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Įdomi ir reikšminga pereito -su
važiavimo savybė yra ta, kad ne
žiūrint emigracijos, jis gali pilnai 
lygintis su ankstyvesniais suvažia
vimais kaip kiekybės taip ir koky
bės atžvilgiais. Tai yra džiuginan
tis faktas, kad emigracija toli gra
žu nesugriaus mūsų organizacinio 
gyvenimo, jei bus laiku imtasi prie- 
mor.ių tam atsverti.

Suvažiavimas davė tas priemo
nes ir nustatė gaires ateinančių 
metų veiklai. Jeigu mes visi, pra
dedant nuo aukščiausių Sąjungos 
organų ir baigiant nariais, tinka
mai atliksime suvažiavimo uždėtas 
pareigas, mūsų kolonijos egzisten
cija ir pakankama veikla bus užti
krinta. Svalbiausi mūsų uždaviniai, 
kuriuos turime įvykdyti per sekan
čius metus, yra šie: 1) savos spau
stuvės įsigijimas, 2)„Britanijos Lie
tuvio“ pagerinimas ir 3) naujų na
rių verbavimas.

Pirmieji du punktai glaudžiai ri-_ Atsižvelgiant į tai, kad tremties 
šasi vienas su kitu, tad juos kartu 
ir pasvarstykime. Sava spaustuvė 
ne tik užtikrintų „Britanijos Lie
tuvio“ egzistenciją, bet kartu išs
pręstų ir kitas svarbias problemas, 
kaip knygų leidimą, propagandos 
.vedimą šiame krašte, o taip pat, 
reikalui esant, aptarnautų spaus
dintu žodžiu lietuvių kolonijas Eu
ropoje. Gali atsitikti, kad Europos 
žemyno kraštuose neliks pakanka
mo lietuvių skaičiaus savai spaudai 
palaikyti, ir mums gali kliūti parei
ga, ne tik juos tuo aprūpinti tai
kos metu, bet taip pat išspausdinti 
reikalingus raštus eventualaus 
konflikto metu. Tam turime būti 
pasiruošę. Savos spaustuvės įsigiji
mui pritarė visi suvažiavimo daly
viai. Centro valdyba tuojau pradės 
šį suvažiavimo pavedimą vykdyti. 
Jeigu kiekvienas iš mūsų išpildys 
nedidelį minimali reikalavimą, 
spaustuvė bus greitai nupirkta be 
didelio skausmo. Turint savus na
mus ir spaustuvę — dėl ateities 
nereikės būkštauti. Tie du dalykai 
bus mūsų veiklos pamatais. „Brita
nijos Lietuvis“ bus Išgelbėtas nuo 
krizių ir tvirtai pastatytas ant ko
jų. Jis nuolat tobulės ir nereikės 
drebėti dėl jo finansinių negalavi
mų. Turint savą spaustuvę, bus ga
lima jį ne tik Išlaikyti dabartinio 
dydžio, bet jį ir padidinti; Jį bus 
galima išleisti didesnį ir tobulesnį 
už tą, kurį turėjome tada, kada 
mūsų kolonija buvo žymiai di
desnė.

Sąjungos veiklai palaikyti tačiau 
to dar neužtenka. Užnugary je yra 
reikalinga masė, kurios vardu Cen
tro organai galėtų veikti ir kalbėti.

Sąjungos veikimui yra būtinai 
reikalingas svoris. Centro Valdyba 
turi kalbėti tūkstančių, o ne šimtų 
vardu. Tų tūkstančių mes čia dar 
turime, bet reikia juos surasti ir 
pr'trauktl prie organizacinio gy
venimo. Kai kuriuose skyriuose tas 
jau yra pasėkmlngai daroma ir 
emigruojančių eilės yra užnlldo- 
mos. Ta linkme mums ir reikia to
liau eiti, tik eiti energingiau, ryž
tingiau. Centro Valdyba ir čia ima
si atitinkamų priemoni’ų, kurios 
bus greitai paskelbtos. Mums rei
kalinga išlaikyti 2.000 narių ska'čių, 
nežiūrint emigracijos ir tas tikiu 
; k. galima padaryti. Prie organi
zacinio gvgenimo turės būti pri
trauktas ir mūsų jaunimas, suda
rant tam pritaikintus būdus. Soor- 
to Sajos ir skautų vykdomas darbas 
jaunimo auklėjime turi'būti mūsų 
uoliai paremtas. Tuo pačiu turi bū
ti ieškomi būdai, kaip aporganizuo- 
ti ir likusį mūsų jaunimą Ir valkus 
ir pasirūpinti jų švietimu Ir mora
liniu bei tautiniu auklėj'mu. Suva
žiavimas ir čia davė savo parėdy
mus Centro Valdybai.

Pereito suvažiavimo pranešimą 
baigiau šūkiu „Vienybė, toleranci
ja ir darbas“. Po metų laiko gali
ma padaryti įvertinimą, kokį pasi
sekimą tas šūkis turėjo. Pradėki
me nuo darbo. Čia sulyginimas su 
kitais metais būtų sunkus, nes 
mūsų darbo pajėgos gerokai suma
žėjo. Nuveikėme mažiau, bet ir su 
mažesnėmis jėgomis. Emigracija ir 
kjlnojimąsis iš vienos vietos į kitą 
turėjo neišvengiamai atsiliepti ir į 
mūsų veiklos rezultatus. Tas ta
čiau buvo neišvengiama. Liūdnes
nis faktas yra tas, kad ir- čia liku
sieji pradėjo rodyti aptingimą, ap
kerpėjimą, pradėjo bėgti nuo savo 
pareigų, atsakomybės, pasiimdami 
sau už obalsį — alga, duona ir pra
mogos.

gyvenimas jau gana ilgai tęsiasi, 
veiklos našumo atslūgimas gal ir 
būtų nestebėtinas. Tačiau iš kitps 
pusės, priimant dėmesin mūsų liki
mą ir nebaigtą kovą už laisvę, toks 
šalimimąsis iš fronto yra jokiu būdu 
nepateisinamas. Skubu pridėti, kad 
tai toli gražu nėra universalus reiš
kinys, ir kad mūsų tarpe buvo ti
krai gražių ir pasigėrėtinų pavyz
džių. __

Grįžant prie kitų dviejų punktų 
— vienybės ir tolerancijos — gali
ma pažymėti, kad ir čia yra dar 
vietos pagerinimui. Tiesa, kad 
mes iš viršaus išlaikėme Britanijos 
kolonijos vieningumą ir parodėme 
nemažai tolerancijos kitų nuomo
nėms ir nusistatymams. Klaidų 
tačiau irgi padarėme. Drausmės ir 
bendrų reikalų supratimas nebuvo 
toks, kokio būtų galima laukti iš 
tautiečių, esančių mirtinoj kovoj 
už tautos nepriklausomybę ir mūsų 
pač’ų teisių apsaugojimą.

Kartais asmeniškos ambicijos, 
kartais išdidumas, kartais klaidin
gas, nors ir nuoširdus, nusistaty
mas vienu ar kitu klausimu, o daž
niausiai kultūros 
brendimo stoka 
pramatyti toliau 
račlo — visi tie 
prie to, kad užkulisi uose vienur ar 
kitur vyko jėgų skaldymas, bereika
lingas mūsų vieningos kolonijos er
zinimas, įtarinėjimai, net ir šmeiž
tai, asmenų mulkinimas ir p., nors 
iš paviršiaus ir atrodė, kad namuo
se yra ramybė ir taika. Ta taika ta
čiau ne visada buvo nuoširdi. Ypa
tingai buvo jaučiamas toleranci
jos trūkumas ir nenoras kompro
misui, nenoras nuo savo užimtų 
pozicijų nusileisti. O kartais ir 
asmeniški išskaičiavimai pakišda
vo koją. Sprendimai buvo per grei
tai daromi, neištyrus faktų ir ne
sužinojus tikros būklės. Mūsų vado
vaujantieji asmenys buvo juodi
nami .užmirštant, kad jie visiems 
įtikti negali ir turi vadovautis savo 
proto, sąžine ir gyvu pareigos pa
jautimu, darant, kas jiems atrodo 
yra geriausia bendriems reikalams. 
Nors jie prie to jau yra daugiau 
pripratę, bet ir jų nervai nėra ge
ležiniai, jie irgi turi jausmus ir 
širdį, ir jaučia skausmą už neteisin
gus apkaltinimus, ar dar blogiau, 
prasimanytus šmeižtus.

ir politinio su- 
ir negalėjimas 

savo siauro akl- 
dalykai prisidėjo

nančlų veikimo metų uždaviniai. 
Lietuvių Namai ir lietuviška spau
stuvė duos mums tvirtą ekonominį 
pamatą, gi visų lietuvių pritrauki
mas prie organizacinio darbo pa
tikrins mums užnugarį, kuriuo ga
lėtų remtis DBLS veikla mūsų pa
čių ir Lietuvos labui.

M Bajorinas

Taigi, čia dirva progresui dar yra 
.plati. Atakuokime per ateinančius 
veikimo metus šią sritį visomis jėgo
mis, nesigailėdami aukų, — jei čia 
kova ir sunki bus, dėlto nereikia 
gailėtis, nes laimėjimas atlygins 
mums už įdėtas pastangas.

Geras tarpusavis sugyvenimas 
mums dabar yra būtinybė, kada 
mūsų lieka čia tiek mažai, jokiu 
būdu negalime eiti skirtingais ke
liais, veikdami įvairiems tikslams, 
skaldydami mažas pajėgas. Visi 
protai, visi gabumai, visos rankos 
ir kojos turi būti sukoncentruotos 
vienam tikslui — tikslui, kurį D. B. 
L. S. užsibrėžė ir kurio ji nuolat 
siekia, šitos jėgų koncentracijos ir 
vieningo darbo reikalaujama iš vi
sų pradedant nuo Centro Valdy
bos ir einant toliau į kitus mūsų 
organus bei pareigūnus ir baigiant 
S-gos nariais.

PENKTOJO DBLS VISUOTINO 
SUVAŽIAVIMO „B. LIETUVIO’ 

'REIKALAIS REZOLIUCIJA
Penktasis Didžiosios Britanijos 

Lietuvių Sąjungos visuotinąs atsto
vų suvažiavimas, įvykęs Londone, 
Lietuvių Namuose, š.m. spalio 20-21 
dienomis, visu rimtumu ir didžiu 
atsidėjimu svarstė „Britanijos Lie
tuvio" likimą ir priėmė sekančio 
turinio rezoliuciją;

„Lietuviškas spausdintas žodis, 
knyga, lietuviškas laikraštis mums 
lietuviams tremty yra vienintelis, 
jei ne pats brangiausias turtas. Sa
vas lietuviškas laikraštis mus lietu
vius tremty riša į vieną lietuvišką 
šeimą, per jį mes patiriame užsienį 
pasiekiančias mūsų Tėvynės kan
čias, jame mes dalinamės savo var
gu ir rūpesčiais. Savame, laisvame, 
lietuviškame laikrašty, mes atskir
ti nuo Tėvynės, prisimename bran
gius Nepriklausomoje Lietuvoje iš
gyventus laikus, pasiektus laimėji
mus ir padarytas klaidas. Jame 
mes svarstome grįžimą Nepriklau- 
somon Lietuvon ir įsijungimą į Ne
priklausomos Demokratinės Lietu
vos Valstybės atstatymą.

Tas lietuviškas laikraštis mums 
visiems lietuviams, gyvenantiems 
D'džlojoje Britanijoje yra „Britani
jos Lietuvis“. Penktasis DBLS at
stovų suvažiavimas, apsvarstęs 
Centro Valdybos pranešimą anie 
krit'šką „Britanijos Lietuvio“ būk
lę, terado vieną išeitį „Britanijos 
Lietuviui“ išlaikyti — įsigyti savas 
spausdinimo priemones. Tam rei
kia 1000 sv. Sava lietuviška spa- 
stuvė sudarys sąlygas ne tik „Bri
tanijos Lietuviui“ išlaikyti, bet leis 
jį sustlnrinti ir išnlėstl. Snaustuvės 
Js’gij’mas kaštuotų tiek, kiek „Bri
tanijos Lietuvis“ duotų nuostolių 
tik vienais š’ais metais, spausdina
mas svetimomis priemonėmis.

Todėl nenktasis DBLS suvažiavi
mas vieningai nutarė pavesti Cen
tro Valdybai, susitarus su Lietuvių 
Namų bendrove, įsigyti lietuvišką 
spaustuvę 
„Britanijos 
vajų.

Penktojo 
pavestas šį „Britanijos Lietuvio“ 
spaustuvės vajų paskelbti visiems 
DBLS nariams ir visiems tautie
čiams Didžiojoje Britanijoje. DBLS 
suvažiavimas ir aš nė klek neabe
jojame Didžiosios Britanijos lietu
vių įprastu solidarumu Ir vienin
gumu.

Prisidėdami savo įnašais mes vi
si pasidarysime mums brangaus 
„Britanijos Lietuvio“ šeimininkais. 
Tas jūsų įnašas „Britanijos Lietu
vi“ padarys kiekvieno jūsų šeimos 

ir tam tikslui skelbti
Lietuvio“ spaustuvės

DBLS suvažiavimo esu

nariu. DBLS suvažiavimas įparei
gojo naują Centro Valdybą, atsto
vaujančią visą vieningą DBLS, 
„Britanijos- Lietuvį“ paversti įdo
miu laikraščiu pilnai vaizduojantį 
mūsų gyvenimą, mūsų planus ir 
siekius, mūsų rūpesčius ir viltis, 
pasisakančiu visais aktualias klau
simais ir leidžiančiu tais klausi
mais pasisakyti visiems jo skaityto
jams.

Kviesdamas penktojo DBLS vi
suotino suvažiavimo atstovų vardu 
visus DBLS narius ir lietuvius gy
venančius Didžioje Britanijoje įsi
gyti Didžiosios Britanijos lietuvių 
spaustuvę, aš noriu išreikšti savo 
viltį, kad ta spaustuvė atspausdins 
mums ne tik „Britanijos Lietuvį", 
ne tik ne vieną lietuvišką knygą, 
bet taip pat pirmus Lietuvos Val
stybės Nepriklausomybės atstaty
mo atsišaukimus.

P. B. Varkala
Penktojo DBLS atstovų vi- 
visuotino suvažiavimo pir
mininkas.

PIRMOSIOS AUKOS 
BUSIMAJAI SPAUSTUVEI

Pirmieji „Britanijos Lietuvio“ 
spaustuvės vajininkal, penktojo 
DBLS visuotino suvažiavimo atsto
vai ir svečiai, vajui paskelbus, spau
stuvės reikalams aukojo po £1: 
M. Bajorinas, DBLS Centro Valdy
bos Pirmininkas, kun. A. Kazlaus
kas, prof. S. Žymantas, Inž. S. Šal
kauskas, V. Bailokas, P. B. Varkala 
(aukojo 2 sv.), J. Senkus, P. Duoba, 
B. Daunoras, B. Raškauskas, V. Ig- 
r.aitls, S. Prapuolenytė, K. Valaitis, 
A. Hakas, K. Vaitkevičius, K. Ba- 
rėnas, P. Klezas, J. Bružinskas, N. 
Mockus, P. Bulaitis, J.S., K. Valte
ris, V. Strimas, F. Senkus, E. Sen
kuvienė, L. Lauclutė, L. švalkus, F. 
Neveravičlus, J. Dirginėtus, T. Vi
dugiris, S. Kuzminskas, O. Kalriuk- 
štlenė, J. Zokas, A. šaltonas, J. 
šlaučiulis, Kamauskienė, L. Trllu- 
paitis, dr. S. Puodžiukas.

Attle ar Churchill’is?
šiandien, ketvirtadienį, spalio 25 

d., nuo pat ryto D. Britanijos gy
ventojai renkasi ateinantiems pen
kiems metams vyriausybę. 30 mi
lijonų anglų pasisakys, ar grąžinti 
valdžion po šešių metų pertraukos 
Mr. Churchlllį, ar palikti toliau 
kraštui valdyti Mr. Attlee?

Rinkimų duomenys pradedami 
skelbti šiandien, 23 vai., tačiau ga
lutinas rezultatas bus žinomas tik 
domis. Pastebiamas aiškus velsuo- 
tinas noras: ne tiek svarbu, kuri 
partija laimusianti, bet kad tas lai
mėjimas atneštų didesnę persvarą 
ir tuo būdu įgalintų busimąja! vy
riausybei pearlamente turėti užti
krintą daugumą.

Gaila, kad tuo metų, kai bus ži
nomi rinkimų rezultatai, „Br. Lie
tuvis“ bus jau išsiųstas Ir gerb. 
Skaitytojams nebegalėsime pra
nešti paskutiniųjų duomenų.

PADĖTIS EGYPTE
Britų karališkojo laivyno vyriau

sios būstinės komunikate sakoma: 
„Egypto pareigūnų laikysena bri
tų atžvilgiu pablogėjo“. Port Saldo 
uosto pareigūnai buvo painformuo
ti, kad ankstyvesnieji susitarimai 
dėl britų laivų praleidimo yra at
šaukiami ir negalioją.

Muitinės direktorius buvo pain
formuotas vidaus reik, mln., kad 
laivai, dirbą kariuomenei, nebūtų 
praleidžiami.

su
l jų 
ru-

RUSAI APTARNAUJA 
KOMUNISTINIUS 

LĖKTUVUS KORĖJOJ
Jungtinių Valstybių aviacijos 

vyr. vadas gen. Vandenbergas 
tvirtina, kad rusų lakūnai tikrai 
aptarnaują komunistų lėktuvus 
Korėjoje.

„Kai Sabre kovoje susimaišo 
MIG, mūsų lakūnai nugirsta 
kalbas per radiją. Jie kalba tik 1 
slškai. Neteko nugirsti kinų ar ko
rėjiečių kalba šnekančių lakūnų, 
šis faktas paaiškina, kodėl MIG 
neskrenda iš „alėjos“, kitaip sa
kant, veikia tik savo giliam užnu
gary. Jei jie pasiektų Pusan, nu
muštuose lėktuvuose tikrai rastu
me rusus“ — pareiškė gen. Van
denbergas.

Numuštų lėktuvų santykis 1 — 9. 
Rusai neteko 90 MIG, o amerikie
čiai 53 Sabre, bet iš jų tik lo buvo 
numušta kautynėse su MIG.

PREMJERAS MOSSADEKAS 
PRAŠO DOLERIŲ

Teherano radijo žiniomis, Persi
jos premjeras prašysiąs 25 milionų 
dolerių paskolos. Vašingtone, ta
čiau, manoma ,kai šitokia Ame
rikos pagalba Persijai sukeltų di
delį nepasitenkinimą ir įtarimą D. 
Britanjoje. Tai atrodytų, tarsi 
Amerika remianti Persijos nenuo- 
laldumą žibalo derybose.

Achesonas aplankęs Mossadeką 
ligoninėje ir turėjęs su juo ilgesnę 
konferenciją. Tvirtnama, kad 
Achesonas bandąs surasti formulę,’ 
kuri įgalintų vėl atnaujinti žibalo 
reikalu derybas.

„MAŽOJI RUSIJA“
„New York Times“ koresponden

tas rašo, kad JAV valdininkai Vo
kietijoje ir Vašingtone svarsto ga- 
llmbes sukurti rusų pegėllams ir 
dezertyrams JA Valstybėse koloniją 
Ir pavadinti ją „Mažoji Rusija“, šio 
sumanymo autoriai teigia, kad ru
sai. sužinoję apie tokios kolonijos 
įsteigimą, dezertlruos ypač iš Vo
kietijoje esančių sovietiškų armi
jų.

To paties laikraščio korespon
dentas primena, kad tik šių metų 
pavasarį Amerikos karinei val
džiai Vokietijoje buvo leista duoti 
azillo teisę sovleų bėgliams. Tūks
tančiai pavyzdžių, kada sovietų pi
liečiai, perbėgę geležinę uždangą 
buvo perduodami enkavedistams, 
suprantama, buvo pats svarbiau
sias akstinas, sulaikąs nuo bėgimo 
rizikos.

HENRY DE CHAMBON APIE LIETUVĄ
apie reikalą Išrauti Iš galvų visas 
idėjas, nesutampančias su Stalino 
leninizmu. Rusas Suplkovas, Vil
niaus rajono partijos sekretorius, 
rašė partijos organe 1950 m. gruo
džio 9 dieną: „švietimo įstaigose, 
universitetuose Ir mokyklose, bur
žuazinės Ir nadonalstlnės Idėjos ne 
vsur dar yra Išrautos. Ten vis dar 
pasireiškia buržuazinės civilizacijos 
gerbimas“.

Henry de Chambon savo straips
nyje plačiai apžvelgia komunistų 
veiklą Lietuvoje. Jis pažymi kine
matografų nuodijančią įtaką pri
augančiai kartai, sovietų literatū
ros dekadenclją, spaudos propa
gandą, teatrą, muziką, tapybą, ar
chitektūrą ir ilgiau sustojęs Ir nu
rodęs mokymo metodų skirtumą 
tarp SSSR Ir laisvojo pasaulio, au
torius baigia stalpsnį šiais žodžiais 
„nežl ūrint propagandos, įvairio
se jos formose, lietuvių tautinis 
jausmas Išsilaiko tautos gelmėse. 
Sovietiniai vadai tą pripažįsta pa
tys. nes jie jaučia reikalą skatinti 
be pollovos propagandistų budru
mą. Ir tiktai jėga SSSR palaiko 
savo valdžią Lietuvoje Ir kituose 
okupuotuose kraštuose“,

Prancūzų žurnalas „Revue Par- 
lementaire“ įdėjo mums gerai ži
nomo Henry de Chambon straips
nį. kurio santrauką čia duodame.

Laisvame pasaulyje yra skaito
ma, kad minties, kalbos ir rašymo 
laisvė yra viena iš pagrindinių 
žmogaus teisių. Kraštuose, kurie 
turi laimę turėti laisvę, kiekvienas 
gali pagal savo norą laisvai išreik
šti savo nuomonę visais klausimais 
ir skleisti savo mintis kaip jam pa
tinka, net jeigu jos yra priešingos 
režimui.

štai kultūrinio gyvenimo vaizde
lis Iš okupuotos Lietuvos. Padėčiai 
esant tokiai pat kituose kraštuose, 
kurie „turi laimę gyventi po Stali
no saule“, aš jį duodu kaipo pavyz
dį. Pirmas okupanto rūpestis čia, 
kaip Ir kitur, buvo atplėšti lietuvių 
tautą nuo „supuvusios kapitalisti
nės Vakarų civilizacijos“. Kai tam 
tikri asmens tiki į galimybę Rytų 
ir Vakarų sugyvenimo pilnoje haT. 
monijoje, jie daro sau keistas Iliu
zijas, neįsivaizduodami klek Inte
lektualinės Ir socialinės koncepci
jos yra skirtingos. Aš čia kalbėsiu 
tik apie pirmąsias.

Sovietų spauda nuolat kartoja

ELTOS ŽINIOS
X VLIKo plenumas, posėdžia

vęs X. 13 ir 14 d., sutarimo su Mln. 
Lozoraičiu tvirtinimą dar kartą 
atidėjo.

X Mln. St. Lozoraitis pastaro
siomis dienomis lankėsi Bonnoje 
bei apylinkėse, kur turėjo Ilgesnius 
pasikalbėjimus su vokiečių bei 
sąjungininkų aukštaisiais pareigū
nais.

X VLIKo narys prov. J. Ma- 
kauskis su šeima išemigravo į JAV. 
Savo įpėdiniu VLIKe paliko J. Jaks- 
Tyrį-

X • Mūsų rezistencinėms įstai
goms susirišus su vokiečių „Volks- 
bund. fuer Friede und Frelhelt“, su 
jos vadovybe susitarta, kad mini
moji vokiečių organizacija Išleis 
vokiečių k. Lietuvos tikinčiųjų laiš
ką Popiežiui, atneštą J Vakarus 
Lietuvos partizanų. Tas pats daly
kas jau buvo net 2 leidimas išleis
tas Šveicarijoje. Daumanto „Par
tizanų už geležinės uždangos“ su
trumpintas leidimas verčiamas į 
pranzūzų kalbą.

X Spalio 14 d. viršum Italijos 
miestų buvo Iš lėktuvų Išmėtyti 
tūkstanč'ąi lapelių, kuriais gyven
tojai kviečiami dar aktyviau kovo
ti už tikrą ir pastovią talką ir įro
dinėjama pavergtų tautų pavyz
džiais, ko verti visokie sovietų ne
puolimo paktai Ir kitos tos rūšies 
„garantijos“. Tarp lo kraštų, kri
tusių kom. Imperializmo aukomis, 
minima Ir Lietuva, o kituose — 
pažymėta, kaip 1926 m. buvo SU- 
daryta Lietuvos —SSSR nepuolimo 
sutartis, o 1940 m. Sovietai, nepai
sydami to susitarimo Ir 1929 m. pri
dėto dar papildomo protokolo, ją 
drauge su kitomis Pabaltijo valsty
bėmis aneksavo.

KELIONE I MENULĮ
New Yorko „Hayden Planetarium" 

bendrovė paskelbusi kelionės į mė
nulį tvarkaraštį. Jau dabar ši ben
drovė per vieną mėnesį pardavusi 
šimtus bilietų. Pagal šį tvarkaraš
tį pirmoji kelionė įvyksianti 1975 
m., kovo 15 d.

Kaip šis tarpplanetlnio susisie
kimo lėktuvas atrodys, šiuo metu 
dar neskelbiama. Spėjama, kad 
tai būsianti raketa, kurios greitis 
turėsiąs siekti 11.000 metrų per se
kundę.

Pirmoji šio skridimo keleivė yra 
švedė Bodl Mellroth.

X New Yorke Ir Vašingtone 
JAV saugumo policija Iškrėtė rusų 
Tass žinių agentūros būstines.
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2 BRITANIJOS LIETUVIS

TIES KILOMETRINIU STULPU 
SUSTOJUS

PENKTASIS LIETUVIU SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMAS
Spalio 20-21 dienomis Londone, 

naujuose Lietuvių Namuose, įvyko 
penktasis Lietuvių Sąjungos visuo
tinis suvažiavimas, aptaręs vlene- 
rlų metų veiklą ir nusistatęs gaires 
kitiems vlenerlems metams.

Suvažiavimą atidaręs Sąjungos 
plrmln. M. Bajorlnas, pasveikinęs 
susivažiavusius atstovus ir svečius, 
pakvietė atsistojimu pagerbti mi
rusius narius Ir krašte už laisvę 
žūstančius.

Suvažiavimui pirmininkauti iš
renkamas P. B. Varkala, sekreto
riauti — P. Klezas Ir L. švalkus, 
mandatų komlsijon — J. Dirgin
tus, V. Melnykas, J. Domeika, re- 
zo’luc'jų konlsljon — S. Prapuole- 
nytė, V. Ignaltis, K. Barėras.

Savo ir min. B. K. Balučio vardu 
sveikino Pasiuntinybės Patarėjas 
P. Bailokas, pažymėdamas, kad 
toks metinis suvažiavimas yra tar
tum pakeliui kilometrinis stulpas, 
ties kurio sustojama, nubraukia
mas nuo kaktos kelionės prakaitas 
ir pasižiūrima atgal, kiek čia kelio 
Jau nueita. Liet.' Sąjunga yra daug 
nuveikusi, ir dirbusiems ar dirban
tiems reiškiama padėka. Bet mūsų 
gretos mažėja, nors darbo toli gra
žu nemažėja, vadinas, sumažėju- 
sloms eilėms reikia Į darbą įdėti 
daugiau energijos. Negali būti nė 
krislelio apatijos. Jei visi įsijungsi
me į darbą ir žiūrėsime tėvynės 
reikalų, viską pajėgsime kantriai 
pakęsti, ir nebus ko išsigąsti, kad 
mūsų gretos sumažėjo.

Suvažiavimas prašo p. Balicką 
perduoti suvažiavimo sveikinimus 
ir linkėjimus mlnisterlul B. K. Ba
lučiui. ,

žodžiu dar sveikina Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenės šio krašto val
dybos vardu P. B. Varkala ir kun. 
J. Sakevičius. Raštu sveikinimus 
prisiuntė Lietuvių Šalpos Draugija 
Prancūzijoje, Amerikos Lietuvių 
Taryba, PLB Vokietijos Krašto Val
dyba (kartu dėkoma ir už paramą 
Vokietijos Lietuvių Gimnazijai), 
Mažosios Lietuvos Taryba, Dr. Bač- 
kis, prof. J. Brazaitis ir prel. M. 
Krupavičius (VLIKO ir Vykd. Ta
rybos vardulManchesterlo skyriaus 
Valdyba Švedijos Lietuvių Bendruo
menė, Manchesterio Lietuvių Klu
bas, Latvių ir Ukrainiečių Sąjun
ga. D. Britanijoje.

Vakarop gauta sveikinimo tele
grama iš Dipl. šefo min. S. Lozorai
čio.

PRASTIEJI METAI
Sjungos pirmininkas M. Bajorū

nas apžvelgia praeitųjų metų veik
lą, pažymėdamas, kad vis dėlto 
Liet. Sąjungai teko dirbti vis nu
byrant narių skaičiui, kurie išva- 
žinėja į kitus kraštus. Tai atsilie
pia j darbą, nes narių mažėjimas 
reiškia ir lėšų mažėjimą.

Kitas reikalas — vieningumas 
ir tolerancija. Viešai, oficialiai čia 
visa buvo kaip reikiant, bet nega
lima pasakyti, kad nebūtų buvę 
juodinimų ir šmeižtų. Pati Centro 
Valdyba buvo vieninga. Mažėjant 
narių skaičiui, siaurėjo finansai, 
todėl taupumo sumetimais suma
žinta tarnautojų. Bet ir finansų 
užtektų, jei gerai Išsispręstų „B. 
Lietuvio“ reikalai. Laikraščio klau
simas visą laiką yra kėlęs didelių 
rūpesčių, nes nuolat tenka ieškoti 
jam lėšų. O laikraštis reikalingas. 
Dėl finansinių sunkumų buvo im
tasi atitinkamų patvarkymų. Gal 
buvo reikėję anksčiau tai padaryti, 
bet kiekvienam reikalui ateina lai
kas. Buvo rūpintasi įsigyti namus, 
o dabar kyla savos spaustuvės klau
simas, nes tik tuo būdu laikraštis 
atsistotų ant kojų. Rinkimo maši
noms reikėtų apie 1.000 svarų. Tad 
tektų iš narių prašyti bent po sva
rą. Jei per porą mėnesių tokia su
ma būtų surinkta, laikraštis jau 
būtų atsistojęs ant kojų.

šiuo metu laikraščiu rūpinasi iš 
M. Bajorino, J. Senkaus ir B. Dau
noro sudarytoji redakcinė kolegija, 
kuri dirba be atlyginimo. Laikraš
tis numato įsivesti naujų skyrių.

Sąjunga baigė metus su 4 apy
gardomis, 51 skyrium ir 1943 na
riais.

Ligi šiol daug darbo pareikalavo 
Liet. Narni, jų remontas ir įrengi
mai, Namų įsigijimą lietuviai labai 
entuziastiškai rėmė. Namai turi 
dar skubių skolų. Namuose vyksta 
ir koncentruojasi lietuvių kultūri
nis darbas, šiuo metu Namams 
atsovauja Centro Valdyba, bet, 
pirmininko manymu, būtų gerai 
net ir apygardas įjungti.

Pati Centro Valdyba, žinoma, 
turėjo gausybę bėgamųjų reikalų: 
posėdžiai, pasitarimai su apygar
domis, atstovų kelionės į skyrius, 

knygų platinimas, ir t. t. Įsteigta 
net prie Centro Valdybos maža sa
višalpos kasa, sudaryta švietimo 
komisija, dalyvaujama tarptauti
niuose sambūriuose, įrengta Na
muose pastovi liaudies dirbinių 
paroda, suruoštas spaudos balius, 
organizuota vaikų stovykla. Pro
pagandos reikalams suorganizuo
tas informacijos biuras.

Ateičiai — tie patys lietuviški 
uždaviniai, bet pirmoje eilėje rū
pės sutvarkyti „B. Lietuvį“, o jei 
spaustuvė bus įsigyta — numaty- 
tina leisti knygų, rūpintis kursų 
steigimu, mokyklomis, darželiais, 
tobulinimosi kursais, koncertais, o 
prireikus padėti nariams bėdoje.

S’ū’ydamas ramiai svarstyti rei
kalus (o juk prieš suvažiavimą 
kalbama, kad bus vėjų!), M. Bajo- 
rinas dėkoja Liet. Sąjungos 
techniškajai sekretorei E. Senku
vienei, išvykstančiai iš šio krašto ir 
pavyzdingai dirbusiai; suvažiavi
mas savo padėką pareiškia nuošir
džiu plojimu.

Iždininkas ir reviz. komisija 
taip pat padaro pranešimus.

Garbės Teismo pirmin. N. Moc
kus pareiškia, kad bylų nebuvę nė 
vienos (teismas tesprendžia tik 
Liet. Sąjungos Įstatų salaužymo 
bylas).

PASIKALBĖJIMAI DIENOS 
KLAUSIMAIS

Gyviausios diskusijos kyla dėl „B. 
Lietuvio“. Pirmiausia leidžiama 
pasisakyti buv. „B. Lietuvio“ re
daktoriui K. Obolėnui, kuris išdės
tė savo pažiūras į laikraštį ir jo 
reformas. Jo darbas laikraštyje bu
vęs tik kultūrinis. Atremia jam per 
„B. Lietuvį“ padarytus priekaištus.

Tuo reikalu pasisako daugelis 
atstovų ir Centro Vallyba, bet po 
visų kalbų, išdėję kas buvo ant šir
dies, kalbėjusieji stengiasi, rasti 
pozityvią išeitį. Laikraštis turėtų 
būti apolitinis, bet tas visiškas 
bešališkumas daro jį negyvą, todėl 
siūloma palikti jį nepartinį, bet 
įsivesti tribūną, kurioje būtų lei
džiama pasikalbėti ir gyvesniais 
klausimais, net . ir politiniais.

O dėl laikraščio spausdinimo 
reikia ieškoti visiškai doros išei
ties. Ta išeitis bus visdėlto ne ki
tokia — teks pirkti spaustuvę! 
Siūloma suvažiavime pradėti pini
gus’ organizuoti (vakarienės metu

sąrašas apeina valgyti susėdusius 
atstovus ir svečius ir suplaukia pi
nigų suma 39 sv.!) Siūloma taip 
kreiptis į lietuvius, kad jie spaus
tuvės reikalą paremtų savo svarais.

Ateičiai — tie patys lietuviško 
11 pasinaudoti universitetuose įvai
riomis lengvatomis, kai kuriomis 
progomis gaudami net stipendijas, 
todėl būtų gera, kad norintieji tęs
ti studijas susiregistruotų, o Są
junga pasistengs išaiškinti jų rei
kalu įvairias lengvatas ir mėgins 
įgalinti juos pasinaudoti to
mis lengvatomis ir tęsti mokslą.

Taip pat norima, kad iš viso bū
tų stipriau susirūpinta švietimo ir 
mokyklų reikalu.

ANTROJI DIENA
Pirmoji diena baigėsi gerai. Sa

kau — gerai, nes suvažiavimas ir 
žodžiu ir pirmaisiais svarais parė
mė busimosios spaustuvės reikalą, 
o tai didelis uždavinys.

Antroji dienai prasidėjusi pa
maldomis Londono lietuvių bažny
čioje, vėl gyvai vyksta salėje. Bai
giami pranešimai. Kun. A. Ka
zlauskas praneša apie apygardų ir 
skyrių veiklą, Sporto Sąjos atsto
vas J. Bružinskas nupasakoja Są
jos veiklą, o Tautos Fondo atsto
vybė apibudina T. Fondo padėtį. 
Diskusijose keliami nario mokes
čio ir aukų T. Fondui rinkimo me
todai ir kitokie neaiškumėliai ir 
sumanymėliai.

Tų pranešimų metu gauta suva
žiavimui sveikinimo telegrama iš 
Kanados — iš p. Juškevičienės ir 
p. Kardelio.

NAUJA VALDŽIA
Tarpais keliant įvairius aktuales

nius klausimus, renkama nauja 
valdžia — Liet. Sąjungos centriniai 
organai.

Sąjungos pirmininku išrenkamas 
M. Bajorlnas, valdybon — kun. A. 
Kazlauskas, prof. S. Žymantas, inž.
S. Šalkauskas, inž. J. Vilčinskas, 
kandidatai — P. Bulaitis, S. Pra- 
puolenytė.

Tarybon — P. B. Varkala, J. 
Senkus, M. Kriaučionis, P. Duoba, 
V. Ignaltis.

Revizijos Komlsijon — J. Dir
ginėtus, K. Valteris, K. žukausas.

Garbės Teisman — N. Mockus,
T. Vidugiris, O. Kairiūkštienė, A. 
Pužauskas, P. Klezas.

K. Barėnas

LAISVOSIOS EUROPOS 
UNIVERSITETAS

Laisvosios Europos Komitetas, bendrus bet kokio universiteto 
norėdamas padėti Sovietų paverg- Prancūzijoje reikalavimus.
tųjų tautų jaunimui, atsidūrusiam Stipendijų dydis $800- į metus, 
tremty, siekti mokslo ir šviestis Iš tų, kurie gyvenos Universitet 
savo tautinių kultūrų dvasioje, Įs- pansione Robertsau ar Strasburgo
teigė š. m. liepos 20 d. Laisvosios 
Europos Universitetą. Universite
tas inkorporuotas (užregistruotas) 
New Yorke, bet veiks Strasburge, 
Prancūzijoje.

Universiteto vadovybe yra nuo
monės, kad kova su bolševikų me
lu gali būti vedama ne vien karo 
ginklais, bet ir idėjomis. Nors mir
tis, kalėjimai, vergų stovyklos ir 
teroras nutildė ne vieną Europos 
vadų, bet gerokam'jų skaičiui pa
vyko pabėgti į laisvuosius kraštus, 
kad tęstų kovą už savo kraštų lais
vę ir paruoštų jaunimą atšakomin- 
gam darbui išlaisvinus pavergtuo
sius kraštus.

L. E. Universitetas atėjo šiam 
jaunimui į pagalbą, pažadėdamas 
suteikti 125 stipendijas, kurių 100 
studijuojantiems pačiame Stras
burge, o 25 kituose Vakarų Europos 
universitetuose.

Kięk jų ištikrųjų bus suteikta, 
tuo tarpu dar nežinia, nes tik rug
sėjo paba’goje buvo baigtas prašy
mų stipendijoms gauti priėmimas. 
Galutinas stipendininkų skaičius, 
be abejo, pareis nuo to, kiek kandi
datai bus rasti jų verti.

Universitetas išsinuomavo Robert
sau pilį, esančią Strasburgo prie
miesty, kur bus dėstoma prancūzų, 
anglų ir kai kuriomis pavergtųjų 
tautų kalbomis.

Kandidatai L.E. Universitete sti
pendijoms gauti turi būti

1) tremtiniai iš Lietuvos, Latvi
jos, Estijos, Albanijos, Bulgarijos, 
Vengrijos, Čekoslovakijos, Rumuni
jos ir Jugoslavijos, be skirtumo ra
sės, tikybos ar gimties,

2) nejaunesni kaip 18 ir nesenes- 
ni kaip 32 metų amžiaus, iš kurių 
išimtis, kurias padarys Universite
to stipendijų paskirstymo komite
tas,

3) turį brandos atestatą ar jo 
ekvivalentą,
• 4) moką pakankamai prancūzų i;r 
anglų kalbas, ir

5) pasižymį ypatingais gabumais 
vadovavimui laisvoje visuomenėje 
ir nusistatę grįžti į savo kilmės 
kraštus, kaip tik tai bus galima, 
kad atlikus ten naudingą ir kon
struktyvų vaidmenį.

Savaime suprantama, šie reika
lavimai yra taikomi pirmoje vieto
je kandidatams stipendijoms gauti. 
Jų nereikalingi bus priimami pagal

mieste, bus atskaitoma $400. jų iš
laikymui. Iš likusios sumos jie 
turi apsimokėti mokslapinigius, 
knygas, rūbus ir padengti kitas Iš
laidas. __

Kelionės išlaidos iš studento gy
venamos vietos, kuri gali būti bet 
kur, bet pageidaujama Europa, į 
universitetus nebus padengiamos.

Studijuojantieji Strasburge stu- • 
dental vyrai turės gyventi Robert
sau pilyje, mergaitės Strasburgo 
mieste, o katalikai teologijos stu
dentai — College des Clercs Stras
burgo vyskupo žinioje.

Mokslas prasidės š.m. lapkri
čio 2 d.

Mokslo programą Strasburge su
daro:

1) paskaitos vietiniame prancū
zų universitete,

2) paskaitos Centro ir Rytų Eu
ropos Seminare ir

3) vizituojančių profesorių pas
kaitos.

Kadangi L. E. Universitetas yra 
nusistatęs ne vien padėti stipen
dininkams siekti mokslo, bet ir pa
ruošti juos atsakingam darbui jų 
išlaisvintuose kraštuose, tam tiks
lui buvo Įsteigtas Centro ir Rytų 
Europos Seminaras, kuriame stu
dentai galės susipažinti su savo 
tautinių kultūrų laimėiimais. Kiek
vienai aukščiau suminėtai tautybei 
numatyta įsteigti po skyrių, kur 
dėstys jų tautiečiai profesoriai 
gimtąja kalba apie jų tautines kul
tūras plačia prasme.

Vizituojantieji profesoriai iš JAV, 
Prancūzijos ir kitų vakarų demok
ratinių kraštų dėstys angliškai ir 
prancūziškai apie savo kraštų kul
tūrinę pažangą, kad studentai ga
lėtų plačiau su ja susipažinti.

Platesnių informacijų apie L.E. 
Universitetą Prancūzijoje galima 
gauti pas Dr. A.S. Bačkj. 5 rue de 
Messine, Paris VIII, o Ameriko
je, Patariamoje Lietuvių Grupėje, 
112 West 72nd. Street, New York 
City.

DBLS Nottinghamo skyrius lap
kričio 3 d. 6.30 vai. p.p. Lietuvių 
klubu salėje, Sycamore Rd. kviečia 

metinį visuotiną narių 
susirinkimą

Narių dalyvavimas būtinas.
Skyriaus valdyba

TJONAS GAILIUS
TRECIASIS ŽMOGUS

(TĘSINYS IŠ NR. 37)

— Ai-ai-ai! — nugėręs pusę tau
rės ir šluostydamasis lūpas, Tadas. 
— Saldus kaip mergaitės lūpos!

— Aš siūlau baigti! — pakėlęs 
taurę, sako Jurgis. — Mergaitės, 
už Tado laimę!

— Už Tado laimužę! — atsiliepia 
Elena.

Jurgis žiūri į Juliją, kuri, nesa
kydama nei žodžio, prideda taurelę 
prie lūpų. Bet vyno ji neliečia. Ir 
net nenusišypso. Išlenkęs savo 
taurę, prelplasl į Eleną:

— Jūs šiandien labai pakiliai at
rodote. Seniai tokią bemačiau. Lai
mė per abi gražias akis trykšta!

— Džiaugiuosi, Jurgi, kad atėjo
te. — nuleidama akis, atsako. — 
Jūs paprastai toks oficialus, toks 
rimtas...

— Taip ir geriausia! — per
traukdamas jos kalbą, šūkteli juok
damasis Tadas. — Kas perdaug 
saldus, tą greit sučiulpia kaip sal
dainį.

— Ak, tas Tadas! — skuba atsa
kyti Elena. — Jis amžinai su 
juokais, pokšteliais! •

— O jums nepatinka? —- klausia 
Jurgis.

— Kad jau perdaug! Neduoda 
man nė išsižioti! Visą laiką kaip 
su botagu kerta! Jurgi, kodėl jūs 

negelbėjate manęs? — kreipiasi į 
Įi, paimdama už rankos.

Julija mįslingai nusišypso. Tadas 
žiūri, tartum netikėdamas savo 
akimis.

Jurgis paglosto baltą Elenos ran
ką, paskum suspaudžia ją ir nu
sišypso.

— Kad ir jūs manęs nesigailite, 
Elenute!

— O iš kur jūs tai žinote? — pa
klausia, mirkteldama Julijai, kad 
ši kalbintų Tadą.— Moterys dažnai 
viena sako, o kita galvoja. Jūs ne
klyskite!

— Kad žmonės labai klaidina. 
Ypač mergaitės, — atsako Jurgis.

— Na, o dabar už Julijos jauny
stę! — pakelia taurelę Tadas. — 
Kad visada žydėtų ir niekad se
natvės nesulauktų!

■— Valio! — bevelk kartu sušun
ka Jurgis ir Elena.

Jurgis atydžlai žvilgteri į Tadą. 
„Ar tik Julija jam ne perdaug pi
la?“ — pagalvoja, žiūrėdamas į jo 
paraudusius skruostus.

Tadas gi, patogiai atsilošęs, ima 
Julijos delną ir braukia per pirš
tus, tartum per gitaros stygas, ši 
griežtu judesiu atitraukia savo 
ranką ir tylesniu balsu sako;

— Nežaisk amžinai su manimi! 
Aš — ne smuikas.

— O ar Jūs laimingas? — pa
kreipia galvą.

— Aš manau, žinoma, priklauso 
to, kaip kas tą laimingumą supran
ta.

— Bet juk dar laimingesnis jau
čiasi tas, kuris turi žmogų, katras 
jį supranta.

■— Abejoju, ar iš viso tokių žmo
nių gali būti.

— Jūs neturite žmogaus — na, 
aiškiau kalbant, mergaitės, — kuri 
jus suprastų?

— Pirma jūs į tą patį klausimą 
atsakykite, Elenute?

Elena nuleidžia akis, tartum še
šiolikos metų mergaitė, ir tyliai 
atsidūsta:

■— Ne, neturiu...
— O aš, Elenute, apie tai dar tik 

galvoju...
— Apie ką? — staiga paklausia 

Julija.
Jurgis ir Elena pakelia akis. Ju

lija sėdi sunėrusi rankas, o Tado 
fotelis tuščias. Nė vienas nepaste
bėjo, kada jis išėjo.

— Kur Tadas? — paklausia Jur
gis.

— O ką aš žinau?! — šiurkštokai 
atsako.Julija. ~ Gal gretimame 
kambaryje. Sakė, jam truputį blo
ga.

— Tai kodėl nežiūri jo? — nuste
busi paklausia Elena. — Gal jam 
kartais reikia pagalbos...

Tačiau Julija nieko neatsako. 
Sėdi kaip statula ir žiūrį į vieną 
tašką.

— Iš tikrųjų, nerūpestinga šei
mininkė, — truputį ironizuodamas, 
pasako Jurgis. — Susargdino sve
čią ir visai nesirūpina.

— Julyte, — kreipiasi į ją Elena, 
— tu nejuokauk! Eik Tado pažiū
rėti!

Tadas žvilgteri jai į akis ir, paė
męs vyno taurę, ilgais pirštais bar
bena Į jos šonus.

— Tu šiandien perdaug nervin
ga, — sako. — Tur būt, kas nors 
tave graužia...

— Anaiptol ne! šiandien esu ra
mesnė nei bet kada. O iš tikrųjų 
įširdęs gali būti tik tu.

— Kodėl aš?
— O taip sau! Greit sužinosi.
— Kad aš dytoj jau išvažiuoju.
— Tai nieko nereiškia.
— Nevaidink rimtuolės, — vėl 

mėgina paglostyti jos ranką Ta
das. — Tau labiau tinka liksmu- 
mas, šypsena, dainos.

— Aš pati žinau, kas man labiau 
tinka. Nenorėk, kad būčiau kaip ta 
užsukta katarinka, kuri amžinai 
plerpia ir šniokščia.

Jurgis, matyt, orientuojasi, apie 
ką juodu kalba nes staiga atsisuka 
ir sako Tadui:

■— Brolau, nenorėk, kad ir Julija 
mano' pagalbos šauktųsi. Ką nors 
gražesnio jai papasakok!

Julija iš padilbų žvilgteri į Jurgį 
bet nieko neatsako. Tačiau, atrodo, 
ji nelabai patenkinta šia užuojau
ta. Tadas tuo tarpu švysteli ranka 
apie galvą ir murmteli:

— Mes labai gražiai kalbamės, 
brol!

Visi vėl pradeda kalbėti tarpu
savyje. Tadas laikas nuo laiko vis 
kelia taurę po taurės, o jo kalba 
darosi kur kas nervingesnė.

Jurgis atrodo taipgi pavargęs ir 
ne pergeriausioje nuotakoje.

— Ar jūs visuomet toks neper
žvelgiamas? — klausia Elena. — 
Negaliu jūsų suprasti...

— Ir nereikia, Elen, — atsako.
— Laimingesni nesuprantami.

Julija nepatenkintu žvilgsniu 
peržvelgia Jurgį ir Eleną, paskum 
atsikelia ir labai nenoromis išeina.

Jurgis klausiančiu žvilgsniu žiūri 
į Eleną. Mergaitė trukteli pečiais 
ir nieko neatsako. Jai pačiai, atro
do, neaišku, kas tarp anų dviejų 
įvyko.

— Tadas toks nervingas šįvakar, 
— pagaliau pasako Elena.

— Matyt, turi dėl ko.
— Lyg nesavam kailyje ir jūs,— 

prideda mergaitė.
— Bet ypatinga ir jūs, — atsako 

Jurgis, — tartum kokį sutartą 
vaidmenį vaidinate.

— Aš visai nevaidinu, Jurgi!
— Moterys visuomet vaidina. Tik 

kai pavargsta, kai jas apleidžia jė
gos, pasidaro natūraliai neįdomios. 
Pavyzdžiui, kaip Julija.

Tuo tarpu grįžta apsiniaukusi 
Julija.

— Na, ir kas? — paklausia Jur
gis.

Julija, susidūrusi su rūškanomis 
Elenos akimis, žvilgteri į Jurgį, ir 
tas jos akyse išskaito tylų panie
kinimą.

— Tas jam ne naujiena, — pa
galiau atsako. — Išsimiegos, ir 
viskas praeis.

Jurgis, tartum prieš savo valią, 
atsikelia.,

— O kur jūs?—lyg jo mintis ats
pėdama, paklausia Julija.

— Man jau laikas namo! Ir taip 
perilgai užsibuvau.

— Bet jūs turite palaukti Ta
do! Jis vienas nepareis! Palaukit, 
aš bėgsiu jo pažiūrėti.

Jurgis stovi tylėdamas. Jis, ro
dos. nė nemato Elenos, kuri ne
patenkinta supasi ant akūnlų. Ta
čiau tyli ir jis.

Julija netrukus grįžta dar labiau 
apsiniaukusi. Pribėgusi prie Ele
nos, kažin ką pašnibžda jai į ausį, 
ši pusbalsiu nusijuokia.

Kai Jurgis nori atsisukti Į mer
gaites, tyliai pabarškinęs Įeina Zig
mas.

— O, Zigmas!'—linksmi sušunka 
Julija. — Kaip gerai, kad pagaliau 
tuatėjai! Sėskis kur nors!

Elena susižvalgo su Jurgiu, Zig
mas žvilgteri į nebaigtą gerti Ta
do vyną ir sako:

— Jūs tartum truputį sumišę. 
Nekreipkite į mane dėmesio, — pa
rodo ranka Jurgį ir Eleną. — Atė
jau savo Julytės pažiūrėti. Laukiau 
ir niekaip sulaukti negalėjau. Ma
niau, kad apslrgai! — ir sėda šalia 
jos.

Julijos žvilgsnio niekas nespėja 
pagauti. Lyg nenoromis, papurto 
galvą, bet tuojau nusišypso.

— Sėskite ir judu, — pasako ir 
pripila Zigmui vyro. — Na, išgerk 
už savo pyktį, šelmi!

— Sėskite, Jurgi! — prašo Elena 
ir nervingai trina rankas.

Jurgis ,nieko nesakydamas, at
sisėda.

Tuo tarpu trenksmingai atsidaro 
durys ir į kambarį sugrįžta Tadas. 
Jo plaukai susivėlę, ant pečių karo 
apsiaustas. Tartum nepastebėjęs 
Zigmo, prieina prie Jurgio ir pa
liesdamas jo petį sako:

— Einam namo, Jurgeli! Mane 
šaltis krečia.

Jurgis nieko neatsako. Tyli ir 
kiti.

—■ Su Julija jau atsisveikinau! — j 
nusijuokia. — iš karto supratau, I 
kad ją trugdome. O tu, Elenute, j 
ir nesnausk! Laikas — pinigai- j 
Cha-cha-cha!...

(B. d.)
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BRITANIJOS LIETUVIS

M U
TARPTAUTINIS KONCERTAS GLASGOVE

Glasgovo lietuvių iniciatyva buvo 
surengtas spalio 21 d.. McLellan 

aGalleries salėje tarptautinis kon
certas, kuriame dalyvavo: ukrai
niečiai, latviai ir lietuviai, šitokio 
pobūdžio koncertas — tautinio me
no pasirodymas Glasgove Įvyko 
pirmų kartų. Todėl nenuostabu, 
kad virš 1.000 žmonių, koncerto 
pasiklausyti susirinkusių, laukė 
programos dalyvių pasirodymo. 
Ypatingai buvo daug atvykę lietu
vių, jau ž'lo plauko sulaukusių pir
mųjų p'onierių Škotijoje.

Atidarymo proga, Škotijos lietu
vių dvasios vadas J. Gutauskas 
gražiai ir aiškiai nušvietė šio kon
certo reikšmę, pažymėdamas, kad 
programos dalyviai nėra profesio
nalai. o tik paprasti žemės ūkio 
bei pramonės darbininkai, Europos 
pavergtų tautų reprezentantai Ško
tijoje, susirinko savo tautos menų 
parodyti kitoms tautybėms. Toliau 
perskaitė gautų iš Mr. Stewart — 
Chairman of Scotish League for 
European Freedom sveikinimų.

Paskutinę programos dali išpildė 
lietuviai. Glasgovo miršus choras, 
vedamas Serafinaitės, meniškai 
padainavo šešias liaudies dainas. 
Pažymėtinas paskutinės dainos

SEPTYNI LIETUVIAI ŠOKĖJAI 
ROYAL ALBERT HALL SCENOJE

J. T. Studentų Draugija pereitų 
,pimiadienį Londone, Royal Albert 
Hali surengė tarptautinį šokių fes
tivalį.

Didžiulėje salėje, kur’oje tų va
karų buvo per 4.000 žiūrovų, įvyko 
21 tautybės tautinių šokių pasiro
dymai. Lietuvių grupę sudarė vos 
šeši šokėjai ir akord'onistas (I. šal- 
kauskaitė, N. šalkauskaitė, I. Pace- 
šlūnaitė. V. Neščiokaitė, V. Turuta, 
C. Zaremba ir A. Pesys). Jie pašo
ko du tautinius šokius. Nors Sekėjų 
ir labai kuklus skaičius, tačiau 
scenoje jie pasirodė užtikrintai ir 
nusipelnė ypatingo žiūrovų dėme
sio. Gaila, labai gaila, kad tokiais 
atvejais, kada yra proga pasirodyti 
rinktinėje salėje keliams tūkstan
čiams žiūrovų, kada programoje 
keliose vietose minimas ..Lithua
nia" vardas, mūsų šokėjų — amba
sadorių grupė vargais negalais su
lipdoma vos Šešetuko.

BUXTONO SKYRIUS
Nedideįiame šiaurės vakarų An

glijos miestelyje gyvena šeši lietu
viai ir kiti šeši Dave Holes hostely- 
je. Tik vienas jš šių dvylikos lietu
vių nepriklauso DBLS Buxton sky
riui. Jojo vieta papildo lietuvaitė 
gyvenanti 25 mylios nuo Buxton. 
Tikimasi, kad ir šis atsiskyrėlis 
prisijungs prie bendros Buxton lie
tuvių veiklos, įstodamas į skyriaus 
narius.

Spalio 19 d. šis skyrius turėjo 
metinį narių susirinkimų. Ateinan
tiems metams palikta senoji sky
riaus valdyba.

Skyriaus pirmininkas Tamulai- 
tis, apžvelgdamas pereitų metų nu
veiktus skyriaus darbus, pastebėjo, 
kad, jr ateityje šis skyrius rems 
Sųjungos užsibriežtus tikslus. Jis 
kreipėsi į narius, kviesdamas juos 
visus užsisakyti „Br. Lietuvį“. Na
riai pritarė ir, reikia tikėtis, kad 
vietoje 4 skaitytoju, Buxtonan ateis 
12 „Br. Lietuvio“ egzemplriorių.

Nutarta ir sekančiais metais kas 
mėiesį aukoti Tautos Fondui ir 
remti 16 Vasario gimnazijos mok
sleivius.

A. Norvaišas.

NOTTINGHĄMAS
Nottinghamas. Spalių 20 d. įvy

ko vietos lietuvių klubo „Romuva“ 
narių visuotinis susirinkimas, ku
riame buvo aptarta ekonominiai, 
savišalpos, bendri lietuviškos veik
los ir k'.ti svarbūs reikalai. Ypatin
gai džiugu paminėti, kad klubas 
ėmėsi iniciatyvos ir pakvietė lap
kričio 10 d. į Nottingham^ Brad- 
fordo Vaidybos Studijų „Atžalynų“ 
su teatraliniu veikalu 4 veiksmų 
drama „Aušros sūnūs“.

Linkėtina, kad šiuo Įdomiu „Auš
ros sūrūs“ veikalu pasinaudotų ne 
tik Nottingham©, bet ir artimesnių 
kolonijų bei apylinkių lietuviai.

P G, 

gražus išpildymas. Skaitlingas cho- 
ars tautiniuose drabužiuose sudarė 
gražų vaizdų, o švelni dainos me- 
liodija perkėlė klausytoja i tolimų 
Lietuvos kraštų. Glasgovo choras 
yra brangus lietuvių turtas Škoti
joje. Taip pat jausmingai išpildė 
tris solo daineles p. Sarafinaitė. 
Pažymėtina, kad choristas Vaičiu
lis šiame chore dainuoja jau virš 
keturiasdešimt metų.

Po to pasirodė lietuvių tautinių 
šokių grupė. Tautiniuose drabu
žiuose išeina j scenų muzikos vado
vė p. F. Stumbrytė, meistriškai a- 
kordeonų grojant maršų, o publi
kai pritariant plojimais, pasirodo ir 
tautinių šokių grupė, kuri gana 
gražiai išpildė šešlus tautinius šo
kius; kalvelį, šustų, rugučius, jon
kelį, kepurinę ir oželį.

Daugumas žiūrovų lietuviškus 
tautinius šokius matė pirmų kartų. 
Grupės vadovui A. Mikalauskui ir 
visiems šokėjams linkime ir toliau 
sėkmingai dirbti.

šio koncerto surengimui ypatin
ga padėka tenka kun. J. Gutaus
kui, p. Serafinaitei, kun. Gruoniui, 
p. Va'čiuliul ir kitiems prie šio kon
certo prisidėjusiems. A.K.

COVENTRIO KANADIEČIAI — 
MIŠKE

Rugsėjo antroje pusė jo, po dide
lių vargų ir susijaudinimo, pen
kioms Coventfyje gyvenusioms šei
moms, pavyko išemigruoti Kana
don. Gautomis žiniomis, keturios 
šeimų galvos (Barzevičius, Gudavi
čius, Astrauskas ir Simonaitis), ne
gavusios kito darbo, išvyko žiemos 
sezonui miškų darbams. Reikia pa
stebėti, kad ir.t’e, kurie labai gerai 
mokėjo anglų kalbų (J. Barzevi
čius), arba net turį kitas specialy
bes, negalėjo šiuo metu Kanadoje 
susirasti kitokio darbo.

LIETUVIU NAMUOSE
šių savaitę paskutinį kartų vie

šėjo J. Tunaitis, Fort William 
(Scottland) skvriaus oirmintokas 
ir to skyriaus narys Virginavičius. 
Abu išvyko Kanadon. Pereitos svai
tės gale namuose buvo apsistojęs 
Mažeika su šeima. Išvyko Ameri
kon. Corby skyriaus iždininkė P. 
Navickienė palydėjo skyriaus narį 
Miušį, pagalbėdama jam sutvarky
ti emigracinius dokumentus. Milu- 
šis išvyko Kanadon. Tuo pačiu la’- 
vu Kanadon išvyko J. Mackevičius.

DANAS LIETUVIŲ NAMUOSE

Pereitų pirmadienį danų studen
tas R i n i lankėsi lietuvių namuo
se. Prieš metus jis atvyko Anglijon 
automobilių gamybos studijoms. 
Kurį laikų gyvenęs Leicesteryje, 
kur ir susitiko lietuvius. Iš jų suži
nojęs, kad Londone lietuviai turi 
namus Jr juose galima aps!stoti. 
Danų studentas susižavėjo lietuvių 
tautodailės rinkiniu ir, apskirtai, 
stebėjosi, kad neskaitlinga šitame 
krašte lietuvių kolonija įveikusi 
įsigyti Londone gražų pastatų.

PAKEITIMAS

P. F. Neveravičlaus paskaita te
ma „Literatūrinės kūrybos dalia 
nūdienėj Lietuvoj“ bus ne lapkri
čio 11 d., bet lapkričio 10 d. 7 vai. 
p. p. Lietuvių Namuose.

RADIJAS
Amerikos Balso lietuvių kalba 

transliacijos būna 5 kart į dienų.
4 vai. 15 min. — 251 m., 49, 41, 
31 ir 25 m. bangomis.
13 vai. 00 min. — 41, 31 ir 25 m. 

bangomis.
16.00 — 16.15 min. — iš JAV-bių
19, 16 ir 13 bangomis ir iš kitų 

stočių 251, 49, 41, 31, 25, 19, 16 
ir 13 m. bangomis.

21.45 — 22.00 min. — iš JAV-bių
31, 25, 19 ir 16 m. bangomis ir iš 

kitų 'stočių 49, 41 ir 31 m. 
bangomis.

22 vai. 30 mm. — 49 m. banga.
Valandos nurodytos Grinvičlo 

laiku (G.M.T.), kurį rodo laikro
džiai D. Britanijoj nuo spalių 22 
dienomis.

SU GYVENIMAS
ATŽALYNAS 

IŠTIESKIME PAGALBOS RANKĄ JAUNIMUI
Mūsų priaugančios kartos klau

simas yra apverktinas, degantis. 
musu vaikai pamiršti ir apleisti. 
Jie yra patekę į svetimų įtakų ka
tilų, kuriame yra naikinama jų 
tautinė sąmonė. Komikai, kr.ketai, 
futboiai ir kaubojai yra apvaloę jų 
jausmus. Bendravimas su šio 
krašto jaunimu ugdo juose sveti
mus papročius ir prisirišimų prie 
vietinės aplinkos. Ntpaslaptis, kad 
šiandien dalis mūsų vaikų miel.au 
kaloa svetima kaloa, o savosios 
vengia net ir tarpusavame bendra
vime. Tūtų net ir gimtos kalbos 
akcentas yra gerokai iškreiptas, 
sugadintas. Jeigu taip bus ir to
liau, tai atsitiks, Kad su mūsų am
žiumi baigsis ir lietuviškos salelės 
šiame krašte.

Mes patys esame pasinėrę asme
niškuose reikluose ir gyvename 
dabarties rūpesčiais, nekurdami 
ateities. Tiktai dalis dabartinių 
mūsų pastangų turi reikšmės mū
sų ateities siekiams. O šitų siekių 
grandinėje bene svarbiausiu nare
liu ir yra mūsų vaikai. Mes būkime 
pasenę ir pavargę ir jiems teks 
kurti ateities Lietuvų. Bet jų kūry
ba bus skurdi, nes juose bus išse
kusi lietuviška esmė; gimtos kal
bos meilė, savo krašto istorijos ir 
geografijos pažinimas, savi papro
čiai ir t. t. Dėl to ir tenka susirū
pinti mūsų ateities kūryba, šiuo 
atveju mūsų prieauglio tautiniu 
auklėjimu.

Organizacija. Mūšų vaikų auklė
jimas vykdytinas organizuotu bū
du. Vienų tėvų pastangos šiame 
reikale yra persllpnos. Prie aukš
tųjų vadovaujamųjų organų būti
nai turi būti švietimo ir auklėjimo 
institucijos, kurių veikla turi būti 
efektyvi. Jų pareiga organizuoti 
tremties mokyklas, sudaryti mokslo 
programas, parūpinti mokslo prie
mones, paskirstyti mokytojus ir t. 
t Būtų visai racijonalu, kad tokia 
institucija veiktų prie Pasaulio Lie
tuvių Bendruomer.es Centro, kuri 
koordinuotų švietimo ir auklėjimo 
veiklą. Į šį darbą taip pat turėtų 
intensyviau įsijungti vietinės sky
rių valdybos. Pastaruoju metu, 
kol minėtos institucijos, kur jos 
yra, nieko konkretaus nėra pada
riusios, kai kurios skyrių valdybos 
yra tiesiog pakaltintinos stoka ge
ros valios šiame reikale. Taigi tik 
visuomeniškai galvojant ir organi
zuotai dirbant, lietuviško atžalyno 
auklėjimo ir švietimo klausimas 
būtų įstatytas bent į pakenčiamas 
vėžes.

Tremties mokyklos. Pastaruoju 
metu šių mokyklų tinklas yra 
neišplėstas. Vienur jos veikia, kitur 
jų visiškai nėra. Jos turi būti visur 
ten, kur yra bent 2-3 vaikai. To
kiose mokyklose, kur reikia, turėtų 
būti bent du skyriai: vienas — pra
dedantiesiems, antras — šiek tiek 
pažengusiems. Mūsų sąlygose dar
bas mokyklose reikalauja daug 
energijos, pasiryžimo ir pasiaukoji
mo. Jei šitų trijų dalykų nestigs, 
pasekmės bus apčiuopiamos. Svar
biausias dalykas programa ir 
mokslo priemonės. Bet šie dalykai 

PRANCŪZIJOS LIETUVIU ŠALPOS 
D-JOS METINIS SUVAŽIAVIMAS

š.m. spalio 14 d. Paryžiuje įvyko 7 Draugijos skyriai. Veikliausias
Lietuvių šalpos Draugijos Prancū
zijoje visuotinas metinis susirinkl-l 
mas.

Senajam Valdybos pirmininkui' 
kun. Tėvui K. Pečkiul išvykstant 
Į Kanadą buvo išrinkta nauja 
Draugijos valdyba. Ją dabar suda
ro: p. O. Bačklenė — pirmininkė, p. 
E Gedgaudienė — iždininkė, p. Pr. 
Dulevičius — vice-pirmlninkas, p. 
J. Masiulis — sekretorius ir p. D. 
Gravelis — narys.

Į revizijos komisiją išrinkti: p. 
Michelevičlus, p. žebertaevičius ir 
p. A. Puškorius.

Pagal buv. valdybos pirmininko 
kun. Tėvo Pečkio, iždininkės p. 
Gedgaudienės ir revizijos komisijos 
pirmininko p. P. Puškoriaus pra- 
neš'mą Lietuvių šalpos Draugija 
turi Prancūzijoje 196 narius, kurių 
Paryžiuje gyvena 80. Pereitais me
tais emigravo 12 narių ir naujų 
narių įsirašė 6. Provincijoje veikia

skyrius Alzase — Mulhouse, įkurtas 
I nž. Stašaičio in ciatyva ir palaiko- 
Įmas gražaus būrelio labai energin- 
ggų ir susipratusių lieuvitų, grįžusių 
ir čia įsikūrusių po 5 metų sunkios 
ir pavojingos tarnybos prancūzų 
svetimšalių leg’jone.

Prie Draugijos veikia dvi sekci
jos ■— moterų ir studentų, kurios 
palaiko ryšius su tarptautinėmis 
organizacijomis. Moterų sekcijai 
vadovauja p. O. Bačkienė, studen
tų — p. Venckus.

Už suteiktą ypatingai vertingą 
paramą draugijai ir visiems Pran
cūzijoje gyvenantiems lietuviams 
susirinkimas pareiškė BALFui ir jo 
įgaliotiniui Prancūzijoje Dr. S. A. 
Bačkiui labai nuoširdžią ir didžią 
padėką.

Visuotinas susirinkimas nutaria 
surengti šiemet tradicines lietuviš
kas Kalėdų Kūčias. Išrinkta tuo 
reikalu rūpintis 5 asmenų komisi

yra Švietimo ir Auklėjimo Institu
cijos kompetencijoje.

Vaikų literatūra. Sis reikalas yra 
Itin, svalbus ir kartu trog.šKas. Mū
sų vaisai be rašyto lietuviško žo
džio, kaip žuvis be vandens. Jie 
griebiasi svetimos knygos ir 
iaisraščio, kurie juos išveda iš tau
tinės pusiausvyros. Čia neturėda
mi jokios vaikų literatūros, turime 
jvs iš kur nors Įsigacenti. Kaip ir 
visur tvitoT, šiame reikale saugiau
sia yra pažengę Amerikos lietuviai. 
Tad į juos ir tenka kreipti savo 
žvilgsnius. Bet kadangi Amerikoje 
leidžiamos lietuviškos knygos ir 
laikraščiai mums yra labai bran
gūs, tai to krašto lietuviškos leidy
klos turėtų mums padaryti didelę 
n«oiaidą, savųjų tarpe pavaryda- 
mos mažą dumpmgą. Amerikos lie
tuviškų knygų ir laikraščių leidy
klos dėl mūsų nepajėgumo pirkti 
Amerikoje knygas įsitikins kad ir 
šio mažo pavyzdėlio: jei amerikie
tis lietuvis perka knygą už 5 dol. 
60 centų, kuriuos jis uždirba maž
daug per 4 valandas, tai Anglijos 
lietuvis už tas pačias knygas turės 
mokėti 2 svarus, kur.us jis uždirba 
per 2 dienas, arba 16 valandų. Su
prantama, kad keturių valandų už
darbis yra ne tas pats, kaip dviejų 
dienų. Dėl to amerikiečiai lietuviai 
turėtų ateiti mums į pagalbą. Juk 
nesvarbu, kur mes prarasime lie
tuvį — Amerikoj, Anglijoj, Austra
lijoj ar kur kitur1.

VaiktĮ literatūros reikalu reiktų 
padaryti žygių ir vietoje. Čia galėtų 
ateiti Į pagalbą ir Britanijos Lie
tuvis, skirdamas vaikams bent vie
ną puslapį. Atrodo, kad laikraštis 
dėl to nenukentėtų, nes jame yra 
talpinama medžiagos, kurios galė
tų ir nebūti. Atvirkščiai, jis tik 
praturtėtų, nes vaikų puslapis būtų 
mielai skaitomas ir kai kurių 
suaugusių, jei jame būtų spausdi
nami tie švietimo ir auklėjimo da
lykai, kurių jie nespėjo, ar negalė
jo įgyti mokykloje Lietuvoje.

Stovyklos ir iškilos. Vasaros me
tu apygardų ribose turėtų būti or
ganizuojamos stovyklos, kurių me
tu vaikai turėtų progos susitikti, 

LIETUVIŠKOS VESTUVĖS COVENTRY

Pareitą sekmadienį Coventry susituokė Laima Aleksaitė ir 
Kv. Dargis. Abu jaunieji buvo veiklūs Coventro skyr. nariai.

ja: p. Venckuvienė, p. Petkevičaitė, 
p. Kalganovlenė, p. čečevienė ir p. 
Dulevičius.

Susirinkimui pirmininkavo Dr. 
Bačkis ir sekretoriavo p. Gedgau
dienė ir p. švlmiickas.

Dr. Bačkis užbaigiamas susirin
kimą palinkėjo visiems lietuviams 
vieningai dirbti, než'ūrint į praeitį, 
tik į ateitį; užmirštant praeityje 
pasitaikiusius ginčus ar resuspra- 
timus, prisiminti, kad lietuviškas 
reikalas visus įpareigoja kuo glau
džiausio bendradarbiavimo, sutari
mo, sus’klausymo.

Išsiskirstyta sugiedojus Tautos 
Himną. J. M.

pabendrauti, įgauti lietuviškų įpro_ 
čių ir t:t. Be specialios pramogi
nės programos, čia būtų galima 
patikrinei valkų įgytas žmias trem
ties mokykloje. Visos Anglijos lie
tuviukams ruošiamos stovyklos 
vargu pasieks didesnį tikslą, nes 
dėl susisiekimo brangumo ne visi 
vaikai galės pasinaudoti. Be sto
vyklų, galėtų būti organizuojamos 
vaikų iškilos pas vieni kitus. Su
maniai šiems reikalams vadovau
jant, tūtų galima vaikams įskiepyti 
daug lietuviškos dvasios.

švietimo fondas. Lėšos vaikų 
literatūrai, švietimui ir auklėjimui 
turėtų būti organizuojamos taip 
pat visuomenišku būdu. Vienų tė
vų pastangos čia nieko nepadės. 
Jie yra materiališkai nepajėgūs, 
daug nepajėgesni, kaip bevaikės 
šeimos ir pavieniai asmens. Dėl to 
pastarieji tautiečiai čia itin turėtų 
ateiti į pagalbą. Visiems bendrai 
mokant nustatytą mokestį, būtų 
galima sudaryti švietimo Fondą, 
kuris turėtų būti valdomas švie
timo ir Auklėjimo Institucijos, ku
rios kompetencijoje ir yra vaikų 
išauklėjimas gerais lietuviais. Tik 
daugiau tautinės sąmonės, inicia
tyvos, pastangų ir pasiaukojimo, o 
lėšų mūsų priaugančios kartos ug
dymą paremti bus.

Tėvai. Be abejo, valkų auklėji
me svarbiausią vaidemenį vaidino 
ir vaidins tėvai. Jiems tik yra rei
kalinga visuomeniška parama. Ta
čiau tūli tėvai turėtų truputį dau
giau kreipti dėmesio į savus vai
kus. Jei šiandien vaikai permažai 
pasinaudoja kad ir kukliomis au
klėjimo priemonėmis, kaip Trem
ties Mokykla, tai kalti yra tėvai. 
Nepasiuntimas vaikų Į mokyklą, 
neprivertlmas paruošti pamokas, 
toleravimas jų palinkimo svetimy
bių kryptimi ir, ypač, Šeimoje var
tojimas svetimos kalbos yra jų di
delis nusikaltimas ateinančioms 
kartoms. Jeigu nebus dvasinio ir 
tautinio skurdo šeimoje ir visuo
menėje, tai ir mūsų lietuviško at
žalyno klausimas nebus toks 
aktualus.

SPORTAS
SPORTININKŲ DĖMESIUI

D. B. Lietuvių Sporto Sąjos 
Vadovybė praneša;

1. 1951/52 m. šachmatų pirme
nybių finaliniai susitikimai bus 
įvikdyti 1952 m. sausio mėn, pa

baigoje (tiksli data bus pranešta 
vėliau), todėl visi lietuvių sporto 
klubai įpareigojami nevėliau kaip 
iki 1952 m. sausio 15 d. pravesti 
savo vidaus šachmatų pirmenybes, 
kad išaiškinus du geriausius žaidė
jus, kurie atstovaus klubą phme- 
nybėse. Pavieniai gyveną šachma
tininkai prašomi prisijungti prie 
arčiausiai esančio jau veikiančio 
sporto klubo, ar įsteigti naują klu
bą, apie tai tuoj painformuojant 
Sporto Sąjos Vadovybę šiuo adre
su: V. Steponavičius, 87, Brompton 
St. Oldham, Lancs.

2. Pranešama lietuviams stalo 
tenisininkams, kai stalo ten s j p r- 
mengbes įvyks 1952 m. balandžio 
mėn., todėl prašome pasistengti 
susitvarkyti su laiku, kad išven
gus susikryžiavimų su įvairiom's 
anglų stalo teniso žaidynėmis. 
Prašome visus pavieniai gyvenan
čius stalo tenis'nlnkus, kai tik bus 
galima, pranešti mums, kuri ba
landžio mėn. diena yra jums pato
giausia. Pirmenybės įvyks Hall- 
faxe.

DBL Sporto Sąjos Vadovybė

SPORTO ŽINIOS
* Šių metų spalio 27—28 d. To

ronte įvyksta pirmoji šiaurės Ame
rikos lietuvių sporto Olimpiada, 
kurioje sutiko dalyvauti lietuvių 
sporto klubai Iš Amerikos ir Kana
dos. Olimpiadą ruošia Toronto 
sporto klubas „Vytis“.

* Kanados tautinės parodos me
lu buvo suruoštas stalo teniso tur
nyras, kuriame labai gražiai pasi
rodė lietuvis Pašaa.skas, laimėda
mas antrą vietą.

* Rio de Janeiro mieste vyksta 
tarptautinis imtynių turnyras, ku
riame dalyvauja geriausi Brazili
jos, Ispanijos, Portugalijos, Italijos 
ir Japonijos imtinlnkal. Turnyro 
vienas favoritų laikomas lietuvis 
Stepas žlčkus. šia proga populia
rus Brazilijos žurnalas „O Cruze
iro“ įsidėjo keletą ž čkaus nuotrau
kų ir jo siortinės karjeros aprašy
mą.

* Berlyne lankėsi garsusis ame
rikiečių lengvaatletas J. Ovens'as, 
1936 m. Pasaulinėje Sporto Olim
piadoje Berlyne laimėjęs 4 aukso 
medalius. 70.000 Berlyno gyventojų 
atvykusiam Ovens'ui sukėlė milži
niškas ovacijas.

* Britų I.nperijos ir Europos pus-
surkaus svorio bokso čemplo'as 
Don Cockell'ls šiomis dienomis 
Londone įvykusiose bokso rungty
nėse nokautu nugalėjo savo tautie
tį Albertą Finchą, tok'u būdu ap- 
gindamas savo titulą. D. Cockell’is 
yra laikomas vienu geriausių da
bartinio meto pussunkaus svorio 
boksininku pasauly. Ateinančių 
metų pradž'oje jis susitiks su ame
rikiečiu Joe Maxim'u kovoje dėl 
pasaulinio pussunkaus svorio čem
piono titulo. ■ M.K.

KNYGOS, RAŠTAI
„žemė“ — poezijos antologija, 

200 puls., kaina 4 dol. Atspausalnca 
ir išleista „Lietuvių Dienų“, 9204 
S. Brodway, Los Angeles 3, CaLf. 
Antoiogiją redagavo poetas Kazy s 
Bradū-as, išsamų įvaaą (65 puisl.) 
parašė Juozas Girnius. Antologija 
apima J. Kė..što„ K. Bradūno, A. 
Nykos-Niliūno, V. Mačernio ir H. 
Nagio geriausius kurinius.

Knyga’ yra lliustr_ota spalvoto-
nūs autorių nuotraukomis, gražiai 
išleista. Poezijos mėgėjui bran
gi ir reta dovana.

* * *
„Ramybė man“ — Juozas Kėkš

tas. Poez.jos landas, 45 pusi. Išlei
do Gabija, 1951 m., kaina 0.80 dol. 
Knyga gaunama šiuo adresu: Ga
bija, 390 Union Ave., Brooklyn 11, 
N. Y.

„Darbo Rankos“ Nr. 3 (9), Pary
žius, 1951 m. rugsėjo mėnuo. Pir
masis lietuvių periodinis leidinys 
Prancūzijoje. Leidžia Darbo Lietu
vių Sąjunga. Vyr. redaktorius J. 
Masiulis.

Tai žurnalo formato, 26 pusi, ro
tatorium spausdintas aktualus ir 
rimtas savo turiniu Prancūzijos 
lietuvių leidinys.

REIKALINGAS vyras be šeimos, 
patyręs r.ylono, rayono siūlų darbe 
prie mestuvų (kreel) ir sukimo ant 
velenų mašinos (warper) sukėjas. 
Kreiptis; The United Turkey 
Red Co Ltd., Alexandria, Scotland, 
Galima rašyti lietuviškai,
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BRITANIJOS LIETUVIS

RUSIJOS GAMYBINIS APIE NORMALIAS IR NENORMALIAS LUPAS
PAJĖGUMAS

Sovietų Rusijos gamybinis pajė
gumas tėra tik menka trupmena 
to gamybinio pajėgumo, kuri turi 
laisvasis pasaulis; bet Rusijos 1945 
—50 metų gamybinės pastangos la
bai smarkiai primena 1933 - 39 
metų nacinę Vokietijų.

Kritiški klausimai, kurie šaukte 
šauktųsi atsakomi, būtų tai, kiek 
toli Rusijai yra pralenkusi anuome
tinę Vokietiją Ir klek laiko užtruk
tų, kol ji turėtų ginklų persvarą 
prieš laisvąsias tautas?

Aiškiai atėjo laikas, kada viešoji 
laisvojo pasaulio nuomonė turėtų 
susipažinti su šį reikalą liečiančio
mis statistikomis ir nuoširdžiai įsi
gilinti J jas.

Nors sovietų statistika paprastai 
yra klaidinanti, vis dėlto ją skaity
damas ir didžiausias pesimistas 
prieitų išvados, jog Rusijos visos 
gamybos santykis, palyginti su 
Amerikos gamyba, iš tikro tėra 
mažiau negu trečdalis, o gal būt 
mažiau negu ketvirtis.

Jei dar palyginsime kitų laisvųjų 
tautų gamybinius šaltinius su Ru
sijos satelitų šaltiniais, visa laisvo
jo pasaulio gamybinė jėga vis dėl
to bus žymiai įspūdingesnė. Dau
gelis kvalifikuotų stebėtojų tiki, 
kad rusų pateikiamieji skaitmenys 
rodo žymiai išpūstus tlkroslus pa
siekimus; jei skaitmenis imame ar
ti tikrosios reikšmės, jie iš tikro ro
do ypač didelį gamybinį pakilimą 
tarp 1926 ir 1940 metų ir tarp 1945 
Ir 1950 metų, čia pažymėtina, kad 
net tuo atveju, jei imame tuos (Iš 
dalies propagandinius) sovietų 
neapdirbto plieno, elektros Jėgos ir 
kitų gyvybinių pramonės dalykų 
skaitmenis, tai jie bus ne didesni 
už ketvirtadalį — Iki trečdalio — 
Amerikos gamybos.

Norėdami palyginti galimąjį ko
munistinio bloko silpnumą, turime 
pridėti Rytų Europos kraštų gamy
bą vienai pusei, o šiaurės Atlanto 
kraštų sąjungos gamybą kitai pu
sei. žymiai ryškiau paaiškėja rei
kalas, kai dar pridedame britų im
perijos užjūrnių kraštų ir kitų lais
vųjų valstybių gamybą prieš Kini
jos pramonės gamybą (šitoji nepa
teikia jokių skaitmenų).

Iš Rusijos sąmatų specialiosioms 
pramonės šakoms, iš jos valstybi
nio biudžeto skaitmenų Ir remian
tis stebėjimu galima pasidaryti Iš
vadas, kad Rusijos valstybinės pa
jamos pastaraisiais metais svyruo
ja tarp 45—55 milijardų dolerių, o 
Amerikos išlaidos per metus vien 
saugumo reikalams nuo 1951 metų 
galo pasieks tokią sumą.

Jei Rusijos biudžetas iš tikro 
yra tarp 50—60 milijardų ir jei 59 
procentai to biudžeto skiriama pra
gyvenimo reikalams, tai Rusijos 
gyventojo metinės būtinos išlaidos 
suktųsi maždaug apie 150—180 do
lerių, o brito apie 400 dol. ir japo
no apie 100 dol.

Prlleisdami, kad sovietų vadai 
pajėgia tą pragyvenimo lygį numuš
ti iki japono pragyvenimo lygio, tai
gi mažiausio lygio, tai ji gynybos 
reikalams galėtų skirti nuo 17 iki 
25 milijardų dolerių ir dar sudari
nėti gamybines atsargas ir vykdyti 
statybas. Bet ir šituo kraštutiniu 
atveju, pradedant nuo šhj metų 
galo, Amerika gynybos reikalams 
kasmet skirs po 2—3 kartus tiek, 
kiek Rusija.

Priimdami visas šitas Rusijos 
silpnumo sąlygas, vis dėlto neturi
me pagrindo dideliam pasitenkini
mui. Jei komunistinio pasaulio 
pramonės pajėgumas teprilygtų tik 
ketvirtadaliui laisvojo pasaulio 
pramonės pajėgumo, reikia neuž
miršti, kad komunistai pirmauja 
darbo jėgos ištekliais. Pagal komu- 
nistinę ekonomiją darbo jėga yra 
pigi (tik mašinos brangios), ir jie 
gali pajėgti pigiai sudaryti didžiu
les armijas ir paleisti jas maitintis 
už savo krašto ribų. Reikia taip 
pat neužmiršti, kad Rusijos pramo
nė plečiasi. Oficialūs sovietų duo
menys rodo, kad 80 procentų visos 
pramonės sukoncentruota rytiniuo
se rajonuose (kurių niekad nebuvo 
užėmę vokiečiai), o prieš karą te
buvo tik 67 proc. Bet tai leidžia 
spėti, kad kitose vietose ta pramo
nė dar nėra pasiekusi prieškarinio 
lygio. O jei Rusijos išlaidos kari
niams reikalams būtų tik apie 7 
milijardus dolerių kasmet, Vakarų 
tautas šitai verstų tik smarkiau pa
sispausti. Kiekvienas Rusijoje gin
klavimosi reikalams išleistas dole
ris reikalauja iš Amerikos skirti 
šitiems reikalams daugiau negu 
dolerį. Kai dėl kariuomenės, tai 
truputį abejotina, ar Rusija gali 
turėt-i daugiau jos, negu kad vaka
riečiai galėtų suorganizuoti. Jei ši
tos karinės pajėgos peržygiuotų 
Vakarų Europą, tuomet Rusijos 
pramonės pajėgumas per vieną 
naktį dvigubai pakiltų. Bet jei Sta
linas dar bent 18 mėnesių nepra
dės žaiblnio karo, laisvasis pasau
lis savo karine jėga pasivys komu
nistus maždaug apie 1952 metus, 
išskyrus žmonių kiekius.

Vis dėlto, nors neišmintinga per
vertinti save, taip pat neišmintin
ga ir jaudintis.

Viename Ekonomisto straipsnyje 
buvo nurodyta, jog iš spausdintųjų 
rusų statistikų aiškėja, kad 1948 
metais 14 procentų Rusijos valsty
binio biudžeto buvo skiriama gyny
bos reikalams, 6 .procentai staty
bai, 21 proc. pelno įmonėms ir tik 
59 proc. personaliniam naudojimui. 
Jei tie skaitmenys teisingi, tai 
nors Rusija tais 1948 metais dau
giau negu du kartus didesnį savo 
biudžeto procentą skyrė gynybos 
reikalams, palyg-inti su Amerika, 
vis dėlto jos tų metų gynybos išlai
dos, sudariusios apie 7—8 milijar
dus dolerių, tebūtų tik pusė tiek 
per metus, klek Amerikos gynybos 
išlaidos prieš Korėjos karą.

Daugelis stebėtojų tiki, kad Ru
sijos ginklavimosi išlaidos yra kur 
kas dinesnės, negau tie skaitmenys 
rodo. Esama dviejų vietų, kur tie 
skaitmenys galėtų klaidinti. Pir
ma, jei komunistiniai skaitmenys 
yra tikri, taigi tokie, kaip pateikti, 
tai tie 6 procentai biudžeto, kurie 
skiriami statybai, gali būti naudo
jami karinėms atsargoms sudari
nėti, Ir tas 21 procentas, skirtas 
pelno įmonėms, naudojamas taip 
pat grynai ginklavimosi pramonei.

Nors šitokiam aiškinimui galima 
pripažinti tiesos, bet būtų įdomu 
baigti Istoriją iki galo. Tie 6 pro
centai, skirti statybai, gali atrodyti 
dideli, palyginti su Vakarais, bet 
tokiam kraštui, kuris yra labai išsi
plėtęs, kuriame dėl šaltų žiemų 
sunkiai įmanomas susisiekimas, tai 
nėra kažkas ypatinga. Ir tas 21 
procentas (britai 1949 m. tokiems 
pat reikalams skyrė 13 procentų 
savo biudžeto) negali būti labai 
perdėtas, turint galvoje vis dėlto 
didėjančią Rusijos gamybą.

Jei tie gamybą vaizduojantieji 
skaitmenys yra gryna propaganda, 
tai Rusijos biudžeto skaitmenys, 
kurie čia analizuojami, per aukštai 
vertinami, ir ji yra silpnesnė, negu 
manome.

Jei Rusija ginklavimosi išlaidas 
didina, be tų kasmetinių 7—8. mi
lijardų dolerių, tai ji mažina tuos 
59 procentus, skirtus personali
niam naudojimui. Didž. Britanija 
net ir tuomet, kai karas smarkiau
siai liepsnojo, nepajėgė šitiems rei
kalams skirtojo biudžeto sumažinti 
daugiau kaip iki 50 proc. viso biu
džeto, o nacinė Vokietija Čia visiš
kai nieko nepajėgė nukirpti. Nega
lima sutikti su tuo, kad toks netur
tingai gyvenąs kraštas, kaip Rusi
ja, galėtų čia kažką daugiau pada
ryti, negu Britanija, palyginti tur
tingesnė. Bet reikia pripažinti, kad 
vergų darbo stovyklose pragyveni
mo lygis negali būti aukštas.

LIETUVIAI SVETUR

giau savotiškos skaidrios medžia
gos —eleidino, o po epiteliu esančių 
stipriai krauju pripildytų krauja
gyslių tinklas yra gausesnis jr yra 
arčiau paviršiaus negu kitur. 
Trumpai sakant — lūpų raudonu
mas pareina nuo persišviečiančio 
per odą kraujo. Pažymėtina, kad 
raudonoji lūpų dalis neturi plaukų, 
taukinių ir prakaito liaukučių kaip 
kad. paprastoji oda. Naujagimių lū
pos turi mažyčių karpučių eilutes, 
kurios padeda žindymui. Vėliau jos 
pranyksta.

Normalios lūpos dėl jose esančių 
raumenų ypatingos kombinacijos 
yra nepaprastai paslankios, jud
rios ir sėkmingai tarnauja kalbai, 
mimikai. Tik stebėkit kokias žavin
gas šypsenas daugelis moka sukom
binuoti! (Kai reikia ir kai nori, ži
noma!). Vargu ar bereikia primin
ti, kad lūpos tarnauja burnos ati
darymui ir uždarymui. Baisu ir pa
galvoti, kas būtų, jei negalėtume 
burnos uždaryti (kada reikia!) ar 
jos atidaryti (irgi kada reikia)

Lūpos turi labai jautrų lytėjimo 
jausmą. Tai gal vienas iš motyvų, 
kad jos naudojamos bučiavimuisi. 
Bet reikia nepamiršti, kad lytėjimo 
jautrume pirmą vietą užima' no
sies galiukas! Girdėjau, kad kaž 
kurioj pasaulio daly susitikę žmo
nes pasitrina nosies galiukais, o ne 
bučiuojasi... Ar nereikėtų ir kultū
ringame pasaulyje įvesti nosinį 
buč’avimos! būdą, nes jis būtų žy
miai higteniškesnis, už mūsiškį — 
lūpinį!...

Tai tiek apie normalias lūpas ir 
jų paskirtį.

Nenormalios lūpos. Ne
normalumai gali būti įgimti ir įgy
ti, arba, žinoma, abu kartu. Iš 
įgimtų lūpų sudarkymų plačiau
siai žinomos „kiškio lūpos“; kai bū
na nlyšys viršutinių lūpų vidury dėl 
vystymosi sutrikimų, šis plyšys gali 
apsiriboti tik viršutine lūpa bet ga
li tęstis ir išilgai visą gomurį ir 
taip sujungti burnos ruimą su no
simi: tai vadinasi „vilko ryklė". 
Kartais kūdikiai apslgema su ne
normaliai didelėmis ir storomis lū- 
poims. Kiti įgimti lūpų sudarkymai 
būna taip reti, kad neverta čia 
ap’e juos nė kalbėti.

Iš įvairių gyvenimo bėgyje įgy- 
t ų nenormalumų čia paminėsiu 
tik svarbiausias ir gyvenimiškiau- 
sias.

1) Lūpų vėžys (ypač pypkės 
„cibuko“ vietoje!) ir sifilis yra 
gana dažnas. Sifilis lūpose sutinka
mas visose trijose stadijose.

2) Sutrūkinėjusios lūpos 
būna: karštligėm sergantiems, bū
nant šaltame vėjuje ar mėgėjams 
jas kramtyti, draskyti gnaibyti. Si- 
filitikai naujagimiai gali turėti bū
dingai sutrūkinėjusias lūpas.

3) Visos o dos ligos (kurių yra

Taip jau yra, kad žmonės dau
giausiai kalba apie tai, ko jie ne
supranta, nežino ar ko jiems trūk
sta. Jau tūkstančius metų buvo (ir 
dabar tebėra!) neišsemiama tema 
apie Dievą, meilę, sielą, moteris ir 
tt. Tas tik parodo, kad kalbantieji 
ar rašantieji apie šiuos dalykus dar 
nenusimano... Ir medicinos moksle 
daugiausiai kalbama apie tokias li
gas, kurios mokslui tebėra paslap
timi, pvz. vėžys, reumatizmas, pro
to ligos ir tt.

Bet yra dalykų, apie kuriuos dau
giau ar mažiau žino tam tikrų spe
cialybių žmonės, o kiti jokio supra
timo apie tai neturi. Nekalbėsim 
čia apie atomus, televizorius, kos
minius spindulius ir kitokius pra
jovus, o tik parsvarstysim tokį kas
dienišką ir visiems matomą dalyką 
kaip lūpos.

Ir ko poetai jr rašytojai neprira
šė apie lūpas ir kiek popieriaus ne_ 
prlgadinoi Deja, iš tų jų raštų vis- 
vlen niekam nepaaiškėjo, kas tos 
lūpos yra ir kam jos reikalingos...

Jei sutiktus gatvėje žmones pak
laustume kam reikalingos lūpos, 
tai, manau, gautume labai skirtin
gus atsakymus. Pavyzdžiui, vienas 
(tiksliau-viena!) nedvejodamas at
sakys: „Aišku, kad lūpos sutvertos 
bučlavlmuisl“ — ir nesileis į jokias 
tolimesnes diskusijas. Kitas pasa
kytų, kad lūpos sutvertos švilpavi
mui. Rūkorius kategoriškai pareik
štų: „Jei nebūtų lūpų — kur gi aš 
įsprausčiau cigaretę?". Neprausta
burnis iškoštų pro dantis: „Lūpos 
—tai plyšys keiksmažodžiams ir 
blevizgoms išleisti“. Susirūpinęs da
žų fabrikantas atkirstų: „Tamsta, 
—moterų lūpos — tai mano pragy
venimo šaltinis!“ Na, ir taip toliau. 
Būtų, žinoma, ir tokių, kurie tik pa
traukytų pečiais ir nieko neatsaky
tų. Pastarieji, aišku, pasielgtų gar
bingiausiai: jei ko nežinai ■— nieko 
nesakyk ir nemulkink kitų...

O medikas aptartų š; reikalą 
maždaug taip: lūpos — tai dvi 
mėsingos (i.y. susidedančios iš rau
menų, jungiamojo audinio, riebalų 
ir kraujagyslių bei nervų rezginio) 
raukšlės, apsupančios burną. Jų 
išorė padengta'oda, o vidus — glei
vine, ki tarp jų yra raudonos spal
vos pereinamoji dalis, kurią liaudis 
ir poetai ir vadina lūpomis. Iš tik
rųjų, tai tėra maža lūpų dalis. Bet 
kad nebūtų painiavos — ir čia dau
giausiai kalbėsim apie raudonąją 
lūpų dalį.

Normalių lūpų formą, dydį ir 
spalvą (tiksliau-atspalvį) nulemia 
rasinės, lytinės ir individualinės 
žmonių savybės. Sakoma; „Klek 
galvų — tiek minčių“, bet gal nesu
klysta pasakydami ir „Klek žmo
nių — tiek skirtingų lūpų“.

Pereinamoji lūpų dalis yra rau
dona dėl to, kad ją dengiąs odos 
epitelis yra plonesnis ir turi dau

eibės!) gali paliesti ne tik „odinę“, 
bet ir raudonąją lūpų dalį.

4) Lūpų pamčlynavimas būna 
dėl kraujo apytakos sutrikimų, t.y. 
sergant kai kuriomis širdies, plau
čių ir kraujagyslių ligomis.

5) Nenormaliai ir atstumiančiai
storos lūpos būna sergant kai 
kuriomis hormoninių liaukų ligo
mis, o taip pat lūpų uždegimų at
vejais. •

6) Tamsiai raudonos lūpos ir ■ 
skaisčiai raudoni skruostai būna 
dėl kairės širdies pusės vožtuvų 
susiaurėjimų.

7) Iškraipytos lūpos būna dėl 
veido nervų paralyžių ar randų po 
operacijų ir sužeidimų.

8) Drebančios lūpos būna 
nervų ligomis sergantiems ir alko
holikams.

9) Rudos spalvos lūpos bū
na savotiška Addisono liga ir van 
toj an tiems arseniką.

10) Prie nenormaliausių 
lūpų tenka priskirti dažytas 
lūpas, nes jos yra sąmoningai 
terliojamos.

Sveiku ir gaspadorlšku protu 
galvojantieji žmonės dažo daiktus 
tik kai juos nori apsaugoti nuo ge
dimo (puvimo, rūdijimo), kai natū
raliai jie yra negražūs ar kai nori 
pirkėją apgauti, — t.y., kai senų 
šlamštą nori iškišti už gerą. Protin
gas. žmogus nedažo ne tik deiman
tų ir kitų vertingų brangenybių, 
bet net aukso, sidabro, marmuro, 
nes dažai sumažintų jų vertę. Me
dicina turi aiškių įrodymų, kad da
žai ne tik neapsaugo lūpų nuo gedi
mo, bet neabojotinaj jas gadina! Iš 
to aiški išvada, kad dažomos tik 
negražios ir nesveikos lūpos arba 
kai galvoje šriubeliai atsisukinėję...

Nežinau, kaip seniai moterys da
žo lūpas. Tuo turėtų susidomėti 
istorikai. Plaukų raitymas žinotas 
jau prieš keletą tūkstančių metų. 
Lūpų dažymo mada gali būti dar 
senesnė, nes jos technika papras
tesnė, lengvesnė. Laukiniai žmonės 
dažo ne tik lūpas ir veidą, bet ir 
visą kūną. Mūsų laikų moterys, 
aišku, daug aukščiau stovi už lau
kines, nes jos dažo „tik“ lūpas, 
veidą,, plaukus, ir nagus. Sunku Įs
pėti lūpų dažymo mados atsiradi
mo priežastis, bet, logiškai galvo
jant, galima spėlioti, kad lūpų da
žymą turėjo pradėti laba; negra
žių, bei nesveikų lūpų (gal sifiliti
kė?) ar „minkštų“ smegenų savi
ninkė. Nesu pranašas ir negaliu pa
sakyti kaip ilgai lūpų dažymo ma
da dar tęsis, nes mada visada val
do protą! Bet tikiu, kad ateis lai
kas (gal po kelių tūkstančių ar net 
milijonų metų!), kada jaunuolis, 
sutikęs dažytų lūpų savininkę, pa
siteiraus; „Pasakyk, mano mieloji, 
ar tu esi laukinė, ar kvaila“?

K. VALTERIS

LIETUVIAI OLANDIJOJE
Tuo metu, kada iš Vokietijos 

prasidėjo emigracija į kraštus, su
tikusius priimti DP, nedidelis lie
tuvių būrelis atvyko Olandijon. Ta
čiau dar tais pačiais metais dalis 
jų pasuko atgal, matydami, kad 
emigrantams šitame krašte įsikur
ti nėra lengva.

Mažoji lietuvių kolonija buvo ne
žinoma ir užmiršta. Joje nėra nė 
vieno visuomenininko, nei lietuvio 
kunigo. Tik du, kitur išemigravę 
lietuviai — tremties draugai, nepa
miršo Olandijoje gyvenančiu drau
gų. Jų dėka ši kolonija buvo aprū
pinama liet, spausdintu žodžiu. 
Anglijoje gyvenąs Juozas Astašau- 
skas siuntė šiai kolonijai „Br. Lie
tuvį“, „Tremtį" ir retkarčiais kny
gas. o Amerikoje gyvenąs J. Ma- 
č’ulis du metus siuntė „Draugą“. 
Tokiu būdu ši kolonija žinojo, kaip 
gyvena lietuviai kituose kraštuose.

Vokietijoje gyvenančio tautiečio 
J. Sakalausko pastangomis šiai ko
lonijai pavyko užmegstl ryšius su 
kun. J. Dėdinu, kuris š.m. spalio 14 
d. aolankė Olandijos lietuvius, at
laikė pamaldas, paskaitė paskaitą 
ir, apskirtai, supažindino su darbo 
sąlygomis kituose kraštuose.

Tai buvo pirmas įvykis, kada po 
keturių atsiskyrimo metų ši kolo
nija susirinko bendroms pamal
doms ir išgirdo lietuvio kunigo pra
smingą ir paguodžiantį žodį, po 
pamaldų kukliam pobūviui susi
rinkta J. Kleivinlo bute. Arbatėlės 
metu kun. Dėdinas painformavo 
apie galimybes emigruoti kitur, pa

skaitė išsamių žinių apie dabarti
nę padėtį pavergtoje Tėvynėje.

Lietuviai, nori palaikyti ryšius 
su šiame krašte gyvenančiais tau
tiečiais, prašomi rašyti; Jokūbas 
Klelvinis, Chr. Quixstr. 32. Hoens- 
brock/LNederland.

J. K-nis.

— Brazilijos Lietuvių Bendruo
menės choras Įdainavo kelias plok
šteles: M. Petrausko —- „Gaudžia 
Trimitai“, M. Strolio — „Vėliavos 
iškeltos", B. Budriūno — „Tėviškė
lė" ir J. švedo — „Miškų gėlė“. 
Plokšteles platina choro valdyba.

— člkagietis dainininkas A. Bra
zis, išlaikęs konkursinius egzami
nus, yra pakviestas į Metropolitan 
Operą.

— Rašytojas Pulgis Andriušis pa
rašė naują knygą „Sudiev, kvletke- 
11“, kurią išleido „Australijos Lie
tuvio“ leidykla.

— P.L.B. Vokietijos Krašto Val
dybos švietimo skyrius ruošia var
go mokykloms ir po pasaulį išsl- 
barsčiusioms šeimoms „Lietuvos 
Skaitymų“ knygas, kuriose bus se
novės ir dabarties aprašymai. Kny
gos numatomos gausiai iliustruoti. 
Į darbą bus įtraukti geriausi lietu
viai rašytojai, pedagogai ir meni
ninkai.

— Čikagoje buvo paminėta gar
siosios Šiaulių gimnazijos 100 metų 
sukaktis. Kalbėjo Ben. Babraukas. 
Vikt. Biržiška, R. Skipitis, kun. VI. 
Cukuras ir eilė kitų buv, uslų tos 
gimnazijos mokinių ar mokytojų. 

Meninę minėjimo dalį sudarė de
klamacijos ir solo dainos. Dainavo 
operos solistė, buv. Šiaulių gimna
zijos mokinė Alė Kalvaitytė.

— Stasys Pieža, vienas Redakto
rių didžiojo Čikagos dienraščio 
„Herald American“, rugsėjo 23 d. 
iškilmingai atšventė savo vedybi
nio gyvenimo 25 metų sukaktuves.

— Prof. Dr Bagdonas labai skur
džiai gyvena vienoje Amerikos se
nelių prieglaudoje.

— Anna Kaskas, garsi Amerikos 
lietuvaitė, Metropolitain operos 
solistė, dainuos vieną svarbiųjų 
partijų Mendelsono kurinio „Eli
jah“, kuris bus išpildytas Worce- 
sterio auditorijoje.

— Amerikos laikraščių teigimu, 
seniausias DP atvykęs į tą kraštą, 
yra lietuvis Pranas Stibrys, 95 m. 
amžiaus.

— Toronto mieste, Kanadoje, 
gyvenantieji lietuviai teisininkai 
Įkūrė teisininkij draugijos skyrių,
kuriam pirmininkaus teisininkas 
Jonas Zovė.

— Montrealy Įsteigta šeštadienio 
mokykla. Į pirmą tos mokyklos pa
moką susirinko apie 60 mokinių.

— Vytauto Kasiulio dailės kū
rinių ketvirtoji paroda Paryžiuje 
susilaukė didelio pasisekimo. Be
veik visi parodoje išstatyti paveik
slai buvo parduoti.
— Vokietijos lietuvių vadovybė 
sudarė 60 kilnojamų knygynėlių ir 
juos paleis į tremtinių stovyklas.

ManchesterieČių dėmesui! Lap
kričio 3 d., šeštadienį, 6.30 vai. vak. 
Cheetham Hill Town Hall salėje 
(netoli Victor!jos stoties) įvyks Dr 
Kuzminsko vieša paskaita su dis
kusijomis tema: „Lietuvos Diplo
matijos šefo ir VLIKO susitari
mas“.

Po paskaitos šokiai. Veiks bufe
tas. Įėjimas 2/6.

Ieškomas Vytautas šikerls, gyv. 
Anglijoj. Atsiliepkite, arba žinan
tieji jo adresą praneškite Alfonsui 
Kontvainiui, c/o Price & Son Ltd., 
34-36 Manchester St., Christ
church, New Zealand.

Nottlnghamo Liet, klubo „Romu
va“ patalpose. (Sycamore Rd.) 
Bradordo Liet. Vaidybos Studija 
„Atžalynas“ lapkričio 10 d. 5.30 vai. 
p.p. stato 4 veiksmų dramą

„Aušros sūnūs“
Maloniai kviečiame visus Not- 

tinghamo ir apylinkės lietuvius at

DĖL KONTINENTINIŲ SKANUMYNŲ
Prašyk GOODFARE marinuotų silkių vyno padaže, rolmopsų, raugintų 
agurkų bei kopūstų, įvairių rūkytų žuvų, šprotų ir panašių dalykų, kurie 

sužadina apetitą prie visokių patiekalų.
Visuomet žiūrėk. kad ant dėžutės būtų GOODFARE etiketė.

Galima e.'Git: visose svarbiausiose kolonialinių, 
ii’.inm krautuvėse kiekviename mieste.

skanėstų ir

Maisto Pakavimas --Importas—tono Prekyba 
House of Goodfare, Gordon Street, Broughton, Manchester 7.

Telefonas: BLAckfriars 3535-6. Telegramos: „Goodfare, Manchester 7.“

silankyti. Važiuoti iš centro 31 
autobusui Sycamore Rd.

Nott. Liet, klubas „Romuva"

Noriu susirašinėti su lietuviais 
batsiuviais ir aulininkas. Viešiems 
į laiškus atsakysiu. P. Siemaška, 
35 Apper Duke St., Liverpool I.

Ieškomas Kazys Vaitkevičius, 
gyvenęs 55 Byron St., Derby. Ieško 
Elena Pacauskienč, gyv. 504 N. 
Dearborn Ave., Kankakee, ILL. 
USA.

Manchestery pamaldos: kiek
vieno mėn. pirmą sekmadienį 
Seselių bažnyčioj 10.30 
vai. Bjgnor Str., Cheetham. Prieš- 
išpažintis.

Kiekvieno mėn. trečią sek
madienį St. Mary's Eccles 12.15 vai.

Lapkričio pirmą sekmadienį Kris
taus Karaliaus Minėjimas bažnyl 
čioj ir salėj.

Londono Lietuvių bažnyčios var
gonų pašventinimas Įvyks spalio 
28 d. 11 vai. .

Klebonas
Mgr. WANDA SWIDERSKA, at

lieka mediciniškas kraujo analizes 
(Wassermann, Kahn), šlapumo, 
išaiškina ankstyvą nėštumą, me
tabolizmą ir t. t. 16, Gabriels Rd., 
London, N. W. 2. Tel. GLA 8776.

KELIONIŲ BIURAS
DICKIE, BORMAN GRANT & Co. 
24, Charles II St. London, S.W.l 
parūpina bilietus kelionei į visus 
pasaulio kraštus laivais, lėktu
vais, traukiniais ir sutvarko ke

lionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patikimas, 
be jokio specjalaus atlyginimo.

Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS 

Centrą).

*
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