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FRIJUOSE BRITU UOSTUOSE 
STREIKAS

Pereitą šeštadienį D. Britanijos trijuose uos
tose: Liverpoolio, Birkenheado ir Mancheste- 
io kilo darbininkų streikas. Jo oficialioji prie- 
tastis — nepasitenkinimas atlyginimo padidini- 
nu. Uosto darbininkai prašė padidinti mažiau- 
[ią dienos uždarbį iki 25 šil., bet atlyginimas 
juvo padidintas iki 21 šil. Su tuo sutiko visų 
tostų darbininkai. Tačiau komunistai, kaip 
tiškėją, ryžosi šią aplinkybę išnaudoti ir sukelti 
rišu Britų uostų darbininkų streiką. Bet jiems 
pavyko sukurstyti tik minėtų uostų darbininkų 
Streiką. Iš pradžių buvo ten sustreikavę apie 
12.000 darbininkų, bet po to, kai transporto 
Darbininkų sąj. gen. sekretorius Deakin’as dar
bininkus įspėjo ir paaiškino, kad šis streikas yra 
comunistų kurstomas, jis į kitus uostus neiš- 
siplėtė. Dalis streikavusių darbininkų grįžo į 
iarbą. Nežiūrint tai, vasario 7 d. dar streikavo 
:uose uostuose apie 11.000 darbininkų ir dėl 
tos priežasties stovėjo neiškrautų keliasdešimt 
aivų.

KANADA DIDINA KARINES 
PAJĖGAS

Kanados parlamentui pateiktas svarstyti krašto 
ipsaugos planas. Jis numato kariniams reika- 
ams išleisti 535 milijonus svarų. Tai yra di
liausia suma, kokios Kanada taikos laikais 
lar nėra skyrusi krašto apsaugos reikalams.

Planas numato padidinti aviaciją iki 12 di- 
izionų ir kariuomenę iki 80.000 žmonių. Šiuo 
aiku Kanada turi 64.000 žmonių kariuomenę, 
aviacija bus skirta ne tik šiaurinei Amerikai 
lugoti, bet taip jau ir Europai.
Artimiausiu laiku Kanada žada pasiųsti Al

into sąjungos valstybių kariuomenės vado gen. 
isenhower’io žinion aviacijos 3 divizionus ir 
arinį dalinį apie 5.000 kareivių.

AMERIKOS AMBASADORIAI 
DUESSELDORFE

Sausio 5 d. Duesseldorfe įvyko Amerikos 
liplomatųpasitarimas. Dalyvavo: p. Gifford’as — 
A V ambasadotius Londone, p. McCloy'us — 
AV aukštasis komisaras Vokietijai, p. Bruce -— 
A V ambas. Paryžiuje, p. Murphy’s — JAV 
imbasad. Briusely, p. Donnelly’s — JAV aukšta
is komisaras Austrijai, p. Katz’as — specialus 
AV Ekonominio Bendradarbiavimo Admini
stracijos arabas., p. Spofford’as — Atlanto 
Valstybių Tarybos pirm. Jie svarstė ekonomi- 
ūus ir gynybos klausimus, iškilusius laike gen. 
Sisenhower’io lankymosi.

ATTLEE NESIRUOŠIA 
VAŽIUOTI PAS STALINA

Aną dieną Britų parlamente p. Osborne siūlė 
min. pirmininkui nuvykti pas Staliną ir su juo, 
panašiai kaip su prez. Truman’u, pasvarstyti 
pasaulio taikos išlaikymo klausimus, siekiant 
sumažinti trečiojo pasaulinio karo grėsmę. Esą 
Britų tauta noriau pakels ginklavimosi sunku
mus, kada žinos, kad visi žygiai yra padaryti 
siekiant karo išvengti. P. Attlee atsakė, pažymėda
mas, kad pasitarimai su Amerika ir Prancūzija 
tebeeina dėl konferencijos su Sovietais, dėl to 
netikslu tokiais dalykais skubėti.

AR BUS GRAŽINTA DARBO 
KONTROLE

Pereitą savaitę įvyko Britų derinamosios 
tarybos, susidedančios iš darbdavių ir darbininkų 
atstovų, posėdis. Pirmininkavo Darbo ministe- 
ris. Svarstyta darbo jėgos panaudojimo klausi
mai didinamai ginklavimo pramonei. Šiuo 
laiku ginklavimo įmonėse dirba apie 400.000 
žmonių, bet šis skaičius teks padidinti iki 900.000. 
Darbininkų dalis į šią sritį numatoma paimti 
iš kitų pramonės šakų, paskatinti eiti moteris 
dirbti ir vyresnio amžiaus žmones, kurie gali 
į pensiją išeiti. Darbo kontrolės grąžinimo 
klausimas nebuvo svartytas. Tas klausimas, 
pasirodo, tuo tarpu nektualus.

Pereitais metais Britai eksportavo į užsienį 
398.302 automobilių ir 145.289 mechaninių 
vežimų už 266 milij. svarų, o užpernai — tik už 
177 milij. svarų.

lik dabar išsirašęs „B. Lietuvį” būsi tikras 
jį ir ateity gauti.

» a IT ES
DAŽNĖJA ATOMINIAI SPROGIMAI

Laikotarpy nuo sausio 27 d. kik vasario 6 d. 
Nevados valstybės dykynėje įvyko penki atomi
nių ginklų mėginimai. Ketvirtasis sprogimas 
buvo labai stiprus. Sprogimo šviesa buvo 
matoma net Kalifornijoje, už 425 mylių atstu 
esančiame Sanfrancisko mieste, o arčiau sprogimo 
vietos buvusiam Las Vegas’o mieste nuo sprogimo 
net namai sudrebėjo. Už 40 mylių nuo sprogimo 
vietos buvęs asmuo pasakoja, kad sprogimas 
įvyko paryčiu, dar saulei nepatekėjus. Iš pra
džių švysterėjusi akinanti, kaip saulės, šviesa, 
o netrukus pasigirdo sprogimo garsas ir sudre
bėjo žemė. Sprogimo vietoje į padangę iškilo 
gelsvai spinduliuojąs dūmų debesys, kuris netru
kus pasidaręs pilkas.

Atominė komisija pranešė, kad nenorėdami 
sovietams kurių nors duomenų suteikti, nieko 
neskelbs apie mėginamuosius Nevados poligone 
ginklus, o ateity nepranešinės nė kada mėginimai 
bus.

Ryšium su šiais mėginimais pravers paminėti 
gen. Collins’o, Amerikos kariuomenės štabų 
viršininko pareiškimą apie atominius ginklus. 
Generolas vienam žurnale rašo, kad vairuojamieji 
raketiniai sviediniai, V-2 tipo, užtaisyti atominiu 
sprogalu, nėra už kelių metų nutolę. O tokie 
pat sviediniai, paprasta sprogstamąja medžiaga 
užtaisyti, bus gaminami ateinančių 18 mėnesių 
laike.

Vairuojamieji sviediniai, užtaisyti atominiais 
sprogmenimis, esą pategesni faktiniais sumetimais, 
kaip lėktuvo numetama atominė bomba, nes 
tuo būdu galima būsią išvengti savo žmonių 
nuostolių. Vairuojamieji sviediniai tiksliai gali 
būti nuleisti reikalingoje vietoje ir pageidaujama
me aukšty susprogdinti.

ČEKOSLOVAKIJOJ DIDELIS VIRŠŪNIŲ 
VALYMAS

Laisvojo pasaulio spaudoje keliais atvejais 
pakartotas prileidimas, kad Čekoslovakijos val
dančios sferos yra didelio valymo išvakarėse, 
šiomis dienomis pasitvirtino. Pereitą savaitę 
Čekoslovakijoje prasidėjo labai didelis, Krem
liaus padiriguotas, komunistų partijos, valdžios 
ir kariuomenės viršūnių valymas. Jis prasi
dėjo po Kremliaus ambasadoriaus Zorin’o vi
zito į Pragą. Kaip spėjama, Zorin’as pareika
lavęs išvalyti iš partijos ii - vadovaujamų postų 
visus nacionalistiniai nusiteikusius komunistus ir 
pagrasinęs, kad kol tai nebus atlikta, Čeko
slovakija negausianti iš Rusijos reikalingiau
sių dalykų. Panašiai ir atsitiko. Zorin’ui iš
vykus, Rusija sulaikė į Čekoslovakiją javų, 
naftos ir kitų dalykų išvežimą, be kurių jai 
gresia ūkinis pairimas.

Valymo Kremlius pareikalavęs dėl to, kad 
Čekoslovakijos valdovai nesiskubinę ištisai kraštą 
į Rusijos vežimą įkinkyti.

Prasidėjus valymui, dalis įžymių komunistų 
vadų paspruko į užsienį. Jų tarpe esąs ir buvęs 
užs. reik. min. Clementis. Jis, esamomis žinio
mis, atbėgęs į Amerikiečių zoną, Vokietijon. 
Tačiau Amerikiečių įstaigos tai paneigė. Jos 
pareiškė, kad jei Clementis yra atbėgęs, tai jis 
gyvena slaptai ir dėlto jo buvimas Amerikiečių 
įstaigoms nežinomas.

Ryšium su prasidėjusiais valymais, paste
bėtas kariuomenėj didelis bruzdėjimas. Rusai,
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D. Stikker’is, buvęs Olandijos užsienio reik, 
ministeris. Jo pasitraukimas sudarė valdžios 
krizę. Dabar karalienė Julijona jam pavedė 
sudaryti naują vyriausybę.
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lokalizuodami bruzdėjimą, apie 4.000 čekų ka
rininkų išsiuntę į Rusiją „specialiam pamo
kymui”.

Bendrai paėmus, į vakarus nedaug žmonių 
iš Čekijos pabėgo, nes vakarinė Čekoslovakijos 
siena enkavedistiniu metodu saugona.

JTO SVARSTO
Vasario 2 d. JTO susirinkimas patvirtino prieš 

tai Politinio Komiteto priimtą nutarimą, kuriuo 
Kinija, dėl jos žygio į Korėją, buvo paskelbta 
agresorium. Už patvirtinimą balsavo 44, prieš 7.

Minėtas nutarimas numato sudaryti du ko
mitetus. Vieną geram patarnavimui, kuris tu
rėtų išbandyti visas priemones taikiu būdu Ko
rėjos karą baigti, o kitas — turėtų tirti sankcijų 
prieš komunistinę Kiniją panaudojimo klausimą. 
Kuris šių komitetų turi pirma pradėti veikti, 
didž. valstybių nuomonės skiriasi. Britų nuo
mone tik pirmasis komitetas turi veikti, bet 
Amerikiečiai yra kitos nuomonės.

Pekino valdžia pakėlė didelį triukšmą dėl 
minėto JTO nutarimo, bet nežiūrint tai, ji yra 
linkusi su pirmuoju komitetu užmegsti ryšį.

Tuoj po šio JTO susirinkimo Sovietų Rusijos 
atstovas pareikalavo sušaukti tokį pat susirinki
mą Sovietų skundui svarstyti dėl Amerikos 
agresijos prieš Kiniją. Tokį skundą Sovietai 
yra seniai įteikę. Jo turinys buvo pritaiky
tas daugiau sovietinės propagandos, kaip ku- 
kuriam kitam reikalui, nes agresiją prieš Kiniją 
rėmė nepatikrintu Amerikos lėktuvo įlėkimu į 
Kinijos teritoriją.

Vasario 7 d. buvo sušauktas šiam Sovietų 
skundui svarstyti JTO susirinkimas. Jis, iš
nagrinėjęs Sovietų kaltinimą prieš Ameriką. 
44 balsų dauguma, 7 balsuojant prieš atmetė jį, 
kaip nepagrįstą.

BRITAI PERKA ANGLĮ
Pereitą savaitę Britų parlamente buvo debatai 

kuro politikos klausimais. Iš kuro ministerio 
Noel Baker’io pranešimo ir debatų paaiškėjo 
kuriais būdais ir priemonėmis siekiama kuro 
krizės D. Britanijoje išvengti.

Anglies kiekis įmonėms bus 15 nuoš. suma
žintas, kad galima būtų pakankamai anglimi 
aprūpinti elektros jėgines. Anglies kaina pakelta: 
4 šil. 2 penai anglies ir 6 šil. 3 penai kokso tonai.

Išleistų potvarkių dėl anglies taupymo gyve
namuose namuose, įstaigose ir parduotuvėse 
dėka, tikimasi sutaupyti 1 milij. tonų anglies. 
Be to, Valstybinė Anglies Valdyba nupirko per 
milijoną tonų anglies užsieny: JAV, Indijoj ir 
Nigerijoj. Per pastarąsias člvi savaites ir anglies 
kasyklose būklė pagerėjo. Padidėjo angliakasių 
skaičius, o angliakasio darbo našumas minėtu 
laiku pasiekė tokio lygio, kokio iki šiol Britų 
kasyklose nebuvo.

Kuro ministeris pranešė, kad pernai Britų 
naftos rafinėrijos perleido 9.400.000 tonų naftos, 
ruo tarpu kai 1938 metais jos išvalė tik pustrečio 
milijono tonų naftos. Paleidus į darbą dabar 
D. Britanijoje statomas naftos rafinerijas, jų 
pajėgumas 1953 metais pasieks 21 milijoną tonų.

Britų vyriausybės kuro politiką parlamentas 
patvirtino 11 balsų dau guma.

KORĖJOS KARAS
JTO kariuomenė per praėjusią savaitę Korėjos 

fronte netoli pasistūmėjo į šiaurę. Šį ketvirta
dienį ji Seulo dar nebuvo pasiekusi, bet buvo 
jo apylinkėse. Vidurinėje fronto daly ji kiek 
daugiau paėjo į priekį, bet dar nuo 38 lygiagre
tės buvo t ž 40 kilom.

Bendrai paėmus, didesnių kautynių Korėjoje 
neįvyko. Komunistinė kinų ir šiaurės korėjie
čių kariuomenė traukiasi už Pukhano upės, į 
šiaurę nuo Seulo, rengia ten pozicijas ir mėgins 
gintis.

JTO aviacijos veikla buvo didelė. Šiomis 
dienomis Vašingtone paskelbta, kad Amerikos 
aviacija Korėjos kare iki sausio 18 d. neteko 
223 lėktuvų, kurių tik 10 buvo ore numušta.

Amerikos karių nuostoliai Korėjos kare jau 
pasiekė 46.874. Iš šio skaičiaus 6.897 kariai 
žuvo, 30.615 — sužeista ir 9.302 dingo.

SMARKI AUDRA
Sausio 4 d. D. Britanijoj ir vak. Europoje 

siautė smarkiausia šią žiemą audra. Ji buvo 
su lietum, vietomis su sniegu. Dėl audros nuken
tėjo jūrų ir kelių susisiekimas. Ne maža laivų 
buvo apdaužyta, laivai ir traukiniai smarkiai 
pavėlavo atvykti. Ne maža sporto rungtynių 
dėl tos priežasties buvo atidėta, taip pat ir Pary
žiuje turėjusios įvykti prancūzų ir jugoslavų 
futbolo rungtynės.

AMERIKA TURI PAVIRSTI 
EUROPOS ARSENALAS

Vasario 2 d. gen. Eisenhower’is pranešė apie 
savo kelionę po Europos sostines jungtiniam 
Amerikos parlamento ir senato susirinkimui, o 
vasario 3 d. ir per radiją visiems Amerikiečiams. 
Savo pranešimuose jis pažymėjo, kad Europa 
ne tiek reikalinga Amerikos kariuomenės, kiek 
Amerikos karinių reikmenų. Jų turi būti pa
teikta dideli kiekiai ir skubiai. Dėl to Amerika 
turi pavirsti Europos arsenalu. Turime, krei
pėsi jis į Amerikiečius, — pradėti karines reik
menis dabar gaminti taip sparčiai, lyg besi
rengtume karui.

Palietęs vokiečių dalyvavimą Europos gyny
boje, generolas pareiškė, kad prieš kalbant apie 
vokiečių dalinius, turi būti politiniai su vokie
čiais susitarta. Kol diplomatai ir valstybės vyrai 
tų klausimų neišspręs, ne kario dalykas į juos 
gilintis.

AR BUS KETURIU DIDŽ. 
KONFERENCIJA

Vasario 5 d. Sovietai atsakė į Vakarų notą 
dėl keturių didž. valstybių konferencijos. Va
karų valstybės reikalavo Sovietus aiškiau pasi
sakyti, ar jie sutinka tokioje konferencįjoje 
svarstyti visus pasaulio taikai aktualius klau
simus.

Notomis susirašinėjimas Vakarų valstybių su 
Sovietais tęsiasi jau nuo pereitų metų lapkričio 
mėn., kuomet Sovietai pasiūlė keturių didžiųjų 
valstybių konferenciją Vokietijos demilitariza- 
cijos ir sujungimo klausimais.

Šiuo laiku gautoji Sovietų nota dar tebes- 
varstoma, bet dėl jos jau aiškiai pasisakė Ame
rikos užs. reik. min. Acheson’as. Per pasikalbė
jimą su spaudos atstovais, jis pažymėjo, kad ši 
nota nieko nauja neduoda ir yra „propagandi
nis sprogimas” sovietiniu metodu kaltinti kitas 
valstybes tuo, ką pati Rusiją daro. Nežiūrint 
tai, jis pareiškė, keturių didž. valstybių užsienio 
reikalų ministerių pavaduotojai turėtų susi
rinkti ir pabandyti susitarti sudaryti šių valsty
bių užs. reik, ministerių konferencijos darbų 
tvarką.

BRITAI GAUS MĖSOS 
PRANCŪZIJOJ

Argentina Britams mėsos tiekimą sustabdė, 
nes nori gauti brangiau. Derybos su Argentina 
dėl mėsos kainų, kaip žinoma, eina šėmai ir 
dažnai nutrūksta. Tuo tarpu D. Britanijoj 
mėsos trūksta. Taupumo sumetimais net kelis 
kartus buvo mažinama mėsos norma. Kadangi 
mėsos normą daugiau mažinti negalima, o su 
Argentina derybos nesiseka, dėl to dabar Britai 
ryžosi mėsos iš kitų kraštų atsivežti. Iš pradžių 
jie manė mėsos atsivežti iš vakarinės Vo
kietijos, bet paaiškėjo, kad iš ten jos negalima 
tikėtis. Vėliau paaiškėjo, kad tam tikią kiekį 
mėsos galima bus atsivežti iš Prancūzijos. Šiuo 
laiku Britai pradėjo derybas su Prancūzais. 
Kaip aiškėja, Prancūzijoj Britai nori pirkti 
4.800 tonų mėsos, bet jos kaina bus brangesnė 
kaip Argentinos mėsos apie 50 svarų tonai. 
Bendrai paėmus, mėsos kaina dabar yra paki
lusi ir dėl to teks už ją brangiau mokėti. Pa
kelta kaina pusšešto nuoš. ir N. Zelandijos 
mėsai, kurios D. Britanija nemažą kiekį įsiveža.

Ir Danija nori gauti brangiau už teikiamą 
D. Britanijai bekoną ir kitus maisto produktus. 
Britai sutinka Danams mokėti brangiau už 
bekoną, bet už sviestą nenori brangiau mokėti 
kaip 5 šil. už kilogramą arba 2 šil. pigiau, kaip 
Danai už jį gauna kituose kraštuose. Danų 
sviesto ir bekono eksportas į D. Britaniją labai 
didelis. Pernai Britai iš Danijos įvežė 126.460 
tonų sviesto ir 143.000 tonų bekono.

AMERIKOS AMBASADORIŲ 
KONFERENCIJA

Pereitą savaitę Amerikos pasiuntiniai, rezi
duoją už geležinės uždangos kraštuose, Pary
žiuje turėjo keturių dienų konferenciją. Kaip 
spėjama, konferencijos metu jie pažymėjo faktą 
apie padidėjusį satelitiniuose kraštuose karinį 
judėjimą, bet to fakto jie nelaiką pasiruošimu 
greitam karui. Buvusi paliesta ir kampanija 
prieš Jugoslaviją, kurią varo kaminformo kraštai 
ir spaudoje linksniuota galimybė, kad satelitai 
pavasarį užpuls Jugoslaviją. Tačiau Amerikos 
diplomatai prieš tokią prielaidą iškėlę eilę argu
mentų. Kai dėl pasienio Įvykių Jugoslavijos 
pasieny, tai jie pastaruoju metu sumažėję.
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GYNYBOS KLAUSIMAIS APIE VALSTYBINI TĘSTINUMĄ
klausia, kada ir kaip bus baudžiami toki valsty
bės autoritetą pažeminančių manifestacijų įkvė
pėjai ir rengėjai, svetimos valstybės įsakymų 
davėjai? Taigi, šiuo kritiškuoju momentu kova 
su „separatistais”, kaip juos vadina de Gaulle, 
aštrėja.

Kovai su priešvalstybiniais gaivalais aštrėjant, 
moralinio sveikėjimo žymėms stiprėjant, valdžiai 
daugiau pastangų krašto gynimo reikalais pa
rodant, tautai toms pastangoms per parlamentą 
pritariant ir reikalingą biudžeto naštą ant savęs 
prisiimant, prieš kiek laiko grėsę pairti Prancūzi
jos moraliniai saitai su Amerika vėl išsilygina. 
Paprašęs audiencijos pas Prezidentą Truman’ą 
ir į Ameriką išvykęs Prancūzų Vyriausybės 
galva p. Pleven’as, reikia tikėtis, tuos saitus 
dar sudrūtins. Berašant šias eilutes Vašingtono 
Prancūzijos-Amerikos pasitarimų darbotvarkė dar 
nežinoma, bet negalima abejoti, kad tie pasitari
mai, išeinant iš tarptautinės padėties, apims 
Prancūzijos-Amerikos-Anglijos politikos suderini
mo, vakarų Europos atsiginklavimo, prieš Sovie
tų ekspansiją paramos klausimus ir gal tolimųjų 
rytų klausimą. Nereikia pamiršti, kad Amerika 
dalyvauja ar gali dalyvauti Europos gynime 
dvejopai. Ji gali tiesiog padėti bet kuriai peri
ferinei su Sovietais valstybei kovoti su paslėpta 
bei infiltracine užkariavimo taktika, kurią Ko- 
minformas naudoja išvengdamas bendro karo, 
kaip pavydžiui ji padėjo Graikijai, iš da
lies Persijai, mažesniame laipsnyje Turkijai. 
Bet Amerika gali padėti ginti Europą ir nuo 
atviro Sovietų armijų puolimo. Toks gynimas, 
prie dabartinio Europoje jėgų santykio, vargu 
gali būti lokalizuotas, bet, kaip pastebi vienas 
Amerikos -Europos santykių žinovas, „JAV 
gina Norvegiją, Vokietiją, Turkiją nesukaupdamos 
tuose sektoriuose taikos metu jėgos, prilygstan
čios sovietų jėgoms, bet atvirai pasisakydamos, 
kad jos į tų kraštų užpuolimą žiūrės kaip į,,casus 
belli”. Netenka abejoti, kad toks pareiškimas 
iki šiam laikui daugiau apsaugojo Europą, 
nekaip atominė bomba. Galimas daiktas, kad 
Amerikos industrijos pranašumas dar ir ateity 
kurį laiką ją saugos, bet kas padeda sau tam ir 
Dievas padeda. Kaip Europa gali sau padėti?

Ryšium su Amerikos svyravimu Europos 
gynimo klausimu, tautos, kurios taikos metu 
nors ir yra pajėgios atsiginti nuo komunistinio 
spaudimo, bet žinodamos, kad karo metu jos 
pasmerktos okupacijai, baimės ir nusiminimo 
nuolat veikiamos, mėgina gelbėtis neutralumo 
slėptuvėje. Antra vertus, didžiojoj Azijos' daly, 
ir Azijos pavyzdys tai patvirtina, politinis komu
nizmui pasipriešinimas ir represijomis, net gi 
atomine bomba grąsinimas pasilieka be pasėkų. 
Komunistinės partijos, disponuodamos milžiniš
komis priemonėmis ten gali varginti taikos in
tervencijos jėgas kiek ilgai nori, pasaulinio karo 
nesukeldamos. Šie du faktai verčia peržiūrėti 
Vakarų Europos diplomatiją ir ją suderinti su 
Amerikos politika, bet iš to logiškai neseka nei 
Amerikos izoliacionizmas, kurs Amerikai tiek 
pat kenksmingas kiek Europai, nei Europos 
neutralizmas. Kiek anksčiau Bevin’o atsilanky
mas į Ameriką, tiek dabar Pleven’o vizitas 
tilpsta dviejų kontinentų kariškos politikos 
suderinimo rėmuose. Ir čia Eisenhowerio nuomo
nė daug ką nusvers. J. Lanskoronskis

Mgr. W. Swiderska"atlieka mediciniškas kraujo 
analizes (Wassermann, Kahn), šlapumo ir kitas. 
16,St.Gabriels Rd., London, N.W.2, tel.GLA 8776.

(Tęsinys; pradžia pereitam num.)
Reikia pripažinti, kad Europai kovoti su ją 

ėdančiais negalavimais nelengva. Visos pagrin
dinės vakarų tautų problemos, o ypačiai Pran
cūzijos, ar jos yra ekonominio ar socialinio 
pobūdžio, ar jos liečia vidaus bei išorinį saugumą, 
pagrindinių žmogaus teisių laidavimą, ar tam 
tikros civilizacijos nuo žlugimo apsaugojimą, 
visos siejasi su tuo pačiu veiksniu: didžiulės 
tautos, pavergusios dar ir daugybę kitų tautų, 
užsigeidimu primesti pasauliui bet kuria kaina 
savo ideologijos įsigalėjimą ir naujos rūšies 
pavergimą. Šitas varu plečiamas revoliucinės 
ekspansijos pavojus gręsia visai žmonijai. Tą 
pavojų vakaruose didina dar ta aplinkybė, kad 
kiekvienos tautos viduje dažnai yra gausūs, 
drausmingi ir \ eiklūs, kūnu ir dvasia sovietams 
atsidavę ir už jų interesus atvirai kovoją komu
nistai. Jie atvirai ir viešai pasisako, kad ne 
tik nesigins nuo Sovietų, bet darys viską, taikos 
ir karo metu, kad pastarųjų laimėjimas būtų 
patikrintas. Istorija, rodos, panašių pavyzdžių 
nežino. Prancūzų kcmunistų partija yra tam 
tikios organizacijos skyrius, kurios centras 
yra kitos ir svetimos diktatorir.ės valstybės 
kontroliuojamas. Tai partijai priklausą atsisako 
savo pilietybės ir prisiima sovietiškąją. Jie 
sutinka tarnauti dabartinės formos tautinei 
Prancūzijai tik tiek, kiek jos interesai sutampa 
su sovietų interesais ir su komunistine revoliucija.

•
Komunizmas nėra vienintelė tautos votis. 

Ir šiaip didelė prancūzų dalis, ypač vadinama 
buržuazija, serga moraliniai. Atrodo, kad ji 
nesidomi nei pasaulio likimu, nei savo pačios 
likimu. Prieš veržlųjį ginkluotą fanatizmą, prieš 
rytų ginkluotas minias telaukiančias įsakymo 
žygiuoti ir krauju ir ugnimi „kurti raudonąjį- 
pasaulį”, prieš tokią ateities grėsmę, kada tik 
stiprūs gali tikėtis išlikti gyvi ir laisvi, prancūzų 
visuomenės dalis, rodosi, yra bejėgė sukrusti ir 
ryžtis atoveikiui. Atrodo ji laiko tokį atoveikį 
nereikalingą! Kam, sako? Kuriam tikslui? 
Pasiliejusios nihilizmo bangos nuodai stipriai 
yra užnuodiję tautos kraują. Daugybė žmonių 
tesvajoja kaip ilgiau pasinaudoti pelnais, agonizuo- 
jančios civilizacijos malonumais, gyvenimo leng
vumais. Daugybė jaunuolių tvirtina, kad bet 
kurios „doktrinos” tėra tik mistifikacija, 
įsipareigojimai — kvailystė, prisirišimas prie „ver
tybių” — savęs apgavimas. „Tegul atsitinka kas 
atsitiks”! Istorijos posūkio nebesustabdysim ... 
Kaip tokią moralę gydyti? Demokratija yra 
bejėgė išsigimusio kapitalizmo puvėsiais nu
sikratyti ir veltėdžiams pareigų ir prievolių 
įdiegti. Tik vienokios ar kitokios rūšies to
talitarinė diktatūra sugeba juos išnaudoti. Pran
cūzija serga sunkiausia gyvąsias tautos jėgas 
pakertančia indiferencijos liga! Indiferencija ir 
savimi nepasitikėjimas! Ar tas prancūziškas 
pasyvumas, visiškai nesuderinamas su preten
zijomis „vaidenti vaidmenį”, yra išsekusios energi
jos ir nebepagydomos rezignacijos pažymys, tik 
„valandai” išmušus galima bus patirti. Pran
cūzų tautos genijus yra platus, įvairus ir didelis, 
fiziškai prancūzai nieku būdu nėra išsigimėliai, 
kaip dažnas mėgsta tvirtinti, o istorijos bėgyje 
jie nekartą yra parodę, kaip greitai, energingai 
ir su kokiu pasiaukojimo jausmu jie sugeba 
reaguoti į juos prislėgusį likimą, ir nepalūžta, 
ir tada nedaug yra tautų prilygstančių jai pilie
tinėmis dorybėmis.

Sausio 28 d. Lietuvių Namuose buvo eilinė, 
užsibrėžtojo paskaitų ciklo paskaita: tema „Val
stybinis kontinuitetas ir suverenių organų atsta
tymo problema”. Prelegentai: prof. S. Žyman
tas ir p. J. Matulionis.

Pirmasis kalbėtojo p. Žymantas, trumpai 
aptaręs dabartinę Lietuvos padėtį tarptautinės 
teisės požiūriu, padarė išvadą, kad vienašališkos 
jos aneksijos demokratinėms valstybėms nepri- 
pažinus, ji ir toliau lieka tarptautinių bendruo
menių narys su visomis iš to dėsnio išplaukian
čiomis teisėmis. Vadinasi, juridiniai mūsų val
stybė egzistuoja ir tik laikinai, kol okupuota, 
yra suspenduotos jos teisėtos vyriausybės funk
cijų vykdymas krašte. Užtat išlikę užsieny Lie
tuvos veiksniai, pagrįsti valstybės tebeveikiančia 
konstitucija, tebeveikiančiais įstatymais ir tei
sėtos valdžios aktais, gali ir privalo patikrinti 
tautos suverenių teisių kontinuitetą (tęstinumą). 
Tuos veiksnius suminėjęs prelegentas ypačiai 
pabrėžė du faktorius — valdžios paskirtus Lie
tuvos atstovus, kuriuos kitų valstybių vyriausy
bės pripažįsta ir, protesto ženklan, užsienin iš- 
vykusio Respublikos prezidento pavedimo ak
tus, vadinamus Kybartų aktais. Tais aktais jis 
pavedęs p. Lozoraičiui, kurie be to esąs ir visos 
mūsų diplomatijos teisėtas šefas, sudaryti vy
riausybę ir, einant konstitucija, taipjau jį ski
riąs eiti prezidento pareigas, atveju, kada pats 
prezidentas jų eiti negalėtų.

Tai yra, paviršutiniai žiūrint, nors, gal ir 
nedidelis siūlelis, bet tikrumoje vienintelis ir 
tvirčiausias, ant kurio kabo, pagal prelegentą, 
mūsų valstybės de jure egzistencija. Tas veiks
nys ir kovoje už krašto išlaisvinimą de fakto 
yra pats tikrasis, nereikalaująs iš nieko jokio 
pripažinimo ir galįs, prireikus, sudaryti vyriausy
bę. Atseit p. Lozoraičio vadovaujamai diplo
matų kolegijai visos kitos jėgos turi kiek galė
damos talkininkauti. Negali ir neturi būti tarp 
VLIKo ir p. Lozoraičio nesantaikos problemos.

P. J. Matulionis savo paskaitoje palietė ki
tus ir kitoniškus valstybės laisvinimo veiksnius. 
Esą negalima nesutikti su p. Žymanto pareikšta 
mintimi, kad Lietuva de jure egzistuoja, vadi
nasi, jo išdėstytos juridinės tezės aspektas yra 
labai svarbus krašto laisvinimo byloje veiksnys, 
bet jis nėra nei vienintelis nei gal pats veiks
mingiausias. Tiek iš savo praeities, tiek ir iš 
kitų pavyzdžių esame patyrę, kad kraštus iš
laisvina ne tiek teoretinė teisė arba teoretinis 
de jure pripažinimas, bet dar daugiau įvairių 
kitų sąlygų patikrinimas, įgalinąs tautą de fakto 
savajame krašte savarankiškai tvarkytis. Tas 
įvairias sąlygas prelegentas pavadino politiniais 
faktoriais bei situacijomis prieš pastatydamas 
jas juridiniams bei teisiniams faktoriams.

Kalbant apie Lietuvą, esą pirmon eilėn reikia 
galvoti apie jos faktiną išlaisvinimą, bet ne vien . 
kartoti, kad juridiniai ji esanti suverene. Be 
p. Žymanto paminėtų, yra ir kitų kontinuiteto 
veiksnių. Pav. Sovietų Vokiečių karo išvaka
rėse įvyko sukilimas, kurio išdavoje buvo susi
kūrusi ir de fakto įsiteisinusi vyriausybė, kuri 
tik vėliau buvo vokiečių išformuota. Taigi 
daugiau svarbos įgyja vėlyvesnį nenustojusios 
per vokiečių okupaciją kovoti visos tautos 
išryškinti veiksniai. Tauta yra tikrasis visų 
suverenių teisių šaltinis. Taigi, kovoje visur, 
kur galima, privalu atsiremti į netarpiškai jos 
pačios išryškintus atstovus.

Lietuvoje įsikūrusiame VLIKe, susitarus, buvo 

atstovaujama visos tuo metu krašte buvusios 
tautos politinės jėgos, susibūrusios į partijas 
ar sambūrius. VLIK’ui atsikūrus užsienyje 
kiek žinoma, buvo laikomasi to paties dėsnio. 
VLIK’as nėra koks Seimas ir sau tokių 
teisių nesisavina, bet vis jau jis yra kovojančios 
tautos padarinys. Visų istorijų bėgyje už savo 
teises ar išlaisvinimą kovojusios ar ir dabar 
kovojančių tautų pavyzdys rodo, kad tos kovos 
prišaky visada stovėjo koks nors įvairiai suda
romas tautinis bei visuomeninis organas, tauti
niu komitetu, tautine taryba, vykdomuoju ko
mitetu ar dar kitaip vadinamas. Kaip veikia 
aplinkybės ir politinė padėtis, kartais toks or
ganas kitų kraštų pripažįstamas egziline vyriau
sybe ar kitu titulu, o kartais jis verčiamas ten
kintis tik savų tautiečių jėgoms vadovavimu, bet 
jis reikalingas. Prelegentas nesako, kad VLIK’u- 
turi būtinai subordinuotis visi kiti veiksniai! 
bet visų pareiga bendradarbiauti su juo if susi
tarus to bendradarbiavimo formas nustatyti. 
Jį galima kritikuoti ir jį galima taisyti, dargi 
ir jo komplektavimo principus peržiūrėti, bet 
aišku, kad visuomeninės jėgas buriąs ir joms 
vadovaująs organas reikalingas. Ar jis ateity 
išryškins iš savęs ir egzilinę vyriausybę — kitas 
klausimas. Viskas priklausys momento ir ap
linkybių.

Tokios buvo pagrindinės prelegentų mintys.
Per diskusijas pareikštų minčių santrauka 

būtų tokia: visi kovoj už išlaisvinimą veiksniai 
siekia to paties tikslo. Tų tikslų turime siekti 
vieningai ir suburtomis jėgomis. Atskirų as
menų užgautos ambicijos, išdidumas ar kitos 
silpnybės turi nusilenkti prieš bendrą reikalą 
Kybartų aktai visiškai neatmestini; jei jie dar 
ir nebuvo panaudoti, tai gal ateityje bus naudin
gi. VLIK’as turįs daug ydų ir rodo „išsipom- 
pavimo” žymes, bet tuo tarpu jis yra vienintelė 
organizacija, galinti pretenduoti jei ne į tautos 
atstovavimą, tai bent išeivijos atstovavimą. 
Vargu atšviečia dabartinį krašto ir kovojančios 
tautos veidą, bet kol neturime kito organo- 
visų pareiga jį stiprinti, bet nesilpninti jo auto 
ritėtą. Kas taip darytų — skaldytų jėgas it 
nusidėtų tautai. Tiek diplomatinė kolegija 
tiek ir VLIK’as savo autoritetą padidins visos 
išeivijos akyse susitaręs ir veikdamas bendrai.

Susirinkimui pirmininkavęs p. M. Bajorinas 
jau pačioj susirinkimo pradžioj, su jumore 
temą sulietuvinęs „VLIK’o ir Lozoraičio pro
blema” padėkojo prelegentams ir diskusijų 
dalyviams už „pabertas mintis”, o auditorjiai 
už labai gražią kultūringą ir demokratišką 
laikyseną „be aistrų ir šauksmo”. Jis įsiparei
gojo, auditorijos prašomas, pranešti tiek VLIK’ui 
tiek p. Lozoraičiui „Vox populi”, atseit susi
rinkimo, reikalavimą, pageidavimą ir „paragi
nimą” susitarti, (n).

DBLS Wolverhamptono skyrius vasario 17 d. 
4 vai. popiet Bingley Secondary School salėje, 
Wolverhamptone, ruošia iškilmingą, plačia pro
grama visos Coventrio Apygardos lietuviams 
Nepriklausomybės šventės —

VASARIO 16 MINĖJIMĄ
Meninę dalį išpildys Nottinghamo Lietuvių 

„Rūtos” choras ir tautinių šokių grupė. Solo 
dainuos p. B. Valterinė. Po programos šokiai. 
Visus lietuvius maloniai kviečiame dalyvauti. 
Važiuoti iš miesto centro autobusu Nr 9 iki 
Chad’s Church. Į salę įėjimas iš Aston Str.

Wolverhamptono skyriaus valdyba

Kovos pažymių su Prancūziją apsėdusiais 
negalavimais atsiranda vis daugiau. Visa spauda, 
provincijos laikiaščiai griežčiau už paryžiškus 
pradėjo energingą kovą su „penktąja kolona”. 
Negalima tarnauti dviems ponams. Išmesti ko
munistus iš valdžios įstaigų! Yra beprotybė, 
kad tautai mirtino pavojaus dieną tokie asmenys 
galėtų tarnauti svetimai valstybei! Sekime Ame
rikos, Britanijos, Italijos, Belgijos, Šveicarijos 
ir kitų demokratijų pavyzdžius ir pažabosim 
mūsų komunistus: apvalykim mokslo tyrimo 
centrus, karo gamybos įmones, kareivines, aero
dromus ir bendrai opius centru' nuo komunistinių 
narvelių! Iššluokim iš savivaldybių komunistų 
šiukšles: savavališkumą ir įstatymų nesilaikymą, 
neteisingumą ir gyventojų terorizavimą! Ne
leiskim teismų paversti komunizuojančios propa
gandos slėptuvėmis!

Tokiomis ir panašiomis antraštėmis ir temomis 
spauda mirga ir kovingiau nuteikia prieškomums- 
tinę veiklą: eiliniai piliečiai, dar neseniai labai 
baugūs, autobusuose, pažemių stotyse, ar šiaip 
viešose vietose, į komunistų šūkavimus, gazdi- 
nimus ir įvairius išsišokimus nebebijo gyvai 
reaguoti, susirinkimuose publika nesivaržo triuk
šmadarius sutvarkyti, prireikus išmesti. Val
džia imasi priemonių, ne vien valdžios įstaigas 
apvalyti, bet šalina ir iš savivaldybių rinkimo 
keliu į aukštas vietas patekusius pareigūnus — 
korhunistus iki burmistrų imtinai. Pametę darbą 
ir pamėginę dalyvauti komunistų surengtoje 
manifestacijoje prieš Vyriausiąjį „karo vadą” 
(kabutės komunistų), „išdaviką ir „parsidavėlį” 
„Atlantikos Gauleiterį” („Pravdos” titulas), 
Eisenhovverį, valdžios, o' kai kur ir privačių 
įstaigų tarnautojai nesivaržant iš tarnybos buvo 
atleisti. Tai pirmas toks drąsus vyriausybės 
sankcijų pritaikymas. Bus ir kiti. Visuomenė 
patenkinta, O dienraščiai užgirdanti tokią bausmę

KELIONIŲ LIGA SERGANČIO 
NUOTYKIAI: LIVERPOOLIS- 

ĮbERMUDA — NAUJORKAS 
(Mūsų korespondento, plaukiančio per Atlantą)

Jūsų korespondentas, atstatęs senutę Angliją, 
„apsiginklavo” vizomis, raupų skiepijimo pažy
mėjimais, pasiėmė Anglijos Valstybinio Banko 
duotus 2 keleivio čekius po 10 svarų, „patupdė” 
savo kišeniuosna leidžiamus iš Anglijos suaugu
siam žmogui su savim kartu vežti 5 svarus grynais, 
sumokėjo laivų bendrovei apie 80 svarų vilnų 
karšykloj uždirbtus už vietą laive, „pakėlė spar
nus ir skrenda į dausas vėjų gaudyti”. Kelionės 
tikslas — patekti į dolerių „medžioklės” kraštus, 
kur veršiai alų midų geria, jaučiai po skatiką 
pardavinėjami, duona gatava, tik imk ir valgyk 
kava užgerdamas.

Tokiem klajojimai per vandenynus, normaliam 
ir sveikai galvojančiam, sėsliam žmogui keisti 
ir nesuprantami, bet DiPi be važiavimo, kaip 
čigonas be stovyklavimo, negali ilgai ištverti. 
Juda kam reikia ir kam nereikia.

Viską išsimėčiau. Savo turtelį lengvai vežu 
lagamine, judu ir aš. Nei pati, nei vaikai, nei 
namai. Jei piemenys ir senukai „eioplanais” 
skrenda dolerių „medžiot”, kas man, laisvam 
Europos savanoriui darbininkui gali uždrausti 
klajoti po nelaisvą ir pavergtą šiandieninį pasaulį?

Kostiumas už 25 svarus, dar pora tokių čemoda
ne. Viską Yorkširės karšykloj uždirbau. Ne. 
Savo nusistatymo nekeisiu. Smertis ar kupra 
— važiuosiu dolerių „medžioti”. Važiavimas 
mums kasdieninė duona. Pavažinėsiu, nepatiks, 
vėl grįšiu į Angliją. Išsikovojau, įrašė į mano 
popieras, kad aš metų bėgyje laisviausiai galiu 
grįžti į senutės „Mamytės” Anglijos glėbį; ji 

mane neatstums. Tai išsikovoti man buvo 
nelengva, paprastai galima grįžti tik laike trijų 
mėnesių, o po trijų mėnesių jau reikia specialaus 
leidimo. Aš leidimą turiu visiems metams. 
Jūsų korespondentas atsargus. Ką gali žinoti: 
gali „dolerių medžioklės” kraštams mano veidas 
nepatikti? Doleriai gali būti greitesni už svarus, 
jų „medžioklė” sudėtingesnė. Ko tuomet grieb
tis? Aišku virvės. Kad jos išvengčiau, „susi- 
rišau” su „Mamyte” — Anglija. Ant jos,kar
tais, pyktelėdavau, bet ji gera. Mačiau daug 
šalių, daug žmonių ir daiktų. Anglijoj nebloga 
man buvo. Mano sąžinė taip sako. Tačiau 
pykstu, kad Anglijos daktarai mane nuo važia
vimo ligos nepagydė. Bet tik ant daktarų. Kiek 
kartų aš juos lankiau — viskas veltui. Būtų 
pagydę iš važiavimo ligos, gyvenčiau kaip ir 
visi normalūs žmonės. Turėčiau Anglijoj namą, 
pačią, vaikus. Nestatyčiau laivų bendrovėms ir 
visokiems agentams namų. O dabar „glušą 
ir bažnyčioj muša” ...

Liverpoolio uoste — „Princes Landing Stage” 
apstoja mane mandagūs muitininkai, iškrapštinėja, 
išžiūrinėja mano dokumentus, paima maisto 
knygelę, paklausinėja apie vežamas mano „bran
genybes”, pasiteirauja apie mano pinigų „sumas”. 
„Ali right” ... Aš ant „šipo” ...

Liuksusinė ,-,jūrų teta” čiaudi garu, stovi 
pasipūtus, išdidi, lyg' sena pana, jauną vyrą 
gavus. Ji normaliai plaukia iš Liverpoolio 
iki Naujorko -— 5-6 paras, bet šį kartą ji plauks 
per Bermudų ir mūsų kelionė jūra truks apie 
12-14 parų. Dabar supratau, kodėl man dar 
reikėjo stipriai pamokėti prie normalios „šip- 
kartės”. Nieko. Pamatysiu svieto. Nors ma
čiau jau jo daugybes. Iš to duonos nevalgysiu.

Laivas pradeda plaukti. Mažieji laivai, esą 
uoste skambina varpais. „Jūros teta” pradeda 

savo kelionę. Anglijos krantai tolsta. Laivas 
plaukia jūra, o mano akiniai ašarose: Gaila 
man tavęs, „Mamyte” Anglija. Gera tu man 
bedaliui, numeruotam žmogeliui buvai.

Mane atveda į kajutę—jos numeris 67. Čia 
būsiu vienas. Nesvietiškos prašmatnybės. Pa
togumas ant patogumo ir ant to patogumo dar 
patogumėlis. Gėlės kambary keičiamos dukart 
į dieną. Tarnas lankstosi, kaip be kaulų. „Pi
nigai — galvažudžiai”, bet jie eina ir per kipšo 
odą. Važiuoju pirmoj klasėj. Tokių „triukų” 
mano tėvų tėvai neišdarinėdavo# Atsiranda mano 
čemodanas pas mane. Atnešusiam įspaudžia 
pinigėlį. Žemai nusilenkia, kariškas sukinys 
aplink. Nurodo man vietą valgyklos salėje 
prie stalo. Dar keletas „inmetrikuliacijų” ir 
aš damų, ponių, ponų ir diplomatų tarpe. Aš 
Yorkširės vilnakaršis. Mano apsirengimas ir 
degėsiai rodo ką kita. Apsirengti švariai aš 
mėgau visada. Bet iš kur tos „manieros” 
hostelyje išgyvenus trejus metus?

Tuojau pietūs. Valgis ir gėrimas puikiausi. 
„Kirsk” kiek sveikata leidžia. Tik nepriklauso
mos Lietuvos laikais Kaune „Versaly” ar „Me
tropoly” panašiai buvo. Čia šimtą kartų man- 
driau. Padavėjai elegantai, juodais plaukais, 
aukšti vyrai. Trims keleiviams vienas. Jie pul
dinėja apie mus, kaip motina apie savo kūdikį, 
žengiantį pirmuosius žingsnius.

Kai mane paklausia apie vyną — „Tik ispaniš
ko prašau”. Apie „Martinį” — „Tik pran
cūziško prašau”. Valgius renkuosi „prašmat
nius, šarmingus”. Viso svieto išmintį būsi 
surinkęs, didžiausias salionų liūtas ar liūtė būsi 
-— nepasakysi kas esu. Širdyje kaip varpas, 
skamba, galvoje kaip kūju duoda: aš, Yorkširės 
vilnakaršis, artistu juokdariu tapau.

Vaidyba velniškai sekasi. Visus judesius darau
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MARGI LAIŠKELIAI
LAIŠKAS NUOŠALIŠKIAMS IR 

ATOKIŠKIAMS

Su dideliu dėmesiu skaitau ir seku savaitinę, 
mėnesinę ir metinę mūsojo gyvenimo kroniką. 
Negausi ji, įvykiais neturtinga, dažnai šabloniška, 
bet neapgaulinga ir tikra. Judama kiek išgalės 
leidžia, kiek kuris skyrius sumanumo, iniciatyvos 
ii širdies darban įdeda.

Tarp visų tų protokoliškai surašytų faktų> 
užtinku ir skaudžių faktelių. Dažnai jau minima 
„nuošaliai besilaikantieji” ir „atokiai stovintieji”; 
trumpai, — apie „nuošališkus ir „atokiškius”.

Tikrai, „nuošališkių” procentas didelis. Apie 
juos verta galvoti ir rašyti. Juk žmonės dažnai 
panašūs į muzikos instrumentus: yra, sakysim, 
instrumentų, kaip pav. arfa, kuriai pakanka 
vėjelio pūstelėjimo, kad pasigirstų garsas, skam
bėjimas; bet toks padaras, būgnu vadinamas, 
kuriam reikia kuolu suduoti, kad išgautume garsą. 
Tad ir noriu rašyti apie tuos mūsų „būgnus” ...

Esame didelių įvykių išvakarėse. Iš mūsų 
visų reikalaujama gretų suglaudinimo, tampresnio 
ryšio, tvirtos grandinės. Juk įvykiai vienaip 
ar kitaip palies mus pačius ir visų mūsų brangiąją 
tėvynę. Tad ar esama pagrindo stovėti atokiai 
ar laikytis nuošaliai? „Nuošališkiai” yra kvie
čiami ne į gegužinę, pasišokimus su išgėrimu, 
ne į bičiulio vestuves ar vardinių minėjimą. 
Visus mes norime matyti DBLS-gos eiėse ir
kartu didelio žygio kelyje, kuris tęsiasi nuo musų darni, 
dabar gyvenomosios vietovės iki Baltijos krantų

Kas darytina, kad brolius „nuošališkius” 
ir „atokiškius” įrikiuotume į Sąjungos gretas, kad 
sutankėtume ir su derintume žingsnį? Di
delė darbo našta gula ant skyrių valdybų pečių. 
Įsidėmėtina: „nuošališkių” atsiradimas nėra są
moningas dezertavimas iš lietuviškų židinių, bet jų 
pačių neapdairumas, apsileidimas, smulkios am- 
bicijėlės, laikinis širdies pridengimas angliškos 
medžiagos eilute, dailiu kaklaraiščiu, iš po kurių, 
tikėkim, vistiek plaka lietuviška širdis, verda 
mūsų tėvų ir protėvių kraujas.

Žinau puikiai, kaip sunku yra skyrių valdy
boms su rašto darbais, bet visvien drįstu siūlyti 
vieną receptą, kuris padėtų rūpimą klausimą 
aptvarkyti. Darbas didelis, bet ryžtis reikia: 
kiekvienam jūsų rajone ar apylinkėje gyvenančiam 
nuošališkiui parašykite trumpą laišką, kviesdami 
įstoti į DBLS-gos skyrių ir prijungti įstojimo 
blanką — anketą. Nepagailėkite kelių penų ir 
laišką — kvietimą siųskite registruota siunta. 
Manau, kad adresatas supras į kokį darbą bei 
žygį yra kviečiamas ir atsakys .teigiamu žodžiu. 

DBLS Bradfordo skyrius vasario 17 d. 18 
vai. St. Patrick’s, Parish Hall, Paradise Rd., 
Bradforde rengia

VASARIO 16 MINĖJIMĄ
Programoje L. Švalkaus dramos vaizdelis 

„Didžioji Auka”, tautiniai šokiai, deklamacijos 
ir kt. Įėjimas nemokamas. Kviečiame visus 
tautiečius atsilankyti.

Bradfordo skyriaus valdyba

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Nottingham© lietuvių kolonijoje įvyks vasario 

10 d. 19 vai. Sycamore Rd. Schools (Lietuvių 
Klubo „Romuva” patalpose).

Po oficialiosios dalies meninė dalis. Rengėjai

„iš knygų”. Viskas apgalvota. Viskas kaip 
pas bolševikus — pagal planą. -Jei tie ponai 
būtų mane matę prieš savaitę, jie juokais išmirtų.

Valgyklos salėje, prie stalo, jau antrą kartą 
sėda šalia manęs malonaus, inteligentiško veido 
ponia ar panelė. Jai gal apie 30 „gyvenimo 
kryželių”. Ji kalba švaria anglų kalba, vidutiniš
kai graibosi vokiškai ir prancūziškai. Jos visi 
judesiai rodo ją esant didelės inteligencijos ir 
gilios erudicijos moterimi. „Susiuostom”. Nuo 
dabar barzdą skutu ir kostiumus keičiu dukart 
per dieną.

Vakare ją lydžiu į kiną. Grįždami, liftu 
pasikeliam į laivo šokių salę. Bufete prisikraunam 
visokių gerybių. Nesvietiškas pigumėlis. Dvi 
taurės prancūziško konjako ir 20 eksportinių 
„Players” cigarečių — trys šilingai ir du penai. 
Mano dama vyksta ten, kur ir aš. Pasirodo, 
ji yra iš geros šeimos ir su vardu. Aš nuo jos 
„rekošetuosiuos”. Apendicitu sergančiam rūky
tas kumpis ir man ši dama netinka. Ji teiraujas 
apie mano profesiją. Nėra durnių. DiPi nesako 
kas jie yra, sako tik kas buvo. Aš nesutikau nei 
vieno DiPI, kuris būtų užmiršęs kas jis buvo. 
Jis tik nenori užsiminti kas dabar yra.

Vakar buvo audra. „Jūros teta” buvo mėtoma 
kaip degtukų dėžutė. Aš vietoj „dolerių me
džioti” važiavau į „Rygą”. Visą naktį akių 
nesudėjau. Šiandien rankos dreba, bijau ir 
„savo damą” sutikti, esu visas kaip nesavas. 
Laive visuomet kaip apsvaigęs.

Mokausi laivo geografijos. Tai nepaprastai 
sunkus ir sudėtingas dalykas. Paklystu ir paklys
tu. Londone daug lengviau susigaudžiau nei 
tam „šipe”. Kol susirandu savo kajutę, visada 
trunka pusvalandis. Vakar, kaip katė maiše, 
plušau apie valandą kol grįžau į „bazę”.

Kol šito nepadarysime, skyrių valdybos turi 
prisiimti dalį kaltės, jog nuošališkių ir atokiškių 
atsiradimas yra skyrių valdybų nerangumo pa
sekmė.

Jei valdybų balsas nebūtų išgirstas ir pasiliktų 
„balsu tyruose”, tada, broliai nuošališkiai, mes 
turėsime nuomones pakeisti ir apie jus galvosime 
kitaip. Galvosime taip, kaip yra galvojama 
apie tuos, kurie pasitraukia iš kovos lauko... 
ir nebegirdi pavergtos tėvynės šauksmo.

LAIŠKAS SPAUDOS GRIBIŠIUI
Prieš pusmetį gavau bičiulio laišką. Rašo, 

-—atvažiuok; pakalbėsime, sušilsime, senus lai
kus prisiminsime, mūsų „kolchozą” pamatysi... 
kelionės išlaidas padengsiu.

Aną savaitgalį praleidau pas bičiulį Antaną. 
Gyvena jis toli nuo miesto, barakėlyje tarpe 
kitų 12 tautiečių.

Antaną radau puikiai nusiteikusį, švariai 
apsirengusį. Ant staliuko išrikiuota buteliukai, 
taurės, užkandžiai. Sėdome ant lovos ir pradė
jome „sunkumų” kilnojimo atletiką: pradžioje 
iš lėto, taureles stūkteldami, su linkėjimais svei
katos, atsiminimais, juoku ir t. t.

Kiti barakėlio gyventojai eilutes lygino, skustu
vus galando, prausėsi, kaklaraiščių mazgus 
veržė... Šeštadienis, o ir dainoj pasakyta: 
„Kai šeštadienis ateina, širdy daros nespakaina...’

Po gurkšnelį, jau kaip ir angliškai — lūpas 
ir liežuvį pašlapindami, šiltu žodžiu užkandžiau- 

sulaukėme vakaro. Prie durų subirbė 
motociklai, barakėliu trejetas naujų svečių „pri
buvo”. Susipažinome, delnus pasičiupinėjome, 
vieną kitą sakinį sumėtėme.

— Ponas, ar kortomis grajini? — paklausė 
vienas motociklistų.

— Jaunystėje supliekdavome „66”, vežimą 
su „pakraustymu” išversdavome, bet užmiršau. 
Seni laikai... — atsakiau.

— Ką čia, ponas, juokies. Dviejų dalykų 
gyvenime negalime užmiršti — pirmosios meilės 
ir kortų! Tai gal prisėsi, taip sakant, dėl kom
panijos ... , ,maušeliuką ’ ’ pradėsim, ■— gundo mane 
motociklistas.

— Ačiū, ne! Jau be manęs pradėkite...
Vyrai barakėlio vidurin patempė stalą, kortų 

kaladę paskleidė ir prasidėjo savaitgalis...
Pradžioje „eismas” po 2 šilingu nuo nosies, 

vėliau po 3, dar vėliau po 5 šilingus.
Su bičiuliu padarėme platų sukinį apie laukus, 

daug kalbėjome, užsukome į karčiamėlę prie 
plento ir grįžome atgal.

Barakėly daugiau svečių prigūžėta; vieni 
iš toli, kiti iš kiemo galo. Savaitgalis vyko 
prie dviejų stalų. Girdėjome „ček”, — „vist”, 
— „pass”, — „septyni kryžiai”, — „pirštu stalo 
nebadyk”, — „statyk pinigą”...

Ir taip per visą naktį, iki sekmadienio popiečio.
Nuo stalų vyrai kėlėsi pageltę, užkimusiais 

balsais, įkritusiais veidais, sutinusiais pirštų 
galais.

Kokie savaitgalio rezultatai? Du motociklis- 
tai išsivežė 22 svaru, kiti, autobusu atvykę, į 
portfelius sukimšo 37 svarus.

Kai „svečiai” su pilnomis mašnomis virto 
pro siauras nameliūkščio duris, vienas, manda
giausias iš visų, atsisveikindamas pasakė — 
„...tad ligi kito šeštadienio, draugai!”

Barakėlyje liko patysę veidai, nukarusios 
nosys, tuščios pinigų mašnelės. Savaitinio už
darbio nežteko. Kai kas ir pas draugus pasko
los išmeldė.

Bankai, koncertų salės, kinai, krautuvės, 
maudymosi baseinai, restoranai, telefonų cen
trinės, ligoninės, gėlių alėjos. Tarnautojų gal 
penkšimtė. Tūkstantinėje keleivių minioje, aš 
vienas lietuvis.

Šiandien jūra lygi, rami jos paviršius blizga 
kaip nekalto kūdikio ašaros saulėje.

Po 7-8 parų pasieksim Bermudą, ten jau bus 
vasara. Daugiau nieko nėra įdomaus. Aplink 
dangus, vanduo ir gyvenimas kaip pasakoj.

Kaip toliau man seksis, kaip aš ten tuos „do
lerius medžiosiu”, gerbiamus „B. Lietuvio” 
skaitytojus, laiks nuo laiko, jei aplinkybės leis, 
„pašviesiu”.

PAMALDOS ATLANTO VANDENYNE
Dangaus ir žemės didis Teisdarys ir kūrėjas 

yra garbinamas po žeme, virš debesų, jūroje 
ir jos paviršiuje. Žmogaus išmintis ir technika 
nusilenkia Didžiajam Karalių Karaliui. Kitaip 
ir būti negali. 1

Jau penkta para plaukiu Atlanto vandenynu. 
Dangus ir vanduo — daugiau nieko nematyti. 
Šiandien sekmadienis. Išeinu ant blikties. Šalta. 
Jūra pasišiaušusi, bet nepikta. Bangelės vidu
tinio dydžio. Laivas nemėtomas, svyruoja į 
šalis. Jei taip būtų visada, nebloga ir laive gy
venti.

Grįžtu į laivo didžiąją poilsio salę. Orkestras 
groja klasikinius dalykus. Koridory skelbimas: 
pamaldos, išpažintis su Šv. Komunija 11 vai., 
pirmos klasės didžiojoj salėj. Žvilgteriu laikro- 
dėlin. Nedaug laiko. Reikia paskubėti. Esu 
katalikas. Čia galėsiu Kūrėjui ir Geradariui 
žemai nusilenkti ir Jį pagarbinti iš visų sielos 
gelmių. Prie Jo kojų padėsiu tuos skausmus, 
kurių tiek daug mano širdyje prisirinko sveti
mose šalyse gyvenant.

Bet ne apie tai reikalas sukasi — kas kiek 
išgrojo ar pragrojo. Patarlė sako: „Vienam 
Dievas nueidamas tekštelėjo, kitam grįždamas 
kyštelėjo”. Pačioje pabaigoje buvo liūdnesnis vaiz
das.

Kai stalai buvo nustumti į vietas, cigarečių 
nuorūkų krūvos supiltos krosnin, alaus ir vyno 
buteliai sukišti palovin, vienas tautietis, kuriam 
savaitgalis kaštavo tik 4 svarai, kreipėsi į mano 
bičiulį: „Antanai, duok „Britanijos Lietuvį” 
paskaityti. Gal kokia merga nori ženytis, gal 
ištrauks mane iš to urvo...”

Čia aš ir suklupau, nebeišlaikiau svečiui pri
deramo mandagumo, pradėjau švelniai bartis. 
Baigus trumpą „pamokslėlį”, mano oponentas 
atsiliepė: „Ponuli, brangus, ne iš rašto gyve
name! Į mūsų kiemą pareina 4 egzemplioriai 
ir pasidaliname draugiškai... Drukas, ponuli, 
ne medus, liežuviu neišlaižysi... paskaitai ir 
atgal grąžini”.

Gerb. Redaktoriau, aš tuiiu didelį prašymą: 
gal neatsisakysi „Biit. Lietuvio” puslapiuose 
(geriau, žinoma, būtų viršuj laikraščio antraštės) 
uždėti tokius tris sakinius: „Kas skolina laikraštį, 
tas veisia spaudos parazitus”. — „Kas laikraštį 
skolinasi — tas yra pats parazitas”, — „Kas 
vogčiomis draugo laikraštį perskaito, tas jau 
yra spaudos gribišius”.

* « *
Neseniai mane pasiekė Amerikoje leidžiamo 

žurnalo „Aidų” 9 ir 10 num., kuriuose yra iš
spausdintas Vaclovo Čižiūno ilgas studijinis 
straipsnis „Tautinės sąmonės ugdymas ir iš
laikymas emigracijoje”. Mažiausiai noriu kal
bėti apie straipsnio autorių, kurį pažįstame kaip 
pedagogą, visuomenininką, radijo programos 
organizatorių, kalbininką, publicistą, mokytojų 
organizacijų bei sąjungų veiklų veikėją.

V. Čižiūno straipsnis yra tiek vertingas ir 
įdomus, kad norėtųsi jį išspausdinti atskira 
knygele ir kiekvienam mūsų pakabinti po kaklu. 
Tai būtų kelrodis ir vadovas tremties kelyje. 
Straipsnyje tiek aktualių minčių ir receptų, kad 
kiekvienas visuomeninio bei bendruomeninio 
gyvenimo veikėjas, vadovas, mokytojas, rašy
tojas, knygų leidėjas, žurnalistas, lietuviškos 
šeimos galva, vaikų darželio vedėja, sporti
ninkas, scenos meno darbuotojas, bažnytinių 
parapijų vadovas, kiekvienas ras ryškias gaires, 
kurių link vairuojame tremties laivą ir laukiame 
tėvynėn grįžimo valandos. M. Urvikis

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT & CO., 

24, Charles H St., London, S.VV.l.
parūpina bilietus kelionei į visus pasaulio 
kraštus laivais, lėktuvais, traukiniais ir su

tvarko kelionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patikimas, be jokio 

specialaus atlyginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietuviškai laiš

kus adresuoti į DBLS Centrą).

Ir jums yra galimas
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

jeigu turite darbo ir buto garantijas. Jas 
parūpina teisininkai ir kalbininkai, studi
javę Amerikos ir Europos universitetuose.

Jonas Juškaitis, 
108 St. George Street, 

Toronto 5, Ontario, Canada.

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
PANAUJINTI — ATLIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ

Sidabru, paauksinimais, krištoliniais veidro
džiais, raudonais aksomais, brangiais kilimais, 
gėlėmis pasipuošusi salė skęsta šviesų jūroje.

Kunigas sidabrine galva, filosofiniu veidu, 
kuriam spindi maloni šypsena, jaukumas, pa
šaukimas Dievo tarnybai. Jo akys didelės, gi
lios, kiaurai, rodos, žmogų matančios. Jis gra
žiais liturginiais drabužiais, lydimas keturių ma
lonių ir vienodų berniukų pradeda pirmuosius 
judesius prie altoriaus. Apie 200 visokiausių 
žmonių pasikelia iš minkštų fotelių. Sustoja. 
Prasideda šv. Mišios. Jose dalyvauja pilki, 
pilkiausi vyrai, moterys, keletas valstybinio mas
to žmonių, viena kino žvaigždė, rodos, iš Airi
jos, vienas ministeris, rudų, visai juodų ir baltų 
veidų. Damos, vienos kukliai apsirengusios, 
kitos karakuliniais, kotikiniais paltais, deiman
tais rankas ir kaklus apkabinėjusios. Čia tik 
katalikai susirinko. Kitose laivo salėse kiti 
garbina Kūrėją, Valdovų Valdovą kitokiais 
būdais.

Nemažai žmonių atliko išpažintį ir artinasi 
prie Dievo stalo. Jūsų korespondentas jų tarpe. 
Iš šv. Pranciškaus žemės solistė gieda „Avė Ma
rija”, jai padeda violančelė ir du smuikai. Eilė
je prie Dievo stalo klūpo moderniškiausia laive 
dama. Ant jos esančių brangenybių vertės mano 
protas neapskaičiuotų.

Tebūna Tau, mūsų Kūrėjau, gerasis Dieve, 
amžina garbė žemės gelmėse, ore, virš debesų, 
jūros dugne, jos paviršiuje, karo laukuose ir 
ten, kur bent kokia būtybė yra, nes Tu valdai 
viską.

„Daug pašauktų, bet maža išrinktų...” Sida
brine galva iš auksinės knygos kunigas skaitė 
paskutinius šios dienos šv. Evangelijos žodžius 
Atlanto vandenyne. A. Sigutis
Atlantas, 1951 m. sausio galas.

KARDINOLO GRIFFIN’O
GANYTOJIŠKAS LAIŠKAS 1951 M. j .

GAVĖNIAI j:- ■ ’
Šv. Metai, uždaryti Kalėdų išvakaiėse, buvč 

įspūdingiausi ilgoje Kat. Bažnyčios istorijoje. 
Aukščiausias Ganytojas, pradėdamas Šv. Me
tus, meldėsi, kad jie būtų didelio grįžimo metai. 
Skaičius tų, kurie susitaikė tais metais su Dievu, 
žinomas tik pačiam Dievui. Bet jei matuosime 
Šv. Metų pasisekimą maldininkų skaičiumi, tai 
jis prašoka ir drąsiausias viltis. Prie bendrojo 
visų Tėvo rinkosi šimtai tūkstančių žmonių. 
Didelė maldininkų dalis nebuvo turtingi žmonės. 
Jie savo taupumu ir pasiaukojimu tik įstengė 
pamokėti kelionės išlaidas. Ta jiems buvo 
gausiai atlyginta Šv. Tėvo palaiminimu ir tuo 
neužmirštamu išgyvenimu, kurį jie jautė klūpė
dami prie Apaštalų karstų ir Amžinojo Miesto 
šventovėse...

Pagal tradiciją Šv. Tėvas Pijus XII pratęsė 
jubiliejinius atlaidus visam pasauliui dar viene- 
riems metams. Naujų Metų kalboje jis priminė 
mums, kad ta, nenutrūkstama maldininkų srovė 
į Amžinąjį Miestą iš visų laisvų pasaulio šalių 
yra įrodymas, jog visi trokšta taikos it tai ne 
vien katalikai ar tik krikščionys, bet visa žmo
nija. Atidarydamas jubiliejų, tą dvasinį Baž
nyčios iždą, Šv. Tėvas priminė mūsų pareigą 
melstis, kad ateitų Kristaus taika pasaulio tau
toms. .

Pradedant šį šv. Gavėnios laiką, noriu iš naujo 
priminti šiuos Šv. Tėvo troškimus. Tarptauti
nės konferencijos ir augąs ginklavimasis yra 
tik valstybės vyrų pastangos atitolinti trečiojo 
pasaulinio karo pavojų. Mes, kaip katalikai, 
žinome, kad taika prasideda žmonių sielose ir 
kad taikos dovana nėra užtikrinama vien tik 
diskusijomis ar karo ginklais, bet daug daugiau 
nužemintu maldavimu prie Visagalio Dievo 
sosto. Gavėnia yra pats tinkamiausias laikas 
pasišvęsti atgailai ir maldai... . .»■/

Mes galime būti bejėgiai padaryti tiesioginės 
įtakos tautoms ar politinėms partijoms, bet, 
Dievo malonei padedant, mes galime patys 
pasikeisti ir nešti Kristų kitiems žodžiu ir pa
vyzdžiu savo aplinkoje. Jei žiūrėdami į pasaulio 
sceną mes pasijuntame bejėgiai, tai kreipdamiesi 
į Dievą, mes turime begalinę jėgą, nes tai yra 
dieviškoji jėga. Mes žinome iš šventųjų gyve
nimo kaip ne kartą jų pasišventimas ir malda 
nešė palaimą ištisoms tautoms. Nėra jokio pa
grindo manyti, kad šiais .moderniaisiais laikais 
naudojami tie patys metodai būtų nesėkmingi...

Išmeskime iš savo širdžių neapykantą ir kar
tumą ir pasišvęskime iš naujo Kristaus Karaliaus 
tarnybai. Būkime kilnūs darydami atgailą .ir 
melsdamiesi, kad Dievas priimtų mūsų auką už 
pasaulio taiką.

LIETUVIŠKOS TRANSLIACIJOS 

IŠ VATIKANO RADIJO
Vatikano Radijo stotis Romoje keturis kartus 

per savaitę duoda lietuviškas transliacijas, kiek
vieną po 15 minučių. Transliacijos būna (D. 
Britanijos laiku):

Sekmadieniais: 14 vai. bangomis: 31, 25, 19 
ir 196 metrų; pirmadieniais: 19 vai.: 50, 41, 31 
ir 196 m.; trečiadieniais ir šeštadieniais tuo pačiu
laiku ir tomis pat bangomis, kaip pirmadienį.

VASARIO 16 PROGRAMA 
~ '.it 

per Vatikano Radiją bus šia tvarka:
1) Vasario 11 d., sekmadienį, 14 vai. bus 

skaitomas Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto atsišaukimas. (Banga: 31, 25, 19, 196).

2) Vasario 16 d., penktadienį, 16,30 vai.: 
Šventei pritaikinta kalba ir giesmių bei poezi
jos montažas. (Banga: 50, 31 ir 196 202). A?

3) Vasario 18 d. 14 vai. Dr. Zenono Ivinskio 
paskaita. (Banga: 31, 25, 19 ir 196).

Vasario 16 d. 18,25 - 18,40 vai. Romos Italų 
Radijas RAI — Rete rossa transliuos lietuviškas 
liaudies dainas. (Banga: 355 metrai).

Vasario 17 d. 6 vai. 30 min. p.p. Manchestery, 
Rochdale Rd., Blackley Institute salėje ruo
šiamas. \ - f h

VASARIO 16 MINĖJIMAS
Bus turininga meninė programa. Po progra

mos šokiai. Turtinga loterija. Bufetas su už
kandžiais ir gėrimais. Įėjimas 2/6. Važiuoti iš 
Cannon St. autobusai: Nr 17, 17x ir 63. Main- 
chesterio ir apylinkės lietuvius maloniai kvie
čiame atsilankyti. ->

Manchesterio Apygardos Valdyba
—

VASARIO 16 MINĖJIMAS. Londono Lie
tuvių Meno Sambūris vasario 18 d. (sekmadienį) 
ruošia Vasario 16-sios minėjimą Lietuvių Klubo 
salėje, 345-a, Victoria Park Rd., London, E.9.

Programa: 11 vai. pamaldos ir pamokslas 
lietuvių bažnyčioje.

6 vai. vak. iškilmingas posėdis, paskaita ir 
koncertinė dalis. Po minėjimo — šokiai. Įėji
mas — auka Tautos Fondui.
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,KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI
LIETUVIAI DANTŲ GYDYTOJAI 

ANGLIJOJE
Lietuviai dantų gydytojai yra susiorganizavę 

į Dantų Gydytojų draugiją. Jos pirmininkė p. 
V. Giriūnienė, žinoma dantų gydytoja, dirbo 
Kaune, vėliau — Vokietijoje.

, „Kokie lietuvių dantų gydytojų reikalai Angli
joje? Kokios viltys?” — pradedam pasikal
bėjimą.

„Reikalai prasti, kaip teisingai pasakė „B. L.” 
Dar nė vienas lietuvis dantų gydytojas negavo 
teisių savo profesijos darbą dirbti. Pradžioje 
praktikos teisių gavimo reikalais rūpinomės 
paskirai. Dėl to nebuvo darnumo siekiamo 
tikslo atžvilgiu. Norėdami ateity tai išvengti, 
praėjusią vasarą liepos mėn., suvažiavę Birming- 
hame aptarėme profesinius reikalus ir įsteigėme 
Britanijos Lietuvių Dantų Gydytojų Draugiją. 
Jos valdybą sudaro: p. A. Matulionienė, p. S. 
Birutienė ir aš”.

„Ar iš viso svetimšaliai čia teisių negali gauti? 
Ar tik jiems statomi tam tikri reikalavimai?” 

„Negalima pasakyti, kad čia svetimšaliai ne
gautų praktikos teisių. Latviai dantų gydy
tojai, rodos, visi gavo šias teises. Gavo ir lenkai. 
Taigi, nėra jau taip blogai. Reikia žinoti, kad 
Anglijoje sprendžia kam duoti, kam neduoti 
praktikos teises ne kuri valstybinė ar mokslo 
įstaiga, bet pačių dantų gydytojų profesinė 
sąjunga. Kaip yra galingos kai kurios profe
sinės sąjungos aišku iš to, kad jų balso atsižvelgia 
valstybinės įstaigos. Tas pats yra ir šiuo atžvil
giu. Profesinės sąjungos, spręsdamos bylas, 
be bendrų krašto reikalų ir mokslo reikalavimų, 
neužmiršta ir savo grynai profesinių reikalų. 
Kurie reikalai jiems svarbesni man būtų sunku 
pasakyti”.

„Užsieniečiai ir kolonijų dantų gydytojai, 
atvykę į Angliją, gali gauti praktikos teises 
pagal „The Dentist Act” iš 1878 m. be jokių 
egzaminų jei jų kvalifikacijos atitinka visiems 
tam akte išvardintiems reikalavimams. Mes 
pateikėme visus mūsų Universiteto duotus do-

• kumentus, bet mums argumentuoja, jog jiems 
nežinoma Lietuvos Universiteto programa. Diplo-

• mų neužtenka. Reikalauja originalios, Lietuvos 
Universiteto studijų knygelės arba originalaus 
studijų plano. Šito mes neturime, nes duodant 
diplomus, studijų knygeles paimdavo Universi
tetas, o jų vieton nieko neduodavo. Kituose 
kraštuose, kaip pav. Vokietijoje ar toje pačioje 
Anglijoje, studijų knygelės negrąžinamos, bet 
jų vieton duodamas išklausytų dalykų planas. 
Gaila, kad mes šiandien negalime originaliu 
dokumentu įrodyti mūsų išeitus mokslo da
lykus, kur būtų nurodyta išklausytų valandų 
skaičius. Kitais laikais toks dalykas būtų lengva 
gauti iš Lietuvos Universiteto, bet dabar mes 
net nemėginome į Lietuvą rašyti.

„Padėtis nėra visai beviltiška. Kaip minėjau, 
duodant diplomus mes studijų knygeles grą
žindavome, bet argi neatsiras tremtyje tokių 
dantų gydytojų, kurie Lietuvoje yra išklausę 8 
semestrus ir nesuspėjo įsigyti diplomų? Juk 
jie studijų knygeles išsivežė. Jau antri metai 
kaip ieškoma po pasaulį tokios studijų knygelės 
savininko. Ar gausim ar ne — nuo to priklausys 
ir mūsų reikalai. Koks iš viso dantų gydymo 
reikalas šiame krašte? Rodos jis žinomas tik 
tiems, kurie turėjo reikalų su dantų gydytojais”.

„Taip, taip, mes juos gerai žinome. Kai tik 
nueini pas dantų gydytoją, tai jis nieku kitu 
nesirūpina, kaip tik dantį ištraukti. Mūsų žmo
nės vengia eiti pas anglus dantų gydytojus, nes 
bijo netekti paskutinių dantų. Dėl ko jie taip 
daro? Ar jie nemoka gydyti? Ar bendrai dantų 
plombavimas nepelningas biznis? O gal jau jų 
mokslas taip reikalauja? Kaip jūs, p. Daktare, 

-tai aiškinate?
„Dideli klausimai ir ilgi. Pasistengsiu nors 

“ trumpai atsakyti. Kaip Tamstos pastebėjote, 
tikrai čia žmonės vaikšto be dantų. Žmogus 
per 30 metų amžiaus dažnai neturi nė vieno 
danties. Visi dirbtiniai. Prisideda prie to ir 
mokslo teorija, kuri sako, kad įvairių ligų ži
diniai glūdi kaip tik negyvuose dantyse. Ypač 
reumatizmo atvejais. Labai dažnai sergančiam 
reumatizmu gydytojas įsako pašalinti visus ne
gyvus dantis. Na ir šalina. Anglijoje dantų 
gydytojų, palyginti, nedaug. Darbais jie už- 

' versti. Gydymui laiko neturi. O laiku nesu
taisius, dantys dar daugiau sugenda. Tuomet 
daug greitesnis darbas pašalinti juos ir įstatyti 
naujus. Dėl pelningumo negalėčiau nieko pa
sakyti, bet gal ir tai ne paskutinėje vietoje.

„Iš viso reiktų pasakyti, kad dabar žmonių 
dantys yra blogesni kaip seniau. Civilizuotų 

.žmonių dantų būklė prasta; juo civilizacijos 
laipsnis žemesnis, juo dantų gedimas mažesnis. 
Kaimo žmonių dantys geresni kaip miestiečių. 

&Taip yra dėl sumažėjusio kramtymo. Žmogaus 
kaktos kaulai ilgainiui didėja, o žandikauliai 

. mažėja. Dantys suspausti, neretai dėl vietos 
stokos būna iškrypę.

„Nedirbąs organas atrofuojasi — menkėja. 
Tas pats jr su dantimis. Juk dabar maisto, 

.beveik, nereikia kramtyti, o tik nuryti. Da
bartinis maistas apvelia dantis ir sunkiai nu- 
valomas. Kas kita juoda duona, kurią reikia 
gerai pakramtyti. Ji, būdama rupi ir šiurkšti, 
net dantis nuvalo.

MIKAS 
PAVAŽA

„Labai svarbus ir dantų atsparumas, kuris 
priklauso nuo jų išsivystymo dar kūdikystės 
amžiuje; nuo dantų kalkėjimo, nuo ligų, kaip 
rachitas ir kt. Atrodo, kad ir mes čia neapsiei- 
sim be plokštelių” — užbaigė pesimistišku pra
našavimu daktarė.

„Labai įdomios jūsų informacijos, bet gal 
būtų galima grįžti prie tiesioginių jūsų rūpesnių 
ir paklausti: ar taip ir nėra vilties lietuviams 
įsigyti praktikos teises? Ar negalėtų padėti 
mūsų įstaigos kaip Lietuvos Pasiuntinybė ar 
Lietuvių Sąjunga?

„Vilties neturint negalima būtų ir gyventi. 
Turime ir mes jų, dar rankų nenuleidome. Žino 
mūsų reikalus visos lietuviškos įstaigos. Infor
mavome ir prašėme pagalbos ir Lietuvos mi
nister! P- Balutį. Ačiū jam, jis yra pasiryžęs 
mums padėti. Bet šiandien ir jis nedaug gali. 
Lietuvių Sąjunga net kelis raštus mūsų reikalais 
yra parašiusi. Buvęs pirmininkas p. Varkala ir 
dabartinis p. Bajorinas yra daug parodę dėme
sio ir pagalbos mūsų reikaluose. Mes tikimės 
ir ateityje sulaukti jų pagalbos. Taigi dar ko
vosime”.

„Gal ištikrųjų mūsų Universiteto programos 
buvo mažesnės ir mūsų dantų gydytojai yra 
mažesnių kvalifikacijų?” — drįsau paklausti. 
Daktarė neužsigavo už tokį stačiokišką klausi
mą. Ji rimtai pagalvojusi atsakė.

„Lietuvos Universiteto studentai odontologai 
dirbo 4 metus labai uoliai. Be bendrų mokslo 
dalykų su medikais, jau nuo pirmo kurso buvo 
studijuojami ir specialūs dalykai. Praktikos 
turėdavome dvejus metus. Baigus studijas, 
laikydavome valstybinius egzaminus ir turėda
vome atlikti visą eilę praktikos darbų. Tai 
trukdavo dar metus. Faktinai studentui odonto- 
logui reikėdavo rimtai dirbti visus 5 metus. Tas 
pats ir kituose kraštuose. Girdėjau, kad tik 
Kalifornijoje šiam dalykui reikia 6 metų. Pa
galiau reiktų dar vieną dalyką pasakyti. Visi 
lietuviai dantų gydytojai išbėgę iš Lietuvos 
1944 metais, buvo gavę teisę dantų gydytojų 
darbą dirbti net nacinėje Vokietijoje, kur į 
auslaenderius buvo žiūrima labai nepalankiai ir 
kur mokslas buvo tikrai aukštai pastatytas. 
Vokiečiai buvo mūsų kaimynai ir dėl to gerai 
žinojo mūsų programas ir mūsų dantų gydyto
jus. Tad jei mes ten tikom ir ten mus gyrė, tai 
galvojame, kad ir su savo Universiteto paren
gimu galime eiti per visą pasaulį” — optimistiš
kai įrodinėjo daktarė, įtikindama jūsų kores
pondentą Lietuvos dantų gydytojų aukštu pa
rengimu.

„Paskutinis klausimas. Kaip tie reikalai 
kituose kraštuose? Ar kur nors lietuviai dantų 
gydytojai jau gavo teises dirbti savo profesijos 
darbą ir kaip, bendrai, jūsų organizaciniai rei
kalai?”

„Mano žiniomis, dar niekur lietuviai dantų 
gydytojai neišsikovojo sau tokių teisių. Dar 
kovoja ir tikisi jas laimėti. Kokie reikalavimai 
yra kitose valstybėse, būtų labai platus klausi
mas ir jūsų skaitytojams neįdomus.

„O mūsų organizaciniai reikalai yra toTde. 
Vienos organizacijos, kuri apimtų visus pasauly 
išsiblaškiusius lietuvius dantų gydytojus, lyg ir 
neturime. 1948 m. Hanau įvykusiame dantų 
gydytojų suvažiavime buvo įsteigta prie Gy
dytojų Sąjungos ir D.G.-jų sekcija. Vėliau, 
prasidėjus emigracijai, dauguma dantų gydytojų 
ir visa Sekcijos Valdyba atsidūrė Amerikoje.

„Mes dabar keliame mintį, kad tos Sekcijos 
Valdyba sušauktų dantų gydytojų suvažiavimą 
Amerikoje ir įkurtų Pasaulio Lietuvių D.G.-jų 
sąjungą su centru Amerikoje. Taip pat reiktų 
suorganizuoti ir dantų technikus. Mes savo 
suvažiavime nutarėm: įsisteigus tokiai sąjungai, 
automatiškai tapti jos skyriumi.

„Dabar bandome surankioti visus dantų gy
dytojus pasiliekančius Vokietijoje ir Austrijoje, 
gyvenančius Švedijoje, Prancūzijoje ir kituose 
Europos kraštuose, o taip pat studijuojančius 
odontologijos mokslus.

„Bekeliaudami po pasaulį, turėjome galimybę 
susipažinti su dantų gydymo sistema, su dantų 
gydytojų organizacijomis Vokietijoje, dabar tu
rime progą įsižiūrėti kaip tvarkosi dantų gydy
tojai Anglijoje, kiti mato kas gera yra Ameri
koje ir kituose kraštuose. Taigi sugrįžę į Lie-

PRAŠAUTA PRO ŠALĮ

Mėgstame senovę 
Mielą, puošnią, tingią. 
Ponios buvo grakščios, 
Ponai lyg sustingę.

LIETUVIAI
TREMTINIAI ARGENTINOJE

Per paskutiniuosius tiejus metus iš Europos 
į visas laisvąsias pasaulio šalis buvo gyva trem
tinių emigracija. Į Pietų Ameriką emigracija 
ėjo silpnokai, bet visgi įvažiavo nemažas tremti
nių skaičius. Pagal paskutinius spaudos paskelb
tus duomenis, į Argentiną įvažiavo 26.464 trem
tiniai. Per IRO veikimo laikotarpį į visą Pietų 
Ameriką įvažiavo 80.000 tremtinių, t.y.: į Ar
gentiną 26.464, Braziliją 24.000, Venecuelą 
15.082, Čilę 4.607, Paragvajų 2.248, Peru 2.153, 
Urugvajų 961, Kolumbiją 707, Meksiką 355, 
Domininkonų Respubliką 343, Kubą 329 ir į 
Guatemalą 185. Iš atvykusių tremtinių yra 4.000 
pabaltiečių, kurių apie 10 nuoš. sudaro baigę 
aukštąjį mokslą ir laisvųjų profesijų. Liūdna, 
kad apie 15 nuoš. sudaro tokie, kurie nėra tikri 
pabaltiečiai, bet tik galėję įrodyti savo gimimą 
Pabaltijo valstybėse.

IRO, baigdama savo veikimą, deda daug 
vilčių, kad Pietų Amerika dar priims nemažą 
skaičių tremtinių.

Į minėtą tremtinių skaičių, atvykusių į Argen
tiną, neįeina 82 tremtiniai, kurie prieš Kalėdas 
latvių laiveliu „Elfdalen” atplaukė iš Švedijos 
uosto Lindham. Kelionėje per Atlantą laivelis 
užtruko tris mėnesius ir dvidešimt dienų, t.y. 
išplaukė 1950 m. rugsėjo 2 d. ir atplaukė į Buenos 
Aires gruodžio 22 d. Atvykusių tarpe yra 26 
moterys, 18 vaikų ir 38 vyrai. Tautybėmis: 
latviai, lenkai, estai, suomiai, vokiečiai, vienas 
danas ir viena žydė. Lietuviškai kalbančiųjų 
yra 4 asmenys. Pasiekę Argentinos krantus, 
tremtiniai iškėlė Argentinos prezidento ir jo 
žmonos paveikslus, papuoštus gėlėmis. Laive
lyje atšventę Kalėdas ir Naujus Metus, jie daro 
žygius legalizuotis ir pasilikti Argentinoje. Iki 
šiol jau keli tokie tremtinių laiveliai yra pasiekę 
Argentiną ir visi buvo priimti, todėl ir šių trem
tinių legalizavimas užtikrintas. Senieji Argenti
nos gyventojai pabaltiečiai atvykėlius labai 
gausiai apdovanojo.
Buenos Aires Leonas Kančauskas

NAUJA BALFo VADOVYBĖ
Sausio 5 d. Naujorke įvyko Bendrojo Ame

rikos Lietuvių Šalpos Fondo skyrių atstovų 
metinis, penktas iš eilės, skyrių atstovų suva
žiavimas. Jame peržvelgta pereitųjų metų veikla, 
priimta ateinantiems metams veiklos programa 
ir sąmata. Ji numato 310.000 dolerių pajamų 
ir tiek pat išlaidų. Pastarųjų daugumas ski
riama tremtinių šalpos ir įkurdinimo reikalams. 
BALFo tarybon direktoriais išrinkta: Kan. 
prof. J. B. Končius, adv. A. A. Olis, Juozas 
Boley, A. Devenienė, B. Spudienė, Nora Gu- 
gienė, A. S. Trečiokas, adv. S. Briedis, jr., Pre
latas Jonas Balkūnas, St. Gegužis, Juozas Gin- 
kus, P. Gribienė, J. Jankauskas, Marie Kase, 
J. L. Kasmauskas, J. B. Laučka, M. Michelso- 
nienė, P. Pivaronas, J. P. Tuinyla, V. Tyslia- 
vienė ir Matas Zujus.

Pasibaigus suvažiavimui, įvyko naujai iš
rinktųjų direktorių posėdis, tikslu pasiskirstyti 
pareigomis. Pasiskirsčius pareigomis, valdybos 
sudėtis liko ta pati, kokia buvo. BALFo pir
mininku liko vėl prof. kan. J. Končius.

Gediminas Galva, ekonomistas, Prekybos Insti
tuto docentas, žinomas spaudos darbininkas, 
gyvenąs Čikagoje, pakviestas į Carson’ą ūkio 
skyriaus statistikos vedėju.

Jonas Karvelis, Kaune ir Vilniuje tuiėjęs uni
versalines krautuves, iš Austrijos atvyko į 

tuvą galėsime savo patyrimus, kiek krašto są
lygos leis, pritaikinti Tėvynėje. O tos dienos, 
kada vėl galėsime būti naudinti savo tautai, 
dirbti savo žmonėms ir iš viso jaustis kam nors 
reikalingi — laukiame su didžiausia viltimi...” — 
užbaigė pasikalbėjimą pirmininkė.

Taip, tos dienos laukia visi. Laukia kada 
galės pasukti savo kelią atgal. Laukia jos kai
mietis, laukia miestietis, laukia nemokytas, lau
kia ir išmokslintas. Visi jaučia,^kad jie tėra tik 
laikinai, kad jie čia tik pakenčiami. Mato, kad 
jiems pakiša tai, ko nenori dirbti kiti ir jie pri
versti dirbti, nes jie čia svetimi. „Leiskit į Tė
vynę...” — darosi bendras noras ir bendras 
ilgesys.

Štai ir mūsų senis. 
Nors j kaukių balių, 
Keistą uniformą 
Apsivilkti gali.

Tai nustebs pamatę 
Šių dienų švilpukai 
Tokį švarką, „šlipsą, 
Kardą ir peruką.

SVETUR
Čikagą. Austrijoje jis buvo Lietuvių Tarybos 
pirmininkas, BALFo įgaliotinis ir gen. Rau
donojo Kryžiaus įgaliotinis.

Žurnalistas A. Vilainis-Šidlauskas Čikagoje ati
darė knygyną, 3143 S. Halsted St., kur, be knygų, 
patarnaujama ir laikraščius užsiprenumeruoti.

Dail. K. Žeromskis iš Bogotos, Kolumbijoj, 
atvyko į Čikagą. Kolumbijoj jis išgyveno 9 
mėnesius, profesoriavo Javeriana universitete, 
kur dėstė piešimą ir tapybą. Prieš tai jis trejus 
metus gyveno Madride, Ispanijoj. Dail. Že
romskis daugiau mėgsta tapybą aliejiniais da
žais.

Lietuviai dailininkai įsikūrę Australijoje, orga
nizuojasi į dailės draugiją „Aitvaras”.

Čikagoje veikiančios inžinierių-architektų drau
gijos valdybą 1951 metams sudaro: prof. S. 
Dirmantas, P. Jurėnas, J. Jurkūnas, V. Tamo
šiūnas ir A. Semėnas.

Dail. V. Vizgirda iš Vokietijos atvyko į JAV 
ir apsigyveno Dorchestery, Mass. Čia gavo 
darbo prie vitražų gamybos.

Lietuvaitė Irena L. Gudeliūnaitė, gyvenanti 
Argentinoje, pasirašė sutartį vaidinti filmose.

Organizuojasi Danijos lietuviai. Pereitais me
tais gruodžio 16 d. Danijos lietuviai, susirinkę 
Kopenhagoje įsteigė P. L. B. Danijos krašto 
lietuvių komitetą. Bendruomenės tikslus vaiz
dingai apibudino P. Martynas Brakas. Danijos 
Lietuvių Bendruomenės centro adresas: M. 
Brakas, Rosengaardsvej 7, Sorgenfri — Lyng- 
by. (č).

Šnipai baltiečių tarpe. Danų laikraštis „Af- 
tenbladet” sausio 20 d. num. pateikė informa
ciją apie Sovietų agentus, kurie, dangstydamies 
Baltijo kraštų pabėgėlių vardu, yra atvykę Šve- 
dijon. Iš čia jie, kaip pabėgėliai, bando patekti 
Anglijon, Amerikon ir Kanadon. Laikraštis mi
ni vieną 40 metų amžiaus lietuvį, kuris gyvena 
prisidengęs svetima pavarde. Jis esąs vienas 
pavojingiausių šnipų baltiečių tarpe. Kadangi 
minėtas lietuvis visą laiką yra švedų policijos 
sekamas, todėl jis jokios žalos Švedijoje pada
ryti negalėjęs. Šis lietuvis įvairiais būdais bando 
patekti Kanadon. Laikraštis mano, kad tarpe 
27.000 Švedijoj gyvenančių baltiečių esanti gera 
dalis sovietų šnipų, kurie laukia progos patekti 
j vakarų kraštus, kad ten galėtų dirbti ardomąjį 
darbą, (č).

DIPI JUDĖJIMAS SKAIČIAIS
Pasibaigus antrajam pasauliniam karui, Vo

kietijoje ir Austrijoje buvo apie 8 milijonai 
tremtinių ir pabėgėlių. Karinė sąjungininką 
valdžia ir UNRRA repatrijavo į kilimo kraštus 
(dažnai panaudojus prievartą) apie 7 milijonus. 
Likę atsisakė būti repatrijuojami. Jungt.TautųOr- 
ganizacijos įkurtoji pabėgėliais rūpintis IRO 
organizacija 1947 m. liepos mėn. iš UNRRA’os 
perėmė per pusantro milijono DiPi.

IRO biudžetas siekė 145 milijonus dolerių, 
kuriuos sudėjo 18 valstybių: JAV, D. Britanija, 
Prancūzija, Belgija, Italija, Norvegija, Danija, 
Olandija, Venecuelą ir kitos, išskyrus už gele
žinės uždangos esančias.

IRO turi 32 skyrius savo laivyną iš 26 laivų 
ir 2.000 tarnautojų. Nuo savo veiklos pradžios 
iki 1950 m. lapkričio 1 d. ji kituose kraštuose 
įgyvendino per 848.000, repatrijavo 71.000, 
tuo laiku mirė 99.432 DiPi. Per 218.000 DiPi 
palikta tik juridinė IRO globa. Bendrai IRO 
globos reikalingų yra 273.757. Iš šio skaičiaus 
1.741 ruošiasi repatrijuoti, per 188.000 galės 
emigruoti, apie 60.000 turi mažas galimybes 
emigruoti ir per 17.000 yra „kietojo branduolio”, 
kurie negali būti kituose kraštuose įkurdinti, 
nes yra seniai, ligonys, paliegę ir dėl to reikalin
gi tolimesnės globos.

Daugiausia DiPi įkurdinta JAV — per 220.000, 
Australijoj — 162.000, Izraely — 120.000, Ka
nadoje — 91.000, D. Britanijoje — 85.000, 
Prancūzijoj — 38.000, Argentinoj — 30.500, 
Brazilijoj — 24.000, Belgijoj — 22.000, Vene- 
cueloj — 15.000, kituose kraštuose 37.600.

„Kietojo branduolio” DiPi sutiko dalį priimti 
Prancūzija, Belgija, Italija, Šveicarija, Olandija 
ir kiti kraštai. 3 i

Dovanas gi gavo 
Už kaukes ne vienas, 
Už kaukes, kaip tyčia, 
Pono Adomėno ...

4
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IŠ MŪSŲ GYVENIMO BRITU SPAUDA APIE LIETUVIU NAMUS V
VASARIO 16 D. MINĖJIMAS DERBY

Šiais metais DBLS skyriai, atrodo, gana 
anksti susirūpino ir suskato rengti Nepriklauso
mybės Šventės minėjimus. Bene pats pirmiau
sias toje eilėje bus Derby skyrius, surengęs 
minėjimą vasario 3 d. Tai daryti, matyti, jam 
padiktavo vietinės sąlygos.

Derby lietuvių koloniją, pagal neoficialius 
duomenis, sudaro apie šimtas „galvų”, tačiau 
„registruotų” lietuvių, atseit DBLS narių esa
ma tik per 40. Vadinasi, kolonija ne iš didžiau
sių.

Aišku, kad kiek įspūdingesnį ir platesnio 
masto minėjimą, ypač bemaž visiems dirbant 
darbovietėse pakaitomis, nelengva surengti. Ta
čiau nuoširdus noras ir energija įveikia kliūtis 
ir užsibrėžtą tikslą, nors ir nelengvai, pasiekia.

Energingas skyriaus pirmininkas p. P. Ma
kūnas, nenuilstamo entuziasto p. P. Popikos, 
p. G. Brakaitės ir R. Čerkutės — valdybos na
rių, bei kitų tautiečių padedamas, surengė jaukų 
ir gražų mūsų valstybinės šventės minėjimą.

Meninei daliai atlikti rengėjai pasikvietė Not- 
tinghamo lietuvių chorą ir tautinių šokių grupę. 
Akademinėj daly paskaitą skaitė F. Neveravi- 
čius.

Ta proga norėtųsi šį tą pasakyti apie meninės 
dalies atlikėjus. Nottinghamo lietuvių choras, 
p. V. Untulio vadovaujamas, atrodo nuosekliai 
tobulėja. Ypač tai žymu, klausantis mišraus 
choro, kuris ir balsų medžiagos apdorojimu ir 
interpretaciniu šešėliavimu vietomis teikė tikrą 
pasigėrėjimą.

P. B. Strumskio vadovaujama šokių grupė 
daugumą šokių atliko pavyzdingai. Ypač įdomi 
buvo kiek subaletinta „Suktinio” interpretacija.

Meninės dalies solistės — deklamatorės, p. 
L. ir G. Lauciutės įgimtu temperamentu, gražia 
dikcija ir inteligentingu perteikimu, skaitė S. 
Lauciaus ir kt. eilėraščių.

Nuoširdžiais žodžiais sveikino susirinkusius 
lietuvius ir linkėjo visų mūsų tautinių aspiracijų 
išsipildymo ukrainiečių atstovas. Latvių kolo
nija atsiuntė sveikinimus raštu.

Tie faktai rodo, kad nedidelė Derbio lietuvių 
kolonija, be darbo savybėje, sugeba palaikyti 
ir reikiamus bei naudingus santykius su kai
myninių tautybių organizacijomis. A.V.

NAUJA „VAIDILOS” PREMJERA
Londono „Vaidila” sausio 3 d. Londono 

Lietuvių Socialinio klubo salėje suvaidino nuotai
kingą komedijėlę „Ponas Dauganoris”. Reži
savo ir dekoracijas piešė p. A. J. Kaulėnas. 
Vaidino daugumas iš ankstyvesnių pjesių pažįs
tamų vaidilų ir trys nauji debiutantai.

Komedija keturių veiksmų, bet neilga, dėl 
to vaidyba, kartu su dekoracijų keitimu, truko 
apie porą valandų.

Dekoracijos dailios ir vykusiai pritaikytos 
mažai scenai. Jų pakeitimas trukdavo apie 
penkias minutes.

Veikalo pagrindą sudaro šykštumas ir iš jo 
bekylą padariniai, kurie, nuprogresavę iki kraš
tutinumo, kutena žiūrovus ir verčia juokais 
prapliupti.

Poną Dauganorį, antrą jaunystę pradėjusį 
gyventi turtingą verslininką, vaidino p. Štur- 
maitis. Jis vaidybos laisvumu ir rolės įsigyve
nimu sukūrė įdomų šykštuolio tipą ir tinkamai 
reprezentavo centrinę figūrą. Jo vaikams: sūnui 
Zigmui (p. Mašalaičiui) ir dukteriai Onai (p. 
A. Sprindžiukaitei) nedaug progų buvo pasi
reikšti.

Įdomus buvo ir pono Dauganorio kontori- 
ninkas, Teisutis, kurį vaidino p. A. Pesys. Ir 
jis ne viena situacija, kaip ekspertas, sudarė 
progų pasijuokti iš perdėto situacijos keblumo.

Pono Dauganorio apsukrų agentą Goldmaną 
vaidino p. J. Černius. Jis panašioms rolėms 
nepaprastai tinka, dėl to vien jau jo pasirodymas 
scenoje kelia juoką žiūrovams, o kai pradeda 
„pareigas eiti”, tai ne tik savo laikysena, bei 
kalba, bet ir gestikuliacija verčia juoktis. Ta
čiau „darbo” su ponu Dauganoriu jam nedaug 
buvo.

Kastę, Dauganorio tarnaitę, vaidino p. Apa- 
navičienė. Ji, kaip pirmam debiute labai gerai 
pasirodė.

L. Adomavičiūtė, kaip Sofija Žemulytė ir 
tetos augintinė buvo įdomi' globėja. Patraukli 
buvo ir jos globėja P. L. Šturmaitytė, nors ir pirmą 
kartą debiutavo.

P. A. Mašalaitienei, kaip šių turtingų mergi
nų tarnaitei, labai maža proga buvo vaidybiniai 
išsitiesti.

Žiūrovų buvo prisirinkusi pilna salė per pu
santro šimto. Vaidinimą jie sekė atsidėję ir po 
jo skirstėsi pakilusia nuotaika komentuodami 
matytas scenoje situacijas ir iš jų darydami 
išvadas, (k).

BRADFORDO „ŠARŪNAS”
Šių metų vasario 4 d. St. Ann’s klubo salėje, 

Bradforde, įvyko steigiamasis Bradford© sky
riaus sporto klubo susirinkimas. Dalyvavo 
krepšininkų, stalo tenisininkų ir šachmatininkų 
atstovai. Buvo atvykęs ir Sąjos atstovas. Iš
rinkta klubo valdyba iš p. Bučio, p. Benderio 
ir p. Sergalio. Parinktas ir klubo vardas — 
Šarūnas.

Stalo teniso ir šachmatų sekcijos ligi šiol 
platesniu mastu dar nesugebėjo pasirodyti, 
tiktai krepšininkai, pirmiausia žaidę „Patrios”, 
o kiek vėliau „Lithuanicos” vardu (jun.) jau 
turėjo visą eilę krepšinio rungtynių su Harro
gate’s anglų karių komanda, su Halifaxo „Vil
nium” ir Bradfordo YMCA. Jie turi praloštas 
tik vienas rungtynes — Halifaxo „Vilniui”, 
visas kitas laimėjo dideliu rezultatu. Garbė 
jiems už kietas jų pastangas, nes šie krepšinin
kai yra jauni ir amžiumi ir patyrimu. Jų rung
tynės su Bradfordo YMCA buvo daug kartų 
fotografuotos, fotografijos įdėtos bei aprašyta 
„Bradford Budget” laikrašty. Sekantį šešta
dienį jie turi rungtynes Halifaxe su Leedso 
amerikiečių krepšininkais.

Tuo būdu visas tris sekcijas sujungęs į vieną 
sporto klubą, Bradfordo „Šarūnas” žada im
tis stiprios veiklos šachmatų, stalo teniso ir dar 
stipresnės krepšinio srity. (d.).

NAUJA CENTRINIO SKYRIAUS 
VADOVYBĖ

Sausio 14 d. pradėjo pareigas eiti naujai iš
rinktoji centrinio skyriaus vadovybė. Valdybos 
pirm. V. Zdanavičius, vicepirm. P. Lukošius 
sekr. O. Draugelytė, iždin. J. Sauliūnas, narys 
— V. Marcinkutė.

Šį skyrių sudaro, daugiausia paskirai gyveną 
nariai, kur, dėl narių negausumo neįmanoma 
įkurti įprastinį skyrių. Dėl to jie visus reikalus 
su vadovybe, o pastaroji su nariais palaiko 
korespondencijos arba susirašinėjimo būdu. Nuo- 
latinesniam ryšiui su nariais palaikyti vadovybė 
leidžia bendraraščius, kuriais ir aiškina įvairius 
organizacijos reikalus.

Skyriaus valdyba yra numačiusi šiais metais 
ruošti įvairias kultūrines pramogas, minėjimus, 
ekskursijas ir remti spaudą. Ji kviečia skyriaus 
narius jos pastangas uoliai remti. (—)

PIRMOJI DOVANA LIETUVIŲ NAMAMS
DBLS Manchesterio skyrius pirmasis pado

vanojo Lietuvių Namams tautinio stiliaus me
nišką kryžių. Jis buvo pašventintas per Namų 
atidarymo iškilmes.

Be abejonės, ir kiti Sąjungos skyriai bei pa
skiri nariai paseks šį gražų menchesteriečių 
pavyzdį ir atsiųs būdingų tautodailės dalykų 
Lietuvių Namams papuošti. Centrinis skyrius 
ruošiasi nupirkti Namams didesnę dovaną apie 
25 svarų vertės ir tam tikslui pradėjo rinkti 
pinigus. Iki šiol jis jau surinko per 19 svarų.

p. Ireną BANAITYTĘ 
ir

p. Bronių BURAGĄ 
sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, svei
kina ir laimingo gyvenimo linki.

Kairiai, Gaižauskai it Pakalniškis

Latvių sporto klubas „Trimda”, kartu su 
L.B.L., Bradforde, Green Lane mokyklos sa
lėje, vasario 17 d. 6 vai. vak. ruošia

KARNAVALĄ — KAUKIŲ BALIŲ 
Šokiai visą vakarą. Gros dvi kapelos. Rengėjai

AR TAMSTOS PRENUMERATOS
LAIKAS KARTAIS NEPASIBAIGĖ?

Daugumas Britų spaudos atstovų, dalyvavu
sių Lietuvių Namų atidarymo iškilmėse, savo 
laikraščiuose simpatingai pažymėjo Namus, kaip 
šio krašto lietuvių kultūrinio židinio atsiradimo 
faktą, taip jau lietuvių padėtas pastangas namus 
įsigyti. Štai keletas būdingesnių atsiliepimų:

Kensington Post, didelis vietos laikraštis, va
sario 2 d. num. plačiausia atžymėjo Lietuvių 
Namų atidarymo iškilmes. Apie Namus pateikė 
ilgą informaciją, paryškindamas ją dviejų lie
tuvaičių, pasirėdžiusių tautiniais drabužiais nuo
trauka. Informaciją užvardino „Naujas lietu
vių centras”. Vienas tūkstantis pabėgėlių iš 
Lietuvos, trejus metus taupė pinigus, kad ga
lėtų šiame krašte įkurti nuosavą kultūros ir 
socialinį centrą, — taip pradedama informacija.

„Lietuvių Namai dabar bus 3000, gerai orga
nizuotų D. Britanijos Lietuvių Sąjungos narių 
ir „Britanijos Lietuvio”, šiame krašte lietuvių 
kalba leidžiamo savaitraščio, būstinė. Jie bus 
atviri visiems 9.000 paskirų Britanijos lietuvių 
ir tarnaus jų socialiniams, švietimo, šalpos ir 
sustojimo įeikalams”.

The Kensington News and West London 
Times, vasario 2 d. num. pateikė išsamią in
formaciją apie Lietuvių Namus, pavadinęs ją 
„Lietuva, W.11”. Laike oficialaus atidarymo 
jie vilkėjo tautiniais drabužiais. Pereitą šeš
tadienį Holland Parke, per oficialų Lietuvių 
Namų atidarymą, plevėsavo Lietuvos raudona, 
žalia ir geltona vėliava greta Union Jack vė
liavos.

„Gaivinamuosius gėrimus dalino spalvingais, 
patraukliais tautiniais drabužiais pasirėdžiusios

GRAŽINKIME LIETUVIU NAMUS
Manchesterio skyrius, kun. J. Steponaičiui 

talkininkaujant, pirmasis apdovanojo Lietuvių 
Namus gražiu, menišku lietuviško stiliaus kry
žiumi, kuris pašventintas per Namų atidarymą. 
Šis kryžius mums visiems primena paliktą Lie
tuvą su daugybe rūpintojėlių gražios mūsų tė
vynės sodybose ir pakelėse.

Centrinis skyrius, tenka girdėti, irgi ruošiasi 
pirkti dovaną Lietuvių Namams ir jau turi 
surinkęs gerokai pinigų tam tikslui. Lietuvių 
Namai tiems skyriams yra labai dėkingi ir ti
kisi, kad daugiau skyrių paseks jų pavyzdžiu 
pagražinti Lietuvių Namus ar papildyti jų in
ventorių. Viena mūsų bičiulė p. Brazdžionienė 
pažadėjo perleisti pianiną nuolatiniam naudo
jimui.

DBLS Wolverhamptono skyriaus narius 
Anicetą ir Vandą Demenius, skausmo 
valandoje, jų sūneliui Jonukui mirus, 
giliausią užuojautą reiškia.

Wolverhamptono skyr. valdyba ir nariai

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo :

Australiška salami 1 sv. 6/6
Airiška salami 1 sv. ... 5/-
Daniška salami 1 sv. ... 7/-
Kiaulienos dešros 1 sv. 5/-
Arbatinė dešra dėžutėse 1 sv. ... 2/-
Daniška kiauliena ” 12oz. dėžė ... 3/-
Itališka kiauliena 1 sv. ... 3/6
Rūkyti lašiniai 1 sv. ... 4/3
Rūkyti lašiniai ploni 1 sv. ... 3/6
Sūdyti lašiniai 1 sv. ... 4/-
Olandiškas sūris 1 sv. ... 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. ... 2/-
Raugintų agurkų dėžė 2/6
Austrai, riešutinis sviestas 12 oz. dėž. 21-
Jei užsakymas viršija 60 šil., persiuntimo 

išlaidas pamokame mes.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD., 
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734. 
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kainaraščių arba nurodykite dalykus, 

kurių pageidaujate. 

mergaitės. Svečiai galėjo ragauti lietuviškus pa
tiekalus.

„Lietuvių tautinio meno paroda turi pažy
mėtinai dailių medžio dirbinių ir tautiniais dra
bužiais parėdytų lėlių rinkinį. Kai kurių eks
ponatų įrašai rodo, jog daug dalykų buvo pa
dirbta esant išvietintųjų žmonių stovyklose”.

„Atidarytijeji Namai turės didelę reikšmę 
Anglijoj gyvenantiems lietuviams”.

Paminėjęs iš p. Bajorino gautą informaciją 
apie įgytuosius Namus, laikraštis užbaigia ją 
p. Bajorino žodžiais: „Vėliau mes tikimės Ken- 
singtone turėti koplyčią”.

Universe, D. Britanijos Romos katalikų di
džiausias savaitraštis, vasario 2 d. numery in
formacijai apie Lietuvių Namų atidarymą už
dėjo būdingą antraštę: „Pabėgėlių klubas taip 
pat gali būti susirinkimų centras”. Informa
cijoje glaustai pažymimas namų įsigijimo faktas, 
kad 1.000 lietuvių pabėgėlių savo sutaupomis 
padėjo namus įsigyti, kad namai tarnaus 6.500 
šiame krašte gyvenančių lietuvių, kurie, beveik 
visi, yra katalikai. Toliau trumpai apibudintas 
tautodailės rinkinys ir pabrėžta, jog daugumas 
dalykų buvo padirbta dar DiPi stovyklose trem
tiniams begyvenant.

The Tablet, apžvalginio tipo D. Britanijos 
Romos katalikų savaitraštis, vasario 3 d. natri, 
pažymėjo Lietuvių Namų atidarymą glausta 
žinia: „Lietuviai tremtyje’^ Žinioje pateikta 
duomenys apie Namus, jų paskirtį, pašventi
nimą ir kiek plačiau paliestas tautodalės rinki
nys. Jame yra: „meniškų medžio drožinių, 
spalvingais tautiniais drabužiais parėdytų lėlių, 
vaizduojančių Lietuvos ūkininkus”.

Kuriantis ir turint mažai pinigų, reikėjo ten
kintis vien būtiniausiais dalykais ir apie papuoši
mą artimoj ateity negalima nė kalbėti, nes tu
rime skolas pamokėti. O skolų pamokėjimas 
priklausys nuo lietuvių duosnios paramos, per
kančių akcijas.

Dėl to sveikintini reiškiniai, kad lietuvių ko
lektyvai ir paskiri asmens imasi iniciatyvos 
praturtinti savo kultūros židinį. Tuo būdu 
mes juos greičiau papuošime ir praturtinsime ir 
padarysime mums dar artimesniais, nes kiek
vienas rasime ten ką nors savo, mūsų pačių 
padovanotą. O Lietuvių Namai bus origi- 
nališkesni, nes bus daugelio idėjų tei gabumų 
kūrinys. Kviečiame skyrius, apygardas ir pas
kirus asmenis į šitą talką. Ypač mūsų meni
ninkai galėtų daug pagelbėti. Namams reika
lingi lietuviški paveikslai — piešiniai ir kiti 
lietuviško meno kūrybos dirbiniai, taip pat 
reikalingi įvairūs baldai ir t.t.

Prieš imantis iniciatyvos namų dovanai įsi
gyti, prašomi iš anksto susisiekti su Centro 
valdyba, kad tuo būdu būtų galima suderinti 
dovanas ir kad keli asmenys ar kolektyvai ne
duotų ta patį dalyką. Rašant, prašoma pra
nešti kokį dalyką norima dovanoti ir kokia 
pinigų suma tikimasi tam tikslui surinkti, kad 
Centro Valdyba galėtų tuo pačiu laiku rekomen
duoti kitokią dovaną, jei numatomoji yra kitų 
ruošiama.

Gražinkime Lietuvių Namus savo dovanomis 
o taip pat padėkime nuimti nuo jų sunkią sko
los naštą, pirdami daugiau akcijų.

NAMŲ AKCIJAS PIRKO
Už 10 sv. — Manchesterio sk., už 3 sv.: A. 

Mylė, P. Česnauskas, K. Olskis; už 2 sv.: S. 
Jakaitis, B. Pačkauskas, B. Tamulionis, R. Du- 
binskaitė, A. Baltrušaitytė, A. Naujokaitis, 
S. Karalevičius; už 1 sv.: D. Usaitė, S. Valys, 
M. Kriaučionis, A. Lesinskas, L. Medelis, A. 
Pačkauskas, M. Pačkauskienė, A. Pūras, Ba- 
bonas, J. Kalvis, V. Kupstys, S. Malinauskas 
P. Verbickas, V. Lukoševičiutė, K. Barauskas, 
J. Makarevičius, J. Šablevičius, V. Šalvaitis, 
J. Varenbergas, A. Bartuškienė, A. Varkalaitė, 
S. Navickas. Namams aukojo A. K. 1 sv.

Dar liko surinkti 742 sv.

Jei dar nespėjai „B. Lietuvio” prenumeratos 
pratęsti, nedelsk ilgiau ir tuojau tai atlik.

UOGIENES, iš Lenkijos importuotos: vyšnių, aviečių, juod. serbentų ir slyvų, 2 sv. 
ir 6 unc. dėžėse po 3 šil. 6 penus (be persiuntimo).

MĖSOS IR KITI GAMINIAI
Medžioklinė dešra ..................... 1 sv. 8/-
Jugoslaviška dešra ..................... 1 s v. 7/-
Kiaulienos dešra............................. 1 sv. 6/6
Lenkiška sausa krokuvinė dešra... 1 sv. 6/6 
Krokuvinė plona dešra . 1 sv. 6/-
Lietuviška dešra ... ..................... 1 sv. 6/-
Šviežia rūkyta dešra ..................... 1 sv. 5/-
Australiška sausa dešra ............ 1 sv. 4/-
Rūkyti lašiniai .............................  1 sv. 4/6
Rinktiniai lašiniai (stori) ............ 1 sv. 4/-

Paprasti lašiniai (1 col. storio)... 1 sv. 3/9
Lenkiška kiauliena
Lenkiška kiauliena
Daniška kiauliena
Lašiniai virimui ...
Aguonos žydr.
Švieži krienai
Pipirai, juod. nemalti...
Raug. agurkai ............
Raug. agurkai

............30 unc. 8/6

............12 unc. 4/- 

. ................... 7/6 

............ 1 sv. 3/- 

............ 1 sv. 2/6

............ 1 sv. 2/6

............ 1 sv. 19/- 

... 5 lt. dėžė 9/6 

... 10 lt. dėžė 15/-
Rauginti kopūstai „Hart” 25 litrų statinė (apie 56 svarai) — 38/6, su prisiuntimu. Kiti dalykai 

— pagal kainaraščius.

— Kaip ilgai Adomas buvo rojuje? 
Tol, kol neturėjo žmonos.

.1. RICHARDS (Butchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.1. 

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281. — Kvaila buvau, kad už tavęs tekėjaju.
— Girtas buvau, dėl to ir nepastebėjau.
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TRUMPOS NAUJIENOS KNYGOS, RASTAI
Šių metų pradžioje D. Britanijoje svetim

šalių, išgyvenusių šiame krašte ilgiau, kaip 2 mėn, 
buvo 429.329. Per paskutiniuosius penkeris 
metus Britų pilietybė suteikta 54.710 svetimšalių.

* Pereitą savaitę 126 Anglijos ir Valijos mies
tuose dėl gripo mirė 1.329 žmonės, arba 320 
daugiau, kaip užpraeitą savaitę.

* D. Britanijos užs. reik. min. Bevin’as baigia 
sveikti. Jis sirgo plaučių uždegimu.

* Telegrafas po pasaulį išnešiojo viduram
žišką naujieną apie įvykį Italijoj. Ten, Bene
vento kaimo gyventojai vieną moterį palaikė 
esant ragana ir ryžosi ją sudeginti ant laužo. 
Vos pavyko policijai išgelbėti iš įtužuosios minios 
sauvalės moterį.

* Prez. Truman'as pateikė parlamentui įstaty
mo projektą dėl mokesčių padidinimo. Šį 
kartą siūloma mokesčius padidinti 10 milijardų. 
Vėliau mokesčiai bus dar pusseptinto milijardo 
dolerių padidinti. Mokesčiai didinami auto
mobiliams, rūkalams, benzinui, svaig. gėrimams, 
radijo aparatams ir kitiems ne būtino vartojimo 
dalykams.

* Italijoj, Emilijos provincijoje, kur labiausia 
yra įsivyravę komunistai, Villa Celia bažnyčios 
zakristijoje policija rado slaptą ginklų sadėlį. 
Ginklai priklausė komunistams.

* Bulgaras N. Polavev’as, už gerą kyšį, Len
kijos atstovybės Sofijoje tarnautojo padedamas, 
kartu su automobiliu dėžėje įpakuotas, kaip 
siuntinys pasiekė Prancūziją. Marsely muiti
ninkai jį rado vos gyvą.

* Amerikos darbininkai atsisakė remontuoti 
komunistų pabėgimais iš Amerikos pagarsėjusį 
Lenkijos laivą „Batory”.

* Prancūzų šauktoje konferencijoje aptarti 
Europos kariuomenės kūrimą, D. Britanija 
dalyvaus tik kaip stebėtoja.

* Iš Italijos komunistų partijos pasitraukė 
dar daugiau įžymių komunistų veikėjų, nenorėda
mi būti klusnūs Maskvos įrankiai. Jie ruošia 
įkurti naują komunistinę partiją, nuo Maskvos 
nepriklausomą. Dėl šios priežasties Italijos ko
munistų partijoje prasidėjęs skilimas didėja.

* Kanadoje, netoli Quebeco, nežinomi asmens 
sunaikino ,,Duplessis” tiltą. Įvykio tyrimai 
rodo, kad tai yra vietos komunistų darbas, 
atliktas sabotažo tikslais.

* Sunkiai susirgęs kardinolas Griffin’as, West- 
minsterio arkivyskupas sveiksta.

* Pereitą savaitę Stockholme iš sovietų laivo 
„Beloostrov” iššoko lenkas Kučko. Praeiviai 
jam padėjo pasprukti nuo jį gaudžiusių laivo 
pareigūnų. Šis lenkas, gyvenęs Anglijoje, kartu 
su kitais dviem lenkais sumanė repatrijuoti 
Lenkijon. Sutvarkęs dokumentus lenkų atsto
vybėje, buvo įsodintas į sovietų laivą. Pakeliui 
pastebėjo, kad užuot Lenkijos, yra gabenamas 
į Leningradą. Prisiminęs, kad gali būti į Sibirą 

•nugabentas, ryžosi gelbėtis. Ir išsigelbėjo. Šve
dai jo rusams neišdavė, bet grąžino į Angliją.

* D. Britanijoj pabrango skalbiamasis ir kai 
kurių rūšių prausiamasis muilas, taip jau ir 
skalbimo milteliai.

* Sausio 3 vakare, netoli Cambridge'o (Anglis 
joje) nukrito amerikiečių lėktuvas virštvirtovė- 
tipo. Žuvo 5 žmonės. Katastrofos priežastis 
nežinoma.

* Pereitą savaitę pietų Prancūzijoje nežinomi 
asmens pavogė buvusio Prancūzijoj Venccuclcs 
pasiuntinio Cardonas’o žmonos brangenybes 
10 milijonų frankų vertės.

* Pereitais metais D. Britanijos aukso ir 
svetimos valiutos fondas žymiai padidėjo, ypač 
per paskutinįjį ketvirtį ir siekė 1 milijardą 180 
milij. svarų. Padidėjo toks fondas ir viso ster- 
lingiriio bloko per 805 milijonus dolerių, tuo 
tarpu 1949 m. šis blokas turėjo pusantro mili
jardo dolerių deficito. Šis pagerėjimas laikomas 
dėl laikinų Amerikos užpirkimų, dėl to gyvenimo 
lygio jis nepakels.

* Raudonojo Kryžiaus pirm. Sandstroem’as 
Ženevoje pareiškė, kad iš Graikijos komunis
tiniai partizanai pagrobė 27.000 vaikų. Apie 
9.000 jų yra Jugoslavijoje, o visi kiti: Čekoslo
vakijoj, Bulgarijoj, Vengrijoj ir Rumunijoj.

* Vokietijos perskyrimas į dvi dalis padeda 
kontrabandininkams iš vak. Vokietijos į rytus: 
Rusiją, Lenkiją ir Čekoslovakiją gabenti karo 
reikalams tinkančias medžiagas. Kovai su šia 
kontrabanda amerikiečiai savo zonoje įsteigė 
tam tikrą tarnybą. Pastaroji sulaikė didelius 

Taip arklys sustabdo serenadą.

kiekius į rytus gabenamų plieno dirbinių ir 
mašinų dalių.

* Statistikos duomenimis, daugiausia chro
niškų alkoholikų yra JAV — 945.000. Antroj 
vietoj po JAV eina Prancūzija, turinti 375.000 
alkoholikų, Italija, su 136.000, Anglija — 86.000.

* Amerikos ir Prancūzijos derybos dėl su
teikimo Amerikai bazių Maroke, eina į galą. 
Amerika ten nori dar keturias bazes gauti.

* Alpių kalnuose šią savaitę vėl buvo didelės 
sniego griūtys. Italijoj jos buvo užgriuvę netoli 
Turino kelią į Prancūziją, o Šveicarijoj net du 
kelius ir kuriam laukui nutraukę susisiekimą.

* D. Britanija ir Prancūzija, kaip ir Amerika 
vengrų diplomatams pritaikė tokią pat judėjimo 
laisvę, kokia Vengrijoj taikoma vakarų valsty
bių diplomatams. Būtent, Vengrijos diplomatai 
Londone ir Paryžiuje be leidimo iš sostinės 
galės išvykti tik 18 mylių.

* Prancūzijos aviacijos ministeris pareiškė, 
kad prancūzai stato sprausminius naikintuvus 
Britų Vampire naikintuvo tipo po šešis per 
mėnesį. Apie gruodžio mėn. šio tipo lėktuvų 
statymas būsiąs padidintas iki 30—40 lėktuvų 
per mėnesį.

* Amerikos senatorius Johnson’as pasiūlė 
įsteigti Atlanto pakto svetimšalių legioną. Siūlymą 
senatorius parėmė tremtyje esančio Jugoslavi
jos karaliaus Petro laišku. Šis karalius žada 
svetimšalių legionui pateikti vieną diviziją ju
goslavų karių, dabar esančių tremtyje.

* Prancūzijos min. pirm. Pleven’as, pereitą 
sekmadienį sugrįžęs iš Amerikos pareiškė, kad 
pasitarimais su prez. Truman’u yra patenkintas. 
Jis tiki, kad Prancūzija yra suprasta, jos pastangos 
įvertintos, kad ji nėra vieniša ir gali tikėtis nuo
širdumo ir paramos.

* Vokiečių spauda praneša, kad Amerikos, 
Britų ir Prancūzų kariuomenė Vokietijoj bū
sianti pergrupuota ir pritraukta prie Sovietų 
zonos. Prancūzų kariuomenė būsianti Ameri
kiečių zonos pietinėje daly Čekoslovakijos pa
sieny, Amerikiečių — į šiaurę nuo Prancūzų 
kariuomenės.

BESIRUOŠIANTIEMS
I JAV EMIGRUOTI

„B. Lietuvio” 3 num. įdėtoji informacija dėl 
emigracijos iš šio krašto i JAV papildytina tiek, 
kad nekvotines vizas gali gauti ir tos moterys, 
kurios į D. Britaniją atvyko namų ruošos ir 
ligoninių darbams pagal „Balt — Cygnet” 
schemą.

Blankų nekvotinėms vizoms prašyti galima 
gauti Amerikos konsulate Liverpooly arba 
Amerikos Ambasados konsulariniam skyriuj 
Londone. Blankų prašymo pavyzdys gali būti 
ir šis:

American Embassy, Out of Zone Refugee 
Viza Section, 25, Grosvenor Square, London, 
W.l.

Dear Sirs,
My relatives in the U.S.A, have promised 

to send me an Affidavit of Support. Would 
you be so kind as to send me the necessary 
form for registration.

Yours faithfully
Darbo ir buto garantijas turi parūpinti Ame

rikoje gyveną giminės arba pažįstami. Kokiu 
būdu tai atliekama, jie gali patirti pasiteiravę 
BALFc. Kitos informacijos, liečiančios ne
kvotines vizas, yra paskelbtos minėtame „B. 
Lietuvy ’

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIS Nr. 30 

Šarada
Kario laipsnis esu
Ir daliniui vadovauti galiu.

Pirmą skiemenį nušausi
Pavojingą šliužą gausi

Jei dar skiemenį ištrinsi
Su muzika susipažinsi

Rėžk dar raidę paskutinę
Gausi svorį tūkstantinį

Kirsk dar raidę, pirmą iš šono
Gausi vardą moters, tinkamos būti žmona.

Rugiai byra, glamonėtis gana.
Vyruti griebk dalgį ir į darbą. Na...

Kas atspės galvosūkį šitą 
Važiuos šventėms į Alvitą.

Vikt. Vyt.

PRANEŠIMAI
Vasario 18 d. 14 vai. Lietuvių Namuose Lon

done įvyks Lietuvių Inžinierių ir Architektų 
S-gos suvažiavimas. Bus p. V. Izbicko paskaita 
„Inžinieriaus teisių įgijimas D. Britanijoje” ir 
valdomųjų organų rinkimai. Inžinieriai, techni
kai ir kultūrtechnikai kviečiami dalyvauti.

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

REDAKC. IR ADMIN. TELEF. PARk 9699.
Printed by: M. Caplin & Co. Press Ltd. 15, Dunheved Road North, Thornton Heath, Surrey. Tel. THO 2727.

LIETUVIŲ SPAUSDINTAS ŽODIS 
1950 METAIS

(Tęsinys iš pereitojo numerio)
Socialiniai Mokslai. Argentinoje paskelbta 

„Ano del libertador general San Martin 1950 
convocatoria memoria y balance del Cntro 
LituanO Asociacion de Socorros Mutuos y 
Cultural”.

JAV-se išleista: „ALT memorandumas vy
riausybei”, „Chicagos Lietuvių Taryba 1950”, 
prel. J. Balkūno „Lietuvybės silpnėjimo prie
žastys”, K. R. Jurgėlos „Senate mass murder 
hearing to get proofs of USSR genocide in 
Lithuania”, „Questions des Etats Baltes”, „Some 
aspects to the Soviet Russian rule in occupied 
Lithuania”. Urugvajus davė: „Denuncia
lituana ante onu sobre el genocicio que ejecuta 
la Union Sovietica en Lituania” ir „Hablan los 
amigos de Lituania”. Pagaliau Vokietijoje 
pasirodė antrasis šiais metais k:m. K. Mažučio 
veikalas „Didžiosios grumtynės”, kun. St. Ylos 
„Lietuva brangi. Iškeliaujančiai sesei ir bro
liui”, VLIK’o „Memorandum on the restauration 
of Lithuania’s independence” ir „Memorandum 
relatif a la restitution de 1’independance de 
l’Etat Lithuanien”, o taip pat Baltijos Moterų 
Tarybos „Women of all the World, mothers 
of all the World, do help us!” Suomijos 
Mokslų Akademija išleido a.a. prof. J. J. Mikkola 
„Litauische Volkslieder”, E. Nieminen’o pa- 
reng tas spaudai.

Kalbotyra. Pagaliau susilaukėme P. Skar
džiaus, S. Barzduko bei J. M. Laurinaičio su
daryto „Lietuvių kalbos vadovo”. Carl Winter- 
Universitatsverlag išleido 15 ir 16 sąsiuvinius 
M. Niedermanno, A. Senno ir a.a. F. Benderio 
„Lietuvių rašomosios kalbos žodyno”, o taip 
pat E. Fraenkel’io „Die baltischen Sprachen” 
ir a.a. J. J. Mikkola „Urslavische Grammatik”, 
kurioje slavų kalbos lyginamos su lietuvių ir 
kitomis aisčių kalbomis.

Taikomieji Mokslai. Argentinoje Pasaulinė 
Lietuvių Inž. ir Archit. S-ga išspausdino savo 
įstatus. JAV-se Lietuvių Miškininkų S-ga pa
rūpino jubilėjinį „Lietuvos girių milžinai”.

Menas. Lietuvių meno parodos katalogai 
anglų kalba išspausdinti Waterbury, Conn, ir 
Čikagoje. Vytenio „The Red Star” vaizduoja 
1940. — 1941 m. komunistų terorą Lietuvoje.

Muzika. Šioje srityje benebus daugiausia 
nudirbta, Argentinoje K. Deveikis-Pipiras iš
leido kompoz. V. Kerbelio „Lietuvių liaudies 
dainos jauniesiems pianistams”. JAV-se pasirodė 
K. V. Banaičio „Anksti rytą atsikėliau. Ei 
liūliuo, liūliuo”, „Aš šią naktį”, B. Budriūno 
„Kas bernelio sumislyta” (gražus „Pašvaistės”

Šis paveikslėlis gali būti naudingas tik tau
resnio gėrimo mėgėjams. Paveikslėly matyti 
konjako bonka su mįslingu užrašu: V.S.O.P. 
Ką jis reiškia, mažai kas žino. Dėl to apšvietos 
sumetimais išsifruotinas. Tai yra pirmosios 
raidės žodžių: Very Old Superior Pale. Tokias 
etiketes turi tik tas konjakas, kuris yra 20—25 
metų senumo. Etiketė su trim žvaigždėm de
dama pažymėti 5—10 metų konjako senumui, 
o etiketė su užrašu „Extra” dedama tik ant 
to konjako bonkų, kuris yra ne mažiau, kaip 
70 metų senumo.

GRAŽIAUSIOS PLIKĖS KONKURSAS
Japonai nelaiko plikės trūkumu. Jų nuomone, 

plikė žmogų puošia. Be to ji yra narsumo ir 
geros sveikatos pažymis. Neseniai Tokijo mies
te buvo surengtas „gražiausios plikės” kon
kursas. Konkursą laimėjusiam įteiktas didelis 
veidrodis, kad geriau galėtų savo plikės „ma- 
jestotingumu” gėrėtis. 

leidyklos — B. Jacikevičiaus leidinys), Č. Sa
snausko „Lietuviška muzika”, komp. J. Ži
levičiaus redaguota, J. Stankūno „Dainų gijos” 
ir a.a. Stasio Šimkaus „33 rinktinės lietuvių 
liaudies dainos”. Vokietijoje išleistas „Giesmy- 
nėlis. Lietuvio kataliko giesmės”, o komp. 
Valteris Banaitis suharmonizavo 6 evangelikų 
bažnytines giesmes (Gerą kovą išlaikiau, Kur 
tiktai aš vaikštinėju, O gražus dangau, O kaip 
sielos išganingos, Pilnos rankos, Pranaše didis), 
kurios išleistos atvirukų pavidalu. Ten pat 
nenuilstamas gaidų rinkėjas ir leidėjas Juozas 
Kreivėnas pats rotatorium išspaus dino J. Gaubo 
„Dul-dul dūdele”, „Liaudies dainos. II”, „Sex 
cantus sacris”, „Spragilų daina”, Č. Sasnausko 
„Himnas Sužadinkim Lietuvą” ir J. Siniaus 
„Broliai lietuviai”,

Pasilinksminimai. JAV-se V. F. Beliajus 
išleido „The dance of Lithuania”. Čikagoje 
išspausdinta plati koncerto programa angių 
kalba „Čiurlionis ensemble”.

Literatūra. JAV-se išleisti eilėraščių rinki
niai: J. K. Gliaudos „Avė Amerika!”, V. Vijeikio 
iliustruota, P. Orintaitės „Šulinys sodyboje”, 
A. Pagėgio „Elegijos”, J. Pauteniaus ir 
H. Radausko „Strėlė danguje”, ir A. Tyruolio 
„Kelionė”. Kanada vos nepralenkė JAV-bes! 
Pasirodė P. Kozulio „Dulkės ežere” ir B. Rukšos 
„Žemės rankose”, J. Bakio iliustruota. Vokie
tijoje tiktai vienas veikalas išėjo: K. Grigaitytės- 
Graudušienės „Paslaptis”, V. K. Jonyno iliu
struotas.

Baletristika. Po 1946—1949 derlingų metų 
skaudu net registruoti 1950 m. duomenis 
Brazilijoje „Žinios” iš leidusios V. Kirlio-Žvan- 
gučio „Kraujas ir kerštas” (novelių rinkini}). 
JAV-se A. Margerio „Šliuptarniai”, „Amerikos 
lietuvių tautinio ir kultūrinio atgimimo laikų 
istorinis romanas” yra antrasis pagal didumą 
veikalas 1950 m., turi 654 pusi. (N. Testamentas, 
ark.-metr. Dr. J. J. Skvirecko verstas turį 
672 pusi.) Išėjo taip pat S. Zobarsko „Mėne
sienos sėja”, su D. Tarabildienės paveikslais, 
paimtais iš pirmosios laidos. Satyra humoras. 
JAV-se Runcė Dandierinas praturtino šį skyrių 
puikiu veikalėliu „Šilkai ir vilkai”. Dainos vie
tinės ir sovietinės”. Spauda išdavė slapyvardžiu 
prisidengusį autorių — L. Žitkevičių, seniau 
tiktai vaikams rašiusį... „Gabija” išleido G. 
A. Buerger’io „Barono Miunchhauzeno nuoty
kių” vertimą. D. Britanijoje naujoji „Nidos” 
spaustuvė išspauslino R. Spalio „Tryliką ne
laimių”, o Vokietijoje pasirodė vien tiktai pir- 
maaprilinis „Prosas”, Čikagoje išleistas Liet. 
Literatūros Dr-jos metraštis „Literatūra”. Pran
cūzijoje pasirodė J. Rousselot’o studija „O. V. 
de L. Milosz” su Milašiaus raštų bibliografija ir 
rinktiniais raštais/ Prastai šiemet su literatūra!

Geografija. JAV — se Lietuvių Katalikų 
Spaudos Draugija išleido Dr. S. Kolupailos 
monografiją — „Nemunas”, o „Nemuno” lei
dykla išleido pirmus 2 sąsiuvinius A. Vilainio 
reportažų iš kelionių Lietuvoje — „Žmogus, 
kuris amžinai keliavo”.

Biografija. Brazilijoje pasirodė S. Bak
šio paruošta biografija „Dr. Horacio Lafer, 
S. Paolo atstovas Federaliniame Seime ir finansų 
komisijos pirmininkas”. JAV-se A.A.Šalna 
(Shallna) išleido „Adjudication of General Kos- 
ciuszko’s Wills”, o a.a. kun. P. Vaidevutis- 
Lapelis — paskutinį savo veikalą „Prelatas 
Kazimieras Šaulys”.

Atsiminimai. Juo toliau juo labiau pradeda 
rodytis atsiminimų spaudoje, kaikuriuose lai
kraščiuose pastovus skyrius net sudarytas jiems 
skelbti. Tačiau atskiromis knygomis pasirodė 
tiktai V. A. Braziulio surašyti stačiatikių dvasi
ninko atsiminimai „Aš laikiau pamaldas už 
Staliną” ir A. Gervydo (kacetininko) — „Už 
spygliuotų vielų”.

Istorija. Argentinoje išleista nauja C. 
Verax’o (Kazimiero Čibiro knyga ispanų kalba 
„Diez anos de martinio”. JAV-se pasirodė 
tiktai T. Angelaičio veikalo vertimas iš ispanų 
kalbos „Who is worse: Stalin or Hitler”. Vo
kietijoje „Patria” užbaigė perspausdinimą prof. 
A. Šapokos redaguotos „Lietuvių istorijos”, 
o Vandenhoeck ir Ruprecht leidykla Goettin- 
gene pradėjo leisti „Regesta historico-diploma- 
tica Ordinis S. Mariae Theutonicorum. 1198 
1525”.

— Ką! Ir žvakės pabrango?
— Dėl karo Korėjoje, poniute.
— Nesuprantu! Kaip galima kariauti prie 
žvakių šviesos.
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