kalbėti, juk „lašas po 
lašo ir akmeni pratašo”.

Anot Bareno: „krutekime” neleiskime 
apželti saviems reikalams — vėliau galim nebe
rasti keliu iš ju išbristi. 

* * ♦

Darbštusis Barenas sukaupė visas savo jėgas 
lietuviškos knygų leidyklos įsteigimui. Gaila, 
atrodo, jog dar ne visi isisąmonino jos būtinumą, 
bet neabejoju, jog visi jaučiame knygos alki. 
Tai kas stabdo mus būti leidyklos bendrininkais 
ir numalšinti knygų alki? 5 svarai, aišku. Ne
žiūrint, kad jie išdėstyti penkiems menesiams 
po svarą, vistik tai yra dideli pinigai. Gal geriau 
butu pasitenkinti, bent laikinai, mažesniu pagrin
diniu kapitalu ir leidyklos bendrininko mokesti 
padaryti trrja svaru, bet kiek galint greičiau 
išleisti leidiniu ir tuo budu padaryti savo darbą 
ir sukelti didesni pasitikėjimą leidykla. Tada 
i leidyklą ateis ne šimtas, bet trys ar keturi šimtai 
bendrininku.

♦ * *

Jau rašiau apie manchesteriečiu pasiryžimą 
įsteigti Dramos Teatrą. Po entuziastiško ir 
darbingo pirmo susirinkimo — sunki tyla. Kas 
atsitiko? Pasiteiravus pasiškejo, jog negaunama 
numatyto statyti veikalo. Nežinau ką galvoja 
busimojo teatro režisierius p. Kvederas, bet 
man atrodo, jog vien tik ši priežastis neturėtu 
leisti išblaškyti kolektyvo pasirižymą. Jei ne
gaunama p. Vaičiūno „Sudrumstos ramybes”, 
kodėl nestatyti kitą koki turimą veikalą. Gi 
belaukiant numatytojo veikalo, gali perdegti 
kolektyvo entuziazmas ir bus per vėlu juos vėl 
besurinkti. Svarbu — dirbti.

* * *

D.B.E.S-gos susiskirstymas apygardomis, be 
gerųjų pusiu, pradėjo išryškinti ir blogąsias — 
biurokratizmą.

Nori ką nors svarbesnio padaryti — kreipkis 
i skyrių, skyrius i apygardą, apygarda i centrą 
ir kol, galu gale, gauni atsakymą, jau buna per 
vėlu, ar iš ilgo nesulaukimo meti ką esi pradėjęs, 
o nesikreipdamas gausi „pylos”.

Arba, vienas kitas kolektyvas galvoja rengti 
vakarą ar panašu dalyką, — kreipiamasi i apy
gardą. Po kurio laiko gauni atsakymą, kad ne: 
tą ir tą dieną rengia tas ir tas. Taigi jus negalite, 
ir pasiūlo surengti kada nors po keliu menesiu.

Reiktu atsiminti, jog kiekvienas rengiąs ši ar 
tą turi savo priežasčių rengti tą ar kitą dieną, 
bet ne kitą kartą. Turėtu būti suteikiama daugiau 
laisves, o kitaip apygardos gali nužengti savo
tišku keliu ir tapti nepopuliarios. V. Steponavičius

DBLS-gos Nottinghamo skyriaus nari 
Petrą PRAKAPAVIČIU, 

del jo mylimo brolio Juozo mirties 
nuoširdžiai užjaučia.

DBJLS-gos Nottinghamo skyriaus valdyba 
ir nariai.

Musu mielą choristą 
Petrą PRAKAPAVIČIU,

jo mylimam broliui Juozui mirus, nuošir
džiai užjaučiame.

Nottinghamo choro „Rūta” chorvedys 
ir choristai.
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DBLS-gos Nottinghamo skyrius sausio 28 d.
7 vai. p.p. ruošia didžiuli

Literatūros vakarą, 
dalyvaujant įžymiems literatams. Be to progra
moje dalyvauja choras „Rūta”, p. Untulio 
vadovaujamas. Vėliau šokiai ir žaidimai. Veiks 
turtingas bufetas.

Vakaras bus Sycamore Rd. (lietuviu klubo 
patalpose). Iš miesto centro pasiekiama 31 
autobusu. Prašome šiame tikrai įdomiame
parengime juo gausingiau dalyvauti.

DBLSNottinghamo skyriaus valdyba

Hitlerio pavyzdžiu, rusai stato milžiniškas 
tvirtovių linijas. Tvirtovių linija, pavadinta, 
kaip ir naciu laikais, jos statytojo vardu. Rusu 
tvirtovių linijos statytojas yra inž. Pivarovas. 
Jam 1948 metais Kremlius davė 850 milijardu 
rubliu, didžiausią specialistu štabą ir milijoninę 
vergu armiją tvirtovių linijai statyti. Pivarovo 
linija eina per Lietuvą, kaip ir caro laikais. Ji 
prasideda Suomijoje ir eina Baltijos pakraščiu 
i — vakarus. Vipuri, Kaunas ir Balstoge yra 
antrosios eiles mazgai.

Kas per Pivarovo linija, bus aišku iš tu žinių, 
kurios pastaruoju laiku prasismelkė pro geležinę 
užuolaidą ir kurios liečia Prūsuose esanti šios 
linijos gabalą.

Rytprūsiai tarp Priegelio ir Nemuno upiu 
paversti ištisa karine stovykla. Ten gyvena tik 
kariai ir priverstiniems darbams nutremti 
žmones. Ši žemes dalis yra aklinai uždaryta ne 
tik iš Vakaru, bet ir iš Rytu. Tam plote yra 20 
dideliu kariniu stovyklų, didelis tinklas aero
dromu ir požeminiu angaru.

I šiaurę nuo Karaliaučiaus rusai irenge rake
tiniams sviediniams leidimo vietas. Prūsuose 
sutelkta labai daug kariuomenes, šarvuočiu 
daliniu ir parašiutininku. Pabėgėliai pasakoja, 
kad dieną ir nakti iš Karaliaučiaus rieda trau
kiniai i šiaurę — Varnikeną, krauti cementu, 
geležim ir kaž kokiom, brezentu dengtom, 
mašinų dalim. Atgal traukiniai grižta tušti. 
Galežinkelio linija iš Karaliaučiaus i Krancą 
griežčiausiai saugoma. Ją važiuoti reikia spe
cialaus NKD generolo Maslovo leidimo. Toje 
Prusu daly įrengtas tankus radaro punktu tin
klas, kuriu pagrindine stotis yra 15 km i šiaurę 
nuo Karaliaučiaus.

Pilavos kanalas, jungiąs Karaliaučių su Baltija, 
praplatintas ir pagilintas. Įsrutis paverstas 
kariniu laboratorijų centru.

Karaliaučiaus uostas pagilintas ir aprūpintas 
milžiniškais kranais iš Rostocko, Stetino ir. 
Elbingo uostu. Klaipeda pritaikyta didelei 
rusu povandeniniu laivu bazei.

Kolchozai sugrupuoti pagal Lietuvos sieną- 
I Rytprūsius priverstiniems darbams atvežtieji 
yra, daugiausia, mongolai. Jie rusiškai visai 
nekalba.

Kariniu dalyku žinovai mano, kad šiuo pasi
ruošimu rusai tikisi dvigubai laimėti, tiek puo
limo, tek gynimosi atžvilgiu. Kaip puolamoji 
baze ji grąsima Skandinavijai, o kaip gynimosi — 
užtveria kelią karo laivams i Baltijos jurą.

V. JUGS 
DANTISTE 

44, Hans Place, London, S.W.l. 
Tel.: KENsington 0279 

Gydymas nemokamas pagal Sveikatos 
Draudimo schemą. Atliekamos Rentgeno 
nuotraukos. Priemino valandos: 10-12 ir 

3-5, o antrad. ir trečiad. 9-12. 
Artimiausia požem. gelež. stotis: 

Knightsbridge,, išėjimas i Bromton Rd., 
važiuoti autobusais: 9, 14, 19, 22, 30, 

46, 52, 73, 74, 96, 137.

Visuotinas nariu susirinkimas šaukiamas sausio 
men. 21 d. 16,30 vai. lietuviu socialinio klubo 
patalpose. Atsinešti nario kortelę.

DBLS Manchesterio sk. Valdyba

IŠ LIETUVOS VYSKUPU
GANYTOJIŠKO LAIŠKO

Lietuvos vyskupai kalėdiniame laiške rašo: 
„Visa žinantis ir visus mylintis musu Dangiškašiš 
Tėvas dar vis neparodo žmonijai kelio išeiti iš 
tos baisios nelaimes, kurią ji pati susikūrė pa
klausiusi Dievą ir Jo įstatymus paniekinusiu 
žmonių. Kaip visada kovu prieš Dievą laikais, 
taip ir dabar sunkiausiai kenčia nekaltieji. Neišsi
pildė ir musu visu viltis — greitai grįžti i laisvą 
tėvynę iš kaimyninio krašto...

Buvę su jumis ir gyvenimu ir širdimi čia Euro
poje, norime ir toli jus esančius pasiekti širdimi, 
mintimi ir žodžiu, kaip mylimiausius dvasios 
vaikus, kaip musu brolius tautiečius... Norime 
pasidalyti mintimis, kaip jus turite laikytis 
svetur, kad išliktumete malonus Dievui, naudin
gi savo tautai ir visai žmonijai, kad sugrižę i 
tėvynę butumete geri ir neklaidingi jos ateities 
kūrėjai.

IŠTIKIMI DIEVUI
Būti ištikimiems Dievui ir Jo įstatymams, 

t. y. i Ji tikėti, su Juo gyventi ir veikti — pati 
pagrindine musu prievole Dievo atžvilgiu... 
Tikėjimas turi reikštis ne tik žodžiais, bet gyve
nimu ir darbais...

PAREIGOS TAUTAI
Ragindami jus išlikti ištikimais Dievui ir 

Bažnyčiai, mes jaučiame pareigą jus paraginti 
išlikti ištikimais ir savo tautai, neatskylant nuo 
jos, visokeriopais budais ją palaikant.

Matant kaip musu tautiečiai yra blaškomi po 
visus pasaulio kraštus ir kaip visokiais budais 
jie naikinami, kyla net fizinio musu tautos iš
likimo klausimas, bet mes tikime, kad musu 
katalikiškos šeimos savo gausiu prieaugliu neleis 
lietuviu tautai sunykti ir išnykti... svarbu, kad 
musu šeimose klestėtu krikščioniška dvasia ir 
kad šeimos butu visu tautos dorybių lopšys”.

INFORMACIJA
Lietuviu kelione iš Anglijos i Romą numatoma 

gegužes 7—22 d. Iš Londono manoma išvykti 
geg. 7 d. vakare. Vėliau bus pranešta plačiau.

HUDDERSFIELDO LIETUVIAMS
Sausio 22 d. 15 vai. (3 vai. p.p.) šaukiamas 

Huddersfielde gyvenančiu lietuviu susirinkimas, 
įsteigti DB Lietuviu Sąjungos, Huddersfieldo 
skyriui. Renkamasi pas p. J. Kirkilą (namo 
savininką), 106a, South Street, Huddersfield 
(netoli užmiesčio autobusu stoties). Maloniai 
kviečiami atsilankyti visi Huddersfieldo lietuviai.

Iniciatoriai

Manchesterio ir apylinkes jaunimas « 
■ kartu su kapelionu ruošia Britanijos lie- ; 
; tuvaitems ir lietuviams susipažinimo vakarą. I 

I Kviečiame visas ir visus atsilankyti i j 
i Manchester, Cheethamhill, Cheetham B 

B Public Hali, vasario 4 d. Speciali progra- I 
: ma, troškuliui — arbata. Sale iš Cannon ■ 
: St. pasiekti už 2 penu busais: 4; 35; 59; B 
| 60; 62; 62x; 75.

rago. Ir vis apie vargus, nelaimes, nepriteklius. 
Priėjusi senuke tempia už rankoves „Eitum su 
mūsiškiais pasėdėti... Burna išdžiuvo bešne
kant”.

— Vaiską tai nais turėjote! Ar gavote tiems 
ruskiams i „kazirką” išauti — klausia atokiau 
stovis pilietis.

— Yes, — sakau, — Nepriklausomybę atgau
nant šoveme jiems, šoveme 1941 metais, — 
aiškinu.

— Yes, ruskiu daug, o ruskiai, žinai, ma
žiukai visiems ir pataikyti negali, — aiškina 
plačiu pečiu vyras, dedamas ant pakaušio te
paluotą kepurę.

— Ilgai mislinat pabūti musu žemeje.
— Ši vakarą grižtu atgal, — sakau.
— Ar su „botu” per vandenis atvažiavai.
— Ne, aš iš Midlando! Traukiniu atvažiavau.
— Vai, o aš moteriai sakau, kad tu dabar 

iš Lietuvos.
' — Ne, brolau, — sakau, — iš Lietuvos niekas 
dabar negali atvažiuoti. Ruskiai ten ponauja!

— Tai tu' sakai, kad ruskiai baisus žmones. 
Vo-gi- esu turėjęs du gerus frendus ruskiukus... 
fain seserį vienas turėjo...

— Matete pikčiuje ką ruskiai Lietuvoje pri
darė, — prabilo' žema moterele.

Prie manęs prieina p. Žemaitis, suorganizavęs 
jaunuju ir senųjų ateiviu suėjimą ir maloni 
Anglijoje gimusi lietuvaite, ištekėjusi už Mr. 
Webster, tempia stiklui arbatos.

Atsisveikinu su tautiečiais ir nebaigtas kalbas 
atidedame ligi sekančio susitikimo.

Ponu1 Websteriu namuose lyg 
klube; Pbno’ Žemaičio žodžiais, 
Webster dideli lietuviu bičiuliai 

lietuviškame
Mr. ir Mrs. kitaip, kaip per miegą, 
i d guraiar ištarti.

Jaunuju ateiviu didesni ar mažesni susibūrimai, 
pasitarimai ir pagalba randama ju namuose.

* * *
Iš Yorkshire traukinys tempia mane atgal i 

Midlandą. Galvoju apie pašnekesius, sutiktus 
brolius lietuvius. Tiesa, kalbėjome lietuviškai 
apie mažas kasdienes smulkmenas, bet be jausmo, 
šilumos ir širdies. Viskas atrodo panašu i kaimo 
artoju susitikimus, kurie susitinka galulaukėje, 
kad pypkes prisikimšus svetimo taboko, arkliams 
davus atsipusti ir pakalbėjus tiek, kad neužmirštu, 
jog Ponas Dienas yra davęs dovaną, kuri vadinasi 
kalba.

Tiesa, senieji nori gyventi Anglijoje, bet mirti 
Lietuvoje, jaunimui gal ir patinka lietuvaičiu 
veidai, bet sako, kad „pikčiuje” lietuvaites 
senoviškai apsirengusios ir senus šokius šoka.

Jaunieji ateiviai pakalba, girdi, kas jei jie 
lietuviškai šneka, bet nieko nežino ir žinoti 
nenori apie Lietuvą ir mus. Tegu, sako, jie 
gyvena ir miršta Anglijoje, o su ju jaunimu 
niekaip negalime rasti klijaus.

Kodėl. Pagalvokime! (Bus daugiau).

PARDUOTUVE
G. K. Chesterton

(Tęsinys)

Kaip ten bebutu, negalėjau matyti nieko, 
priešais tamsą, išskyrus šviečianti krautuves 
langą. Jokie žingsniai ar balsai gatvėje nesigirdėjo. 
Gal but, kad aš ir vėl nuklydau i kažkoki naują, 
be saules pasauli. Kažkas betgi nukirpo sveiko 
proto stygas ir aš net negalėjau justi nustebimo

Kažkas mane privertė

„Jus panašus i ligoni, Kalėdų -Seneli”.
„Aš arti mirties”, atsake jis.
Tylėjau. Jis pirmas prabilo.
„Visi nauji žmones apleido mano krautuvę. 

Negaliu suprasti. Atrodo, kad jiems nepatinku 
del kokiu keistu ir nenuoseklitu priežasčių, 
šiems pažangiems išradėjams. Jie sako, kad aš 
darau žmones prietaringais, vizijų mėgėjais, kad 
jiems duodu dešros ir nuo to užkimšta ju balsas. 
Jie sako, kad mano dangiškosios ypatybes yra 
nerdaug dangiškos, o mano žemiškos savybes 
perdaug žemiškos; iš tikrųjų nežinau ko jie nori.

Kaip iš viso gali dangiški daiktai būti perdaug 
dangiški, o žemiški perdaug žemiški? Kaip 
žmogus gali būti pergeras ar perlinksmas? 
Visai nesuprantu. Tiktai vieną dalyką gerai 
suprantu. Šitie modernus žmones gyvena, o aš 
esu miręs”.

„Jus galite būti ir miręs”, paklausiau. „Jus 
žinote geriau. Bet tai, ką jie daro, nevadinkite 
gyvenimu”. 

* * *
Staiga užviešpatavo tyla. Man atrodė, kad 

ji turi būti nesutrikdyta. Ši tyla netruko ilgiau 
kaip keletą sekundžių. Aiškiai gatvėje išgirdau 
artėjančius skubius žingsnius. Sekančią akimirką 
žmogaus figūra isiverže ir sustojo, kaip ikalta, 
tarpduryje. Jis dėvėjo didelę baltą skrybėlę, 
lyg iš nekantrumo nustumtą ant pakaušio; avėjo 
aptemptais senoviškais batais, vilkėjo senovišką 
ryškios spalvos paltą ir liemerę. Virš ju buvo 
užsimetęs seną fantastišką apsiaustą. Jo akys 
gyvos ir plačiai atdaros, kaip dėmėsi pagaunančio 
artisto; veidas ugningas, nervingas, trumpa 
barzda. Žvilgsniu, kuris truko akimirką, jis 
permete seną žmogų ir jo krautuvę ir sušuko 
didžiausio nustebimo balsu:

„Gerasis viešpatie!”. Šaukė jis:!” „tu? negali 
būti! Čia ne tu! Aš atėjau pasiklausti kur tavo 
kapas”.

„Aš dar tebesu gyvas, ponas Dikensai”, tarė 
senasis žmogus, silpnai šypsodamasis; „bet aš 
esu arti mirties”, skubėjo pridurti.

„Po perkūnu, ir mano laikais tu buvai be- 
mirštąs” kalbėjo Dikensas; „šiandien tu neatro
dai ne viena diena senesnis”.

„Jau ilgas laikas, kai aš jaučiuosi taip pat”, 
sake Kalėdų Senelis.

Ponas Dikensas apsigręžė ir iškišo galvą pro 
duris i tamsą.

„Diek”, suriko jis visa gerkles, jis dar tebera 
gyvas”.

♦ * *
Antrasis šešėlis pritemde iejimą, daug stambes

nis pilnakraujis džentelmenas pasirodė, vėsinda
mas savo paraudusi veidą kariška kepure Karalie
nes Onos laiku. Jis laike galvą iškėlęs, kaip 
kareivis ir jo įkaitusiame veide galima buvo 
įžiūrėti net arogancijos, kuriai tačiau prieštaravo 
akys. Jos buvo tokios nuolankios, kaip šuns. 
Jo kardas skambiai žvangėjo, lyg kad visa krautu 
ve jam butu per maža.

„Ištiesu”, sake Sir Richard Steele, „Šis dalykas 
nepaprastas, nes vyras buvo bemirštąs tada, 
kada mes rašeme apie Sir Roger de Coverley 
ir jo „Kalėdų dieną”.

Mano pojūčiai aiškiai buko ir kambarys 
temo. Atrodė lyg nauji atėjūnai ji pripildė.

„Taip senai buvo priimta manyti”, tarė petin
gas vyras, kuris galvą laike juokingai ir truputi 
ant vieno šono pakreiptą. Manau, kad tai buvo 
Ben Johnson — „senai taip buvo priimta manyti, 
konsule Jakobe, dar prie karalius Jakubo ir jos 
mirusios didenybes, kad šitie seni širdingi pa
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LIETUVIAI S V E T U R TIK MOTERIMS
IS AUSTRALIJOS LIETUVIU GYVENIMO

MUSU AUSTRALIJOS BENDRADARBIO

GYDYTOJAI PRADEDA GAUTI DARBĄ 
SAVO PROFESIJOSE

Nesenai Australijos vyriausybe nuspendė pa
siusti 40 gydytoju-imigrantu i Papua teritoriją ir 
Naująją Gvinėją (tropikinis klimatas). Septyni 
gydytojai jau paskirti, ju tarpe du lietuviai: 
Dr. M. Svirklys ir Dr. Vaclovas Žigas. Be to, 
dviem DP gydytojam jau leista dirbti Vakaru 
Australijoje Fremantle ligoninėje.

’ PRIEVOLE SUTRUMPINAMA 6 MENESIAIS

Visiems DP imigrantams, atvykusiems i Austra
liją iki 1949 m. sausio 1 dienos, darbo prievole 
sutrumpinama 6 menesiais. Imigracijos ministe- 
ris Mr. A. Calwell (Darbo Partija) šia proga 
pareiškė:

„Mano sprendimas sutrumpinti prievoles laiką 
yra pripažinimas to didžiulio inašo, kuri naujieji 
australai davė musu tautos ukiui.

„Budas, kuriuo jie garbingai atliko savo 
įsipareigojimus, dirbdami pagal vyriausybes nu
rodymus po atvykimo i Australiją, yra nepapras
tai džiuginantis.

„Jie dirbo su atsidėjimu ir energija. Vyrai ir 
moterys su dideliu profesiniu patyrimu atliko 
savo darbą, kur buvo nurodyta. Štai del ko 
aš iiems nuoširdžiai dėkoju”.

Pažymėtina, kad šis sprendimas paliete apie 
10.000 imigrantu.

NUŠAUTAS LIETUVIS

Gruodžio 26 d. Stenhous Bay viešbutyje, 
Yorketown'e (Pietų Australija) rastas lietuvis 
Juozas Abaravičius peršautas i galvą. Šautuvas,

BELGIJOS LIETUVIAI STIP
MUSU KORESPONDENTO PRANEŠIMAS 

4
Sausio 8 d. ivyko Belgijos Lietuviu Bendruome

nes atstovu suvažiavimas. Jis buvo pradėtas 
pamaldomis, kurias atlaike kun. Dr. Pr. Gaida, 

'o gražu pamokslą pasakė Tėvas Rabikauskas. 
Menine dalis pradėta 2-ju paveikslu scenos 
vaizdeliu „Kristaus Gimimas”. Jonas Dulke 
akordeonu pagrojo lietuvišku melodijų rinkini. 
Atėjęs Kalėdų senelis vaikučius apdalino pa- 
kietukais, o vaikai jam atsidėkodami pašoko, 
padainavo ir pažaidė.

BLB CV pirmininkas, atidarydamas suvažiavi
mą, pasidžiaugė tokiu gausingu atstovu skaičiumi 
ir pakvietė susirinkimui pirmininkauti p. Sekmo- 
ką, o sekretoriauti p. Banaiti.

Pranešimuose iš apylinkių visi pripažino 
organizacijos reikalingumą, svarbiausia, kad bu
sima CV ieškotų keliu išvesti tautiečius iš po
žeminiu anglių kasyklų ir aišku, iš Belgijos. 
Btiv. laikinosios CV pirmininkas (nuo 1949 
XI, 1 d.) pranešė darytus žygius del emigracijos 
ir grąžinimo Vokietijonn pabrėždamas, kad 
veikimas tik tada įmanomas, jei bus mokamas 
nario mokestis.

Busima CV paraginta visą dėmėsi kreipti i
emigraciją, nes Belgijoje jokios galimybes pado-

pročiai yra paliegę, atrodo, kad jie skirsis su 
šiuo pasauliu. Šita žila barzda tikriausia nebuvo 
ne kiek linksmesne tada, kai aš ji pažinau, kaip 
dabar”.

Man atrodė, kad aš taip pat girdėjau žaliai 
apsirengusi vyrą, panašu i Robin Hoodą sakant 
mišria normanu — prancūzu tarme, „Bet aš 
mačiau ji mirštant”. „Jau ilgas laikas, kai 
jaučiuosi vis taip, kaip dabar, „tarė vėl Kalėdų 
Senelis savo nuolankiu balsu.

Ponas Charles Dikensas staiga pasilenke prie 
jo.

„Nuo kada?” klausė jis. „Nuo tavo gimimo 
dienos?”

„Taip”, tarė Senelis ir sukrito drebėdamas 
kedeje. „Aš visuomet buvau bemirštąs”.

Ponas Dikensas iškilmingai nusiėmė skrybėlę, 
lyg ragindamas minią sukilti.

„Dabar suprantu”, sušuko jis „tu niekados 
nemirsi”.

Iš knygos: „Didžiuliai Mažmožiai”.

Verte S. Prapuolenyte

PAAIŠKINIMAI
G. K. Ctestertonas gimė Londone 1874 m. 

Gyveno ir kure daugiausia Londone. Jo raštu 
apimtis labai plati — biografija, literatūros 
kritika, poezija, žurnalistika, net ir detektyvinis 
romanas. Optimistas, gyvenimo mėgėjas, kovojo 
prieš visas musu amžiaus paklaidas, kylančias 
daugiausia iš nedamokytos inteligentijos. Gimęs 
protestantu šeimoje, savo minčių logikos ir 
isitikinimu buvo atvestas i katalikybę. Litera
tūriniu temperamentu — jumoristas, jo stilius 
pilpas netikėtumu.

kuriuo jis nušautas ar pats nusišovė, buvo tarp 
jo kojų. Tuojau nugabentas i ligoninę, bet po 
valandos mirė. Abaravičius atvyko i Australiją 
1948 m. Savižudybe ar nužudymas — tuo tarpu 
nežinoma.

MR. CALWELL ATSISVEIKINA

Darbo Partijai pralaimėjus rinkimus, imi
gracijos ministeris Mr. Calwell, palikdanas savo 
postą, atsiuntė tautiniu laikraščiu redakcijoms 
atsisveikinimo laišką, kuriuo atsisveikina tu 
laikraščiu skaitytojus. Laiške ministeris pabrė
žia, kad Darbo Partijos pralaimėjimas yra laiki
nas reiškinys ir kad Darbo Partija per arti
miausius rinkimus vėl stosianti prie valdžios 
vairo.

AUSTRALIJON ATVYKO JAU 86.000 DP

Iki 1948 m. gruodžio 15 d. i Australiją jau 
atvyko 85.871 DP, o leidimai įsikelti buvo 
duoti dar 68.199 sąjunginiu tautu asmenims.

Liberalu politika imigracijos atžvilgiu tuo 
tarpu nežinoma, bet manoma, kad ji maža pa- 
kitesianti, nes Australijai reikalinga daug žmo
nių.

KALĖDOS PAPLŪDIMIUOSE

Tuo laiku, kai Europos bei Šiaurės Amerikos 
kontinentuose Kalėdas ir Naujuosius Metus 
visi sutiko isivynioję kailiniuose, tai mes, Australi
joje, voliojomes paplūdimiuose- prie 35—45 C 
karščio. Tiesa, Kalėdų senis ir pas mus, nupieštas, 
kailiniuotas, bet jo laime, kad jis tik nupieštas...

J. JURGUNAS

RINA SAVO ORGANIZACIJĄ 
riai įsikurti nėra, o čia likus musu vaikai tu
rėtu būti požeminiais angliakasiais.

Slaptu balsavimu i CV išrinkti tie patys, ką 
ir 1949 IX 25d. suvažiavime Briusely buvo 
išninkti, ir pareigu pasiskirstymas liko tas pats. 
Pirm. Paulauskas St., spaudos ir švietimo reika
lams kun. Dr. Pr. Gaida, sekretorium Tėvas Ara- 
nauskas, vicepirm. organizaciniams ir emigra
ciniams reikalams Zaleckis J. ir kasininku Ba
nevičius V. Rev. komisijon išrinkti visi nauji: 
Dulke, Venskevičius ir Šlapinskas. CV adresas 
lieka tas pats: Rev. Pere J. Aranauskas, 15, rue 
Ferrer, Mons (4).

Einamuose reikaluose nutarta Vasario 16 
minėjimą surengti Charleroy ir kol dar bus 
šiek tiek lietuviu, stengtis išlaikyti ir savo laikrašti 
„Gimtąją Šąli”.

įdomiausias prenešimas buvo iš Monso DP 
stovyklos, kaip juos bado streiko metu belgai 
rišę prie stalu ir prievarta maitinę, nes kitaip 
gręse mirtis ir kaip, pagaliau, tarpininkaujant 
kataliku vyskupui, jie bado streiką nutraukę, 
tačiau juos nekartą apgavo IRO, belgu valdžios 
pareigūnai, o ši kartą ir kataliku vyskupas, nes 
jau praėję 3 men., o jie dar tebesą stovykloje, ir 
neišvežti Vokietijon, kaip jiems vyskupas žadėjo.

S.P.

Charles Dickens. Gimė Portsmouthe 1812 m. 
Anksti patirtas neturtas paliko pėdsakus visoje 
jo velesneje kūryboje. Kele įvairias savo laiku 
ekonomines negeroves — vaiku darbo išnaudoji
mą, korupciją teismuose, pinigingosios klases 
juodą materializmą ir beširdiškumą, tėvu ne
supratimą savo vaiku ir visą eilę opiausiu visiems 
laikams ir visoms šalims aktualiu klausimu. 
Geriausi veikalai: „Great expectations”, „Tale 
of two Cities”, „Oliver Twist”, „The Pickwick 
Papers”, „The Old Curiosity Shop” ir t. t. 
Skaitytojams žinomi jo Kalėdų apsakymai, 
pavadinti: „Christmas Books”.

Sir Richard Steele, gimė Dubline 1672 m., 
pasiturinčiu tėvu šeimoje. Paliko nerūpestingą 
kariškio karjerą del pluksnos darbo, isteige 
žurnalą „Tatler” ir keletą kitu. Rašė politines 
brošiūras, komedijas, straipsnius. Jo nuopelnai 
daugiausia žurnalistiniai.

Ben Johnson, gimęs apie 1673 m., miręs 1637. 
Po Šekspyro laikomas geriausiu ano meto dra
maturgu, teatro tobulintoju. Jo dramos veikalai 
pasižymėję realistiškumu bei jumoru ir dabar 
tebevaidinami anglu scenoje.

Robin Hood, gyvenęs 14 šimt., Nottinghamo 
miškuose. Vėliau 16 šmt. apie ji buvo sukurtas 
visas baladžių ciklas, kaip apie plėšiką, „svieto 
lygintoją”, nustojusi įstatymu globos del savo 
drąsiu žygiu, už kuriuos ji mylėjo bendralaikiai.

Karaliene Ona (Queen Anne) buvo soste nuo 
1702 iki 1714 m. Šis religiniu ir politiniu kovu 
laikotarpis buvo vaisingas literatūriniu atžvilgiu. 
Su jos amžiumi susiję vardai: Pope, Dryden, 
Swift ir kitu. Pati karaliene „labiau žinoma 
del to, kad mirė, ne del to, kad gyveno”.

ČIKAGOS LIETUVIAI KOMUNISTAI 
PRISTIGO UŽTARĖJU

JAV saugumas suėmė Čikagoje leidžiamo 
lietuviu kalba komunistinio laikraščio redakto
rių Andriuli. Iš kalėjimo jis iki teismo palei
stas už 5.000 doleriu pinigini užstatą. Iš kalė
jimo išėjęs draugas Andriulis sumanė pasirekla
muoti ir visokios paramos iš visuomenes pasi
medžioti. Tuo tikslu prieš Kalėdas Čikagoje 
buvo sušauktas mitingas protesto rezolucijai 
priimti prieš Amerikos valdžios norą ištremti 
Andriuli i Rusiją. I mitingą buvo kviečiama 
visa Čikagos lietuviu visuomene.

Skirtu laiku susirinko pilna svetaine. Mi
tingo rengėjai gailėjosi nepaėmę didesnes sales.

Mitingą atidaręs asmuo pradėjo kolioti atei 
vius, burnoti prieš valdžios pastangas Andriuli 
ištremti. Susirinkusieji pradėjo murmėti ir rei
kalauti, kad esama tvarka butu renkamas susi
rinkimo pirmininkas ir sekretorius. Dauguma 
balsu pirmininku buvo išrinktas B. Budginas, 
Lietuvos pogrindžio kovotojas. Susirinkimas ap- 
primo ir ėjo tvarkingai.

Susirinkimas, apsvarstęs reikalą, priėmė to
kią rezoliuciją, kurioje pažymima, kad šis susi
rinkimas yra sušauktas ginti Amerikos komu
nistus nuo ištrėmimo i Rusiją; kad „Vilnis” 
yra prorusiškas laikraštis; kad „Vilnies” redak
toriai, bendradarbiai, skaitytojai ir rėmėjai 
tarnauja Maskvai ir yra Amerikos priešai; kad 
Amerikos lietuviai, gyveną Čikagoje, džiau 
giasi laisvėmis ir reiškia visišką ištikimybę Ame
rikos valdžiai; kad norėdami prisidėti prie de
mokratiniu laisvių išsaugojimo, prašo Amerikos 
valdžią V. Andriuli ir kitus šios šalies išdavikus 
komunistus deportuoti i ju skelbiamą „rojų”.

Rezoliucija priimta beveik vienbalsiai, su
giedotas Lietuvos himnas ir Marija, Marija 
giesme. Susirinkusieji išsiskirstė.

** »

Lietuviai teisininkai tremtiniai, atsidūrę JAV, 
susibūrė i Lietuviu Teisininku Tremtiniu draugiją. 
Savitarpio susižinojimo tikslu ir savo specialybes 
klausimams nagrinėti, draugija pradėjo leisti 
periodini žurnalą vardu, „Lietuvis teisininkas”. 
Žurnalas išeina Detroite, ji redaguoja J. Gliau
dys.

Vokietijoj gyveną tautiečiai, ypač tie, kurie 
maža turi vilties kur nors išemigruoti, su baime 
seka savo laikraščiu gyvenimą. Ypač juos labai 
paveikė laikraščiu užsidarinejimas. Neturi jie 
dideliu vilčių, kad ir paskutinis ju laikraštis 
ilgai išsilaikys ir ne vien del medžiaginiu sun
kumu, bet ir del tos priežasties, kad laikraščiu 
redaktoriai ir bendradarbiai emigruoja. Kaip 
tenka patirti, ir dabartinis „Lietuvio” redakto
rius ir leidėjas A. Laikunas jau yra iš Vokietijos 
išvykęs.

Naujieji australai Adelaidėje suruošė liaudies 
meno festivali. Lietuviai gražiai pasirodė savo 
dainomis, tautiniais šokiais ir kitais dalykais.

D. Narutavičiute Kolumbijos radiofone skaitė 
kelias paskaitas ispanu kalba, tarp ju ir apie 
O. Milašių.

Dail. J. Penčyla iš Vokietijos atvyko Kolumbi- 
jon ir apsigyveno Bogotoje. Jis čia dirba kaip 
dailininkas.

Kanadas lietuviai, gyveną Vankuveryje, suorga
nizavo tdutini chorą. Chorui vadovauja J. 
Sinkevičius.

P. Jarmalavičiute Montevideo mieste isteige 
plastiniu šokiu mokyklą. Mokykla turi pasi
sekimą. Ją lanko apie 150 mokiniu.

Bolivijoje plačiai pagarsėjo dailininkas Jonas 
Rimša. Jo paveikslai labai aukštai vertinami ir 
puošia valdžios ir miesto ištaigu rumus.

Akordeoninkas A. Gineika, Venecuelos švieti
mo ministerijos pakviestas i Karabobo radio
foną. Jis jau davė 12 koncertu. Jo muzika turi 
dideli pasisekimą. Radiofonas, supažindindamas 
klausytojus su muziku, painformavo juos apie 
Lietuvą ir jos kovą del laisves.

Argentinos lietuviu kultūrine veikla, iš tremties 
atvykusiu tautiečiu dėka, labai sustiprėjo. Pažy
mėtinas Argentinos lietuviu ansamblis, susidedąs 
iš 40 asmenų, kuriam vadovauja Al. Petravičius. 
Amsablis, vaidindamas G. Veličkos (Nemunas 
žydi autoriaus) „Šienapiutę” aplanke daug 
lietuviu kolonijų. Jo pasirodymas visur turėjo 
dideli pasisekimą.

Jau ne mažai lietuviu atsidūrė Kolumbijoje. 
Didesnes lietuviu kolonijos kuriasi prie Bogotos 
ir Medelino miestu.

Lietuviai išeiviai visokiais verslais verčiasi. 
Jie ne tik auksą ir kitokias vertybes kasa, bet ir 
deimantu ieško. Jau kelinti metai, kaip J. Bu- 
kota, T. Kareiva, K. Gaidamavičius ir kiti 
Brazilijoje, Rio das Velgas upes žvyrynuose 
ieško deimantu. Pasitaiko rasti ir didesniu ga
balu.

Dr. Agota Šidlauskaite, keletą metu profe
soriavusi Milano universitete. Italijoje, neseniai 
atvyko i JAV. Ten ji pakviesta i Minesotos 
universitetą profesoriauti.

VISUOMET ELEGANTIŠKA

Tikroji elegancija yra tik kasdienine elegan
cija. Norėdama gražiai rėdytis moteris, turi 
ne švenčiu ar „balių” metu būti gražiai apsi
vilkusi, bet kiekvieną dieną, net darbe,. Tai 
yra praktiškoji elegancijos dalis, ir ji daugiau 
priklauso moters tvarkingumo, kaip jos skonio.

Pirmasis dydysis patarimas — isigyti papra
stą vilnones medžiagos langotą suknelę, su 
plačiu sijonu. Ją galima visą žiemą visur ir 
visuomet dėvėti, nes ji visur ir visuomet tinka. 
Reikia tik vengti nevykusiu spalvų deriniu, 
kaip pav. mėlynos su juoda ar panašiai. Tu
rėdama toki drabuži, jau kiekviena galį sau 
pasisiūti keletą baltu apikakliu ir rankogaliu 
iš visai paprastos, kad ir senos paklodes. Juos 
reikia gerai iškrakmolyti ir sagutėmis prisegti 
prie sukneles. Kai vieni susitepa, užsegti kitus, 
o savaites gale visus drauge išplauti ir vėl visą 
savaitę šauniai atrodyti. Ši kombinacija dar 
ir tuo patogi, kad darbe gal galima baltąsias 
dalis nuimti, apsivilkti darbini apsiaustą, o 
išeinant vėl švariai pasidabinti.

Šokiu mėgėjoms patartina dar isigyti kiek 
didesnę, gal net ir visus pečius dengiančią, mez
giniu ar glasbatisto apikaklę, ir atatinkamus 
rankogalius. Taip išsipuošusi moteris puikiai 
gali eiti net i labai prašmatnius pobūvius.

Tokios visai paprastos ir kuklios languotas 
sukneles visada madingos. Jau penkti metai, 
kai didžiuose Paryžiaus salionuose sudarant 
žiemos sezono gale parduotu drabužus sarašuss, 
paaiškėja, kad didžiausią pasisekimą turėjusios 
tokios kuklios baltais rankogaliais sukneles.

Vyresnio amžiaus moterys, nemegstančios mar
gumynu, gali pasisiūti toki pat kuklu lygios 
medžiagos drabuži . ir ji atgaivinti baltais pa
puošimais. Kieta, balta apikaklę tinka visoms 
moterims, koks bebutu ju amžius ir visuomet 
teikia suknelei elegancijos.

TRUMPAS AR ILGAS PLAUKAS

Jau metai, kaip didieji Paryžiaus kirpėjai 
sviede pasaulin trumpu plaku madą, ir nemaža 
pracuziu dabar vaikščioja su maždaug 3 cm 
ilgio išpurentais plaukučiais. Aukštesniuose sluok
sniuose betgi ši mada prigyja sunkiai ir visos 
garsiosios gražuoles labiau rūpinasi šukuosenas 
pritaikyti prie veido kaip prie mados.

Neseniai paaiškėjo, kokia buvo šios mados 
atsiradimo priežastis. . *

Vienas garsiųjų Paryžiaus kirpėju, įsismagi
nęs eme šią vasarą kirpti moterų plaukus visai 
trumpai, vyriškai. Kadangi jis kirpo juos labai 
gerai, subėgo pas ji daugybe elegančių. Ne
tikėtai, Paryžiaus kirpėju sidikatas smarkiai ji 
puolė, sakydamas, kad tokią madą būtinai 
reikia sustabdyti, nes visiškai apkirptai moteriai 
nereikia pusmetinio, ir jeigu visos moterys 
ims taip kirpti plaukus, moterų kirpėjai ban
krutuos. Tuo tarpu visi kirpėjai turi dėti pas
tangas įgyvendinti tik truputi pakirptu plauku 
madą, nes tokius plaukus reikia dažnai pakir- • 
pti ir vėl juos pasukti. Jie kirpėjams geriau, 
kaip aitvaras aruodą prikrauna.

Jau ir moters grožis, pasirodo, priklauso' 
biznierių apskaičiavimams. Todėl ar ne geriausią 
bus, jei kiekviena pati sau prisitaikys šukuo
seną, nepaisydama jokiu „madų”?

Daugybe juoku yra sukurta apie pamokymus 
kaip vini i sieną ikalti. Tačiau kada tenka vinis 
į murinę sieną kalti, dažnai operacija nepasiseka. 
Todėl pravers dar ir šis patarimas, kuris lygiu 
budu gales patarnauti ir tiems, kurie kals vini 
1 sieną, kaip ir tiems, kurie patarimą panaudos 
kaip akstiną naujam juokui sukurti. Taigi, 
reikalingoje vietoje, prieš kalant vini i sieną, 
reikia pirma pamėginti plonu segtuku, kaip 
jis ten lenda ir tik po to vini kalti.
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IS MUSU GYVENIMO
DBLS TARYBOS POSĖDŽIAI

Pirmasis D. B. Lietuviu S-gos Tarybos po
sėdis ivyko sausio 14/15 d., Londone, S-gos 
būstinėje. Taryba buvo išrinkta paskutiniame 
D. B. Lietuviu S-gos atstovu suvažiavime. Ji 
yra patariamasis Centro V-bos organas. Ją 
sudaro penki visuotiniame suvažiavime išrinkti 
nariai: Barauskas, Kuzminskas, Neveravičius, 
Trilupaitis ir Centro V-bos pirmininkas su 
sekretoriumi.

Pirmąjį Tarybos posėdi pradėjo ir jame pir
mininkavo Centro V-bos pirmininkas Bajorinas. 
Ppsedyje dalyvavo visi Tarybos nariai, išsky
rus p. Kuzminską. Svarstyti priimta plati darbu 
tvarka, kaip: namu pirkimas, ieškojimas budu 
įtraukti visus D, Britanijos lietuvius i organizuotą 
darbą, Tautos Fondo reikalai, isigijimas tauto
dailės rinkinio — kuris galėtu būti panaudotas 
parodoms ir-kartu Lietuvos propagandai, D. B. 
Lietuviu S-gos įstatu papildimai, Vasario 16 ir 
birželio 14—15 minėjimu ruošimai, nauju nariu 
verbavimas, Namu Fondo vajaus tęsimas, pro
pagandinio leidinio apie Lietuvą išleidimas ir 
Apygardų lėšos. Visi šie kfausimai apsvarstyti.

Taryba, apsvarsčiusi siūlymą del Lietuviu 
Namu isigijimo Londone, rado, kad siūlomas 
pirkti namas yra tinkamas. Jame yra didele 
sale, kurioje gali tilpti iki 300 žmonių; patalpos: 
skaityklai, tautodailės dirbiniu rinkiniui, biblio
tekai, spaustuvei, „Britanijos Lietuvio” redak
cijai ir administracijai, DBLS-gos būstinei, 
viešbučiui ir klubui-valgyklai. Namai penkių 
aukštu, turi centralini šildymą iki trečio aukšto, 
kitur, kur jo nėra, židiniai su duju krosnelėmis. 
Namai reikalingi mažo remonto. Jie yra 
68, Cadogan Square, S.W.1, rezidentu rajone, 
todėl Taryba pavede C. V-bai ištirti visas pirkimo 
sąlygas, ir tai: ar tame rajone bus galima gauti 
leidimas laikyti klubą ir salę viešiems parengi
mams. Jei tos sąlygos bus patenkinamos, namus 
pirkti. Namu kaina £ 7.500, Namu Fonde 
yra £ 2.678, likusiai sumai tektų užtraukti paskolą, 
įsigijus namus, vajus bus tęsiamas ir namu 
įrengimui pirkti.

Nusistatyta, kad tik organizuotas ir bendras 
darbas yra sėkmingas kovoje del Lietuvos laisves. 
Nesuprantamas ir nepateisinamas dalykas, kaip 
šalinimasis nuo bendro ir organizuoto darbo. 
Šio darbo yra pakankamai. Lietuviu S-ga nėra 
kieno asmeninis, bet visu bendras reikalas. Visos 
asmenines ambicijos, visi asmeniniai reikalai 
turi būti palikti už sąjungos ribų. Tik tuo budu 
yra įmanomas bendras darbas. Mus visus jungia 
Lietuvos reikalai ir kovą del jos — tai yra 
svarbiausias tikslas D. Britanijos Lietuviu S-gos. 
Visi lietuviai, kurie dar napriklauso Lietuviu 
S-gai, kviečiami istoti i ją ir savo darbu paremti 
bendrą kovą del Lietuvos laisves.

Taryba, apsvarsčiusi kitus reikalus, priėmė 
nutarimus ir patiekė Centro Valdybai juos 
įvykdyti. Kitiems reikalams išnagrinėti paskyrė 
referentus, kurie apsvarstę pavestus klausimus, iš
vadas pateiks diskusijoms sekančiam Tarybos 
posėdžiui. J.D.

EKSELENCIJAI MINISTERIUI B. K. BALUČIUI
70-ties metu jubiliejaus proga, sveikiname ir linkime ištvermes sunkiose pareigose kovojant 

del pavergtos tėvynės laisves ir nepriklausomybes.
E. La van to skyriaus valdyba ir nariai.

VEIKLUS MOOTOS LIETUVIAI atgimęs pavasaris. Apie ją tiek jaunu pumpu- 
reliu-vaikeliu gaivu. Skirstemes su mintim, kad 
dar daugiau but žiedu, kad ši eglute dar gilesnes 

Susirinkus i vėliavomis ir juostomis išpuoštą šaknis turėtu, 
valgyklą, stovyklos viršininkas pasveikino laimin- .
gai sulaukusius švenčiu. Vietos skyriaus pirminin
kas p. Katiliorius perskaitė kun. Steponaičio 
sveikinimą.

Šiuo laiku stovykloje yra 60 lietuviu, 1947 m. 
rudeni buvo 116. DBLS skyriui priklauso 36 
lietuviai. Numatoma išplatinti namu akcijų 
už 55 sv. „B. Lietuvi” jau išsirašė ateinantiems 
metams 20.

Gruodžio 28 d.
riaus narys Stasys 
vėžio apskr.

Mootos lietuviai
16 d. švęsti.

Mootos lietuviai bendrai atšventė Kūčias.

tragiškai žuvo Mootos sky- 
Serapavičius, kilęs iš Pane-

ruošiasi iškilmingai Vasario 
M.

W1DNES UŽŽIEBTA EGLUTE

Šventes, kongreseliai, Lowton lietuviu bendra
darbiavimas, judrus komitetas, mokytoja A. 
Merkeliene atgimdė Widnes lietuviu vaikučius 
Lietuvai taip, kad jau sausio 8 d. jie prie' žėrin
čios Eglutes, paruošti tos pačios mokytojos 
žaidė, deklamavo, dainavo, šoko, kaikurie net 
tautiniais drabužėliais. Motinos, dalyviai, sve
čiai buvo nustebinti. Vaikai jau ne tik pramoko, 
bet ir išdrįso lietuviškai prakalbėti. Visiems 
buvo džiaugsmo, užtat ir Trys Karaliai su do
vanomis aplanke • vaikučius iš Balfo Centro ir 
Apygardos iš Lowton, vietos, 
rikos.

Ta proga ir suaugesnieji 
turėjo šeimyninini, pobūvi,
nuoširdžiai pasveikino komiteto pirmininkas St.- 
Karalius ir visiems, prisidejusiems prie šio lie
tuviško darbo, ypač mokytojai A. Merkalienei 
ir Lowton sunums padėkojo, 
pranešė apie draugijos veiklą,
smalsumu, kad užuot tiek suruoštu pramogų, 
užuot tokiu dideliu išlaidu (£ 150), draugija 
(65 nariai) dar turi £ 25 pelno.

Už motiniškas, broliškas širdis lowtoniškiu 
vardu (kurie čia pat ateities pasirengimams 
turėjo repeticijas) jautriai Widnieciams padė
kojo — P. Nekrošius. Pobūvio metu grojo: 
Kumpaičio, Nekrošiaus, Sopranausko stygų ka
pela, o taip pat nuosavomis lietuviškomis plokšte
lėmis per J. Evaškaičio garsintuvą — A. Gaidelis. 
O Eglute vis žėrėjo, Sviete ir vis taip žalia, kaip

net tolimos Ame-

Widnes lietuviai 
kurio metu visus

P. Valinskas
Visi netvere

SBSWBH

LAIŠKAI REDAKCIJ

N.N.

ŠIAURINĖJ VALIJOJ

patenki
Velšiai

didžioji dauguma Ire
ne tik vartus, duris, 

čia gyvenama jau pri- 
ir bendruomenej gy-

Pro Crewe iš surukusio Lancashire 
baltuoju veĮšiu traukiniu Valijos širdin, 
įdomus ne tik kalba, gamta, šventomis vietomis, 
bet ir savo nenuolaidumu-užsikirtimu, kuriuo 
net galingąjį Anglijos karalių priverete pasiva
dinti ir Valijos (England a. Wales) karaliumi. 
Plačiai, trylikoj vietų pasklydę čia gyvena apie 45 
lietuviai. Gal ju ir daugiau butu, bet kiti slepias, 
ypač nuo žmonų. Nors 
tuviškoms širdims atkėlę 
bet ir širdis. Daugumos 
vačiai-pavieniai, bet yra 
venančiu.

Overtono lietuviai, stovykla ir DBLS skyrius 
dar niekam net negirdeti. O tačiau taip yra. 
Stovyklos matrona jiems išgirti net žodžiu 
nesuranda. Ji norinti stovykloje turėti vien tik 
lietuvius. Mielai lietuvius priima, sudaro sąly
gas atsikelti, lietuviams paveda svarbesniuosius 
stovyklos darbus. Kai buvo per maža nariu 
įsteigti DBLS skyriui, tai prisitraukė iš St. Martin 
angliakasiu stovyklos kelis, ten vegetuojančius, 
lietuvius, kuriu vienas jau,. deja, suspėjo „pro 
tvorą iškristi”, kaime dar atrado karo belaisvi- 
repatriantą, kuris irgi mielai įstojo ir uoliai 
pildo pareigas, kai tuo tarpu girdėti net tikru 
lietuviu, nepriklausanču ir išstojančiu iš DBLS 
ir štai šiose sąlygose gyvas, judrus skyrius, gyvi 
lietuviai.

GERB. SKAITYTOJAI
Šis numeris išspausdintas naujoje spaustu

vėje. Kaip matote, spauda yra aiškesne ir 
turino daugiau. Turinys padidėjo net visu 
puslapiu, kaip bet kurio 
Del to, kad raides yra 
Spaustuve pažadėjo per 
pinti visas reikalingas

Kiek tik sąlygos leidžia.
gerinamas. Ta linkine bus ir ateity einama. 
Turime mes turėti dideli ir gerą laikrašti. 
O kad toksai butu, reikia visu musu pastan
gų ir talkos.

šių metu numerio, 
truputi siauresnes, 
tris savaites paru- 
lietuviškas raides.

,B. Lietuvis”

LEICESTERIS

Valdyba 52
112
112

£ 2. 7.6 
” 4.12.6 
” 4. 7.6

Ibs statine
Ibs
Ibs ”

91-93, Charterhouse Street, London, E.C.l. 
Telefonai: Valdybos — CLE 5877, Siuntiniu skyriaus — BER 3281.

VISU MUSU 26 PARDUOTUVIU ADRESAI NURODYTI TELEFONU KNYGOJE 
L—R 3815 PSL.

DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIU SKYRIUS 
pritaikytas šiame krašte gyvenantiems kitašaliams patarnauti. 

SIUNTINIU I UŽSIENI NESIUNČIAMA.
TURIME

RAUGINTI KOPŪSTAI OLANDIŠKI, (25 litr.)

ŽURNALISTO BALSAS
„Laikraštis — tai ugnis, ir ta ugnimi sud 

kim rusą Lietuvos žemeje” — šaukė iš visos 
sielos gelmių kovotojas prieš baltąji carą, garsusis, 
taurusis lietuvis knygnešys Jurgis Bielinis, spaudos 
draudimo laikais. (1864—1904 m.).

„Vilniaus žinioms” tik pasirodžius, vienas 
tautietis laiške redakcijai teisingai pasakė, kad 
laikraštis — tai Tėvynė maželyteje veidrodžio 
šukeleje.

„Morališkai šviesus yra tie, kurie nėra nutraukę 
dvasinio ryšio su gimtąja žeme” — sako Ambro- 
zevičius. „Dvasinis tautinis ryšis tegali būti 
palakomas tik per lietuvišką laikrašti, knygą” — 
sako Garbingas Varpininkas, Didysis lietuvis 
Dr. K. Grinius.

„Laukinis žmogus laikraščiu neskaito”. — 
Lietuvos žurnalistai premijuoja šiuos žodžius

Džiugu širdžiai ir akims vartant sustiprėjusi — 
padidėjusi „Britanijos Lietuvi”. Iš krutinės 
veržiasi balsas, kaip ugniakalnis — Vyrai, musu 
jėgos už švenčiausias teises padidėjo! „Britani
jos Lietuvis” padidėjo. Garbe jums Britanijos 
Lietuviu Sąjungos Centro Valdybos nariai, 
kurie ten Londone susispietę arklidėje, daugelio 
„nesusitupejusiu” žmogystų pamazgomis 
mi, sunkiausiomis sąlygomis išeinate i 
tautos gyvybes kovos lauką su 6 puslapiu 
dintu lietuvišku žodžiu, kuris 
jasi tėvynei.

Brangus kraujo broliai ir 
neviliotinas musu gyvenimas, 
galą su galu suduriam, tačiau viską atmetus 
„Britanijos Lietuvi” prenumeruoti mirtinai reikia. 
„Br. Lietuvis” yra musu visu šioje šaly gyvenan
čiu lietuviu garbes reikalas. Jei laikraštis dabartine 
kaina turėtu 10.000 metiniu prenumeratų, jis 
galėtu išeiti kokiu 8 puslapiu ir už rašinius mo
kėtu honorarą. „Britanijos Lietuvis” yra dabar 
tik skaitytoju rankose. Lietuvis, kuris nepre
numeruoja lietuviško laikraščio, visai nesvarbu 
kas jis be butu, turėtu, būti išmestas iš lietuviškos 
širdies.

Brangus lietuvi klajūne, 
išmokė 
skaitai 
pierius. 
bet jei 
tavo reikalai, kaip lietuvio, netvarkoj. Paskubėk 
Laikraštis nori turėti pilną savo jegu skaičių, 
dabar, tuoj metu pradžioj.

„Br. Lietuvis” turiniu gėrės, Britanijoj esą 
žurnalistai, nors ir sunkiose rašymui sąlygose, 
kalba: „Vyrai, pajudinkim žemę!” Gerinkim 
savo laikrašti. Daroma, kas tik galima.

Kreipiuosi i visame pasaulyje išblaškytus 
kolegas žurnalistus, nuoširdžiai prašydamas, kiek 
sąlygos leidžia — paremti raštais padidėjusio 
„Britanijos Lietuvio” žingsnius.

Britanijoj gyveną lietuviai! Rašykite savo 
laikraščiui, kurie tik rašyti mokate. Rašykite 
darbo žmones, rašykite intelektualai. Kiekvie. 
nas skaitytojas, nors kartą parašyk, kokią žinutę- 
Laikraštis bus įdomus, margas. Jokiu 
parašyti paprastą redakcijai laiškuti 
Redaktorius prityręs, senas žurnalistas, 
ir jei galima bus atspausdins.

Visi i talką savo laikraščiui; kaip 
kaip galim!

besąlyginiai

pilsto- 
musu 

spaus- 
auko-

seserys — lietuviai*
Kai kurie vos tik

nors tave vargas 
visokiu kalbu, rašto ir „drukavones” — 
visokius „magazinus” ir „news” po- 
Gerai, mokslo ant pečiu nereikia nešti, 

dar neužsiprenumeravai „Br. Lietuvio”^

mokslu 
nereikia 
ištaisys

mokam,

Z. Veliuoniškis-Gerulaitis.

i
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.MSŠiomis dienomis ivyko skyriaus susirinkimas. 
Išrinkta nauja valdyba, kurią sudaro: pirminin
kas — J. Senkus, iždininkas — A. Firavičius 
ir sekretorius — A. Černiauskaite,
sudarė skyriaus darbo planą, i kuri tarp kitko 
įtraukta lietuvišku dainų ir tautiniu šokiu va
karo ir tautodailės parodos suruošimas, paskaitų 
organizavimas. Jei įmanoma, bus stengiamasi, 
drauge su latviais ir estais, ateinančią vasarą 
suruošti politini mitingą ryšium su Baltijos 
valstybių 10 metu okupacijos sukaktimi. Šiuo 
metu skyrius ruošiasi Vasario 16 platesniam 
minėjimui. Skyriuje yra 34 nariai. Tikimasi 
netrukus nariais turėti visus mieste ir jo apy
linkėse gyvenančius lietuvius, kuriu yra apie 50.

Sausio 7 d., LeicesteryĮviešejo Londono’ lietu
viu stalo teniso komanda „Lituanica A”, kur
su neseniai įsiteigusia Leicesterio lietuviu „Li
tuanica” sužaidė draugiškas rungtynes. Laimėjo 
londoniečiai 6: 3. Žaidė ir taškus pelne — Lon
dono „Lituanica A”: J. Lingaitis — 3, V. Buš- 
manas — 2, ir V. Razminas — 1 ,r Leicester! o 
„Lituanica”: J. Pudymaitis — 2, V. Lažauskas — 
1 ir A. Kučinskas — 0. K. B.

” ” DANIŠKI ..................................
(kopūstu kainos nurodytos kartu su persiuntimu) 

LAŠINIAI PAPRIKUOTI, I rūšies..........................................
LAŠINIAI — II rūšies (virimui) .................................. ...
KIAULIENOS MĖSOS DEŠBA (Australian fresh salami) 
BELGIŠKA DEŠRA .................................................................
SAUSA KAIMIŠKA DEŠRA .......................... ... ...........
PRANCŪZIŠKA DEŠRA .................................. ...................
TIKRA VENGRIŠKA SALAMI DEŠRA ..........................
KROKUVINE DEŠRA .........................................................
KRUOPINE (kraujo ir kruopu) DEŠRA..................................
KEPENINE (rūkyta) DEŠRA .................................................
KIAULIŲ KOJOS (NEVIRTOS) .........................................

PAUKŠTIENOS IR KITU DALYKU KAINOS TOKIOS, KAIP NUSTATYTA.
Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardinkit užsakomus 

dalykus ir pridekite prie užsakymo atatinkamos sumos pašto orderi, pridedami persiun
timo išlaidoms 1 /6, jei užsakymo suma mažesne, kaip 3 svarai. Jei užsakymo suma 
yra 3 svarai, arba didesne — persiuntimo išlaidas mes pamokame. 

Rašykite mums: angliškai, lenkiškai, rusiškai arba vokiškai.

1 svaras
1
1
1
1
1
1
1
I
1

3.6
2.6 

’ —L6
4.0
5.6

” 5.6
” 6.0
” 6.6
” 1.4
” 1.5
10 penu

šio laikraščio leidimo tikslu yra keli straip- 
Redakcijos žodyje sakoma, kad „Te- 
Žiburiai” nori stoti pilnutinio lietuviš- 
sargybon, gaivinti ir palaikyti visas lie-

KNYGOS, RAŠTAI
TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI No. 1 Toronto, 1949 

m. gruodžio men. 24 d. Redaktorius Dr. A. Ša
poka, leidžia — Kanados lietuviu Kataliku 
Kultūros Draugija. Didelio formato, 8 pusi 
paskiras num. 10 centu.

Del 
sniai. 
viškes 
kūmo
tuviškąsias tradicijas bei papročius, puoseleti 
lietuvišką kultūrą ir 1.1. Laikraštis nebus pa
storacijos reikalams skiriamas religinis laik
raštis, bet lietuviu kataliku laikraštis. M.N.

SKERSVĖJIS, dantotraukos žurnalas, No. 1 
Manchesteris, 1950 m. sausio 7 d. Rotatorium 
spausdintas, 8 pusi, leidinys. Išleido — Dvi 
dalges iš pradalges, redagavo — keturi dalgia
kočiai. Kaina: perkantiems 12 1/4 peno (nuo
laida 1/4 peno), neperkantiems — 2 šilingai.

Simpatingas jumoristinis leidinys, skirtas išim
tinai Manchesterio lietuviams. Turinys ivairus, 
o kadangi daugeli asmenų liečia pagal vardus, 
veiksmus ar kitaip, tai ir aktualus. Pažymėti
na ta gera leidėju tendencija, kad nepretenduoja 
i „platumą”, o ribojasi tik savo vietove, kur 
jo skersvėjis gali būti juntamas.

3

Jei žiūrėsim kaip i frantą. 
Viskas čia kaip reikia: 
Marškiniai balti, ir kelnes, 
Atsiprašant, sveikos.

Juk drabužis puošia žmogų, 
Nors ir silpno proto.
Ak, jei kas dabar segtukų 
Misteriui paduotu...

Bet nėra Di Pi prie šono, 
O segtukas šoka.
Vien iš pensijos gyvenant, 
Lenktis apsimoka.

Puse peno sumokėta 
Ir — tokia nelaime! 
Čia juk penai nesimeto 
Nei mieste, nei kaime.

APUOKAS, No. 4, 1949 m. Kalėdos. Išeina, 
kai aplinkui nespakaina. Redaguoja Senas apuo
kas, iliustruoja — Teta Peleda. Nedidelio 
formato 8 pusi. Kaina 3 sixpenai.

Nuo pirmųjų numeriu šis skiriasi tuo, kad 
spausdintas normalia spauda. Turinys kosmo
politinis, nes taikomas visiems ir visur. Yra 
ir labai vykusiu dalykėliu. Iš ju paminėtini 
Vaifes potvarkiai. Tiems kurie galvoja šeimos 
laužą užkurti (atsiprašau — šeimos židinį su
kurti) visai pravers naskaitvti Cinrrw—-

5
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6  "BRITANIOS LIETUVIS“
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1950 m. Sausio 20 d.

NAUJIENOS
* Amerikos, Britanijos ir Prancūzijos amba

sadoriai Maskvoje pereitą antradieni turėjo 
slaptą pasitarimą, po kurio lankėsi Sovietu užs. 
reik, ministerijoj del Austrijos sutarties. Amba
sadoriai reikalavo, kad Rusija baigtu Austrijos 
sutarties trukdymą.

* Prancūzijos užs. reik, ministeris Schumanas 
antradieni grižo iš keliones po Vokietiją. Jis 
matėsi su Vokietijos kancleriu dr. Adenaueriu 
ir turėjo ilgą privatu pasikalbėjimą Saaro krašto 
reikalu. Susitarimo tačiau atrodo nepavyko 
pasiekti, nes vokiečiai nenori sutikti su Saaro 
atskyrimu nuo Vokietijos.

* Iš Stokholmo pranešama, kad karalius 
Gustavas, kuris gana sunkiai sirgo bronchitu, 
pasveiko ir dabar gerai jaučiasi. Karaliui nesenai 
suėjo 91 metai amžiaus.

* Britanijos užs. reik. min. Bevinas, grįždamas 
iš Imperijos konferencijos Ceilone, kelioms 
dienoms sustojo Egipte ir matėsi su naujuoju 
ministeriu pirmininku.

* Maisto normavimas vak. Vokietijoj pasi
baigs kovo 1 d. Tik cukrus bus normuojamas. 
Maisto normavimo pabaiga duos mažai praktiš
kos naudos, nes ir iki šiol nedaug kas pagal korte
les pirko.

* JAV vyriausybe nenumato greitai pripažinti 
Kinijos komunistines vyriausybes. Komunistai 
konfiskavo Amerikos konsulato būstinę, o a ne- 
rikiečiai už tai atšaukė visus savo piliečius iš 
komunistines Kinijos. Tas faktas dar daugiau 
supykino Amerikos visuomenę. JAV prezidento 
specialus pasiuntinys Jessup nesenai aplanke 
Formozos salą, laikomą nacionalistu, ir turėjo 
ilgą pasikalbėjimą su maršalu Čiangkaišeku.

* Suomijos vyriausybe šeštadieni įteiks Mask
vai atsakymą i sovietu reikalavimą išduoti „300 
karo nusikaltėliu”, kuriu dauguma yra baltie- 
čiai. Pranešama, kad Suomijos vyriausybe už
tikrins Maskvą, jog Suomija ėmėsi visu prie
monių, atitinkančiu suverenes • valstybes būklę 
ir tarptautinius įstatymus, tikslu patenkinti 
Rusijos reikalavimus. Atsakyme bus pažymėta, 
kad keli tu asmenų jau yra išduoti, keli yra 
kalėjime, apie kitus Suomija neturi jokiu žinių.

* JTO Saugumo Taryboj Jugoslavija pasiūlė 
pašalinti dr. Tsiangą, Kinijos nacionalistu atsto
vą. Pasiūlymas buvo atmestas 6 balsais prieš 
vieną. Sovietu Rusija su kitais satelitais jau 
seniau pareiškė boikuotuosią Saugumo Tarybą 
ir kitus JTO organus, kur ieis nacionalistu Ki
nijos atstovas.

* Belgijoj susituokė Habsburgo kunigaikštis 
Karolius-Liudvikas su Belgijos princese Yolande 
de Ligne, Belgijos ambasadoriaus Indijoj dukte
rimi.

* Vienas galviju pirklys Anglijoj nubaustas 
metus kalėti už tai, kad įtaise karvėms vaiku 
dantis, norėdamas jas parduoti kaip telyčias.

* Korespondenait iš Vašingtono praneša, kad 
prezidentas Trumanas darysiąs žygius susitarti 
su Rusija del atomines bombos. Jis gali kreiptis 
tiesiog i Staliną arba per JT Organizaciją. Sa
koma, kad Amerikos visuomene esanti labai 
susirupinusi tuo faktu, kad naujos vandenilio 
bombos esančios 1000 kartu galingesnes už tas, 
kurios buvo išmestos ant Japonijos. Ir dėlto 
vyriausybe busianti priversta ieškoti budu su
sitarti su Sovietais del atomines kontroles.

* Vak. Vokietijos vyriausybe atsisakė pasirašti 
prekybos sutarti su Prancūzija. Prancūzija ne
sutiko duoti Vokietijai balso del Saaro krašto 
ateities ir nori naudotis Saaro anglies kasyklomis 
50 metu. Tai, atrodo, ir buvo priežastis, del 
kurios Vokietija nesutiko pasirašyti prekybos 
autarties.

* Vak. Berlyno sveikatos pareigūnai apkaltino 
Sovietus, kad šie slaptai laiką 400.000 vokiečiu 
belaisviu, kaip vergus.

* Beveik milijonas D. Britanijos statybos dar
bininku po rtiju savaičių gaus atlyginimo padi 
nimą, kuris kainuos apie 4 1/2 mil. svaru per 
metus. Darbininkai gaus puse peno už valandą 
arba 1 šil. ir 10 penu per savaitę daugiau. Atly
ginimo padidinimas duotas del pragyvenimo 
pabrangimo. Statybos darbininku atlyginimas 
yra normaliai reguliuojamos pagal pragyvenimo 
standarto skalę. Tačiau tik pereitą savaitę visu 
prof, sąjungų atstovu balsu dauguma buvo 
priimtas siūlymas darininkams nereikalauti atly
ginimu padidinimo iki kitu metu pradžios atsi
žvelgiant blogą ekonominę krašto būklę.

* Londono mėsininkai atsisakė imti seną 
avieną, kurią Maitinimo Ministerija jiems paskyrė. 
Mėsininkai tvirtina, kad ta mesa yra mažai 
verta ir jie negali jos parduoti savo klientams. 
Ministerija pagrąsino, kad jei jie avienos neims, 
tada negaus jokios mėsos.

* Vokietijoj mirė Gustavas Kruppas, su
laukęs 79 m..amžiaus, žinomas „patranku kara
liaus” vardu

* Amerikoj išmėgintas naujos konstrukcijos 
povandeninis laivas, kuris pasinėręs gales juros 
dugnu važinėti, kaip tankas sausuma, nes jis 
turi panašius vikšrus.

* W. Messerschmidtas, garsusis vokiečiu ka
riniu lėktuvu konstruktorius atvyko i Indiją. 
Jis Indijos valdžios yra pakviestas, kaip patarėjas 
aviacijos reikalams.
■ •> :

Prancūzu mokslininkai teige, kad po visa 
Sachara yra milžiniškas požeminis ežeras, daug 
didesnis, kaip Prancūzija. Įvairiu vietų dykynes 
gręžimai tą prielaidą patvirtino. Pasirodo, tokio 
ežero esama, nors ir ne taip didelio, 200—300 
metru gilumoje, po dykynes vėjo pustomu smėliu. 
Prancūzu Kolonijų ministerija ruošiasi požemini 
vandeni panaudoti žemes drėkinimui. Ministerija 
ruošiasi 300 km ilgio ir 10 km pločio ruožą 
paversti ištisa oaze ir apgyvendinti joje 200 
šeimų. Oazėms drėkinti vanduo bus siurbiamas 
siurbliais iš šuliniu. Oazese manoma auginti 
datules, palmes ir kitus Sacharos klimatą 
pakeliančius vaisius. Paveikslėly matyti natūrali 
Sacharos oaze.

— Ar aš nesakiau, pad vaikas turi gabumu?!

UŽ GELEŽINES UŽDANGOS

NE ŽMOGUS 
PASAULI TVARKO

„Nuo maro, bado, ugnies ir karo — gelbek 
mus Viešpatie!” Tai šūkis, tinkąs visiems lai
kams.

Neapskaičiuojami ugnies, bado ir ypač karu 
per amžius padaryti nuostoliai žmonijai, jos 
kultūrai ir civilizacijai. Bet yra dalyku, kurie 
nulėmė ir karus ir tuo pačiu — žmonijos rutu- 
lojimuisi davė visai kitą krypti. Ir žymiausi 
politikai ir karvedžiai su narsiausiais kariais 
buvo prieš juos bejėgiai. Kas jie? Tai negin
kluota akimi nematomi mažyčiai sutvėrimai — 
bakterijos ir ju sąjungininkai — virusai!

Ima siaubas klausant apie atominiu ginklu 
žudomąją galią ir visu dėmesys nukreiptas i ją. 
Tik retkarčiais nugirsta m mapie paslaptingus biolo
ginius arba bakterinius ginklus. Neabejoju, kad jie 
yra daug baisesni tik ne taip gąsdiną, nes nesi
mato liepsnos ir nesigirdi garso.

Tik žvilgterekime i praeiti ir pamatysime 
žmogaus ir jo proto menkybę palyginus su 
viruso „d i d y b e.”

Apie 2000 metu prieš Kristų Mesopotamijoj 
viešpatavo galingi hetitai, garsėję savo aukšta 
kultūra ir civilizacija. Rasti ant moliniu lentelių 
raštai liudija apie hetitu karaliaus sunaus pasi
ryžimą vesti Egipto karalienę — našlę (apie. 
1750 metus prieš Kr.) Atvykęs i Egipto žemę 
jis tuoj čia mirė, o jo tėvas, baisiai užsirūstinęs, 
paskelbė Egiptui karą ir įžygiavo i Siriją. Pergale 
seke pergalę. Bet staiga eme plisti keista liga 
kariu tarpe (iš aprašymo atrodo, kad tai buvo 
raupai). Ligą vėliau kariai parnešė i savo kraštą 
ir apkrėtė civilius gyventojus. Taip ši epidemija 
siautė su pertraukomis apie 20 metu ir parei
kalavo labai daug auku, kuriu tarpe buvo ka
ralius ir net jo sostą paveldėjęs sūnūs. Hetitu 
tauta ir ju kariuomene labai nusilpo, o ju valdo
mos tauteles sukilo prieš juos, o asiriečiai pri
baigė. Ir taip tūkstančius metu trukusi imperja 
sutirpo beveik nepalikdama žymiu. Ir tai 
padare mums jau įgrisę... virusai !

Garsaus Persu karaliaus Darijaus ir vėliau jo 
sunaus Kserkso invazijos i Europą nepavyko, 
nes ju kariuomenes apniko dizenterija, su kuria 
kovoti jie buvo bejėgiai.

Daug koi daug žinomu ir nežinomu epidemijų 
pakreipė žmonijos likimą visai kita kryptimi. 
Pavyzdžiui raupu epidemija susmugde atėniečius, 
o galai del plintančio maro negalėjo paimti 
Kapitoliaus ir buvo priversti palikti Romą. 
Hanibalą tik epidemijos (turbut dizenterija ir 
drugys) tesulaike nuo invazijos i Kartaginą. 
Markui Aurelijui ir daugeliui jo kariu žuvus 
nuo raupu prie Vienos, Romos galybe buvo 
palaužta ir ji tapo barbaru grobiu.

Bene reikšmingiausia mums maro epidemija, 
labai aptirpdžiusi filistinu kariuomenę, kuri 
buvo isiveržusi i žydu žemę. Jei ne šis masinis 
filistinu išnaikinimas, tai jie butu nušlavė izrae
litus, o tuo pačiu ir visą krikščioniškąją kultūrą 

Neatrodo, kad mokslas, kultūra ir civilizacija 
ir net krikščionybe butu pataisiusi žveri — 
žmogų. Keičiasi tik Šukiai ir priemones žmogžu- 
dybei vykdyti.

Gal gi vieną gražia dieną bakterijos — susitarę 
su virusais, nupus nuo žemes veido niekingus 
padarus — žmones ir ims tvarkyti pasauli pagal 
savo protą. Tai skamba pasakiškai, fantastiškai, 
bet kas žino? K. Valteris

Berniukas: — Ar jusu kolchozo naujasis 
traktorius gerai veikia?

Senas kochozninkas: — Tokio traktoriaus 
nėra Sovietu Rusijoje.

Žmona: — Matai, kad laikas pasivaikščioti. 
Ir mažytis pasiruošęs laukia.

♦* ♦
— Radai šilingą, kuri vakar pametei?
— Ne, Jonas rado.
— Tai ko dar ieškai?
— Jono.

SPOR TĄ S
STALO TENISO PIRMENYBES

Galu gale po neramiu karo metu Londono 
Sporto ir Socialinis Klubas atgaivina seną paprotį 
kurio laikydavosi lietuviai stalo teniso mėgėjai. 
Štai 1950 m. sausio 23 d. Lietuviu Klube pra
sideda individualinis stalo teniso turnyras Lon
dono meisterio vardui isigyti. Turnyras pra
vedamas vieno minuso sistema ir jo nugalėtojas 
igys pereinamą sidabrinę taurę, kurią isteige 
Klubo pirmininkas p. Bijauskas. Pirmadienio 
nakti nuo 19.30 v. prasideda eiliniai susitikimai, 
o sausio 27 d. nuo 19 v. vakaro prasideda pus
finaliniai. Laimėtojui taure bus įteikta per 
Londono Lietuviu Klubo iškilmingus pietus 
West Ende Vasario 4 d. Turnyrui registruoja 
p. A. Rudzevičius, 30, Chesholm Rd, N. 16, 
arba pirmadienio nakti prieš turnyrą (r)

PADĖKA
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Generalinis 

Įgaliotinis Britu Zonai lietuviu tremtiniu vardu 
nuoširdžiai dėkoja Didžiosios Britanijos lie
tuviams už surinktą ir šioje zonoje gyvenantiems 
tautiečiams atsiustą vertingą pašalpą drabužiais 
ir kitomis gėrybėmis.

Ypatingai dėkojame Didžiosios Britanijos Lie
tuviu Sąjungai, kurios pastangomis rinkliava buvo 
pravesta ir gerybes Vokietijon persiustos.

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolenas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuviu Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London Str., London, W.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britani
joje — metams 32 šilingai, pusei metu — 17 1/2 šilingu, metu ketvičiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilute arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.

Printed by: M. Caplin & Co. Press Ltd. If. Danheved Road North, Thornton Heath, Surrey. Tel.: THO 2727'

Mažai kas žino, kad geležinkeliu bėgiai nuosek
liai storeja ir sunkėja. Pav. prieš 100 metu ge
ležinkeliu begiu 1 metras svėre apie 20 kg, o 
pastaraisiais metais Amerikoje tiesiamu geležin
keliu begiu 1 metras sveria jau per 85 kg. Del 
ko taip? Didėjąs traukiniu greitis, o taip pat 
ir keleiviu patogumu reikalavimas verčia naudoti 
stambesnius bėgius, kad atlaikytu traukiniu 
dideli greiti ir, kad siubavimu nevargintu keleiviu. 
Paveikslėly matyti amerikoniškas greitojo trau
kinio garvežys, kuriam reikalingas stambiausiu 
begiu geležinkelis.
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NAMU FONDO VAJUS
Namu Fondo akcijų pirko: už 1 sv. — S. Ado

maitis, A. Paršeliunas, Z. Šalkauskas, P. Didžbališ, 
V. Fidleris, J. Simanavičius, K. Klegeris, A. 
Žukauskas, V. Kaupis, V. Stundys, B. Mardosas, 
B. Savickas, N. Žvirblis, V. Ribokas, A. Vilutis, 
A. Liaudanskyte, J. Bružinskas, R. Gustainis, 
V. Stanionis, G. Martišius, K. V. Deveikis- 
Simonaitis, J. Lažauninkas, J. Tamulynas, 
P. Bačinskas, H. Jurevičius, A. Gaidys, A. 
Nykštaitis, V. Skinkys, A. Ruzgą, P. Žilinskas, 
J. Steponavičiene, K. Plukas, J. Jagminas, P. 
Savickas, A. Šukaitis, A. Panavas, S. Zabukas, 
J. Krivickas, B. N., P. Kairys, J. Miknevičius; 
už 2 sv. — S. Beržinis, J. Adomaitis, F. Senkus, 
V. Apanavičius; už 5 sv. — P. Ulba ir P. Štokas.

DBLS Treliske skyrius per 1 men pirko 50 
akcijų ir tęsia Namu Fondo akcijų platinimą 
toliau.

AUKOS
Tautos Fondui aukojo: V. Milvydas 5 šil., 

P. Končina 1 sv., Rugeley skyr. 1 sv. 10 šil.
Namu Fondui aukojo: V. Gailiunas 1 sv. 

Kempston Hardwick skyrius 2 sv.

SMULKUS SKELBIMAI
Paieškomas Vilūnas Bronius, kilęs iš Utenos 

apskr. Ieško Zuika Alfonsas. Atsiliepti: Bishops 
Cleeve Hostel, near Cheltenham.

♦ ♦ ♦
Ieškau Alfonso Jolovecko iš Subačiaus valse. 

Prašomas skubiai atsiliepti: Vytas Vingelis, 
570, Dovercourt Rd., Toronto, Ont., Canada, 
Yra svarbus reikalas.

* * * . ;
Vacys Jomantas ir Vytautas Liogys prašomi 

atsiliepti. Yra laiškai iš Australijos. Rašyti: 
Pr. Vyžintas, Pencoed Hostel near Bridgend, 
S. Wales.

♦ * *
Ieškomas Antanas Urbaitis, kilęs iš Lukšiu 

vals. Ieško. J. Kamaitis, 40 Napier St., Hamilton, 
Ontario, Canada.

* * *
Ieškau Antano Jankūno. Atsiliepti adresu: 

Marija Malikenaite, The Radcliffe Infirmary, 
Oxford. ♦ * *

Lietuvis, 25 m. amžiaus, norėtu, vedybų 
tikslu, susipažinti su lietuvaite, 18-25 m. amžiaus 
Rašyti: Registration Nr. 063181, 13, Freemans 
Terr., Carlton, Nottingham.

* * *
Londono Lietuviu Sporto ir Socialinio Klubo 

nariu metinis susirinkimas bus sausio 29 d., 
klubo saleje 4.30 vai. p.p. Bus svarstoma klubo 
finansai, ateities planai, naujos valdybos ir kitu 
organu rinkimai. Visi nariai kviečiami būtinai 
dalyvauti. Svečius prašome atsilankyti. Valdyba

* ♦ *
Skubiai išnuomojamas kambarys vienam arba 

dviem asmenim su patogumais. Teirautis tele
fonu ELC 4696.

* * *
Erdvus ir jaukus kambarys lenku šeimoje, 

Londone. Teirautis telefonu CLI 2827.

SKAITYKITE IR 
PLATINKITE

„B. LIETUVI”!
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