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SUVAŽIAVIMO
MINTYS
Kiekvienas DBLS skyrių atsto
vų suvažiavimas sukelia gyvą Judėjimą ir dėmesį D. Britanijos
lietuviu tarpe. Ir tai suprantama,
nes DBLS yra viso šio krašto lie
tuviškojo gyvenimo variklis. Me
tiniai
suvažiavimai
sprendžia
klausimus, kurie liečia mūsų or.
ganizuoto darbo visumą, Ir dėl to
daugiau ar mažiau Jie yra įdomūs
visiems DBLS nariams.

Koki gi įdomesni klausimai bu
vo Išnagrinėti ir išspręsti šiame
suvažiavime? DBLS centro orga
nų pateikta veiklos suvestinė ro
do, kiek daug ši organizacija yra
padariusi bendram mūsų tautos
labui. Jos įtaka ir akcija^ žymi
tarpautiniuose
sąjūdžiuose/ siukiančiuose išlaisvinti Sovietų Ru
sijos pavergtas tautas. Ji subūrė
D. Britanijos lietuvius į organi
zuotą vienetą, kuriam nėra pavo
jaus greitai iškrikti ar išnykti.
DBLS savo narių tarpe
išugdė
abipusę toleranciją ir, palyginti,
aukštą visuomeninę kultūrą, kas
visados atsispindi metinių suva
žiavimų diskusijų džentelmeniško
je formoje.
Šitos DBLS narių visuomeninės
savybės leido ir šiame suvaž avi
me
be
aistros aptarti tokius
Jautrius klausimus, kaip bandy
mus į D. Britanijos lietuvių tarpą
importuoti srovinę veiklą. Vienin
gai konstatuota, Jog DBLS apim
tyje negali būti srovinės veiklos,
tačiau atstovai blaiviai Ir teigia
mai įvertino mūsų politinių par
tijų darbą Lietuvos
Išvadavimo
bare Ir Jų pasireiškimus ideologi
niuose bei politiniuose Internacio
naluose. Atsisakydamas svarstyti
srovines organizacijas
liečiančią
rezoliuciją,
suvažiavimas įrodė
ne tik gilų demokratinių principų
gerbimą, ne tik pilną atstovų po
litinį subrendimą, bet pačiu atsi
sakymo faktu atstovai ryškiai pa
brėžė, Jog DBLS yra augščiau bet
kurios srovinės veiklos, kuri nė
praeityje nė ateityje DBLS neiškrelpė ir neiškręips iš visiems lie
tuviams bendro tautinio darbo
kelio.

Diskusijų būdu,
suvažiavimas
išaiškino Ir kitą ganajautrą klau
simą: būtent, „Britanijos Lietu
vį“ padaryti visos Europos lietu
vių laikraščiu. Tuo žygiu siekia
ma labiau sujungti įvairiuose Eu
ropos kraštuose gyvenančius, kar
tu Ir pačiam „Britanijos Lietu
viui“ patikrinti saugesnę bei tvir
tesnę egzistenciją.
Kaip kiekvie
nas naujas žingsnis, taip ir šis,
kai kurių atstovų tarpe sukėlė pa
sipriešinimo.
Ir tai suprantama:
esame laisvo krašto
gyventojai,
todėl niekas iš mūsų negali reika
lauti mūsų suvažiavimuose centri
nių organų pateiktiems piojektams... tik pritarti. Suvažiavimas,
pvz., atmetė Centro Valdybos siū
lymą nežymiai pakelti nano mo
kestį ir pertvarkyti jo paskirstymą
centrui ir skyriams. Bet „Britani
jos Lietuvio“ Išplėtimo projektas,
gyvų diskusijų pasėkoje, slaptai
balsuojant, didele balsų dauguma,
buvo priimtas. Atstovai nustatė,
Jog ir tapęs
Europos
lietuvių
la'kraščiu. „Britanijos Lietuvis“
ir ateityje lieka CBLS organu. Tai
gi, iš esmės niekas nepasikeičia,
bet pats laikraštis naujame kely
je gauna platesnę skaitytojų audi
toriją, tvirtesnį medžiaginį pagrin
dą ir tarnauja dvasiniu ryšininku
visiems Europos lietuviams.

Suvažišvimui, tačiau, rūpėjo na.
grinėtl ne tik DBLS dabarties ak
tualijas, bet ir ateities užsimoji
mus, kurių pažymėtini;
lietuvių
koncentravimas į stambesnius cen
trus, Jaunimo stovyklų ir švietimo
Išplėtimas, platesnis išėjimas į bri
tų visuomenę, Lietuvos laisvinimo
propagandos sustiprinimas ir pa
čios DBLS tolesnis ugdymas. Tai
labai rimti klausimai, prie kurių
šiame laikraštyje mums teks dar
ne karta grįžti.

VI-SIS DBLS SUVAŽIAVIMAS
Britų imperijos širdyje, Londo
ne, vienas iš daugelio milijonų
pastatų pereitą šeštadienį buvo
pasipuošęs brangia lietuvio šir
džiai puošmena — Lietuvos tau
tine Trispalve.
Nedaug šitoje žemėje liko pa
statų, kur ji toji Trispalvė, šian
dien turi teisę laisvai plėvesuoti,
skelbdama pasauliui, kad dar yra
rankos, iškeliančios ją čia trem
tyje, ir ji čia iškils kiekviena pro
ga tol, kol bent viena lietuvio ran
ka bus gyva. Didžiosios Britani
jos lietuviai savo prakaito lašeliu
sukrovė
šitame
milijoniniame
mieste Trispalvei pilį, kur ji, di
džioji emigrantė, turi teisę lais
vai plėvesuoti ir priminti kiek
vienam lietuviui, kad ten, už ge
ležinio dangčio, užvožusio Trispal
vės Tėvynę, dar ir šiandien mūsų
brolis įsmeigia ją prie rymančio
Smūtkelio, ar berželio svyruonė- *
lio. tik jis už tai ne prakaito laše
liu, bet kraujo klanais sumoka.
Šitokion Londono Trispalvės
tremties pilin pereitą šeštadienį iš
visų to krašto vietų rinkosi jos
sūnūs — DBL Sąjungos skyrių
vėliavnešiai, VI-jam metiniam su
važiavimui, organizacijos praei
ties veiklai apžvelgti ir ateities
gairėms nustatyti.

Nuo pat ankstyvo ryto į Lietu
vių Namus rinkosi iš visos D. Bri
tanijos atvykę DBI.S-gos skyrių
ats&vai. Jų suvažiavo 32 iš 22
skyrių (Viso Sąjunga--šiuo metu
turi 40 skyrių su 1438 nariais), ir
jie atstovavo 1142 balsus. Su
Centro Valdybos ir Tarybos atsto
vais, turinčiais po vieną balsą,
Suvažiavime dalyvavo 42 atsto
vai ir keliolika svečių iš įvairių
skyrių.
Suvažiavimą atidarė S-gos pir
mininkas. M. Bajorinas, linkėda
mas atstovams sėkmingo darbo,
sprendžiant svarbiuosius organiza
cijos klausimus. Jis pažymėjo, kad
šis VI-tasis Suvažiavimas turi
mūsų organizacijai
ypatingos
reikšmės, todėl suvažiavę atsto
vai turės nelengvą uždavinį Įžagos žodį baigdamas, Pirminin
kas padėkojo Garbės Nariui Ministeriui K. B. Balučiui, atvyku
siam į šį Suvažiavimą ir garbės
svečiams Kun. Dr. Groniui, atvy
kusiam iš Škotijos, ir Londono
Lietuvių Parapijos klebonui kun.
Dr. K. Matulaičiui, MIC. Suva
žiavimo darbo prezidiuman susi
rinkimas išsirinko: pirmininku
Juozą Senkų, sekretoriais — K.
Vaitkevičių ir J. Zdanavičių.

Suvažiavimo pirmininkas J. SenLus, padėkojęs atstovams už jam
trečią kartą šitą suteiktą garbingą
„bosystę“, pareiškė viltį, kad jie,
atstovai
neiškrypsią iš S-gos
apimtyje liečiančių klausimų ir
garbingoje nuotaikoje, neįsiinanevravę į pašalinius reikalus, ap
tars
organizacijos
gyvybinius
klausimus.

Pirmininkaująs susirinkimui, J.
Senkus, pakvietė S-gos Garbės
Narį Ministerį B. K. Balutį, tarti
sveikinimą žodį.

Svarbiausius klausimus išsiaiš
kinus, kaip kasmet, taip ir šiemet,
buvo išrinkti nauji DBLS centro
organai.
Asmeninė Jų sudėtis šį
kartą gerokai pasikeitė, tačiau tai
nereiškia kieno nors laimėjimo ar
pralaimėjimo. Nuo centro organų
ašmeninės sudėties
pasikeitimo
pati DBLS darbo kryptis ir D. Bri
tanijos lietuvių vieningumo prin
cipo išlaikymas nesikeičia.
Suvažiavimo atstovų rimtumas
ir klausimų vispusiškai korektiš
kas svarstymas bei realūs sprendi
mai DBLS sustiprino ir Ją įgalino
ir ateinančiais metais vieningai
dirbti mūsų Tėvynės, mūsų tau
tos ir pačių Sąjungos narių gero
vei.
J. SENKUS.

MINISTERIO B. K. BALUČIO
SVEIKINIMAS
Gerb. Delegatai ir Delegatės,—
Aš esu dėkingas šio Suvažiavi
mo rengėjams už suteiktą man ma
lonią progą tarti jums pasveikini
mo žodį. Laiko Jums negaišinsiu,
nes nusimanau kad reikalų turite
labai daug, o laiko maža.

Su dideliu susidomėjimu aš vi
sados seku Jūsų organizacijos gy
venimą, augimą ir Jos veiklą. Nes
gi teko man būti prie Jos gimimo
ir dalyvauti jos krikštynose-pirmam
Suvažiavime, kuomet DBLS. buvo
dar tik vystykluose.
Šiądien ji jau iš tų vystyklų išau
gusi: sulaukusi štai šeštų metų,
Ji ne tik kad nerėplioja , bet jau
pradeda net ir kasas auginti

MINISTERIS B. K. BALUTIS
KALBA SUVAŽIAVIME
Žinoma, ji nėra koks nors „ste
buklingas kūdikis“ — a wonder
child Beaugdama, — kaip vaikų
amžiuje tankiai būva, ne be to, kad
kartas nuo karto ji nepataikintų
sau ir
„nosytės nusibalnoti“, ar
guzo ant kaktos užsimušti
Bet
viskas tas—niekis. Auga Ji svei
kai, ir viskas rodo, kad su laiku
gali iš jos išaugti net labai šauni
ir graži mergaitė, apie kurią visi
smarkus gaidžiai pradės „sparną
rėžti".
Jau Ir dabar apie Ją „žmonės šne
ka“ — ne tik Londone, ne tik Ang
lijoje, bet ir kituose, tolimuose net
kraštuose. Žiūrėkit, sako, Didž.
Britanijos Lietuvių Sąjunga, arba,
„Britanijos Lietuvis“arba tiesiogAnglijos lietuviai-tą ir tą pasakė,
tą ir tą padarė. Tarsi, tas būtų
visiems koks pavyzdys.

Ir tas net stebėtina, nes Didž.
Britanijos Lietuvių Sąjunga, —
nors daugeliu atžvilgiu atstovauja
šios šalies lietuviškai visuomenei,
—
bet nepasižymi, nei savo
didumu,
nei
savo
turtais.
Lietuviškame pasaulyje, kituose
kraštuose- kaip, sąkysim, kad ir
toj pačioj Amerikoj-yra daug lie
tuviškų organizacijų, kurios yra
dešimtys sykių didesnės ir šimtus
kartų turtingesnės. O vienok be
didelio perdėjimo galima pasakytlir nesumeluoti, — kad retai apie
kurią kitą lietuvių organizaciją
lietuviškame pasaulyje šiądien taip
gerai kalbama — sakau gerai, nes
yra lietuvių organizacijų, apie ku
rias ir daug daugiau prikalbama,
bet ne visados gerai-taip kaip apie
Liet. Sąjungą, visur ir visi giria,
ir, kas gal svarbiausia, niekas apie
Ją ir Jos darbus nieko blogo nėra
ligi šiol pasakęs.

„visos kitos mergos iš pavydo
sprogsta, o berniokai dūksta ir sei
les varvina“

Kame gi tas jos toks stebuklin
gas grožis reiškiasi? Koks yra Jo
vardas? O, jo vardas yra gražus.
Jis visų laikraščių minimas dau
giau ir tankiau negu bet koks
kitas
vardas; ...Jį
kiekvienas
kalbėtojas neapleidžia nepaminė
jęs; jį visi, tarsi tą rožančių,
kas dien, — kas rytas ir kas vaka
ras, kalba; jo visi nori,visi mal
dauja ir trokšta, ir niekas neturi.
Niekas išskyrus Didž. Britanijos
Lietuvių Sąjungą. To pavydėtino,
stebuklingo, pasakyčiau, grožio
vardas yra VIENYBĖ.
Ji, toji jūsų Lietuvių Sąjunga,
mokėjo šią šventąją vienybę ne tik
savo narių tarpe, bet ir šios šalies
lietuvių visoj kolonijoj, įkūnyti. Ir
aš manau, kad jūs sutiksite su ma
nim, Jeigu aš pasakysiu, kad jeigu
Jūsų Lietuvių Sąjunga, jeigu visa
šios šalies lietuvių kolonija ką
gero padarė — o padarė ji nemažai
jei Ji įsigijo sau taip gražaus ir
pavydėtino vardo tarp savo brolių
kituose kraštuose, tai vien dėka
tam l kad ji gimė, auga ir darbuo
jasi tam obalsiui VIENYBĖ..
...Vienybė Jai buvo ligi šiol už vis
svarbiausiai, vienybė pirm visa ko
kltol Tebūna šis obaisis ir toliaus
jos kelrodžiu. Nes visados, o šiais
taip mūsų tautai sunkiais laikais
ypatingai, su VIENYBE viską ga
lime padaryti, o be Jos — viską
gallmę pražudyti,

štai Jums ir visas sekretas I štai
kodėl sulyginamai nedidelė sau
jelė lietuvių, susispietusi Lietuvių
Sąjungoj-ir abelnai Anglijoj ir
Skotijoj-nuvelkė nemaža ir žada
nuveikti dar daugiau. Štai kodėl
Didž. Britanijos ir ypatingai Lie
tuvių Sąjunga yra šiądien pasigė
rėjimas ir neabejotinas pavyzdys
kitoms lietuvių kolonijoms.
Aš džiaugiuosi, kad likimas man
leido būti Lietuvos atstovu krašte,
kuris turi tokią lietuvių kolo
niją. Aš kaipo Lietuvos atstovas,
didžiuojuosiu tuomi.kad Didž. Bri
tanijos lietuvių kolonija moka sa
vo Tėvynės meilę ir VIENYBĘ ne
tik lūpomis reikšti, bet ir savo
darbais rodyti. Mes visi, aš
tikiu, galime visu tuo tik pasigėrė
ti ir pasidžiaugti.
Mano mieli Delegatai ir Relega
tes. Savo žodžio pradžioje aš esu
prilygįnęs Didž. Britanijos Lietu
vių Sąjunga prie šauniai ir gražiai
augančios mergaitės.
Lietuvių Sąjungos metiniai su
važiavimai — taigi Jūs, mano
nreli Delegatai — esate šios Mer
gaitės — Sąjungos tėvai ir ma
mytės. Jūsų pirmesnės dabartinės
ir būsimos Valdybos buvo, yra
ir bus šios mergaitės auklės. Tad
Jums visiems ir tenka svarbi pa
reiga stropiai prižiūrėti ir saugiai
daboti.kad jūsų toji dukrelė ir
toliau sveikai ir gražiai
augtų.
Jūs ir šiądien čia susirinkę ir vi
sus Jos reikalus rimtai svarstyda
mi, pirmiausiai turite taip išmin
tingai ir su meile šios savo dukre
lės reikalus sutvarkyti, kad Ji kar
tais nesusirgtų liga, kuri gali ne
tik jos grožį bet ir jos sveikatą pa
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kirsti Jūs turite ir toliau jai gra
žų kraitį krauti.
...Šiądien jūs ir susirinkote tą pa
reigą atlikti.
Esu beveik tikras,
kad jūs — kaip ir pirmesnieji dele
gatų suvažiavimai bei jų išrink
tos valdybos — tą savo pareigą
rimtai, išmintingai ir gražiai at
liksite.
Savo dzūkišku papročiu aš to
dėl ir sakau Jums mano mieli De
legatai ir Delegatės: padėk, Uziel
KITŲ SVEIKINIMAI

Žodžiu atstovus dar pasveikino.
Škotijos lietuvių vardu kun. Dr.
Gronis, Londono Lietuvių Para
pijos vardu kun. Matulaitis, MIC,
Manchesterio Lietuvių Klubo var
du — P. Venckus, Londono „Vai
dilos“ sambūrio vardu — P. Mašalaitis, ir Sv. Onos Draugijos
vardu — p. E. Šteinytė.
Vl-tąįj DBLS-gos visuotinį su
važiavimą raštu sveikino: Diplo
matijos Šefas S. Lozoraitis, Vyk
domosios Tarybos pirmininkas
prof. K. Zaikauskas, PLB Vokie
tijos krašto valdybos pirmininkas
P. Zunde, Škotijos lietuvių visuo
menininke p. Serapinaitė, Ukrai
niečių Sąjunga, „Dezertyrai“ iš
Anglijos — J. Matulionis, E. Sen
kuvienė, F. Senkus, Gailiūnienė,
O. Gailiūnaitė ir visa eilė kitų
DBLS draugų iš įvairių D. Bri
tanijos vietų.
Suvažiavimo pirmininkui J.
Senkui padėkojus visiems atstovus
sveikinusiems, buvo prieita prie
DBLS centro valdybos narių pra
nešimų apie Sąjungos nuveiktus
darbus.
DBLS PIRMININKO
M. BAJORINO ĮŽANGOS ŽODIS

Sakoma, kad nėra lengva šešerių metų eigoje tremtyje Išlaikyti
įtemptą
veiklą, ypač negalint
numatyti, kada ta tremtis mums
baigsis.
Praėjusieji metai, — pastebėjo
pirmininkas, ■— buvo liūdnesnio
reiškinio Sąjungos veikloje liu
dininkai, aktyvumo sumažėjimo
tiek centre, tiek atskiruose sky
riuose. Mes visi, be didesnės ko
vos ir didesnio pasiryžimo pasi
davėme bendrajam ir pavojinga
jam priešui — apatijai, apsileidi
mui, apsiprasdami su esama būk
le, užmiršdami kuo mes esame ir
kokiems uždaviniams esame pa
šaukti emigracijos dienas gyven
dami. Nusibodo mums ir susirin
kimai, nusibodo minėjimai ir ra
ginimo žodžiai spaudoje, nusibodo
nario mokestis, aukos ir įvairūs
fondai. Gal dalinai šitoksai mūsų
visų portretas būtų ir perdaug
tamsiomis varsomis nupieštas, bet,
nežiūrint ir labai gražių pavyz
džių atskiruose skyriuose, bendras
vaizdas būtų arti realybės. Di
džiąją kaltę dažnais atvejais mes
suverčiame mūsų eiles išretinu
siai emigracijai, bet, blaiviau ap
sidairius, rasime kitų priežasčių,
dėl kurių mūsų Sąjunga sunega
lavo Ir turime rasti vaistų jai iš
gydyti. Pirmasis vaistas, tai mū
sų pačių prisipažinimas, kad ne
same sveikutėliai, kaip ridikai.
Antrasis — tai pasiryžimas paNukelta į 4-tą psl.
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Tai yra gražus diplomas, ytin pa
vydėtina ,,šlovė“... Kamgi to vise
paslaptis? Kodėl Didž. Britanijos
Lietuvių Sąjunga taip trumpu su
lyginamai laiku sugebėjo didžioj
lietuvių šeimoje taip gerą vardą
įsigyti?
To nereik toli ieškoti: Lietuvių
Sąjunga turi tą, ko kitų kraštų lie
tuviškos organizacijos neturi, arba
jeigu ir turėjo, tai prarado. Ji
turi sveiką — ne tik išorinį, bet ir
vidujinį (reiškia, sielos) — grožį,
retą ir pavydėtiną grožį, dėl kurio,
kaip sakoma žmonių pasakose,

New Yorkas. Republikonų kan
didatas į prezidentus, gen. Eisenhoweris, pareiškė, kad jei jis lik
siąs JAV prezidentu, asmeniškai
vyksiąs į Korėją, kad suradus bū
dų šį karą baigti. Visa amerikie
čių spauda šitokį jo pažadą pla
čiai aprašė ir Amerikos visuome
ne jį labai vertina. Tai, spaudos
nuomone, dar vienas priešrinkimi
nis gen. Eisenhowerio laimėjimas.
Londonas. Užsienio reikalų viceminlsteris lordas Reading prane
šė Lordų Rūmams, kad šiuo metu
jau turima tikrų žinių apie dingu
sių britų diplomatų Burgen ir
Maclean simpatijas komunistams.
Tų žinių, tačiau, užsienio reikalų
ministerija neturėjusi, kai jiems
buvo paskirtos šios atsakingos pa
reigos.
Teheranas. Persijai diplomati
nius santykius nutraukus su D.
Britanija, Teherane liks britų kon
sulas, kuris dirbs Šveicarijos pa
siuntinybėje. Londone gi Persija
laikys savo konsulą Švedijos pa
siuntinybėje. Tuo būdu Švedija rū
pinsis persų reikalais D. Britani
joje, o Šveicarija britų reikalais
Teherane.
Bonna. Didelį pasipiktinimą už
sienyje sukėlė buvusio vokiečių
parašiutininkų vado gen. Ramckc‘s kalba, kurioje jis išsireiškė,
kad tikrieji karo kriminalistai ne
vokiečiai, sėdį kalėjimuose, bet
vakarų sąjungininkai. Savo kal
boje, pasakytoje buv. \yaffen ,SĮr_
karių susirinkime, gen. Ramckė
puolė vakariečius, o susirinkusi
minia šūkavo „Schiveine hund Ei
senhower“. Vak. Vokietijos vy
riausybė šį reikalą svarstė ir gen.
Ramcke's kalbą pasmerkė.
Londonas. Churcbillis
pranešė
parlamentui, kad vainikavimo ko
misiją peržiūrėsianti savo anksty:
vesnį nutarimą, kuriuo buvo.nu-,
sistatyta neleisti vainikavimo iš- .
kilmių transliuoti per televiziją iš
Westminsterio Abbey.
Londonas. Pereitos savaitės pa
baigoje britų darbiečių partijos
parlamentariniame klube įvyko
balsavimas dėl rezoliucijos, reika
laujančios’ bevanistų grupę likvi
duoti. Darbiečių vadas Attlee išė
jo laimėtoju 4:1. Už Bevano gru
pę balsavo 51 atstovas, prieš jį
— 188.
Tokio. Japonijos imigracinės įs
taigos praneša, kad šeši sovietų
piliečiai, gyveną Tokio, jų tarpe
„Pravdos“ ir Tasso koresponden
tai turės lapričio mėn. apleisti Ja
poniją. Kalbama, kad netolimoje
ateityje Japonija yra pasiryžusi
išgyvendinti sovietinius agentus.
Varšuva. Rugsėjo mėn. Lenki
joje mirė žurnalistas Zaviša. Prieš
karą
velionis
bendradarbiavo
„Liet. Aide“, rašydamas užsienio
politikos klausimais.
PO RAUDONŲJŲ AGENTU
SIAUTĖJIMO BRADFORDE

Lordas Wansitart Lordų Rūmuo
se paklausė, ar ryšium su dabar
tine Sovietų Ambasados pareigū
nų veikla, vyriausybė numato pa
reikalauti ponų Sychew ir Ogorodnev atšaukimo, remdamosis savo
liepos mėnesio pareiškimo, kad
visi pabėgėliai galį pasikliauti
Anglijos teismų apsauga.
I tai atsakydamas užsienio reika
lų pasekretorius, Readingo Markyzas pareiškė, kad jis gavo pra
nešimą, apie šių ponų veiklą Der
byje ir Bradforde.
Jie sukėlė susirūpinimą visuo
menėje ir išgąstį pabėgėlių tarpe,
todėl aš išsikviečiau rusų amba
sadoriaus pavaduotoją ir atkrei
piau jo dėmesį labai nepageidau
tiną Jų veiklos būdą.
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Tikkiuosi, kad šios pastabos ne
liks be pasekmių. Patirta, kad p.p.
Sychew ir Ogorodnev paskutinieji
žygiai paskatino britų policiją
suaktyvinti sovietų ambasados
pareigūnių judėjimo sekimą.
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JURGIS BALTRUŠAITIS

KAS YRA KALBOS
KLAIDA?
„

' '

(frazeologijos klaida). Čia pas pa
vartotas pagal slavišką pavyzdį.
Lietuviškai turėtų būti:
Mano
gera n.: aš geros nuotaikos (ge
rai nusiteikęs).
2. Leiskit pasiūlyti' jums pavo
ranką, kad palydėti namo (sintak
sės kl.). Kad su bendratimi tikslui
reikšti nevartojame.
3. Kur dabar randasi mano kny
gos ? (žodyno kl.). Čia (pagal
svetimųjų pavyzdžius) randasi pa
vartotas ne savo reikšme (plg.:
Po lietaus miške grybų randasi,
ima rastis) ;
tenorėta pasakyti,
kur knygos yra...
4. Puskarininkas (morfologijos,
žodžių darybos kl.). Turi būtt:
puskarininkis iš pusė + karinin
kas, plg. pusdarbininkis iš pu
sė + darbininkas.
5. Berlynas (su kietu svetimu
nenoriu (su siauru slavišku e),
b), nenoriu (su siauru slavišku e),
netinės klaidos.
Panašiai galima būtų išnagri
nėti ir grynumą su tikslingumu.
Jau kai kurios ką tik minėtos taisvkllngumo klaidos yra kartu ir
grynumo klaido; mat, čia taisyk
lingumą
pažeidžia
svetimoji
Įtaka.
Pagal tai, Iš kurio šaltinio klai
dingosios lytys imamos, galima
skirti bent dvi klaidų rūšis: tarmvbes ir svetimybes.
Tai taikoma tokioms bendri
nėms kalboms,
kaip mūsiškė.
Kadangi mūsų bendrinė kalba re
miasi (pirmiausia fonetika ir mor
fologija, aukštaičių vakariečių
tartnfe, (t'ali bus klaidingos tam'
tikros kitų tarmių lytys; pvz. bū
tų klaida, jei sakytum dūna ar
douna (žematitiškai) vietoj duo
na, arba tam vyruo (žem.) vietoj
tam vyrui ir 1.1. Bet mes nelaiko
me klaidingomis tų iš kitų tarmių
paskolintų į bendrinę kalbą lyčių,
kurios kaip nors praturtina ben
drinę kalbą (nėra tik paprasti tar
miniai atitikmenys).
Bendrinę
kalbą ypačiai gali praturtinti tar
minis žodynas, todėl jo dažnai ne
vengiama ; prireikus jis imamas
iš visų tarmių. Panašiai yra ir su
frazeologija, iš dalies ir su sin
takse. Bet tam tikrais atsitikimais
ir .minėtosios fonetinės arba ir
morfologinės lytys gali praversti
stiliaus reikalui (poezijos kalboje).
Svetimybės (vok. Fremdworter)
laikomos klaidomis tik tos, kurios
dar nėra spėjusius kalboje įsigy
venti, sutapti su gimtosios kalbos
sistema ir be kurių galima išsi
versti. Pvz. dūšia, auza, bruslotas,
mantelis. Iš tų svetimybių iš
skiriami bendrieji kultūros žodžiai,
moksliniai terminai, kurie yra ben
dras visų civilizuotų tautų turtas.
Pvz. kultūra, opera, fizika, kilo
metras. Įsigalėjusios svetimybės,
kurios paprastai vadinamos skoli
niais (vok. Lehnworter), nėra lai
komos klaidomis, ir jų nebevengiama. Pvz. amatas, apaštalas,
bažnyčia, botagas, dėkui, stiklas.
Nors teoriškai ne taip sunku nu
rodyti, kas yra klaida, praktikos
gyvenime (vadinasi, kiekvienu
konkrečiu atsitikimu) čia nėra di-

iš neseniai pasirodžiusios D r. P.
JONIKO knygos „Gimtojo žodžio Baruose“. Išleido Knygų Leldykla „TERRA", JAV.

Sis klausimas yra svarbus dau
giui bendrinės kalbos* atstovų, no
rinčių taisyklingai ir „gerai"' ra
šyti bei kalbėti savo gimtąja kal
ba. Neretai tenka iš tokių žmonių
išgirsti klausimą: ar taip galima
pasakyti, ar taip bus taisyklinga?
Ir čia kai kas taip ima svyruoti
ir maišytis, kad net visai niekuo
nedėtas gimtosios kalbos lytis
ima įtarinėti ir abejoti jų taisyk
lingumu. O taip atsitinka dėl to,
kad tiems žmonėms nėra aiški
kalbos klaidos sąvoka: jie neži
no, kas klaida laikoma ar laiky
tina, kuriais matais (kriterijais)
ji matuojama.' Cra bent keliais
bruožais norėčįau tą dalyką iš
kelti.
Klausimas nėra taip lengvai ir
tiksliai atsakomas. Pirmiausia,
nevienaip įvaririų žmonių į jį žiū
rima- kalbos klaida Ispecialšstui
kalbininkui yra vienoks klausi
mas, nespecialistui — kitoks. Jei
nespecialistui klausimas: ar taip
galima pasakyti, ar, tai nebus klai‘ da? — yra svarbiausias dalykas,
kalbininkui paprastai tai tėra vie• nas iš daugelio kalbinių klausimų.
Bet ir į pačią klaidą šių žmonių
nevienaip žiūrima: nespecialistui
terūpi praktisis, vertinamasis at
žvilgis — galima ar negalima pa
sakyti, o kalbininkui 'aiškinama
sis: kaip ir kodėl toks kalbos duomuo atsirado, susidarė. Kartais
dėl tos priežasties kalbininkų (čia
aš pirmiausia turiu galvoje kal^
bininkus mokslininkus) su nekalbininkais ir nesusiprantama.
Norint rimtesnę susidaryti kal
bos klaidos sąvoką, tenka susipa
žinti su pažiūra, kuri yra arti
mesnė specialistams, nors ji ir nevisiems vartosenos atstovams te
duoda aiškų atsakymą kiekvienu
konkrečiu atsitikimu.
Kalbos klaida, trumpai sakant,
yra nusikaltimas priimtajai kalbos
normai; kadangi čia turiu galvo
je bendrinę kalbą, tai kalbos klai
da bus nusikaltimfis būtent šiai
bendrinei normai, priešinimasis
jai. O norma yra tam tikros su
tartinės kalbos lytys, kurių vertė
matuojama bei sveriama pirmiau
sia kalbos grynumu, taisyklingu
mu ir tikslingumu (tikslu, kuriam
kalba skiriama) ; kiti kriterijai
neturi visuotinesnės
bendrinei
■ kalbai reikšmės. Taigi iš to išei
na, kad nusikaltimas bendrinės
kalbos grynumui, taisyklingumui
ir tikslingumui — bus nusikalti
mas bendrinės kalbos normai,
taigi kalbos klaida.
Kad labiau paryškėtų klaidos
sąvoka, panagrinėsime bendrinės
kalbos klaidų rūšis. Pagal tai, ku
rioje kalbos srityje pasireiškia
klaida, galime čia skirti posakių
(frazeologijos), sintaksės, žodyno,
morfologijos, fonetikos, o rašo
mojoje kalboje ir rašybos klaidas.
Imkime taisyklingumo klaidas.
Pvz.:

t. Pas

mane

gera

nuotaika

BR. DAUBARAS
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MĖLYNA
SUKNELE
Šitoksai Rindžiaus mestas kal
tinimas buvo Myliui, lyg degtukas
parako statinėm Jis žengė vieną
žingsnį arčiau Rindžiaus, norinčio
vėl kažką pasakyti ir, stvėręs jį
už švarko atlapo, įsakmiai ir trum
pai pasakė:
— Pakartoki...
Rindžius aiškiai išbąlo.
Mylius trūktelėjo prie savęs pla
tų Rindžiaus veidą ir jie abu jautė
viens kito sudažninto kvėpavimo
oro pūstelėjimą pro išsiplėtusias
šnerves.
— Pa-kar-tok ! ka pasakei! —
sukdamas švarko atlapus, atskirais
skiemenimis Mylius tarė šį žodį.

•— Leisk 1 ...policininkas atei
na... Galvos mostelėjimu Rindžius
parodė tolumoje artėjantį juodą
šešėlį.
— Aš pats tave atiduosiu polcijaų — atsakė Mylius, vis dar
stipriai tebelaikydamas Rindžiaus
atlapus-

—' Policija tn manęs negąsdink I
Geriau pagalvok, ką turėsi pats
srf J 5 ’ •‘J.yS i

.s’si ‘

' I*

pranešti, kai ji sužinos apie tavo
ryšius su Rindžiuviene ? — grasi
nančiai įspėjo jį Rindžius.
Šešėlis- artėjo. Mylius suvokė,
kad jis, nieko nežinodamas, nega
lės aiškintis užpuolęs savo tautie
tį vien tik už tai, kad jis apšmei
žęs, kaltindamas už susitikimą su
jo žmona. Jis labai greit suprato,
kad, vis dėlto, faktas lieka faktu
ir Rindžiaus pusėje būtų teisybė,
jei šis visas reikalas atsidurtų po
licijoje. Pagaliau \jis nė nežino,
kokius parodymus duotų Gražina.
Jos prašymas palydėti ją iki so
vietinės repatriacijos komisijos
būstinės, šiaip ar taip, labai įtar
tinas. Kartelio nuosėdas jis aiškiai
jautė širdyje, nes tiek, kiek šito
žmogaus jis nekentė, jo žmona
visą jų pažinties metą buvo jam
artima. Jo svajonėse ji nuolat py
nėsi ir dėl jos jis būtų padaręs
visa, jei tik ji būtų iam parodžiusi
nors kiek daugiau palankumo... O
jeigu Rindžius sako teisybe apie
Gražiną? Jeigu ji iš tikrųjų dirba
vietoje išvyto lenko?! Vien tik
šita mintis ji pritrenkė ir, jos pa

’

KARALIUS IR ŽMOGUS

RUDENĮ

Taku kurčiuoju aš, vienuolis,
Einu pailsdamas mišku . .
Virš skardžio šlamesio giesmuolio
Nebegirdžiu aš jau šnekų . . .
Nelauktas tolis mėlynuoja . . .
Zemėratis kurtus, blankus . . .
Kaip liūdnas požymis,
[mirksniuoja
Ir gervių klyksmas nejaukus . . .

Trapusis
Mėlynėj
Belaisvi
Klajūnės

trikampis jų plaukia,
nykdams pagalios . . .
ilgstantis, maldauki
laisvės tu dalios 1

dėsnio sutarim/o. .Pirmiausia, tai
atsitinka todėl, kad ir kalbos nor
mos, kurių pažeidimas yra klaida,
taip pat nėra matematiškai griežtai
apibrėžtos. O kodėl normos nėra
griežtos ? Ogi todėl, kad jos yra
individualinių ir visuomeninių
veiksnių sąveikos vaisius.
Ben
drinėje kalboje įvairios naujybės
iškeliamos atskirų asmenų, bet
jos įsigali tik tada, kai priimamos,
įteisinamos pačios visuomenės.
Kalba juk yra visuomeninė norma.
Taigi tos lytys, kurios vartojamos
kurio atskiro asmens, bet dar nė
ra gavusios kalbinės visuomenės
pritarimo, tuo tarpu galimos va
dinti klaidomis. Kai tą visuome
nės .pritarimą gauna, jos virsta
norma, taisykle. Tokia yra kalbos
kitimo prigimtis.
Bet mes iš patyrimo žinome, kad
vieni tokie nukrypimai nuo nor
mos mūsų- yra laikomi didesne
klaida, kiti mažesne. Didesnės
klaidos pvz. bus rašybos arba toks
bendrinės kalbos lyčių iškreipi
mas, kuriam ąinteilsinimo neran
dame tarmėse (gyvojoje kalboje).
Pvz. jei kas sako:
Aš dirbau,
šiuo jau (vietoj dirbau, šlaviau),
nes lietuviai taip nesako. Bet jei
kas pasako: Jis darys, aš eitau
(vietoj darys, eičiau — čia turė
tume tik tarmines lytis, daug kur
vengtinas, bet ne visur klaidomis
telaikytinas. Bet ir pastarieji nu
krypimai nėra vienodo didumo
klaidbs: didžiausios čia bus tos
klaidos, tie nukrypimai, kurie nie
kuo nepadeda bendrinės kalbos
tikslui; kurie tos kalbos nepato
bulina. Sakysime, tokios didesnės
klaidos butų tarminė fonetika,
pvz. jei vietoj minėtosios duonos
sakytume dūna. Mažiau griežtu
mo, taigi ir vienodumo tegali būti
morfologijoje, dar kiek mažiau
sintaksėje, mažiausia — žodyne.
Mat, pastaraisiais
atsitikimais
daugiau gali pasireikšti atskiro
žmogaus individualybė. Apskritai,
šiuo atsitikimu nelaikome klaida
tų nuo įprastosios normos nukry
pimų, kurie aiškiai, sąmoningai
nebejuntami. O toks nesąmonin
gas, nepajuntamas nukrypimas yra
svarbus kalbos kitimo veiksnys.
Jis neretai sutampa su kalbos rai
dos polinkiais, kurių negalima ne
paisyti kalbant apie kalbos klai
das.

veiktas, jis ūmai paleido^ Rindžiaus
atlapus.
— Savo pąskaitas mes įgalime
sutvarkyti ir be svetimųjų tarpi
ninkavimo, — atlaidžiau pasakė
Rindžiui, kai kita gatvės puse lė
tais žingsniais ėjo augalotas poli
cininkas, tikrindamas krautuvių
durų užraktus.
— Aš ir sakiau, kad mums rei
kia išsiaiškinti, o ne kibti į gerk
les... Gal tu ir nekaltas, bet jei tu
susitinki pakrūmiais su mano žmo
na, tai ar galiu aš už tai tave gir
ti? — lygindamas švarką, kalbė
jo Rindžius.
— Taip, aš buvau šiandien su
ja susitikęs, bet ji šito pati manęs
prašė — prisipažino Mylius.
— Ir prašė tavęs, kad tu padė
tumei jai platinti komunistinį
šlamštą „Tėvynės Bąlsą“?...
— Ne. Šitokių dalykų ji man
visiškai neminėjo. Ji prašė tik vie
nos paslaugos, apie kurią aš pa
čiam nepasakysiu...
— Sąmokslas ?
— Ne prieš tave...
— O prieš ką? Prieš skyriaus
valdybą, ar prieš hostelio adminis
traciją ? — pašiepiančiai paklausė
Rindžius.
Mylius tylėjo, tarsi svarstyda
mas, kaip šį nemalonų sušitikimą
užbaigti.
Rindžius, pajutęs priešininko
abejojimus, nebeatleido.
— Jei norime išsiaiškinti, kodėl
pats nenori pasakyti teisybės? Ko

Aš architektų planuose vei
kiu nematomas, esu aš mokslo
vyrų veikaluos...
Bern. Brazdžionis.
VISI gerai atsimename mūsų
liaudies pasaką apie karalių ir tris
skatikus, kuriuos pakėlė pats ka
ralius ir už juos, liepė nupirkti
druskos, kad sriuba skoninga
būtų. . .
Mūsų liaudies pasakų karalius
— geros širdies, taurių jausmų ir
gilaus proto vyras. Dėl to, maži
būdami, karalių laikėme gera žmo
gaus sinonimu. Jokiu būdu mumy
se jis nekėlė baimės, neapykan'os
ar priešingumo jausmų.
O tačiau, poeto, žodžiais beta
riant, „praeis respublikos, praeis
monarchijos, praeis kompartijos ir
diktatūros, praeis pasaulis visas
negražus, ir bus pajudintos dan
gaus galybės grius namai ir mū
rai“, — nes ir šilkais, auksu išsipuošę karaliai, ir konstitucijų pa
ragrafais besiremią prezidentai, ir
vien savo žmogiškuoju protu be
sivadovaują diktatoriai yra tik
žmonės.
Kaip nevaldytų valdovai, kaip
nelaviruotų parlamentai ir nutarinėtų partijų kongresai, — yra vie
nas pasaulio Valdovas, visų valdo
vų Karalius, kuris žemėje buvo
vadinamas kukliausiu vardu: Jė
zus iš Nazareto.
1

Kai Kristus stovėjo Piloto aki
vaizdoje, Jis išgirdo to meto val
dovo provokuojantį
klausimą„Tai Tu esi karalius?“ Ir tada
tas, kurio karalystė ne iš šio pa
saulio, tiesiai atsakė:
„Tu pats sakai, aš esu karalius.
Aš tam gimiau ir atėjau į pasaulį,
kad liudyčiau apie tiesą. Kiekvie
nas, kurs yra iš tiesos, klauso ma
no balso“ (Jono 18,37).
Pilotui pasidarė neaišku, kaip
Kristus karalystę suplaka su liu
dijimu apie tiesą. Gal jo sąžinė
buvo nerami, gal jis pajuto atsa
kingumą už savo veiksmus, o gal
jis vadovavosi vien meluotu des
potizmu, kad pagalvojęs paklau.
sė: „Kas yra tiesa?“ Bet Kristus
nutylėjo tą klausimą, nes Jis pats
anksčiau daug kalbėjo apie žmo
nes, kurie turi ausis, bet negirdi;
turi akis, bet nemato.
Dailininkai ir skulptoriai per il
gus amžius piešė ir lipdė Kristaus
Karaliaus atvaizdus. Tačiau nei Si
cilijos Montrealio katedros mozai
ka, vaizduojanti Jį rūstų, iškil
minga, su santūriai iškelta dešine,
nei Courbet atsiklaupęs prieš tau
re kančios Regėtojas, nei Gruenewaldo besikelias iš numirusių
spinduliais apšviestas Išganytojas
nesukelia mumyse karališkumo
įspūdžio.
Karališkumo idėja betgi alsuoja
El Greco Kristus, nešąs didžiulį
kryžių: Jo veidas toks žmogiškas,
bet kartu nežemiškas ; Jo žvilgsnis
lengvai kyla į dangiškąją viziją;
Jo galva apkaustyta erškėčių vai
niku, iš po kurio stambiais lašais
sunkiasi kraujas ir laša ant švie
sios krūtinės ir plačių tunikos
klosčių.

dėl, jei esi nekaltas, negali man
pasakyti kokios paslaugos ii tavęs
prašė? Būkime vyrais ir vieną
kartą padarykime taip, kad galė
tume viens kitam tiesiai į akis pa
žiūrėti. . Sakyk, Antanai, ar tu
myli Gražiną?, — nelauktai švel
niu balsu ir užjaučiančiai paklausė
Rindžius.
— Apie tai mes niekad su Gra
žina nekalbame, — išsis akinėjo
Mylius.
— Apie orą jr apie mane kalbate
susitikę? ., paplojo Myliui per pe
tį Rindžius.
— Ji tave gerbia...
— Ir todėl ne manęs, bet tavęs
prašo paslaugos?...
— Tu žinai, kad mes jau trys
metai - nekalbame ir nesusitinka
me, — priekaištingai atsakė My
lius.
— Ar nuo šio vakaro iki dabar
jau trys metai praėjo?
— Tai buvo pirmas kartas. Aš
turėjau su ja susitikti, nes ji ma
nęs šito prašė. Ir, jei jau taip nori
viską žinoti, tai ir žinok: ji ma
nęs prašė palydėti ją iki repa
triacijos įstaigos. Ji nori grįžti
Lietuvon', bet ji man nepasakė,
kodėl šitaip ji daranti. Tu, man
rodos, turėtumei geriau žinoti, nes
ji tai daro dėl tavęs... Taip bent
ji man yra sakiusi. Ir aš jai paža
dėjau tai padaryti. Ir padarysiu,
nors ji ir būtų, kaip sakai, įsivė

Ne paauksuotas rūbas ir kara
liškas skeptras švelniose rankose,
ne bnlijantais išpuoštas vainikas
ir ne ant pirštų žvilgą perlai yra
karališkumo požymiai. Teatruose
matome karalius Lyrus ir karalie
nes Viktorijas, tačiau žinome, kad
pc brangiais šilkais ir už pigių
grimų tūno paprastas artistas...
Jau pranašas Izajias skelbė, kad
gims žmogaus Sūnus, kuris bus
vadinamas Nuostabiuoju, Visaga
liu, taikos Kunigaikščiu. Jo kara
lystė vis didės ir joje nesibaigs
taika. Kaip dr. G. D. Smith sako,
Kristus yra karalius ne tik kaip
Dievas, bet taipgi kaip žmogus;
Jis yra Karalius ne tik dėl to, kad
buvo tobuliausias kaip žmogus ar
kad mus savo kančia atpirko: Jis
yra Karalius, nes Jis yra įsikūni
jęs Žodis.
Dar aiškiau sako šv. Cirilas
Aleksandrietis, sugriovęs Nestorijaus erezijas, tvirtindamas, kad
Kristus viešpatauja visiems tvari
niams, kad Jo viešpatavimo galia
nėra nei jėga įsigyta, nei uzurpuo
ta, bet Jo esmės ir prigimties iš
dava.
Jau karalius Dovydas 23. psalmė
je giedojo apie galingą ateities
Karalių, šaukdamas:
Pakelkite, vartai, savo galvas,
ir pakilkite jūs, senoviniai
[vartai,
kad įeitų garbės Karalius.
„Kas vra tas garbės Karalius ?“
„Tai stiprus ir galingas
[Viešpats,
Viešpats galingas kovoje“.
Kągi daugiau galėjo bepridėti
šv. Tėvas PijUs XI garsioje „Ūbi
areano Dei“ enciklikoje: „Jis pas
kelbė savo krauju tarsi užantspau
duotą visiems žmonėms meilės ir
pakantrumo įstatymą: „Tai mano
įsakymas, kad mylėtumėte vienas
kitą, kaip aš Jus mylėjau. Neš'okite vienas kito naštas ir taip
(vykdysite Kristaus įstatymą".

t
ŽEMĖJE žmogus taip giliai įlei
do šaknis, taip susižavėjo suskal
dytu atomu ir taip gėrisi pasiektą,
ja technika, kad jam nepatogu
kalbėti apie kažin kokią antgamti
nę Būtybę, kurios jis nemato ir
dažnai net nejaučia. Perdidelis
triukšmas lydi jo gyvenimo dienas,
kad jis kada nors išgirstų net sa
vo sąžinės balsą.
Kai kuri nors bendruomenė —
ir tai tikinčiųjų — panūsta p aminėti Kristaus Karaliaus
šventę, -- taip atsargiai kalbama
apie pasaulio Valdovo teises į
valstybių ir tautų tvarkymą, taip
skrupulatiškai apibrėžiamos Jo tei
sės žmonių santvarkos atžvilgiu.
Specyfine ir kritiška proga Kris
taus ištartas posakis — „kas Die
vo — Dievui, kas ciesoriaus —
ciesoriui“ — kartojamas, kaip vi
sų nesprendžiamų klausimų alfa
ir omega.
Teisingai šv. Tėvas Pijus XII
pastebėjo, jog šiandien žmogus
sako tikįs Kristų, bet ne Bažnyčią,
vėliau — tikįs Dieva, bet ne Kris
tų ir pagaliau pardeda kovoti su
pačiu Dievu...
,

lusi į pragaištingą darbą. Nors aš
netikiu! — pabrėždamas paskuti
nius sakinius, kalbėjo Mylius.
— Įtikėsi! Netiki, nes tu ją
myli, kaip ir ji tave. Tu taip pat
susikalbėjai su ja bėgti, o dabar
man į akis meluoji. Ji ir tu mane
apgaudinėjotle ii! manai, kad aš
šito nežinau... Ji dar šį vakarą
manęs prašė pinigų, o tu nuo
šiandien pasiėmei atostogas. Ar
tai dar mažas įrodymas, kad abu
rengiate sąmokslą ir abu dirbate
tą patį pragaištingą darbą?... Bet
kaip aš esu Rindžius, taip jums
šitai nepavyks! Neapgausite ir
nepabėgsite! Dabar man jau vis
kas aišku: buvote abu sovietiniai
šnipeliai, kad užsitikrinus ateitį į
„rojų“ grįžus... Neblogas ir pel
ningas planas. Tik, iūsų nelaimei,
įkliuvote per pačius „mišpa
rus“... Aš seniai šitai jaučiau,
pooonas Myliau, — tartiufiškai
juokėsi Rindžius, rodydamas pirš
tu į save.
Mylius jautė, kad nuo šitų žo
džių jo burnoje pasidarė taip sau
sa, tarsi j jo liežuvį būtų įšvirkš
tas stiprus marinantis narkozas.
Klaikiu žvilgsniu jis žiūrėjo į
nakties šešėlių dryžais išmargintą
Rindžiaus veidą, o jo galvoje py
nėsi mintys, nieko bendra neturin
čios su atsakymu į Rindžiaus mes
tus jam priekaištus. Nemirkčioda
mas jis vis tebežiūrėjo į dryžuotą
keturkampę galvą ir greta jos jis
matė išblyškusį, gerą Gražinos

O kas tas žmogus? Apie jį la
bai gražiai pasakė poetas B. Braz
džionis:

Tu sapnavai — kaip viešpats
[vienas karaliauji,
ir kad įminti žemės mįslei raktą
[suradai...
Bet Dievas tarė — niekas tu esi,
[buvai ir būsi.
...Ir nubudai.
Tą patį vaizdingais žodžiais gie
dojo ir senovės psalmininkas Do
vydas:
...Mano gyvenimas yra kaip
[niekas Tavo akyse;
kiekvienas žmogus stovi tik
[kaip kvapas.
Žmogus praeina tik kaip šešėlis,
tiktai veltui jis triukšmauja...
Bet tik dėl to, kad žmogus savo
sapną — esąs lygus Dievui —
tikrove laiko, kad jis pasauly ra
mybės žvaigdždes užgesino, —
tremtinys šiandien su O.B. Audro
ne dainuoja apie tolimus kapus
(„Kas našlaitėles laistys sodinęs?
Kas pasės meilę kapan?“), o par
tizanas — apie didžiausią auką
Tėvynei („Ilsėkis tyliai, miels
partizane, tavęs brangioji šalis
liūdės! Padėjęs galvą pačioj jau
nystėj — tave Lietuva laisva mi
nėsi“).
Taigi, galima tvirtinti, kad
Kristus Karalius yra, Simeono žo
džiais betariant, „pastatytas nu
puolimui ir atsikėlimui daugelio...
ir kaip ženklas, kuriam bus prieš
taraujama“ (Luko 2, 34). Kasdie
nis gyvenimas rodo, kad vieni,
vargų ir kančios pamokyti, glau
džiasi į Jį, kiti — lieka dezerty
rais. „Valstybių vyrų suvažiavi
mams vadovauja kaip pilnateisis
Viešpats- kita nematoma dvasia,
tas visagalis Dievas, ...kurio visi
nesuprantami planai yra Jo tėviš
kos meilės padiktuoti. Bet kad*juos
įvykdytų. Jis nori pasinaudoti jū
sų bendradarbiavimu. Kovos die.
nomis jūsų vieta yra pirmoje eilė
je, mūšio lauke. Bailiams gi ir išsislapstėliams nedaug trūksta, kad
taptų dezertyrais ir išdavikais“ (P.
Pijus XII).
Šių dienų gyvenimas su šalto
karo doktrina didžiausiu pasaulyje
mąstu veda kovą tarp materijalizmo ir idealizmo, , tarp medžiagos ir
idėjos, tarp tikėjimo ir netikėjimo,
tarp Dievo, ir Antikristo. Tikin
čiųjų vieta žinome kur — „pirmoje
eilėje, mūšio lauke“. Kas tos ko
vos vengia principo ar taktikos
sumetimais, tas šliejasi prie bailių
ar slapukų ir yra pakeliui J dezer
tyrus.
Kristaus Karaliaus šventė dar
kartą primena tikintiesiems, kas
tikrasis jų valdovas. Ir ne tik- pri
mena: įpareigoja kovoti. Kovoti
dėl savo tikėjimo, dėl jo laisvės,
dėl naujo žmogaus, —

Kaip pavasario žydinčioj
[šventėj
žydi Kristaus šviesi vėliava.
Su Tavim eina tautos gyventi,
su Tavim ein visa Lietuva.
(Bern. Brazdžionis)
J. Kuzmiokia.

veidą ir pagalbos prašančias ne
bylias mėlynas akis. Ne protas,
bet širdis jam šaukė, kad jis nieko
šitam žmogai nebegali pasakyti,
nieko negali padaryti. Jam reikia
kuoskubiausiai nuo jo bėgti nes
kiekvieną akimirką šis žmogus
gali virsti tokia pabaisa ir ji su
triuškins jį taip, kaip asfaltui
lyginti volas, sutriuškina įklimpu
sią smaloje musę. Mylius apsisuka
ir bėga nuo tebestovinčio Rindž.iaus.kaip bėga kurapka iš paskutiinios kertamų rugių pradal
gės.
Keršto, pavydo ir gobšumo
kraujo banga ūžtelėjo Rindžiaus
širdin. Jis vienas geriausiai žino,
jis dažnai matė Gražinos slaptus
ilgesio žvilgsnius į nuošaliai vie
nišą valgykloje sėdintį Mylių. Tik
iis, Mylius, buvo toji priežastis,
dėl kurios Gražina ji atstumdavo.
Dėl jo ji buvo per paskutinius me
tus jam šalta. Tik pareigos riša
ma su juo ji gyveno. Jis niekad
neužmirš, niekad nedovanos už
tuos žodžius, kuriuos ji paskuti
niuoju laiku jam sakydav>: —
Palik mane ramybėje. Aš plaunu
avo baltinius ir atiduodu visus
savo pinigais, bet nieko nėra tarp
mūsų daugiau ir negali būti...
Dabar jis turįs Semionov.'.i planą,
už kurį jo piniginėn įkris naujų
svarų... šitaip Rindžius galvoja,
eidamas į baraką ieškoti trūksta
mos vieno peno monetos.

b. d.
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MŪSŲ MAIŠAI BUVO PILNUTĖLIAI . .
Muenchene išeinantis vokiečių
iliustruotas laikraštis „Revue“,
spalio 18 d. Nr. 42, duoda vokie
čių tremtinių temomis visą seriją
straipsnių, kurie šiame numeryje
paliečia Rytprūsius bei žmonių li
kimą Siaurės Vokietijoje. Pasako
jant vaikų likimą, vienas postraipsnis eina augščiau paduoda antraš.
te ii jame lašoma:

Mr. E. J. HARRISON —• DBLS
GARBĖS NARYS

KRISTUS KARALIUS
BRADFORDE

VI-sis Visuotinis DBLS narių
suvažiavimas, buv. ilgametį britų
vice-konsulą Lietuvoje E. L Harrison'ą, išrinko DBLS G. Nariu.

Spalio 25 d. vakare gražus bū
relis lietuvių rinkosi St. Ann's
bažnyčioje, rengdami savo sielas
didžiajai Kristaus Karaliaus šven
tei.
Sekmadienį, spalio 26 d., nemaža
bažnyčia buvo apypilnė. Pamal
dų metu gražiai skambėjo lietu
viškasis „Pulkim ant kelių“, „Ma
rija, Marija“, o ypatingai visų ža
vėjo svečio B. Povilavičiaus pui
kiai sugiedotos dvi giesmės. Itin
artima visiems buvo „Kai širdį
tau skausmas“ giesmė.
Po pietų St. Patrick's salėje su
sirinko apie 150 lietuvių Kristaus
Karaliaus garbei surengtai aka
demijai. Scenoje visų dėmesį trau
kė V. Jokūbaičio pieštas dang.
Karaliaus piešinys.
Akademija
atidarė bažn. kom. pirm. Z. Žilio
nis, pakviesdamas į garbės prezi
diumą kun.kapelioną, p. p. Val
kūną, Vaitkevičių, Balsienę ir
Jokubką. Paskaitą apie Lietuvių
tautos pašaukimą skaitė L. Val
kūnas. Prelegentas savo kruopš
čiai parengtoje baskaitoje su didele
erudicija supažindino klausytojus
su Kristaus asmeniu, Jo pašauki
mu ir pabrėžė, jog esmingiausia
Jo moksle — Dievo karalystės
pabrėžimas (Šv. Rąšte suminėtas
net 134 kartus). Kalbėdamas apie
mūsų tautos pašaukimą, iškėlė
naujo sąjūdžio — Dievo karalystei
vykdyti — reikalą.
Oficialioji dalis buvo baigta
Bern. Brazdžionio eilėr. „Po Vieš
paties daugum“, kurį gražiai pa
deklamavo Ž. Duobaitė.

BUV. GIMNAZIJOS
MOKYTOJAMS

Buvę Lietuvos gimnazijų moky
tojai, norį dirbti savo srityje, pra
šomi raštų kreiptis į DBLS-gos
pirmininką, M. Bajoriną, 43, Hol
land Park, London, W. 11.
IŠVYKSTANČIO LINKĖJIMAI

Antanas Švitra, išplaukdamas
Amerikon, rašo: „Siunčiu prenūmeratos mokestį ir linkiu „Br.
Lietuviui“, grįžus Lietuvon, virs
ti dienraščiu ir nė vienos dienos
nenutraukus, varyti sunki; kultū
rinį darbą“'.
„ŠUSTAS“ IR „MALŪNAS“
ALBERT HALL SCENOJE

Pereitą savaitę du vakarus iš
eilės lietuvių šokėjų grupė, vado
vaujama V. Turūtos, turėjo ypa
tingą pasisekimą Albert Hali sa
lėje Jungtinių Tautų Studentų
Sąjungos suruoštame tarptauti
niame šokių festivalyje.
Londoniškio „Daily Telegraph“
korespondentas, įvertindamas šo
kių festivalio dalyvius, pirmoje
vietoje pažymi lietuvių šokėjus,
kaip gražiausiai pasirodžiusių šo
kių grupę.
Iš 24 tautybių mūsų „Šustui“
ir „Malūnui“ buvo skiriama pir
moji vieta.
Šoko: L ir .N. Salkauskaitės,
N. Dulskytė, >Bulaitytė, Petkevi
čiūtė, L Pocešiūnaitė, D. Godwin.
J. Sinišiūtė, V. Tarūta, J. Alkimavičius, L. Bungarda, M. Kaulė
mis, K. Makūnas, F. Markevičius,
K. Šalkauskas ir Trečiokas.,
Akordeonu grojo J. Kulvietis.

Meninę dalį tvarkė tautiniais
rūbais apsirengusi Ž. Duobaitė.
Pirmiausiai su lietuviškomis dai-

„šitoje kelionėje mes susielgėtavom keletą rublių, nusipirkom
už juos degtinės ir ja papirkom
vieno rusų sunkvežimio šoferį, ku
ris mus nugabeno į Karaliaučių.

nomis — - St Šimkaus „Oi kas“ ir
„Kur bakūžė“ — pasirodė solistas
B. Povilavičius. Jo stiprus, sultin
gas baritonas ne pirmą kartą žavi
Bradfordo ir kitų kolonijų lietu
vius. Dar didesnius savo balso
niuansus solistas parodė, atlikda
mas operų — A. Borodine „Prin
co Igorio“ ir Mozarto „Figaro
vestuvių“ — ištraukas. Malonu,
kad mūsų dainininkas nuo'at pro
gresuoja ir vis labiau susigyvena
su daina. Iš vietinių jėgų pasirodė
O Josiukienė ir J. šukytė, sudai
navusios gražų lietuvišką duetą
„Tėvynės meilė nemari“, akompa
nuojant J. Juškai.
Muzikinėje dalyje gražiai pasi
rodė jauna debiutante Rima Sin
kevičiūtė, su įsijautimu ir muzi
kine nuovoka paskambinusi porą
dalykėlių. Jei ji lavinsis ir toliau,
turėsime rimtą pijanistę.
Jaunos
mergaitės, grakščios
kaip peteliškės, vadovaujamos p.
O Peleckienės, pašoko „Kubilą“
(akordeonu grojo J. Sergalis) ir
plastikos dalykėlį — „Leiskit į
tėvynę.“. (
Eilėraščius deklamavo Z. Daržin skaitė (B. Bavarskis
„Re
gėjimą") - ir Just. Bavarskis (Vy
tės Nemunėlio „Visi mes Lietu
von“). Gale ministrantai ir kape
lionas kartu padeklamavo Bern.
Brazdžionio „De profundis“.

Programos dalyviams ir visiems
gausiai atsilankiusiems pabaigos
žodyje padėkojo kun. kapelionas,
kartu atsisveikindamas į |AV iš
važiuojančią p. Švitros šeimą.

RAUDONIEJI AGENTAI
BRADFORDE
Po ankstybesnių Sov. agentų
žygdarbių Bradforde, Rochdale
ir kitur, apie ką buvo jau rašyta
mūsų laikraštyje, anglų laikraš
čiai vėl užaliarmavo, pranešdami
apie du nekviestus rusų agentus
Bradforde.
Pirmas apie juos pranešė „The
Yorkshire Post“ spalio 23 d., pir
mame puslapyje didelėmis raidė
mis paskelbęs:
„Rusai gąsdina

rodė nepatenkinti, kad į juos
kreipiamas dėmesys. Vienas jų
kalbėjo gerai angliškai, antras —
silpnai. Išeidami iš viešbučio,
atrodė gerai orientuojasi mieste;
vienas iš jų, šeimininko nuomone,
galėjęs ir anksčiau būti Bradforde. Abu išvažiavo antrą dieną.
JŲ VIZITO TIKSLAS

šia tema daugiau medžiagos
duoda „The Yorkshire Post“,
Laikraščio tvirtinimu, tremtiniai
Tą pačią dieną vakarinis Bradfordo laikraštis „Telegraph and visą savaitę buvę neramūs ir biArgus“' paskelbė išsamią infor joję nepažįstamiems atidaryti du
maciją apie tuodu „svečius“, pa ris. Pasirodo,kad tuodu agentai šįvadinęs ją „Daugelis E.V.W. iš kartą pasistengė aplankyti namie
likusias ^moteris, kai jų vyrai ir
gąsdinti. Rusai Bradforde: Mr.
sūnūs dribo fabrike.
Maurice Webb teiraujasi". Tuo
jau pačioje pradžioje ir pažymima,
Agentai aplankė beveik kiek
kad Mr. Maurice Webb, centrinio vieną Bradfordo dalį, kur tik gy
Bradfordo atstovas parlamente, vena svetimtaučiai. Sunku pasaky
palaiko ryšį su Užsienio Reikalų ti, kiek namų juodu aplankė, nes
ministerija, nagrinėdamas dvie kai kurie tremtiniai, bijodami ko
jų rusų — tikima, Sov. Ambasa kių nors pasėkų, vengia apie jų
dos Londone tarnautojų — atsi apsilankymą kalbėti.
lankymą Bradforde.
„The Y. Post“ reporteris buvo
telefonu painformuotas latvio, ku
NELAUKTŲ SVEČIŲ ISTORIJA
„T. and Argus“ žiniomis, ru ris pasakė: „Labai svarbus reika
las. Daugelis mūsų žmonių yra
sai avyko į Bradfordą spalio 14 d.
Pirmieji du jų aplankyti viešbu išsigandę“. Reporteris iš trijų pačiai dėl perpildymo nesutiko duoti tikimų šaltinių sužinojo kai kujiems kambarių. Tos dienos popie riuos rusų aplankytus namus, bet
tį juodu, anglų policininko atly kai kurie iš jų tai nuneigė.
dėti, atvyko į Market Tavern
Reporteris aplankė vieną latvę,
(Godwin Str.). Viešbučio sav. Mr. kuri ne iš karto jį įsileido. Pir
Henry Couldwell paprašytas suti miausia ji pažiūrėjo pro langą,
ko duoti jiems kambarius. Poli paskum pareikalavo apie jį žinių
cininkas'sakęs jam. nesirūpinti.
ir tik gerai įsitikinusi, kad jis ang
Abu rusai yra apie 40 metų am las žurnalistas, įsileido. Ji pažiaus, apsirengę gražiais gaberdi- sakė:
no lietpalčiais. Abu atrodė paslap
„Rusai atėjo, klausdami apie
tingi ; vienas jų turėjo užrakina mano vyrą. Namuose buvau viemą portfelį. Įėję į nurodytą kam na, ir jie pažadėjo ateiti vėliau.
barį, juodu užsirakino. Iš namų Ligi šiol jie nepasirodė, bet aš
išėjo 3,30 vai. p.p. ir grįžo u va nenoriu rizikuoti“.
kare vėl užsirakindami.
Aplankęs kelis rusų aplankytus
Seimininkas mėgino kartą įeiti namus, reporteris daro išvadą,
į kambarį, bet jis buvo užrakintas kad visur jiedu buvo tais pačiai
ir reikėjo kalbėti už užrakintų du tikslais. Kalbėdami laužyta anglų
rų. Rytą tarnaitė taipgi negalėjo arba rusų kalba, pirmiausia juo
įeiti su arbata, nes durys tebebuvo du klausė, ar tremtiniai eitų žiū
užrakintos. Buvo girdėti, kaip bu rėti iš už geležinės uždangos at
vo vartomas ir draskomas popie vežtų filmų, jei jos Bradforde būtų
rius.
rodomos. Vėliau kalbos tema bu
Rusai valgė tiktai pusryčius. vo keičiama ir buvo teiraujamasi
Kalbinami, vengė atsakinėti ir at- apie norą grįžtį į namus.
Yorkshire E.V.W.".

Spalio 24 d. „Daily Express“
taipgi mini abu minėtus rusus ir
duoda jų pavardes, kaip jie užsi
registravo Bradfordo viešbutyje.
Jie abu aiškiomis raidėmis užra
šė: „J. Sychev, J. Ogorodnen: 26,
S.W.10,

ŠVEICARIJOS LIETUVIAI
PIRMIEJI

P. A. Gerutis prisiuntė Šveica
rijoje gyvenančių lietuvių sąrašą,
užsisakiusių ,,Br. Lietuvį“. Ta
proga jis praneša, kad Šveicari
jos lietuvių bendruomenės taryba
ir valdyba pasirinko šį laikraštį
savo organu.
KUR GALIMA GAUTI DBLS
PLATINAMAS KNYGAS.

1. Albertas Stakėnas, 16, Ches
ter Str., Coventry.
Grenville
2. Kazys Voveraitis,
Private Hostel, 47, Portland
Str., Leamington Spa, War
wicks.
3. Juozas Bružinskas — 18,
Charlesworth Grove, Pelion,
Halifax.
4- J. Šukaitis, USC Hostel,
Buckminster. — Grantham,
Lincs.
P. Grigaliūnas — g, Lasiteridge Lane, Listerhills. Brad
ford, Yorks.
J. Banys — 74, Bromwich
Str., Bolton, Lancs.
7- St. Kasparas — 24, Elm Ave,
Nottingham.
8. A. Gerdžiūnas — 6, Beechey
Str., Oldham, Lancs.
9- J. Levinskas — 1, Carrington
Str., Derby.
P. Dromantas — 4, Bamford
Rd., Pen Fields, Wolverhamp
ton.
B. Šimėnas — 87, Gathorne
Terr. Leeds 8.
T. Vidugiris — 43, Holland
Park, London, W.u.
13- D. Daunoraitė — 40, Thorn
ton Ave, Turnham Green, W.4.
Parduodamų knygų sąrašą žiū
rėk sekančiame BL Nr.
NUPIRK NORS VIENĄ KNYGĄ

ABU RUSAI ŽINOMI

The Boltons,

Mūsų maišai vėl buvo pilnutėliai
prikimšti. Tuo metu lietuviai šau
niai elgėsi (haben sich grossartig
benommen). Be jų pagalbos tikrai
dar daugiau vokiečių būtų mirę
badu. Lietuviai išgelbėjo nesu
skaitomas gyvybes. Jie niekuomet
nepaleisdavo pagalbos šaukiantį
ir badaujantį be dovanos. Aš neži
nau kokie buvo seniau santykiai
tarp rytprūsių ir lietuvių, bet di
džiausio vargo valandoje lietuviai
mums dažnai daugiau padėdavo,
kaip savi žmonės iš „auksinių Va
karų“, kurie tikrojo vargo visai
nežino“.

London,

Tame pačiame laikraštyje skel
biama, kad Yorkshire policija bu
vo iš anksto apie juodu painfor
muota jr buvo stebimas kiekvienas
jų pajudėjimas. Slaptoji policija
nustatė, kad dviejų dienų bėgyje
jie aplankė apie 40 žmoniųi
Spalio 24 d. „The Yorkshire
Post“ skelbia informacijas, kokias
apie rusus gavo iš Londono. Kai
laikraščio reporteris kreipėsi tuo
reikalu į Sovietų Ambasadą, jos
tarnautojai atsisakė bet ką pasa
kyti. Lenkų Komitete tremtinių
reikalams sužinota, kad jie turi
sovietų propagandinės medžiagos,
matyt, per klaidą pasiųstos' Mr.

dovaną sūnui ar dukteriai — R.
Spalio didžiuosius „Gatvės ber
niuko nuotykius“. ( Skaitys jie,
skaitysi ir pats neatsitraukdamas.
40 šil. (K. Barauskas, 12, Mayfield Rd., Eccles, Manchester).
ATSIŲSTA PAMINĖTI
Prof. M. Biržiška LIETUVIŲ

TAUTOS KELIAS. Kaina 3 dol.
„lietuviu Dienų“ leididinys. 250
psl. įrištas kietuose viršeliuose.
Anglijoje platina D. Daunoraitė.
Skyr’aus narį, „linksmųjų bro
lių" vadovą,
JUOZĄ VASILIAUSKĄ
ir
P-lę FLIRRIE GILPART,
sukūrusius šeimos židinį, sveikina
jr laimingo gyvenimo linki
DBLS L owton Skyriaus
Valdyba ir nariai.

O, tu nematysi pavasarėlio
[išauštant,
o, tu negirdėsi girių gegelių
[kukuojant...
Lietuvių rauda.

D r. Jonas Balys „Lietuvių Tau
tosakos Lobyno“ pratartyje rašo:
„Tikėjimas, kad žmogui mirus
dar viskas su juo nepasibaigia,
yra labai senas ir bendras visai
žmonijai. Juo remiasi beveik vi
sos religijos. Jis sukūrė daug li
teratūros veikalų. Jo dėka buvo
pastatytos milžiniškos piramidės
ir kiti pastatai senajame ir nauja
jame pasaulyje, kuriais ir šiandie
stebimės ir gėrimės“ (5 psl.).
Toje pačioje knygoje mūsų tau
tosakininkas duoda trumpą pasa
kojimą „Varpininkas Juozapėlis
pasakojo“, kuris yra būdingas
mūsų liaudies įsitikinimui:
„Vėlės arba dūšios per Vėlines
renkasi naktį bažnyčioje. Buvo
Kaltinėnų miestelyje toks tikras
atsitikimas. Varpininkas čeponas
Juozapėlis visuomet gulėjęs naktį
bažnyčioje. Vėlinių naktį dūšios
pažadinusios tą Juozapėlį ir sakan
čios: „Greitai eik laukan! ties tu
čia didelei smirdi: mes negalime
dėl tavo smarvės čia būti“. Juoza
pėlis išėjęs ir daugiau Vėlinių
naktį nenakvojęs bažnyčioje“ (M.
Grikšienė, 89 m.a., Rūtelių k„
Kaltinėnų v.).
Mūsų tautosaka turtinga Vėli
nių prasmės ir reikšmės iškėlimo
faktais. Gilus žmonių tikėjimas,
kad tą dieną galima mirusiųjų
vėlėms padėti, paliko pėdsąkų gy
vojoje tautosakoje, kuri ligi šiol
ne visa surašyta.
Štai būdingesni žmonių sam
protavimai :
Vėlinių vakarą galima atpažinti
nebežymius, apleistus kapus: jų
vietoje žybčioja švieselės (Seiri
jai).
Vėlinėse nedžiaujama jaujos,
paliekama ji tuščia, bet prikūren
ta, nes vėlės ateinančios pasišil
dyti (Pušalotas).
,
Visų šventų vakare nereikia be
reikalo vaikščioti, nes tada vėlės
vaikščiojančios, ir joms galimą
sutrukdyti; jeigu kelias šlapias,
įsiklausius galima net girdėti,
kaip jos, eidamos per purvyną,
pliaukši (Veliuona).
Per Vėlines negalima dainuoti
ir šokti, nes visus metus būsi
.liūdnas, o jei eisi pas merginas,
tai per metus piktos dvasios per
sekios (Tverečius).
Laidotuvių raudose taipgi buvo
minima mirusiojo vėlės kelionė į
amžinybę ir stengtasi jai padėti.
Štai duktė, apgarbstydama miru
sią motiną, kreipiasi į bočelj pa
galbos :
„Mano bočeli, maža mano motės
sylelė, mažas josios viekelis, at
kelk Vėlių vartelius, atdaryk Vė
lių dureles, imk už baltų rankelių,
pasodink j Vėlių suolelį.
„Motinėle, maža tavo sylelė,
mažas tavo viekelis, tolima tavo
kelionėlė, tamsus tavo budikėlis,
tamsūs tavo nameliai be durelių,
be stiklo langelio“.
,
Niekad nepamiršiu Dzūkijos
raudotojų. Vėlinių vakare sodžių
kapinėse beveik kiekvienas kapas

Vutous vardu E.V.W. Hostel, Full
Sutton, Yorks, adresu. Ta medžia

ga bus panaudota, įrodinėjant so
vietų veiklą Anglijoje.
Viena organizacija, kuri neno
ri skelbti savo vardo, pranešė,
kad ji, stengdamasi išaiškinti so
vietų veiklos kanalus, priėjusi iš
vados, iog tūla lenkų organizacija
Londone
nistams.

talkininkaujanti

komu

Reporteriui kreipiantis į
jos būstine, niekas neatsiliepė.
Home Office pageidauja, kad
tremtiniai tuojau praneštų polici
jai apie komunistų veiklą jų tarpe
ir raginimus grįžti namo. Liepos
17 d. parlamente Sir Hugh LucasTooth, Vidaus Reikalų Ministeri
jos valdininkas, pirmas tą mintį
iškėlė, pabrėždamas, kad svetim
taučiai D. Britanijoje turi tą pačią
te'smo ir policijos apsaugą, kaip
ir jos piliečiai ir kad jokios sveti
mos valstybės atstovai neturi tei
sės jų vienašališka akcija versti
grįžti į kilmės kraštus.

Būtų gerai, jei mūsų žmonės,
vartoją anglų kalbą, parašytu tuo
reikalu laiškų į anglų laikraščius,
kurie pirmieji mus užaliarmuoja
apie komunistų naujus planus ir
pasistūmėjimus.
Iksas.

ŽMOGUS IR KNYGA

Spausdintas žodis yra viena ge
riausių priemonių ne tik tautiš
kumui išlaikyti, kuriam uždavi
niui, mes, atsidūrę svetimuose
kraštuose, esame pašaukti, bet
taip pat ir savišvietai, kurios nie
kad nėra žmogui perdaug. Dažnai
galima nugirsti, kalbant apie Jo
ną, Petrą ir Gražiną, kad, girdi,
jis yra „apsiskaitęs“. Atseit, žmo
gus, kuris daug ko yra pasisėmęs
iš knygų. Su tokiu žmogum nie
kad nėra nuobodu pasikalbėti, nie
kad nepritrūkstama temų. Jis yra
įdomus ir draugijoje, ir kelionėje
ir namuose Tokiu „apsisskaičiusių“ žmonių, mėgstančių knygas,
mūsuose nėra labai skaitlinga.
Mūsų gyvenime knyga vis dar
yra „pamestinuko“ būklėje. Tru
putį koktu, kai čia, tremtyje, su
tinki labai elegantiškai apsirengu
sį „ambasadorių“, su skoningai
parištu kaklaraiščiu, kurio spin
toje kabo net kelios išeiginės dra

bužių eilutės, tačiau jo kambaryje
su žiburiu nerasime nė vienos lie
tuviškos knygos 1 Sutiksime ir to
kių, kurie savo gyvenime, iš viso
nėra skaitę jokios knygos. Ir, kai
prie progos iškyla kalba apie kny
gą, šitoksai tautietis šitaip išsi
reiškiau ■— Knygų aš neskaitau,
nes jos visos labai neįdomios...
Arba, — Dar nėra tokios vertin
gos knygos, kurią, mano supra
timu, verta būtų skaityti! štai
kokios „geros“ nuomonės toks
šaunus kavalierius yra apie savo
išmonę 1
Vertėtų, kad laikraštyje dažniau
būtų lukštenamas knygų skaitymo
ir pamėgimo klausimas. Naudin
ga būtų, kad čia, tremtyje, lietu
viškos knygos puoselėjimui, būtų
paskelbtas konkursas šūkiui, taip,
kaip kadaise Lietuvoje spaudos
konkursą laimėjęs šūkis: „Lauki
niai laikraščių neskaito“ I
Atsargos Grandinis.

turėjo savo raudotoją, Žvakelių
liepsnos šokinėjo, pušų šakos lė~
tai suposi, o aplinkui skardeno
liūdnos, gūdžios raudos...
2

Vėlinės ir šiandien moderninia
me amžiuje minimos. Tik šiandien
neraudama kapinėse, neskaičiuo
jama mirusio vargų ir nepasakojama apie jo tolimą kelionę Sie
loje tačiau tikima,
kad Vėlinės
mena mirusiųjų prisikėlimą, kad
jos primena gyvųjų pareigą mels
tis už mirusiųjų sielas.
Mirusiųjų prisikėlimu kai kurie
ir pirmaisiais krikščionybės am
žiais abejojo. Tokiems Apaštalas
(„mažiausias tarp apaštalų“) Po
vilas su dideliu įkarščiu ir tempe
ramentu įrodinėjo:
„Jeigu nėra mirusiųjų prisikė
limo, tai nė Kristus neprisikėlė. O
jei Kristus neprisikėlė, tai mūsų
skelbimas yra tuščias, tuščias ir
jūsų tikėjimas. Tuomet būtų
rasta, kad mes esame ir netikri
Dievo liudytojai, nes liudijome
prieš Dievą, kad jis prikėlęs Kris
tų, kurio neprikėlė, jei jau miru
sieji nesikelia. Jei mirusieji nesi
kelia, tai nė Kristus neprisikėlė“
(r Kor is. 13-17).
Prancūzų revoliucijos metu, kai
visa kas sena, buvo griaunama
ir kuriama nauja, filosofas Ręveilpere sudarė naujo tikėjimo planus.
Su tais planais jis nuėjo pas vy
riausybės narį Barras, išdėstė
i uos ir prašė patarti, kokiu būdu
galima būtų naująjį tikėjimą grei
čiau išplatinti. Barras filosofui at
sakė: „Aš patarčiau, kad jūs su
tiktumėte penktAdienį mirti, o se
kantį sekmadienį atsikeltumėte iš
numirusių“. Sakoma, kad ir pats
Voltaire panašiu atveju pasakęs
tokius pačius žodžius.
Švenčiame Vėlines tremtyje.
Gal neaplankysime kapų,’ jei mū
sų artimieji ilsisi Lietuvoj ar Si
biro stepėse, gal neuždegsime žva
kės ant kapo tų, kurie mūsų šir
džiai brangūs.
Tačiau kiekvienas galime prisi
minti artimuosius, nukeliavusius
į Anapus, ir sielos gilumoje ištar
ti tylų: „Amžiną atilsi“...
H
Ik Kuzmickis.

Veda V. Steponavičius.
„KOVAS“ — 59 Med. Corps.

Spalio mėn. 18 d „Kovas“ su
sitiko su viena pajėgiausių ame
rikiečių lakūnų komandų — 59
Med. Corps. Rungtynes, kurios
buvo gana aukšto lygio, „Kovas“
pralaimėjo dėl nepakankamo 1 ko
vingumo pirmame kėlinyje. Pa
sekmė — 48:44. (27:18).
Žaidė ir taškus pelnė. Glatkauskas 6, Stabačinkas 2, Aleknavičius
S, Puzinas 10, Čiakas 2, Dambraukas 6, Tamoliūnas 10, Butkus o,
Verbyla — o.
„Kovas“ neteko gero krepšinin
ko — V. Ciako, kuris išvyko Ame
rikon. Kartu su juo išvyko ir bu
vęs klubo vadovas ir krepšininkas
A- Vilutis Linkime jiems sekmin-.
gai įsijungti į Amerikos lietuvių
sportinį gyvenimą.
Spalio 21 d. Randolph Turpin,
buv. pasaulio vidutinio . svorio
meisteris, prie savo turimų 4 ti
tulų, prisidėjo penktąjį — Imperi
jos vidutinio svoro meisterio var
dą, nugalėdamas taškais Pietų
Afrikos meisterį George Angelo.
Po kelių dienų Turpinas be ko
vos atidavė Europos meisterio var
dą Prancūzijos meisteriui, tikėda
mas greit susilaukti progos kovo
ti dėl pasaulio meisterio vardo.
Spalio 24 d. buvęs pasaulio sun
kaus svorio meisteris Ezzard Char’es lengvai nugalėjo Pietų Ameri
kos meisterį, Cesar Brion ir dabar
tikisi susitikti su dabartiniu pa
saulio meisteriu — Rocky Mar
ciano.

Didysis pasaulio bėgikas, Ža
topekas, istojo į Čekoslovakijos
komunistų partiją ir, kaip įprasta,
pasižadėjo pastatyti 2 namus pa
saulio rekordus.
Sov. Rusijos sportininkai, nelai
mėję Helsinkio Olimpiadoje nė
vieno medalio, turėjo duoti vado
vybėms viešą pažadą būsimose
Olimpijadbse laimėti, arba pasi
traukti iš sportinio gyvenimo. Su
prantama. jei iki to laiko neteks
jiems „sportuoti“ Sibire...
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LIETUVIAI VOKIETIJOJE
Redaguoja A. Makarskas

BALTŲ TARYBOS POSĖDIS

Hannoveryje, Krašto Valdybos
patalpose, spalio 16 d., įvyko eili
nis Baltų Tarybos posėdis. Baltų
Tarybą sudaro 3 nuolatiniai na
riai: inž. Pr. Zunde, Kramto Val
dybos pirmininkas, ats. pulk. V.
Janums, latvių centro komiteto
pirmininkas, ir ąts. pulk. H.
Stockeby, estų centro komiteto
pirmininkas. Be to, Tarybos posė
džiuose, dalyvauja ir kiti centro
komitetų nariai bei atstovai.
PABALTIJO VOKIEČIŲ
PAREIŠKIMAS

Baltų vokiečių „Landsmanschaft'o“ pirmininkas, baronas
Landou, pasisakė savo laišku pabaltiečianls apie Pabaltijo Valsty
bių/atstatymą, pastebėdamas, kad
Pabaltijo valstybės galinčios gy
venti ir klestėti tik Didžiosios Ru
sijos rėmuose. Poslėdfyje nutarta
Baltų Tarybos vardu baronui Lan
dou atsakyti, kad šitoks klausimas
iš viso nediskutuotinas.
TREMTINIŲ
ORGANIZACIJOS
CENTRO VALDYBOS VEIKLA

P. Pr. Zunde referavo Baltų Ta
rybai apie tremtinių organizacijos
būklę ir veiklą. Nežiūrint UNO
Augštojo Komisaro tarpininkavi
mo, ukrainiečiai dar neįeina į
tremtinių organizaciją ir nenurodo
net pagrindo tokiam atsisakymui
dalyvauti tremtinių organizaci
joje.
Organizacijos veiklą stabdo lė
šų stoka. Iš į prof. Pirkmayerio
rankas įteiktos 12.000 DM sumos
centro valdyba tegavo iki šiol 500
DM. Kadangi nenumatoma, jog su
prof. Pirkmeyeriu bus prieita prie
kokio nors sutarimo, tai tos sumos
išmokėjimo reikalu nutarta kreip
tis per UNO Augštąjį Komisarą į
IRO likvidhcinį štbbą Ženevoje.
Ir narių mokesčiai silpnai įplau
kia. Iš kelių didesniųjų tautinių
grupių centro komitetų, pvz., len
kų, jokių {mokėjimų negaunama.
H. Stockeby praneša, kad estų
atstovu į tremtinių organizacijos
centro organus skiriamas p. A.
Luik.
TAUTINIO ŠVIETIMO
KLAUSIMAI

Latvių atstovas nurodo į nely
gų užsieniečių tremtinių švietimo
reikalų traktavimą įvairiuose Vo
kietijos kraštuose ir siūlo kreiptis
į kraštus, prašant, kad visuose,
kraštuose būtų laikomasi vienos
linijos apmokant tautinių dalykų
mokytojai — dėstytojai.
Pr. Zunde siūlo tautinio švieti
mo klausimus paimti platesne
prasme ir svarstyti galimybes
gauti tautinio švietimo įeikalams
paramą iš tarptautinių institucijų.
Europos Tarybos, Laisvosios Eu
ropos tautinių komitetų, Fordo bei
Rockefellerio fundacijų ir pn.. De
rybų baze reikėtų imti Pabaltiečių
gimnaziją su internatu 400 vaikų
ir prašyti lėšų šiam projektui
įvykdyti.
P. Zundės pasiūlymas priimtas,
o atitinkamų raštų paruošimas pa
vedamas pulk. Stockeby.
KITI KLAUSIMAI

Konstatavus^ kad policiniai nuo
statai užsieniečiams
neatitinka
tremtinių teisinės būklės įstatymą,
nutarta kreiptis į UNO Augštąjį
Komisarą, prašant jo intervenciios tuo reikalu.
Taip pat nutarta prašyti UNO'
Augštojo Komisaro tarpininkavi
mo, kad pabaltiečių santaupos
taupomosiose kasose reichsmarkė
mis būtų atlygintos „Lastenausgleich“ ribose.
Taryba priėmė pakeistų Baltui
Informacijos Biuro įstatų projektą
ir nutarė remti to biuro veiklą.
DISKUTUOJAMI INFORMACIJŲ
IR PROPAGANDOS KLAUSIMAI

Lietuvių institucijos: Vlikas,
Altas, Patariamoji Lietuvių Gru
pė ir Vokietijos Krašto Valdyba
gyvai svarsto lietuvių informaci
jų teikimo ir propagandos reika
lus.
Koordinacinė Komisija New
Yorke,
dalyvaujant
VLIK‘0,
ALT‘o ir Patariamosios Grupės
atstovams, sutarė eiti prie beidro
visoms institucijoms informacinės
veiklos plano įgyvendinimo. Gal
vojama, kad JAV gaminamoji in
formacinė medžiaga turėtų eiti
anglų Įkalba. Europoje prancūzų
ar vokiečių kalbomis. Taip pat
manoma, kad informacinis darbas
turėtų būti sukoncentruotas JAV
ir kad tam reikalui būtų įkurtas
pastovus informacinis biuras.
Plačiai tuo reikalu pasisako Vo
kietijos Krašto Valdybos pirminin
kas, Zunde, siūlydamas du infor
macinius biurus: Amerikoje ir

Europoje. Biuras Europoje reika
lingas iau atsižvelgiant į renkamą
ją medžiagą, pvz., Vokietijos ar
tumas Lietuvai. Čia tinkamiausia
vieta sekti ir rinkti žinias iš pa
vergtosios Lietuvos. Taip pat ži
nių perteikimas, propaganda, ne
gali būti vienoda visiems Furopos
kraštams ir turėtų būti pagal
kraštų mentalitetą įvairi ne tik pa
sirinktąją kalba, bet ir turiniu bei
forma. Tiksliau tos siūlomos gai
rės skelbiamos Vokietijos Krašto
Valdybos „INFORMACIJOSE“.

tąjį mokslą, bet kartu jam žinomi
atsitikimai, kad tokių abiturientų
išsilavinimas buvęs labai žemas.
Dr. Wienert pabrėžė, kad tokio že
mo išsilavinimo atvejų lietuvių
tarpe nebuvę ir kad jis yra linkęs
1945 :— 1940 m. periodo lietuvių
gimnazijų auklėtinius laikyti pa
kankamo išsilavinimo ir, reikalui
esant ta prasme paveikti kraštų
švietimo įstaigas.

LIETUVIŲ MOKSLO DIPLOMŲ
PRIPAŽINIMAS

Krašto Valdybai tenka tarpinin
kauti mūsų tautiečiams praktiškais
jų įsikūrimo Vokietijoje reikalais.
Vienas lietuvis gydytojas, iki šiol
praktikavęs stovyklos ribose, iš
sikėlęs į naujai pastatytą užsie
niečiams koloniją, negauna vokie
čių įstaigų leidimo verstis gydy
tojo praktika.
Tuo reikalu Krašto Valdybos
atstovas, A. Makarskas, aplankė
centrinės vokiečių įstaigos užsie
nio švietimo reikalams vedėją, Dr.
Wienert, Gottingene ir aptarė su
iuo esamą padėtį. Kadangi Vokie
tijoje švietimo reikalai tvarkomi
autonomiškai kiekviename krašte,
tai šį įstaiga yra patariamoji
įstaiga u kraštų švietimo minis
terijoms. Dr. Wienert gerai žino
mi Lietuvos švietimo reikalai ir jis
juos augštai vertina, laikydamas
Lietuvos švietimo įstaigų diplo
mus lygiaverčiais vokiečių įstaigų
diplomams. •
Ta prasme Dr. Wienert pasiža
dėjo surašyti ekspertyzą, „Gutachten“, ir šiaip kuo galėdamas pa
remti lietuvio gydytojo įteisinimą
Vokietijoje.
Ta proga aptarta ir buvusių lie
tuvių DP gimnazijų abiturientų
reikalai. Dr. Wienert pareiškė, kad
apskritai DP .gimnazijų mokinių
išmokslinimo lygis buvęs labai
įvairus.
Buvę atsitikimų, kad
baigę tas gimnazijas mokiniai tu
rėję pakankamas žinias eiti augš-

PASIILGIMAS LIETUVIŲ

Krašto Valdyba aplinkiniais ke
liais, per Lietuvos Pasiuntinybę
Londone, gavo vieno tautiečio,
gimusio 1919 m. Marijampolėje,
Vokietijoje gyvenančio nuo 1937
m. ir nuo 1'939 m. be pertraukos
gyvenančio Berlyne ir visiškai ati
trukusio nuo lietuvių gyvenimo,
tokio turinio aįsišaukimą:
Broliai Lietuviai!
Atsiprašau, mieli ponai, už blo
gą raštą. F.su paprastas Lietuvos
darbininkas. Esu tik 3 skyrius
pradžios mokyklos išėjęs. Be to,
nuo karo pradžios su nieku lietu
viškai nerašinėjau, dėl to man sun
koka rašyti. Kitaip pasakius, lie
tuviškai primiršau, o vokiškai
neišmokau,- na, tai nemoku visai
nieko.
■ Kartais taip neramu, kad norisi
per langą šokti. Esu vienui, vie
nas, kaip pirštas, pasaulyje.
Lietuvos Vytas..

Nors rašėjas skundžiasi r>iek o
nebemokąs, bet raštą parašė gra
žia, taisyklinga lietuvių kalba. To
kių atitrūkusių lietuvių yra, deja,
ir daugiau. Krašto Valdybai, ne
žiūrint visokių pastangų ir net
skelbimų vokiškuose ll'aikraščiuose, nepasisekė juos visus Vokieti
joje surankioti, nors pavieniai lie
tuviai vienu ar kitu būdu visdėlto
pamažu susiranda savo centrinę
organizaciją. Berlyniečio lietuivo
laiškas buvo užadresuotas irgi vi
sai paprastai: Litauische Gesandtschaft, London, ir surado ne tik
gavėją, bet pasiekė ir lietuvių or
ganizaciją Vokietijoje.

RAUDONASIS EKSPORTAS
Viena, Oro Paštu,
...Sovietų Sąjungos Eksporto-Im
porto Trestai. Eksportinės Sovietų
grūdų ir statybinės medžiagos at
sargos, išspaustos iš milijonų ver
gų darbo. Ar Sovietų dumpingas
gręsia laisvąjam pasauliui?

- Spalio mėnesį Vakarus pasiekė
žinios apie Sovietų rengiamą mil
žinišką grūdų ir miško medžiagų
eksportą. Sovietai rengiasi užlie
ti Azijos, Afrikos, Pietų Amerikos
ir Art. Rytų rinkas grūdais, stat.
medžiaga ir kitais ūkio jr lengvo
sios pramonės gaminiais. Supran
tama. Sovietų eksportinių medžia
gų kainos būtų žemesnės už tarp
tautines rinkos kainas. Tokiu bū
du Sovietų eksportas galėtų rim
tai kenkti ekonominiai pasaulio
pusiausvyrai.
Tam eksportui Sovietai yra ge
rai pasirengę ir suorganizavę ke
letą įvairių trestų, kaip, pvz.,
„Exportchleb“, Exportlies, Užsie
nio prekybos konjunktūros institu
tas ir užsienio prekybos ministe
rijos taip vadinama „Vsiosojuznaja Torgovaja Palata“ — Sąjunginė
prekybos įstaiga.
Tų trestų elevatoruose ir sandė
liuose sukraunama šimtai milijonų
kubinių metrų miško medžiagos
ir šimtai tūkstančių tonų glūdų.
Iš kur semiami tie milžiniški kie
kiai glūdų ir miško medžiagos ?
Grūdai yra pristatomi iš kolcho
zų ir sovchozų į vietos „Zagotzierno“ elevatorius, o miško me
džiagos plaukia į Baltijos, Juodųjų
Jūrų ir Tolimųjų Rytų uostus, ne
tik iš Sibiro taigų, bet ir iš „są
junginių respublikų“ — daugiaušia iš Lietuvos, Latvijos, Estijos,
Karejo-Suomijos, ir Vakarų Gudi
jos. Visose tose respublikose vei
kia, „Liespromchoz“, kurie gami
na miško medžiagą, ne vietos res
publikų reikalams, bet „ekspor
tui“ į Sovietų Sąjungą.
Dalis tos medžiagos yra skirta
Sovietų dumpingui. Pvz., Lietu
vos miškas plaukia į Ukrainos
anglių kasyklas,
Krivyj
Rog,
Dniepropetrovsk, į Volgos kanalų
statybas ir net Turkestaną. Lie
tuvoje gaminti baldai yra skiriami
vien „eksportui“ į Maskvą, o len
tos yra kraunamos Rusnėje į lai
vus ir gabenamos į užsienio eks
porto sandėlius Leningrade.
O Lietuvos „kolūkiai ir valstūkiai“, tiesa, gauna traktorius ir
kombainus, Lietuvos MTS stotys
aprūpinamos „tarybine technika“,
bet Lietuvos grūdų tik 30 proc.
palieka Lietuvoje; Lietuvoje ne-

1952 m. spalis.

paliekama jokių grūdų atsargų, o
tik tiek, kiek reikia sėjai ir stro
piai apskaičiuotom kolūkiečių ir
sovūkių darbininkų grūdų nor
moms.
šiemet, pavasarį kovo ir balan
džio mėnesį, Vilniuje neužteko
grūdų ir reikėjo kelis tūkstančius
tonų atgabenti iš Minsko atsargos
elevatorių, kad miesto gyventojai
ir pramonės darbininkai nepaliktų
be duonos. Kas met 70 proc. Lie
tuvos derliaus išgabenama Rusi
jon. Tai yra speciali Kremliaus
politika, taikoma, ne tik Lietuvo
je, bet Kaukaze ir Vidurinėje Azi
joje. Ne rusiškose, jėga prijungto
se prie Sovietų Sąjungos Respubli
kose, nelaikoma maisto atsargų.
Mat, karui kilus, galima laukti
aktyvaus tų kraštų pasipriešini
mo, o žinoma, kad badas yra ge
riausias Sovietų valdžios įrankis.
Tad jei i Indiją, Artimuosius
Rytus ir Pietų Ameriką plauks
grūdai ir miško medžiaga, būki
me tikri, kad tas Sovietų „ekspor
tas“ bus Lietuvos kolūkiečių ir
lietuvių, priverčiamų' darbų sto
vyklų Sibire kalinių, prakaitu ir
krauju pagamintas.
Ar tas milijonų vergų prakaito
ir kraujo išspaustas Sovietų „dumpinginis eksportas“ pakenks laisvąjam pasauliui ? Ar Kremliaus
naujas šalto karo įrankis suardys
vakrų ekonomiką ? Šiandien sunku
įspėti. Atrodo, kad sąmyšio ga
li būti padaryta, bet tarptautinę
ekonominę krizę vargu ar sukels.
VILIUS VANAGAS

Suvaž. — atk. iš 1-mo psl.

siveikti, pasiryžimas turimomis jė
gomis atlikti tai, ką mes galime,
jei tik norime. Mūsų-veikla yra
reikalinga ne tik mums patiems,
bet ir mūsų kraštui, laukiančiam
aušros. Pasilikusiems už geležinės
uždangos tautiečiams mes esame
didžioji viltis. Jie prašo iš mūsų
ne tik sentimento, bet ir konkre
taus darbo. Jie tiki, kad mes
tremtyje ištikimai nešime Lietu
vos Trispalvę ir jos vardą minė
sime kiekviena proga svetimųjų
tarpe, o apie jos kančias mes kal
bėsime kiekvienam kaimynai ir
pažįstamam, eiliniui ir aukštame
poste esančiam svetimtaučiui. Mū
sų pasilikusieji seka mus ir jie
džiaugiasi mūsų darniu sugyve
nimu ir veikla ir liūdi mūsų ne
sutarimams bujojant.
Reikia įsąmoninti kiekvienam
nariui, kad tos, iš šalies žiūrint
nereikšmingos pareigos, kurias
uždeda mūsų organizacija, yra
kaip tik mūsų veiklos pagrindas,
parodąs tiek atokiau nuo jos sto
vinčiam broliui, tiek svetimtau
čiui, kad mes esame gyva dalis
tautos, kad mes nesustosime ko
voję už savo krašto laisvę ir sa
vo brolių ir seserų teises, šitokį
įsisąmoninimą šis suvažiavimas ir
turėtų padaryti. Nuo šito suvažia
vimo priklausys, ar Sąjunga to
liau merdės, ar ji, naujam, gaivi
nančiam vėjeliui pūstelėjus, par
kels būręs ir per audras plauks
tol, kol laisvame Baltijos pakraš
tyje nuleis inkarą, parvežusi iš
didžiosios klajoklės sveikus sūnūs
ir dukras Lietuvai Tėvynei.
Tikiu, kad mes pasirinksime
antraji kelio, nors jis ir labai
sunkus būtų. Tikiu, kad iš čia iš
siskirstę gerb. atstovai pažadins
tuos .kurie snūstelėjome ir įkvėps
pavargusion tremtinio širdin nau
ji! vilčių ir ugnelės tęsti broliškai
rankomis susiėmus kovą, kuriai
mes esame pašaukti. Tikiu, kad
mes tai padarysime, tikiu, kad nė
ra lietuvio, kuris atsisakytų jung
tis prie mūsų bendros veiklos, ne
žiūrint jo pasaulėžiūros, tikybos
ar kitokių skirtumų, Mūsų Sąjun
ga šioje šalyje yra viena, apjun
gianti visuls lietuvius, nešančius
tremties dienas, siekiančius vieno
tikslo: išlikti lietuviais ir dirbti
Lietuvai 1
DBLS pirmininkas savo ilgoka
me pranešime plačiai apžvelgė
Sąjungos ekonominę Lietuvių Na
mų ir spaustuvės padėtį, o taip
pat lygiagrečiai pavaizdavo ir ki
tų sričių šakotą veiklą.
Centro Valdybos pirmininko M.
Bajorino, iždininke inž. St. Šal
kausko, Tarybos pirmininko Pv B.
Varkalos ir revizijos komisijos
nario Kl. Žukausko pranešimų ir
dėl jų kilusių diskusijų santrau
kas spaudinsime kituose „Br. Lie
tuvio“ numeriuose.
ANTROJI SUVAŽIAVIMO
.
DIENA

Suvažiavimo atstovai dalyvauja
rytinėse pamaldose lietuvių Pa
rapijos bažnyčioje. Sv.Mišias laikė
ir atitinkamą pamokslą pasakė
kun. Kazlauskas. Po pamaldų
skyrių atstovai ir svečiai vėl ren
kasi Lietuvių Namuose Suvažia
vimo dienotvarkei tęsti.
Pirmoje eilėje Suvažiavimas už
baiga ,,Br. Lietuvio“ ateities
klausimą, kuris jau iš vakaro bu
vo plačiai išdiskutuotas. Atstovai
priima šitokia rezoliuciją: Centro
Valdyba įgaliojama tartis su Eu
ropos PL Bendruomenėmis „Br.
Lietuvį" padaryti Europos laik
raščiu kartu paliekant jį DBLSgos orgSnu.

Po iždininko pranešimo suvažia
vimas priima DBLS biudžetą ir
sąmatą ateinantiems metams. Il
gesnį laiką buvo diskutuojamas
nario mokesčio klausimas. Šituo
reikalu atsovų dalis pasisakė

MILANO KONFERENCIJA
Milano konferencijai pasibaigus,
lietuvių soc. dem. partijos delega
tas inž. R. Baublys grįžo i Lon
doną.
Mūsų korespondentui teko pa
tirti, kad prieš išvykdamas iš Mi
lano, lietuvių delegatas perdavė
per „Amerikos Balsą“ sveikinimą
į Lietuvą. Be to jam buvo sadaryta proga pasakyti kalbą per Itali
jos radio lietuvių pusvalandį.
Socialistų Internacionalo Kon
ferencijoje, kuri vyko buv. Kara
liškuose Rūmuose, dalyvavo 119
delegatai iš 37 kraštų, jų tarpe
daug pasaulio masto politikų.Buv.
D. Britanijos min. pirm. Attlee,
Belgijos — Paul Spaak, Prancūzi
jos >— Guy Mollet, Vokietijos —
Erich Gllenhauer, Italijos — Giu
seppe Saragat, Švedijos min.
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pirm. Tage Erlander ir kt, Balti
jos kraštus, be mūsų delegato,
atstovavo Estiją — J. Mikhelson
ir I atviją — Bruno Kalninš.
Konferencijos dalyviams buvo
išdalintas Socialistų Unijos leidi
nys Snglų kalba „Labour's Call“,
kuriame yra aprašyta dabartinė
padėtis už geležinės uždangos.
Tarp kitų straipsnių, leidinyje
yra T. Vilčinsko straipsnis „Dar
bininkų išnaudojimas Lietuvoje“
P. Baublys žada konferencijos
įspūdžiais pasidalinti su Londono
lietuviais. Susirinkimo vieta ir
laikas bus paskelbta „Br. Lietu
vyje' .
,
,
Londonas.
Benzino ir alyvos
kainos sumažintos puspenniu vie
nam galonui.

prieš siūlytą Centro Valdybos pro
jektą ir. Suvažiavimo pirminin
kaujančiam pasiūlius naują suma
nymą, susirinkimas priima, pa
liekant nario mokestį tokį, koks
buvo iki šiolei.
Tarybos pirmininko B. Varka
los ir Tautos Fondo įgaliotinio
inž. Vilčinsko pranešimams pasi
baigus (juos spausdinsime vė-.
liau), buvo pravesti rinkimai į
naujuosius DBLS-gos vykdomuo
sius organus.
Mandatų KomisIJon buvo Iš
rinkti: Dr. K. Valteris, K. Klege
ns ir V. Kupstys.
Rezoliucijų Komisiją sudarė: O.
Kairiukštienė, Pužauskas, Domei
ka.

Į NAUJUOSIUS CENTRO
ORGANUS IŠRINKTI:
DBLS-gos pirmininku — M.
Balerinas;
Centro Valdybon: kun. A. Kaz
lauskas, inž. Baublys, J. Senkus
ir Br. Daunoras.
Sąjungos Tarybon: P.B. Varkala, Dr. K. Valteris, P. Duoba, J.
Varanavičius ir A. Pužauskas.
Revizijos Komisijon: L. Skripkutė, A. Šukys, V. Kvietkauskas.
Garbės teisman: O. Kairiukš
tienė, P. Bulaitis, inž, Vilčinskas,
K. Vaitkevičius, Kasperas.
NOMINACIJŲ

KOMISIJA

Pirmą kartą DBLS-gos suvažia
vimų istorijoje buvo įvesta nau
jovė — Nominacijų Komisija.Tos
komisijos uždavinys — iš anksto
surašyti siūlomus kandiatus į
vykdomuosius organus ir gauti jų
sutikimą. Šitoks būdas, kaip prak
tika oarodė, žymiai palengvino
darbą suvažiavimui. Nominacijų
Komisijon Suvažiavimo atstovai
išrinko: P. Bulaitį, S. Kasparą ir
D. Steponavičių. Jie jau pirmąją
suvažiavimo dieną pradėjo savo
darbą, kad tuo būdu atstovai tu
rėtų pakankamo laiko išsirinkti
kandidatus į „valdžią“, o patys
kandidatai per naktf galėtų ap
mąstyti atsakingų pareigų svorį,
jei jie, jų laimei, būtų išrinkti į
garbingus postus. Iš N. Komisijoj
teko patirti, kad rinkimų išvaka
rėse ilgiausias sąrašas buvęs... į
pirmininkus. Tačiau sekmadienio
rytui išaušus, kandidatavę į aukš
čiausi postą, matyt, negavę žmo
nų aprobacijos, pradėjo aiškintis,
negalį dėl sveikatos ar kitų svar
bių priežasčių imtis šio posto...
Suvažiavimui pasibaigus. di
džioji dalis atstovų ir svečiai iš
vyko į Lietuvių Socialinio klubo
salę, kur buvo specialiai Suva
žiavimo proga Londono Vaidilos
statoma P. Vaičiūno komedija
„Tuščios Pastangos“.
•
•
*
VAKARIENE .

Garbinguosius stalus užima prezidiumas ir turtingesnių „opozici
nių" skyrių atstovai, lydimi gar
bės sargybos — buvusios centro
valdybos ir tarybos narių, su at
sistatydinusiu iš Revizijos komisi
jos pirmininko pareigų, Dr. K.
Valteriu priekyje.
Suvažiavimo pirmininkas ir čia
perima kietos valdžios vadžias į
kairiąją ranką, dešinioje, laikyda
mas kepto veršio šlaunį, iškvie
čia vegetarą Dr. Valterį tradicinėn
jų dvikoven.
Visų pirma, pirmininkas, jiasveikina greta sėdintį „VLIKo“ atsto
vą, p. Stasį Kuzminską, pareikšda
mas užpelnytą visuotiną padėką už
kilnų ir gražų sumanymą, —
įsteigti Lietuvių Namuose senber
nių prieglaudą. Sumanymas prii
mamas ovacijomis. Kaip Jūsų ko
respondentui teko patirti, kitos
dienos , ryte, pulk. Vidugiris suži
nojęs per rytines BBC žinias, apie
tokį įvykį įteikė rūščią protesto
notą, primindamas, kad ne šio
sumanymo autorius, bet jis neša
Anglijos lietuvių senbernių vai
niką.
Vakarienei įpusėjus, Dr. Valte
ris, išgėręs džino kaušą ir užsirū
kęs „Paša“ markės cigaretę, iš
siprašė pirmininkaujančio žodžio,
pareikšdamas, kad jis, būdamas
jaunas ir ,,protingas“ — rūkė.
Dabar, jo nuomone, tai darą tik
tie, kurie noriįrodyti, kad ir jie esą
vyrai... Jis pats tai daras lik dide

lio rūpesčio išvakarėse, kaip tai
atsi tikę ir dabar, kai jis vėl sugal
vojęs atnaujinti pažinti su Bar
bora.
I šitokį daktaro Valterio žingei
dumą, „Br. Lietuvio“ redaktorius
atsakė:
— Pavasarėjant Dr. Valteris
įteikė redakcijai ultimatumą: —
parodykite gyvą ar mirusią Bar
borą ! Dr. Valterio ultimatumas
buvo priimtas. Jis su ja susipaži
no, apžiūrėjo ir nurimo. —
Šias audringas vakarienės me
tu iškilusias diskusijas užbaigė
Wolverhamptono delegatas, kvies
damas Dr. Valterį revizuoti alaus
baro... Mažesniųjų skyrių delega
tai, aptardami vakarienės metu
įsibangavusias diskusijas, rinkosi
poras pirmajam šokiui...
Br. Dobikonis

(Atskirų suvažiavimo įvykių ir
diskusijų sntrauką spausdinsime
kit. „Br. Lietuvio“ numeryje Pir
mame puslapyje įdėtos nuoraukos
inž. Šalkausko).
Londonas.
Britų
atominės
energios mokslininkai, išsprog
dinę Monte Bello salose atominę
bombą, priėjo išvados, kad reikia
surasti priemonių, kurios įgalinan
čios surasti paslėptą bombą lai
vuose. Mokslininkai mano, kad tai
ypač svarbu D. Britanijai ir Au
stralijai, kadangi priešas galįs su
tokia bomba įplaukti į tų kraštų
uostus.
Londonas. Kolonijų ministeris
Lytteltonas pereitą antradienį iš
skrido į Keniję, kad vietoje susi
pažinus su Mau-Mau organizaci
jos teroristine veikla. Rytų Afri
koje ši pogrindžio organizacija dar
daugiau sustiprino baltųjų perse
kiojimą ir žudymą.

SKELBIMAI

Sukūrusius šeimos židinį
VBernotą ir Misa M. Crowley svei

kina ir linki šviesios ir laimingos
ateities.
Chase Hoetel lietuviai,
Coventry.

Privačiam asmeniui vakarų Ang
lijoje reikalingas darbininkas ark
lių prižiūrėtojas prie dviejų joja
mų arklių.
Turi mokėti angliškai, prižiūrė
ti arklius ir jodinėti.
Žmona kartais gali padėti namų ruošoje atlyginama už valan
das.
Atlyginimas 6 svarai per savai
tę ir nemokamas butas be baldų.
Gali tikti pora ne senesnė 50 mt.
su vienu vaiku.
Pasiūlymus angliškai siusti BL
administracijai Nr. 50.
Nottingham© Universitete yra
kelios laisvos vietos mergaitėm
namų ruošps darbininkėm.
Darbo sąlygos yra labai geros.
Atlyginimas mergaitei virš 21 mt.
amžiaus ^2.19.0 per savaitę plus
nemokams butas ir maistas,, ne
mokama skalbykla ir uniforma.
Keturios savaitės atostogų per me
tus (dvi savaitės vasaros metu, 1
savaitė kalėdų atost. ir viena sa
vaitė Velykų atost.). Atostogų me
tu mokama netik alga bet ir
maistpinigiai ir butpinigiai.
Kiekviena (mergaitė gauna at
skirą kambarį ir gali naudotis
bendru kambariu kuriame vra ra
dio ir kiti patogumai.
Darbo savaitė 44 vai. ir viena
diena per savaitę laisva.
Kreiptis pas — Domestic Bur
sar, University of Nottingham.

LIETUVIO SIUVYKLA

Lietuvis siuvėjas priima vyriš
kų ir moteriškų drabužių užsaky
mus ir pataisymus.
Kreiptis darbo dienomis nuo 6
— 10 vai. vak., šeštad. ir sekmad.
nuo o ryto iki 6 vi. vakaro.
1
Darbas atliekamas pagal pagei
davimus.
A. S. 53, Gregory Buolevard,
Nottingham.
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