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' ’’Neturėjau batų ir murmėjau j ✓
••y: kol nesutikau žmogaus,kuris neturėjo kojų ”.

i Bėsisnu-ndžiant ir beaimanuojant dėl savo nepavydėtinos padėties 
.bus neprošalį prisiminti šį gilios išminties arabų priežodį.Jis ga
li mums duoti suraminimo ir sutvirtinimo sunkioje gyvenymo kovoje, 
kurios kariais mes visi esame-priversti būti.Neturime mes tačiau, 
■likti vien paprastais kariais,bet turime išeiti didvyriais,vertais 
nešioti garbingą lietuvio vardą,Dejavimois ir skundais kovos nelai
mė s ime,

Daugelis iš mūsų yra palikę šeimas Vokietijoje ir yra labai 
■ susirūpiną jų gerbūviu.Yra sunku gyvonti be batų,bot nereikia.už- 
.miršti,kad yra žmonių,kurio ir kojų neturi,Kiek šeimų yra palikta 
budelio rankose Lietuvoje ir kiek jų kenčia tolimuose Sibiro tyruo
se. Ar mums-negėda skųsti^ ii* nusiminti dėl mūsų nors ir sunkių, bet 
sulyginamai menkų vargų.-Šeimos Vokietijoje gyvena globoje civilizuo
to krašto,kuris davė pažadą jas atvežti į Angliją.Dėl butų trūkumo“~ 
kuris yra labai didelis šiame krašte, tas dar nebuvo galima padarytų, 
bet-tikimasi.,kad neužilgo bus pradėtas vykdyti.Prieš kaltindami ki
tus, nugalvokime ką mes padarytume jų vietoje būdami.Juk yra faktas, 
kad kada kitos šalys tik gražiais žodžiais mus maitina,D.Britanija 
.ėmėsi,nors ir nebe priekaištų į praktiškų žygių išvietintų žmonių 
;problemai i šsprąs bi.

Tas nereiškia,kad mums reikia rankas sudėjus sėdėti ir tylėti. 
Mes turime reikalauti,kas mums’priklauso ir'kas mums buvo pažadėta. 
Šeimų reikalu Lietuvos Pasiuntinybė ir D,B, Lietuvių Sąjunga daro 
žygių ir tikisi,kad tas atneš norimų rezultatų.Turi tačiau būti pa
darytas galas aimanavimams ir nusivylimui,kas mums tik blogą gali 
padaryti.Šiai s sunkiais laikais kiekvienas turi išlaikyti lygsvarą 
ii’ nešti galvą.aukštai iškėlęs.Tik tvirto būdo ir taurios dvasios 
vyrai ir moterys išeis laimėtojais iš dabartinės sunkios kovos už 
mūsų egzistenciją,.
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Savaitės bėgyje
Ši savaitė buvo kiek ramesnė ir jokių didesnės svarbos įvykių 

nebuvo.JTO-jos pilnaties sesija pasibaigė ir darbas prasidėjo komi
tetuose. Ar kas išeis iš tų-gražių ir griežtų kalbų,kurios buvo pa
sakytos pilnaties sesi joje,parodys ateitis.Viena yra aišku,kad žo
džiai ir rezolj n.c® jos mažai žios Rusijai gali pa daryti. įdomu yra ir

1



t^,kad tos pačios valstybės,kurios-pakvietė Sovietų, diktatorius 
užimti vieną iš vadovaujančių rolių taikingo pasaulio atstuvynui, 
dabar į juos akmenis mėto ir kaltina už viską,kas tik blogo atsitiko, 
Anglija su Amerika turėtų irgi atsiminti,kad jei kiaulę į salioną 
įsileisti,tvarkos ir švaros tokiame kambaryje bus negalima išlaikyti, 
lei jie tos kiaulės nepažino,galėjo pasiteirauti pas lietuvius,estas 
ir latvius,Mes patarimų tane reikale niekam negailėjome.

Be JTO-jo s posėdžių iš svarbesnių įvykių savaitės bėgyje yra 
pažymėtiniAnglijos vyriausybės narių pakeitimas,Marslill5 io Plano 
svarstymas Amerikoje ir pilietinis karas Indijoje.

Kabineto reformos Anglijoje.ir ekonominė krizė,Antradienyje bu- 
vo oficialiai paskelbta,kad Sir Stafford Cripps,dabartinis .Prekybos 
Ministeris,paskirtas Mini storiu Ekonominiams Reikalams,Tai yra nau
ja minister!ja,kurios reikalingumas buvo iššauktas ekonomines krizės. 
Sir Stafford tampa dabar savotišku ūkio diktatorium,kurio pareigos 
bus prižiūrėti ir koordinuoti kaip vidaus taip ir eksporto gamybos 
programą,Jo žinioje bus anglies kasyklos ir elektros bei dejų ener
gija, žaliava, statyba, laivų statyba ir žemės ūkis,Labai svarbiems 
ūkinės politikos klausimams spręsti sudarytas mažas mini stenini s ko
mitetas .kuriam vadovaus pats ministeris pirmininkas Mr.C<.R.Attlee.

Sir Stafford Cripps yra gabus administratorius ir turi daug pa
tyrimo Anglijos ūkiniuose reikaluose,Jo politinė karjeru buvo gana 
įvairi.Dar prieš karą-jis buvo išmestas iš Darbo Partijos už savo 
komunistines pažiūras,ir lošė mažą rolę viešame gyvenime,Kurui pra
žaidė jus,Sir Stafford buvo pakviestas į koalicinį kabinetą ir buvo 
vėl priimtas į Darbo Parti ją.Vėliau jis buvo paskirtas ambasadorium 
Maskvoje,nes buvo manyta,kad jis bus labai priimtinas Sovietams dėl 
jo simpatijų Rusijos politikai,Tos pareigos jam davė progos arčiau 
susipažinti su sovietine santvarka ir grįžo iš Maskvos jau ''pagijus" 
Privačiai jis veda labai asketinį gyvenimą! negeria,nerūko ir yra 
vegetaras. • - '

Prekybos minister!u,vietoj Sir S.Cripps,paskirtas Mr.Rarold 
Wilson.dabartinis užsienio prekybos ministeris.Mr.Wilson yra jau
niausias kabineto narys,tik 31 m,amžiaus,Jo prestyžas smarkiai paki
lo laiko prekybos derybų su Sovietų Rusija,kur jis parodė nemažai 
takto'ir .'gabumų sunkiuose ginčuose,Kaip žinome,iš tų derybų tačiau 
nieko neišėjo,

Artimoje ateityje laukiama daugiau kabineto ministerių pakeiti
mų.Užsienio prekybos ministerio vieta dar neužpildyta,

Britanijos ekonominė dabar-jau bent laikinai kiek palengvėjo,ir 
padaryti žygiai krizei nugalėti,apie kuriuos jau minėjau praėjusiuo
se biuletenio numeriuose,įgalins Angliją subalansuoti savo užsienio 
■prekybos sąskaitą ateinančių metų pabaigaje.Didžiausias rūpestis 
šiuo metu yra inflacijos pavojus,Nukreipus daugiau prekių eksportui, 
kainos gali smarkiai pakilti.Dėl to,visuomenėraginama daugiau pini
gų taupyti,nes vėliau,kada gamyba padidė s ir atsiras daugiau prekių 
viduje,už tuos pinigus bus galima daugiau nusipirkti.Taip pat norima" 
sumažinti ar visai atimti subsidijas/primokėjimus/ maisto produktams, 
kad tuo pakėlus tų produktų kainas ir privertus.žmones išleisti dau
giau pinigų pragyvenimui,Tam labai priešinasi prof.sąjungos ir vy
riausybei bus labai sunku pravesti šį parėdymą.Taip pat vyriausybė 
prašė prof.sąjungų nereikalauti uždarbio padidinimo,kas žinoma dar-
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bininkams labai nepatinka.Tas daroma sumažinti pixūgų..ki-eki-uL_apyvar- 
toje ir tuo išvengti staigaus kainų kilimo.

Marshall io Planas4Prezidentas Trumanasturėjo svarbų pasitari
mų su kongreso atstovais dėl pagalbos Europai.Ilgalaikis Marshall’io 
Plano įvykdymas turės užtrukti dar gana ilgų laiką ir tik,kitą pava
sarį jis gali atnešti norimų rezultatų.Tuo tarpu Europai dar šiai 
žiema i,, yra7 reikalinga parama iš Amerikos išvengti badui ir. ekonomi
niam chaosui.Tam tikslui prezidentas ieško būdų kaip tą laikiną pa
galbą Europai suteikti.Kongreso ir senato atskiri Komitetai buvo pra- 
’šyti' tą reikalą ištinti,ir tikimasi,kad ir be Kongreso sušaukimo bus 
rasti būdai suteikti Europai apie £150.000*000 iš įvairių fondų*Jei 

"tas nebus galima padaryti,tada prezidentas reikalaus sušaukti kong
resą kitą mėnesį.Normaliai kongresas tik susirinktų sausio mėnesyje. 
JAV negali Europos apleisti,nes suirutė Europoje atsilieptų ir Ame
rika jerikoje .Nė viena valstybė moderniniame gyvenime negali saves 
izoliuoti ir gerai gyventi tuo laiku,kai kitur siaučia badas ir skur
das.Ypatingai daug, nerimo kelia Italijos ir Prancūzijos nepaprastai 
sunki*ekonominė padėtis,ir tik duona gali išgelbėti tas valstybes 
nuo komunizmo,

16 Europos valstybių paruoštas pranešimas Europos atstatymui, 
kurį.Amerikos vyriausybė dabar svarsto,buvo gana palankiai priimtas 
anapus-Atlanto.Viena pastaba yra tačiau padaroma,būtent,kad Europos 
valstybės perdažai dėmesio kreipė į gamybos padidinimą pas save ir 
^laisvesnę prekybą tarp atskirų valstybių, ir perdaug užakcentavo JAV 
"pagalbą.Amerikiečiai kritiškai žiūri į Europos pastangas atstatyti 
.ūkinį gyvenimą.Kada Europoje yra didžiausias anglies trukumas,Brita- 
..nijos angliakasiai- dirba, trumpesnes darbo valandas negu Amerikoje. 
•< - ' JTO-jos sesi ja. Svarbiausias įvykis savaitės bėgyje buvo Angį i- 
■jos politikos deklaracija Palestinos atžvilgiu,JT specialioji komi- 
■'sija visą vasarą tyrinėjo Palestinos klausimą ir padarė du pasiū
lymus! daugumos narių-padalinimas Palestinos tarp arabų ir žydų,ir 

■ mažumos jfederacija.Anglijos padėtis yra labai kebli,nes ji kaipo 
mandatinė ■ valstybė, turi palaikyti ten tvarką,kada žydai terorizuo
ja ir žudo britų karius už tai,kad jie neleidžia žydams įvažiuoti 
į Palestiną.^eigu-britai leistų žydams imigruoti į Palestiną tam ara
bai pasipriešintų.Idealaus Palestinos klausimo išsprendimo negali 
būti,nes žydai reikalauja nepriklausomos žydų valstybės ir neribotos 
imigracijos,o arabai nori arabiškos Palestinos ir visai nenori dau
giau žydų įsileisti.Nei vieni nei kiti su JT komisijos pasiūlymais 
nesutinka .Jeigu klausimas eitų-tik tarp pačios Palestinos gyvento- 

‘ jų-- tas dar nebūtų-taip sunku. .Bet užnugaryje Palestino? arabų, sto
vi visi-artimieji rytai, o Palestinos -žydus remia žydi ja/visame pasau
lyje-. • -.- - '' '

Tokiai padėčiai esant,Britanija-pareiškė;kad ji/savo kariuome
nę numatanti iš Palestinos atitraukti,ir kad ji viena nesutiksianti 
palaikyti tvarką Palestinoje,jei reikėsią JT pasiūlymus jėga pravesti

JT Bolitinis- Komitetas- svarstė Graikijos; kįausimą.Gromyko ap
kaltino Graikiją už jos sienų neramumus,reikalavo Svetimas kariuome
nes pasitraukti' ir sudaryti specialų komisiją,kuri prižiūrėtų Ameri
kos pagalbą Graikijai.Taip pat smarkai užsipuolė ant Amerikos už jos 
kišimąsi į Graikijos vidaus reikalus.Niekas iš- atstovų,išskyrus rusų 

-■satelitus,rimtai neima Sovietų delegatų kalbų,ir Rusija neturi nė

3



4

mažiausios galimybes savo- rezoliucijas pravesti^Jcus--taktika tačiau... 
yra kaip galima ilgiau nutęsti ir privesrtįJTO-ją prie neveikias.

Saugumo Taryba svarstė Italijos priėmimų į JTO-ją.Gromyko ir 
čia koją-pakišo; jis sutiksiąs Italiją priimti,jei kartu Bulgarija, 
Rumunija,Vengri ja ir Suomija busiančios priimtos,Britų atstovą s 
tokį Gromyko elgesį pavadino tiesiog "arklių prekyba".Nutarimąs ati 
dėtas.,'Į saugumo Tarybą naujais nariais išrinkti; Kanada ir Argenti
na,vietoj iš Tarybos pagal čartą išeinačias Australiją ir Brazili
ją,Trečio nario vietoj Lenkijos nepavyko išrinkti neš nei vienas iš 
pasiūlytų dviejų kandidatų,Indijos-ir Ukrainos,nesurinko reikalauja 
mų 2/3 balsų.Rinkimąi buvo atidėti.

Indi ja,Įvykių .gausumas' iki šiol neleido iškelti Indijos klausi 
mo biuletenio puslapiuose.Tas tačiau nereiškia,kad su Indija yra vi 
kas tvarkoje.Padėtis tenai yra nepaprastai įtempta ir net pats Gand 
davė suprasti,kad gali prieiti prie karo tarp tų dviejų Indijos kon

dministraciją ir kariuomenę atitraukė ,ir

tinento valstybių, •
Skaitytojai turbūt prisimena,kad rugpiūčio mėn.D.Britanija atsi 

sakė nuo savo suverenumo toje pasaulio dalyje ir perleido valdžią 
patiems indams.Susidarė dvi nepriklausomos valstybės Indija /hindus 
religijos/ ir Pakistanas /muzulmonų religijos/;kurios tačiau nutarė 
likti Britų Dominijoms,kaip kad yra Australija,N.Zelandija ir P.Af- 
rika.Anglija savo administraciją ir kariuomenę atitraukė ,ir tvarko 
palaikymas perėjo į indų rankas.Indi jos padalinimas į dvi dalis yra 
keblus uždavinyspnes religijos yra labai susimaisiusios.Po padalini' 
mo hindusai pradėjo (kraustytis iš Pakistano,o muzulmonai iš Indijos

■ Tas. ir privedė ..prie didelių žudynių.Bėgantieji yra atakuojami kitų 
religijų pasekėjų ir■tiesiog nužudomi,Viename tik traukinyje 3000 
musulmonų buvo nužudyta.Administracija yra jauna ir nepatyrusi ir 
yra bejėgi tai sustabdyti.Prie viso to prisidėjo choleros epidemija 
Ypač Pakistanas atsidūrė slankioje padėtyje ir-buvo priverstas pra
šytį pagalbos iš kitų Britų imperijos domini jų;kurios dabar tarp sa

lves tariasi, tuo reikalu.Susidarė įdomi padėtis,nes Indija,kuri irgi 
(yra viena iš domini jų,tokį Pakistano prašymą pasmerkė.
. : Anglų viešpatavimas Indijoje buvo ne be priekaištų,nes jie kraš- 
tą išnaudojo ekonomiškai.Bet jie taip pat prisidėjo prie krašto ats' 
tymo ir ekonominio gyvenimo pagerėjimo.Kas tačiau svarbiausia,jie 
išlaikė taiką,tvarką ir teisingumą.Po.nešališka Britų administraci j; 
įvairių religijų indai galėjo tarp suves sugyventi taikingai,nors 
Išimčių ir buvo.Istorija padarys savo įvertinimą dėl Anglijos poli
tikos Indijos kontinente.Reikia ta proga pažymėti,kad Indi jos.atstc 

• vė prie JTO,labai karštai pagyrė anglus už jų tokį nesavanaudišką 
.-pasielgimą,Istorija nežinanti faktų,kad viena valstybė laisvu noru 
/^atsisakytų nuo tokio turtingo krašto.Ji rekomendavo Anglijos pavyzd: 

kitoms imperialistinėms valstybėms.

Trumpai iš visur.
.Geneva,25,9. - IRO paruošiamoji Komisija š.m. spalių 21 dieną Genev 

svarstys pabėgėlių,kurie negali grįžti į savo kilimo kraštus, 
nuolatinio apgyvendinimo planus.
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Nov? York - Povilas Zadeikis, Lietuvos-pasiuntinys Vašingtone,įteikė 
••■/ JTO Sekretoriatai. memorandumą,reikalaujant atitraukti iš Lietu- 

.. vos„sovietu kariuomenę-ir grąžinti kraštui neprikišusomybą'.Memą- 
--■randume-sakoma,kad Lietuvos tarybine respublika yra nelegalus

•>-'padarus-trusų durtuvais ir falsifikuotais rinkimais paremtas.Ap- 
■’-■•-gaulingų.bra'..,' rinkimų išrinkti lietuvių tautos atstovai-neturėjo 

•teisės įprašyti" ..įjungti Lietuvą į Sovietų Sąjungą./Dz.Pol.-24,9/ 
Londonas 25,9.Nuo spalių 1. d.gali būti pradėti naudoti nauji rūbų 

avalynės, kuponai. Ji e ’yra naujos knygutės pirmame puslapyje/gel
toni/./Ten yra 16 sveikų kuponų-; 4 kuponai ketvirtadaliai /I vie-

• notas/.ir-2 ženklai su raide. „E, kurių vertė yra po lį- kupono. 
Viso 20 kuponų,galiojančių iki 1948 m.vasario 29 dienos.

Nuo spalių 6 dienos Anglijoje pradeda galioti naujas "pri- 
ėmimo-į darbą kontrolės-Įstatymas",kuris įgalioja Darbo įstaigas 

■ skirti darbo.ieškančius į krašto ūkiui-svarbesnes darbo sakas.
Londonas 26,99- Viso pasaulio pažangioji visuomenė griežtai pasmerkė 

""Bulgarijos komunistinės vyriausybės įvykdytą opozicijos vadui
Petkovui mirties bausmę’. Britų vyriausybė per savo atstovą So
fijoje įteikė Bulgarijos vyriausybei protesto notą,kurioje tarp 
kitko-sakoma,kad Jo Did.Vyriausybės nuomone,PetkoVas mirė dėl 

... • .. bylos, dėl'.kurios.:. jis visuomet. kovojo - dėl žmogaus teisių turė -
• "tl ir išreikšti savo politinius įsitikinimus,pagal savo sąžinės 
balsą. Mr; W,Churchill’is kalbė-damas Konservatorių partijos su-

7 ’. .siririkime, Essex, pasakė, kad'■'nėra-- jokios abejonės, jog- už Bulgari- 
y. • ."jos patrioto Petkcvo nužudymą;'pirmo ji atsa komybė krenta. ant „So

vietų--vyriausybėse •;
Londonas,2?.9.- DoBritanija lig šiol priėmė iš Britų zonos 21.223 DP.
Egiptas 27,9,- Iš Londono pasiųsta oro keliu į Egiptą vaistai skie

pams nuo* choleros;Ryšium su kilusia epidemija Egipte,bus skiepi- 
< ' ja mi visi kariai,o vėliau - civiliai.

Londonas 27.9.- Uttoxeter,Staffs.,gyventojams pareiškus protestą dėl 
/. ETOs”"leistos mėsos normos vietos hostelyje,Maitinimo ministeris

Mr.Strachey paaiškino,kad šios rūšies hosteliams mėsos norma 
žmogui_bUs sumažinta iki 2s 7-g-d savaitei.

Tirana-28,9.- 16 albanų buvo nuteista mirties bausme už neva ruoštą 
; • ’pagalbą" anglo;-amerikiečių jūrų desantui. ■■<* .• V 'i ,i „ 1 . f V •_’.}■ f r*. .'•
londonas 30.9.- Bristolio Darbo Partijos komitetas pasiuntė vietos

? ' spa’udai ’laiškaą, kuriuo reikalaujama pašalinti iš Prof,S-gų Cen
tro kai kuriuos atstovus,Laiške sakoma,kad komunistų pogrindžio

■ ' veikimas gali baigtis nelaime visam darbo klasės judėjimui.
Maskva 30,9,- JAV ambasadorius Maskvoje Mr.W.Bedell Smith įteikė 

ūžsiehTo reikalų ministerial Molotovui notą dėl sovietų spaudoje 
pasirodžiusių nedraugingų straipsnių.Viename laikraštyje Prez. 
•Trumanas buvo palygintas Mdncheno seržantui /Hitlcriui/.Moloto- 
■vas atsakė,kad Amerikos spaudoje dažnai esą Sovietų S-gai nedrau- 

. . gigų straipsnių.Tas atsakymas JAV-bių visuomenei padarė blogą
įspūdį. ■Paryžius 30.9,- šį rytą 142-prancūzų karo sunkvežimiai--išvežė iš_Ver
ti tino i Vokietija cukrų,kuris buvo atvežtas iš JAV,bet prancūzų - • - • • • f • _•
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- ELŪsų gyvenimo
hull,Priory Hoad,Hostel.

š.m. rugsėjo mėn. 22 d. stovykloje lankėsi Darb.Q.,Ministeris Mr 
-Isaacs su ponia 
bomis suruošta parodėlė 
p.Ministeris pasakė trumpą kalbą,kurioje 
gražiai susitvarkiusi ir viskas jam labai patikę,ypač buvęs suža- 

o1j matęs mūsų tautinį atspalvį o čia c:: 
matyti mūsų tautinius šokius ir girdėti dainas.Be 

itu laiku bus pradėtos vežti šeimos arba likusi

ir daugiau svočių. Jų atsllankyno•proga buvo pasku 
i ir koncertas,kurio metu,leike pertraukos

i paminėjo,kad stovykla yr; 
gražiai susitvarkiusi ir viskas jam labai patikę,ypač buvęs suža- 
.vėtąs parodėle,kurioje jis matęs mūsų tautinį atspalvį o čia sce- 
noje-jis galįs ;

■ to pridūrė,kad g
. ji šeimos nariai Vokietijoje. . ■

Be to rugsėjo 23 d.stovyklų aplankė kiti pareigūnai,kurie pa
tikrinę -visas' patalpas nustatė,kad stovykl a yra tinkama šeimoms 
apgyvendinti ir kurie taip pat•išsitarė,kad bus tuojaus pradėta 
šeimos gabenti,nes manau visi jaučia mūsų troškimą ir reik manyti 
kad stovykla palaipsniui taps nuolatine šeimų buveine ir kaipo-pe 
r einamo ji,kaip iki šiol, nes dalis pastatų, šeimoms, apgjrvendinti.be

■ - -tam tikro remonto,laikinai yra..,netinkami. -v • .

Holmesley South Hostel*is. '.. -
.Pačiuose-Anglijos pirtuose,Hampshire provincijaje,netoli■ 

. Christchurch,Beech House parke gyvenam 40 D.P-kų sielų.^ažai,laba 
mažai šioje saloje yra tokių Kosteliu,kurie būtų taip lietuviški 
kaip. šis.j--.?4$ yią.ų. gyvento jų yra lietuviai ir administracija lie
tuvių rankose;. Čia įsteigtas,‘vienas i| pirmųjų ir Lietuvių S-gos 
skyrius,kažkodėl pavadintas Bransgore skyriumi/Bransgore yra .kai
mas,kuriame yra paštas ir artimiausia karčiame/.Darbo dienomis 
dirbam žemės ūkyje,o šeštadienio vakarais,kai pas mus atsilanko 
netoliese gyvenančios lietuvės,šokam pagal išgverusio angliško pa 
tefono muziką/muzikanto neturim/,sudainuojam skambių lietuviškų 
dainų /be chorvedžio pagalbos/,pasipasakojam savo vargus,vargeliu 
padejuojam dėl-neiprasto darbo ir pasidalinam iiiuzijom.Tiesa,kaž 
.kada veikė anglų kalbos kursai,bet išmokus asmenuoti "to be" ir 
"to have" juos .baigėm,Kitus pradėti dar kaip ir nesiruošiama.

Chichester1io apylinkės ūkininkai nepaprastai patenkinti.
150 EWs -latviai, lietuviai , estai ir Lenkijos ukrainiečiai nesenai 

.- .atvyko iš Bedhampton’o pereinamosios-stovyklos ir buvo apgyvendin
ti Lavant’e,buvusioje RAF stovykloje,kurią jie skubiai pakėlė į

'r.. aukštą tvarkingumo-ir patogumo laipsnį,Jų tarpe yra advokatų, vais
tininkų, inžinierių, kirpėjų, batsiūvių ir studentų,o taip pat ir to
kių, kurie ir'savo tolimuose Pabaltijo kraštuose vertėsi ūkio dar
bu.Jiems vadovauja Mr .M,A,Light.Jis karštai giria pabaltiečius, 
kaip .linksmus,pilnus entuziasmo darbui darbininkus ir išimtinai 
švitrius asmens higijenoj. ■ . ■

- ■ Stovyklos vedėjas Mr.Light laiko Edmundą S.savo dešine ran
ka.Edmundas yra vertėjas mokąs pehkias kalbasi savo gimtąją lietu- 
,vių kalbą,vokiečių,rusų,anglų ir estų.Edmundas buvo studentu savo 
krašte,o jo vyresnysis brolis Henrikas -inžinierium,Dabar jis yra 
vyriausias stovyklos virėjas,ir dar koks išimtinai gabus virėjas.
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dainas.Be
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tijojel 
vokiečių 

iš kur gavus pinigų geltoniems 
pasakė,"kad /’.vokiečiai nepa-

I ..
■ ‘ ‘rI Stengiamasi laisvą sklypą^.pavcr-sd?i~sodiųj(ixnigt±-nxikM<-lJs~suore&* 
I nizuoti fudbolo komandą.
Į . jt'f. i?, i v /Iš The Hampshire? Telegraph & Post, 19.9, /

ĘV?l4 d^.s^čhg-ę.;perdažytęimis Britų Armijos kovos uniformomis daž- 
| ' na! 'paTa^i&mi^yokiečią- karo belaisviai s. Tai buvusieji DP, Pabalti-;
I jo kraštų žmonė s,buvusieji priverstino darbo vergai Vokietijoje^ 
į Vienas iš jų,vertėjas,labai dažnai buvo palaikytas už vokieči
I karo belaisvį,Kartą buvo paklaustas

pusbačiams nusipirkti,Kitą kartą ja
Į geidaujami eilėje” prie Chichester’io vaisių krautuvės.

Keletas dienų bėgyje,dirbdami ūkiuose Chichester apylinkėje, jie 
susidarė gerą vardą,kaip geri ir linksmi darbininkai. -

- /Iš The Evening News -Sussex edition,19.9./

BLS Horsforth'o Skyriaus veikla, • ' . ■
— .^.-1 rm—l . 5r-_-n T-Illi-r  • * ■—i ►vwaiiMil 1

Arti Leeds'o,Horsforth’o miestelyje yra vienas-iš Darbo Minis-
tėvijos bendrabučių,kuriame gyvena apie 40 lietuvių,dirbančių teks
tilės pramonėje,Tai Greenbanks hostel'is,kuri ame lietuvių skaičius

at-
pramonėje.Tai Greenbanks hostei'is,kuriome lietuvių skaičius 

nėra pastovus,nes beveik kiekvieną dieną iš pereinamų stovyklų 
vyksta naujų.gi seniau atvykusieji apsigyvena privačiai arčiau dar
bovietės. •; - -

1947.VII,13 minėtame bendrabutyje buvo įsteigtas L.S, skyrius 
kuris šiuo metu turi.21 narį,Skyriaus pirmininkė yra Anglijos lie
tuvaitė M;Klesėvičiutė,kuri atstovauja lietuvių reikalus anglų ■ 
įstaigose,gi faktinai skyriaus reikalus tvarko buvęs "Žibinto” 
Aukšt.Prekybos Mpkyklošj Vokieti jo je, direktorius di pi. ekon. J,. Vara
navičius.- ‘ ' ąnv.'. ‘ ■

Nežiūrint, negausaus narių skaičiaus^skyriaus veikla .yra labai 
gyva ir Greenbanks bendrabučio vedėjas-tai labai palankiai vertina 
ir remia.Visi lietuvisi,gyvenanti eji bendrabutyje ir apylinkėse; 
yru įaprūpinami laikraščiais ir knygomis,išariančiais-Vokietijoje.

i Skyrius savo žinio je turi skaityklai atskirą kambarį^kuriame arti
miausiu, laiku numatoma, pradėti anglų kalbos kursai-.Rugsėjo 13 d*

■ skyriaūš iniciatyva- buvo sušauktas visų tekstilėj dirbančių lietu
vių suvažiavimas Taūto-s-1 šventei paminėti, kuri s-padarė labai Šilų 
įspūdį ne tik lietuviams,bet ir anglams;svečiams.Tas buvo plačiai 
aprašyta vietinėje anglų spaudoje.Sia- proga; .dipl.ekon.J.,Varanavi
čius yra gąvę s •' pakvietimą skaityti pa ska i tąapie: Lietuvą vietinė
se anglų darbihiąkų organizacijose.

Zibintietis
-f ■

iraasis p,B«Lietuvių ’Š^gos atstovų suvažiavipias-Suvažiavimas Įvyks lap-
"* kričio mėh, 22 ir 23 dienomis Londone,Skyriai prašomi pradėti- ruoš- 

: tis ir išrinkti'-atstovus. Atstovų kelionės ir pragyvenimo išlaidas 
Londone turės padengti patys skyriai.Smulkesnės instrukcijos ir* 
dienotvarkė bus greitai skyriams išsiuntinėta.Suvažiavimui rengti . 
sudaryta atskira komisija iš p,p. P.Bulaičio,A.Scmėno,A.Mackevi-

.-■Čiaus ir M,Bojarino, ■' : .

Lietuvos' Pasiuntinybė Londone dar kartą primena, kard dau- 
' g'ėfis Wrb'afts atvykusių lietuvių nesiteikia -pranešti Pasiuntinybei 

savo adresų,Pasiuntinybė nuolat gauna iš vėliau atvykusių,o pas-
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! gų bei pažįstamų antrašus, bet-deja, pasirodo, kad ne visi juos prisius 
/ šia,arba tik labai pavėluotai,ir Pasiuntinybei dažnai tenka atsaky- 
' tį,kad adresai jai nežinomi .Tad dar kartą prašomi visi užregistruo

ti savo antrašus Lietuvos Pasiuntinybėje ir pranešti apie kiekvie
ną antrašo pakeitimą. _ _______

1/6, 
1/- 
2/-

1 { kultūr.žurn.:

f*

Aukos L.S-gaį.
Nov? Farnley Ii§taviai 

t • J.Sarafinaitė,Škotija. ’ 
-•'S^gos Bcntre galima gauti knygų.

Vytės Nemunėlio "Tėvų Nameliai” 
Lietuvos žemėlapis

■■ - ’ Aidai Nr,5. .-kultūr.žurn,; :
Atsiųsta paminėti. ■■

- "Angliški-pasikalbėjimai"
' ‘ ' '".Kišeninis,formatas, 79 pšl....

1'- Sukrauta'.“-Lietuvių žodžio"-redakcijoje,
Kaina .nepažymėtu. ■ ... „•••

* : • j • ■’ * '' * , r . \:

, į .,r =';>.; i-,ranešimas~ skaitytojams... , ,.>./• •-
Biuletenio redakcinė Kolegiją, mano, kad-šis leidinys nors dar 

ir labai jaunas,bet jau pakankamai;paaugąs,kad.gautąįtinkamą ir 
prideramą vardą.Visi skaityto jai -kviečia mį-į-vardo rinkimo vajų.

i. ■ Vardasa turi -būti -originarUs.tneilg3s . ir charakteringas D.Britani jos 
'..‘■•‘■'•.lietuvių laikraščiui, ktois npužilgOi turės pakeisti:šį Biuletenį.
i... Visi D.B.L.S-gon-skyriM.Įprašomi prisiųsti Redakcijai pasiūlymus 
1 "naijam biuletenio vardui '/po vieną vardą iš kiekvieno skyriaus/iki

spalių, mėn 14 d.Gcria.ąsi,ųs..-iš jų.-pa skelbsime- Biuletenyje spalių 
mėn 17,.dienos -jituiet.yie^Naujas vardas bus priimtas' pačiu skaitytojų 
da ųgumo s - nuomone.  V1 / '■ ..'1' ■. . ■;■•■

. Spausdintą laikrnSti lietuvių kalba tikimės pradėti leisti po 
Naujų metų,Tas- tačįaiį.pareis nuo visų D,Britanijos lietuvių para-

1; šymos.J3ūtinai reikalingai dabartinį Biuletenio prenumeratorių skaičių 
patrigubinti,nes.kitaip,laikraščio leidimas bus ekonomiškai neįma- 
nomąs.Kaip ^pavįenius.'šk'aitjrtojus' taip"ir skyrių valdybas prašome

; suintensyvinti Verbavimo vajų ir sąžininga i ’■ atsiskaityti už prenu- 
’ ' me.ratUrą /du penai vienaš egz./Yra labai lengva, gyvenant bendrabu- 

, >:;'Čįųęae,-pusi^koli-nti ■Biūletenį iš kaimyno,bet toks elgesys šiuo me- 
;-J ’-'tu yrešidlabųi •žalingas,ir gali sukliudyti laikraščio išleidimą,Už
' aukas;ybUsime labai dėkingi* , , • \ ...

.ii įjMauja-s laikraštis perims iš Biuletenio vardą,bendradarbius ir 
prenumeratorius.

a Kadangi-.laikraščio išleidimas . šiais metais yra negalimas,o
?Biųįetenis-del-šW>rantamų priežasčių gali būti tik riboto pobūdžio 

„įtsąil.: tai-spragai' ijppildyti Rodakconė Kolegija nutarė išleisti kito 
mėnesio pabaigoje vienkartinį leidinį,kuriame-tilptų rašiniai įvai 
riais lietuviams rūpimais reikalais./išeivija,beletristika,poezija 
menas ir kt./Rašinius skirtus minėtam leidiniui prašome atsiųsti

... redakcijai ne vėliau'lapkričio mėn. 1 d.’
— — — — — m

: L’- i J 

. • ■ r

L

mėnesio pabaigoje vii 
riais lietuviams rūpimai 
menas ir kt./Rašinius skirtus minėtam leidiniui prašome atsiųsti
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