
( Lietuvos \

Leidžia. Wm jl Tnndnnnq
•D.B.Lietuvių sąjunga, 'Penktadienis, 1947-XI-7

3,Marlborough Gate Stables, 
; Lancaster Gate.,

London,W,2»
r.tla' fLf* ’ '*• *' - ’■• • .. - *

y- '< • "W #**•*♦* -^ «**>-- .„ » . ; -• I I - ff ' Į 't įr- f ą t f f ' ’j . _
*■ - ' ’* į, i, ' ' i “’b At •• t. i«* 'r ‘ “•*■ ”" f 9 - ’■ J"*1* if »■•

- -‘ ■ Ten gera,kur musu nėra. ' r
. ~~ 7------~~-----  ■ ■-•Gyvenamos vietos nepastovumas tapo mūsų kasdienine duona.Sun

ku butų ir išskaičiuoti visas vietoves,kuriose mums teko paskuti-- 
nių metų laikotarpyje gyventi.Iš Lietuvos atsidūrėm Vokietijoje, 
ton mus kilnojo iš vieno lagerio į kitą,kaip kokį inventorių,kol 
pagaliau atvykom Angįijon.Bct-ir čia be kilnojimo neapsĮėjomeėpir
miausiai pereinamoji stovykla,o paskui į darbovietes,kur galų gale 
ne vienas galėjo laisviau atsikvėpti ii? tikėtis ilgesnį laiką ten 
pasilikti.Panašu atsiras ir galimumai sukurti šeimos židinius ir 
vesti civilizuotų žmonių gyvenimą,kol galėsime grįžti į Lietuvos 
žemą.

. > Tenka tačiau nugirsti balsų, kurie nenori pasitenkinti tokiu 
gyvenimu ir svajoja apie emigravimą į kitus kraštus. Snigracija iŠ 
’esmės nėra blogas dalykassbot prieš aarant nutarimus verta nuosek
liai apsvarstyti emigracijos geras ir blogas puses ir nepasiten
kinti vien gandais bei nepagristais sumetimais.Klajojimas do pa- .« 
šaulį .ir netiirčjimas pastovesnės gyvenimo vietos yra mums kaip as
meniškai taip ir tautiniai žalingas.Bet kokia kultūrinė ir tautinė 
veikla'tokiu atveju yra neįmanoma. , ■ ■ ' .. ’

KOL gyvenome Vokietijoje,mūsų troškimus buvo patekti į šį 
kraštą,kur tikėjomės surasti jei ne patį rojų,tai bent ką nors pa
našaus.No vienam teko dėl to nusivilti,kai pamatėme,kad ir čia 
pyragų mums niekas nekepa.Kie krieną duonos kąsnį mums reikia juodu 
rankų’darbu užsidirbti,ir gyveni mo sąlygos yra no visai tokios, 
kokių mes tikėjomės.Ir štai vol pradedama galvoti apie išvažiavi
mą kur.nors kitur,vėl kartojasi ta pati istorija,pagrįsta vienin
teliu argumentu,kad ten gera,kur- mūsų nėra. ■ į-1 "į...

Klajojimu po pasaulį išganymo nerasime.Turime neužmiršti,kad 
pokarinis'ūkinis gyvenimas yra labai skirtingas nuo prieškarinio 
Visame pasaulyje yra didžiausias trū1^,‘"1ias prekių, ir kiekviena, 
valstybė yra suinteresuota padidinti gamybą.Tą galima, atsiekti tik 
fiziniu darbu,o ne sėdint įstaigose.Dėlto kur bevažiuosime,atrasi
me tą.patį; reikalingumas darbo jėgos fabrikuose,žemės ūkyje ir 
panašiai.Tokiomis sąlygomis valstybės įsileidžia emigrantus,ir kur 
beeisimo,ar tai į Kanadą,Australiją,Pietų. Ameriką ar kitur,toks 
pat likimas mūsų laukia.Buvo daug atsitikimų,kada net pačios Bri
tanijos emigrantai grižo iš Australijos,Pietų Afrikos ir ^..nusi
vylė gyvenimu ten ir įsitikiną.kad nežiūrint visų sunkumu, šiame 
krašte‘yra geriau gyventi negu, , r.
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D.Britanijos akis karo buvo daugiau paliestas,negu kitų uzj 
rįnių kraštų, ir dėlto gamybos padidinimas yra pimnaeilės svarbos 
roilęalas.To‘pasėkoje ir uždarbis padarė r,evoliucinį pasikeitimą. 
Fizinio darbo darbininkai šiandien daugiau uždirbą,negu įstaigų 
bei kontorų tarnautojai.Tas padaryta su tikslu pi įtraukti daugia 
darbo jėgos į fabrikus,žemės akį ir pan,Fizinis darbas visuomet, 
buvo laikomas aukštojo pagarboje Anglijo jo,šiandien jis stovi a u. 
Siaustai,ir fizinio darbo darbininkai, yra laikomi svarbiausia vi
s uomcn ė s da1imi.

... Tautiniais sumetimais mums lietuviams irgi yra labai svarbu 
pasilikti D.Britanijoje,kadangi šis kraštas yra erčiau mūsų tėvy- 

,-ir nės.iš kur .galėsime greičiau ateiti į pagalbą mūsų broliams ir se 
r scrims Lf-etūvo jo, kada jie pašauks'-mus į kovąslr Anglįja bus mūsų 

’ pirmoji.ir geriausia sąjungininkė.
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Savaitės bėgyje. .' 1

i. Darbicčiai pralaimėjo rinkimus. "■ i
Su nekantrumu buvo laukiama savivaldybių rinkimų rezultatų 

paskelbimo,kad sužinojus kuria linkme gyventojų pažiūros krypsta. 
Per paskutinius rinkimus į Parlamentą,1945 m,, Darbo Partija išė
jo laimėtoja,gaudama 150 atstovų daugiau negu visos kitos partijo 
kartu.Daug kas pasikeitė per tuos du metus,ir dėlto visiems buvo 
įdomu žinoti ar,ar darbiečiai tebeturi gyventojų pasitikėjimą.

Pereitą šeštadienį Anglijoje ir valijoje /išskyrus Londoną/ 
vyko savivaldybių- rinkimai trečdaliui atstovų pakeisti.Tuos rinki 
mus Darbo Partija katastrofiškai pralaimėjo,nustodama 693 atsto
vus ir laimėdama tik 43.konservątoriai tuo tarpu laimėjo 643 atst
vus,ir pralaimėjo tik 18. Nepriklausomieji,kurių dauguma yra konse 
vatorių partijos šalininkai,laimėjo 170 ii' nustojo 135,liberalai- 
gi išėjo lygiomis,Komunistai nustojo iki šiol turėtus 9 atstovus, 
ir nepajėgė nė vieno naujo-atstovo jų vietoje gauti, ,

įdomu pastebėti ir tai,kad konservatoriai laimėjo net tokiose 
■■ pramonės vietose,kaip Manchester’y,Liverpool’y ir Birmingham's.

Tuojau po rinkimų Churchill’is padaro spaudai pareiškimą,kuriame 
tarp kitko pažymėjo,kad rinkimų rezultatai parodo, jog kraštas yra 
nustojęs pasitikėjimo dabartine vyriausybe ir ši neturi mandato 
toliau-valdyti krašto.Darbo Partijos sekretorius Morgan Phillips 
pasakė, kad rinkimai, nors ir apgailėt i n j ,«esą lai'tr^fiški ir ne- 
rodą Darbo Partijos smukimo žemyn,bet tik esąs laikinas darbiečių 
progreso stabdis. •_ ■ ...i■

-' Manoma.kad parlamente konservatoriai oficialiai pareikalaus 
parlamentarinių rinkimų.Tas gali būti padaryta tik dviem atsitiki1 
maiši kada parlamentas pareiškia nepasitikėjimą vyriausybe,arba 
kada'pati vyriausybė atsistatydina.-^epasitikė jima pareikšti par 
lamentas negali,nes darbiečiai ten turi absoliutinę balsų daugumų 
gi vyriausybė šiuo motu vargiai ar atsistatydins,nes rinkimams m0' 
mentas dabar Darbo Partijai nepalankus,Darbiečiai tikisi,kad prie 
monės,kurių jie ėmėsi krizei nugai .neužilgo atneš vaisių,ir 
tada jų šansai rinHmnc laimėti bus didesni .Savivaldybių rinkimus
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'• darbiočiai pralaimėjogrcičiausiai dėl vyriausybės įvestų suvaržy
mų, darbo kontrolės įstatymo ir bendrai dėl blogos krašto ekonomi
nės padėties.

Ar rinkimai bus ar nebus,viena yra aišku,kad opozicija gavo 
gerą ginklą atakuoti vyriausybei ir ją kaltinti’ už buvimą valdžio
je neturint daugumos pritarimo,Tas gali paveikti Darbo Partiją su- 

”■1 • švelninti kai kuriuos jos numatomus planus, .
• T u . * .2,. <• * * ’ ■

< i Palestinos klausimas JTO posėdžiuose.
JAV-bčs išdėstė savo planą Palestinos padalinimui,Pagal tą 

planą Palestinos padalinimas turėtų įvykti kitų metų liepos men* 
1 d.nuo kada dvi Palestinos valstybės,arabų ir žydų,taptų visiš- 

? • kaii neprĮklausomomis,JT priėmus alestinos padalinimą,žydams ir 
arabams būtų leidžiamu pradėti organizuoti savas saugumo jėgas ir 
net sudaryti laikinas vyriausybes,kad tuo būdu tos valstybės būtų 
pasiruošusios perimti valdžią nustatytu laiku,Iki kitų metų liepos 
mėn. 1 d,britų kariuomenė ir-administracija turėtų likti Palesti- 

• nojo ir prižiūrėti ten tvarką.JT turėtų paskirti specialų trijų 
žmonių komisiją,kuri padėtų valdžios perėmimui iš britų į arabų ir 
žydų rankas.Apie emigraciją į Palestiną pereinamuoju laikotarpiu 
Amerikos pareiškime nieko nesakoma,Kaip žinome tas yra vienas iš 
labiausiai ginčitynų klausimų tarp žydų ir arabų šiuo metu.

Rusija taip pat patiekė savo pasiūlymus tuo klausimu,kuriuose 
reikalaujama,kad britų mandatas pasibaigtų sausio mėn. 1 d,Anglija 
nesugebėjusi vykdyta jos pareigų ir jai nesą galima patikėti Pa
lestinos nepriklausomybės įgyvendinimą.Britų kariuomenei pasitrau
kus Saugumo Tarybos speciali.komis!ja turėtų administruoti’ir pri
žiūrėti tvarką Palestinoje pereinamame laikotarpyje,kuris neturi - 

;• tų tąstis .ilgiau vienų, metų. • •
Britų nuomonė šiuo reikalu dar yra nežinoma,Jos atstovas prie 

JT grįžo į Londoną pasitarti su vyriausybe,Tačiau britai jau anks- 
•Čiau yra pareiškę,kad nesutiksią likti Palestinoje ilgiau negu bū
tinai reikalinga,ir kad jie jokiu būdu nesutiksią vieni jėga įgy
vendinti JT padalinimo plano,kuris nebūtų priimtinas kaip arabams 
taip ir žydams.Arabai gi Palestinos padalinimui griežtai priešina
si ir-grąsina karu,Jų užnugaryje stovi Vidurinių Rytų ara bų vals
tybės, kurios prižadėjo teikti pagalbą Palestinos arabams,kad ne- 
prileidus prie Šventosios Žemės padalinimo, ' : .

Pačioje Palestinoje padėtis nerami,Kaip žydai taip ir arabai 
verbuoja jaunus vyrus į savo slaptas militarines organizacijas ir 

... ruošiasi ginkluotam susirėmimui,Žydų saugumo organizacija Hagana 
; yra žymiai pajėgesnė už arabų panašias organizacijas.

Anglijos padėtis Palestinos klausimu yra gana kbli.Ji nenori 
užsitraukti žydų neapykantos,bet kartu nenori pykinti arabų,nes 
Viduriniai Rytai Britanijai yra nepaprastai reikalingi kaip ekono
miniu taip ir strateginiu atžvilgiai s,Britanija ir JAV yra susirū
pinusios, kad kilus neramumams ir civiliniam karui,Rusija galėtų 
tokią padėtį išnaudoti savo reikalams.
Parlamentaras pašalintas iš parlamento.

Politinės partijos parlamente,kas liečia krašto politiką yra
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yra labai priešingos viena kitai „Tačiau kas liečia pačio parlamen
to garbų jos visos stojavį vieną frontą,kad išsaugojus parlamento 
ir jo narių IntegraImną«Štai kodėl.kada vienas parlamento narys 
Mr.^arry Allighan,socialistas,nusikalto parlamento etiketui,kaip 
konserve, tom i a-i taip- ir socialistai balsavo už to nusikaltėlio iš- 
me t imą-. i š ■■.par la men to ,.

Nop or seni an šiai Mr.G.Allighan atspausdino viename laikraštyje-' 
straipsnį,kuriame apkaltino kai kuriuos parlamento narius už tai, 
kad šio būk-tai'išduodu žurnalistams parlamentarines paslaptis.To
kie dalykai ■ vyksta dažniausiai bare-; alkocholio įtakoje-. Tas klausi
mas buvo tuojau iškeltas parlamente, kurio, pri vii egi jų. komitetas ty 
rė tą; skundą ir tardė koletą žmonių.To tyrimo pasėkoje paaiškėjo, 
kad pats Mr?Aliighun,kuris parašo kaltinimo straipsnį,buvo kaltas 
paslapčių išdavimu,ūž tokį darbą jis gaudavo atlyginimą.Bo jo kal
tais dair rastas kitas parlamento narys Mr.Nalkden ir laikraščio 
redaktorius. ■ ;. ; ■ - ‘ - • - • / ... •

Visi šie trys asmenys parlamente viešai prisipažino kalti pri 
parlamčnrarini ■■etiketą ir viešai-atsiprašė už tokį elgesį.Bar lameli 
tas,nežiūrint-to.balsų dauguma nusprendė Mr<.G=Allighar. pašalinti 
iš par lemento..o kitą parlamento narį ir redaktorių įspėjo ir išne
šė viešą papeikimą.f . .
Civilinis:-karaslindi joje. .i.rc .

Tos dvi-broliškosios indų tautos, Pakistanas ir Indija susipyko 
dėl Kašmiro,kurisiki .šiol buvo ncoriklausomas ir valdomas mahara- 
džos.Kasmiro gyvento jų'.dauguma yra mužulmonai ir jie norėjo prisi
jungti prie Pakistano,bet pats maharadža yra indusas ir nutarė pri 
si jungti-prie Indi jos.Pastaroji priėmė laikinai prisijungimą iki 
Žašmirb viduje kilo nesutikimai aprims ir bus pravesti rinkimai.

Gi Pakistanas pasmerkė maharadžos nutarimą prisijungti prie 
Indi jos,į Kašmirą įsibrovė nereguliarios kariuomenės galiniai iš 
Pakistano ir pradėjo atakuoti Kg šmiro..saugumo dalinius.Tie sukibė 
lia.i/taip jie oficialiai vadinami/ paskelbė sudarų Kašmira vyriajr- 
sybų ir žygiuoją sostinės link.Maharadža kreipėsi į Indiją, pagel- 
bos,lr keli- kariuomenės daliniai buvo oro desantu nuleisti Kašrnin 
Sukilėliai yra gana pajėgūs ir -gerai ginkluoti,Britų premjeras 
Attlee apeliavo į Indiją ir Pakistaną prašydamas neleisti išsi
plėsti civiliniam karui.tačiau kol kas jo.apeliacija yra be rezul 
ta t ųo Pakistanas pareiškė , kad sukilėliai nepriklausą jaša. .

•' ' . ' >

MikolaJczyk’as ja u. Londone.
-Po -14--dienų laukimo Lenkijos ūkininkų vadas specialiu britų 

lėktuvu.atskrido į Londoną ir apsistojo pas savo žmoną,kuri visą 
pokarinį laiką gyveno šiame krašte.Mikolajzcyk’es apie savo pabė
gimą mažai ką nori pasakoti,išskyrus kad rusai mėgstą cigaretes 
ir tas pagelbėjo jo pabėgimui.Jis pareiškė,kad Lenkija vis daugia 
ir daugiau pasidaranti i'^muni st-1’ šv-n. i-n tGr^v,a° kas^-i eniniu 
reiškiniu.,/,. ■ y:
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'•Žv$ovišv3Č(X~:.fBritani ja iAmerika :ir dar 21 valstybė pasįrąš.jė trims 
mctamta -sutartis sumažinti muitų tarifus ...Sutartys pradėsi' yėikiir.nuo 
1 sausio.Kaio žinome,tarptautinėje prekybos? derybose-nedalyvavo

■■...SpvaRųsi-ja ir jos.satelitai,išskyrus Čekoslovakiją.
, . . . ** ’..•>* •> į >' ’ ' / - *' *, >/ ? 1*0?

’ 'Kopenhaga, 30? 2?,-.. Danijos' Parlamento, rinkimuose komunistai'nūs tojo 
pttsę mandąt’ųfgavą.' tik 9 vietas,Socialiem®kratai gavo 57 vietas.lai- 
mėdamį '9, Lfrininkų partija gavo 49 .vietas,..laimėjusi ll.Konservatž* 

iriai gavo 17 vietų nustoju 93Socialdemokratu ir Ūkininkų partija 
yra centro per ii Jos... ' . ’ ■-•_• " į-> -.
Maskva -30įX«- Britanija ir ,JAV-bės pareiškė protestą plieš' Sot, . 
Rusi jo''užgrobimą Lobau naftos rafinaci jos, Austrija je..>.r  ...:.

- • - • - * . .4 J. ’ A '? / " ‘ ‘ t -■;*

. Paryžius, 3C.»X,-... Prancūzijos, parlamentas pareiškė pasitikėjimą Ra* 
madier” vyriausybei .300 balsų prieš 280Debatuos e- ga ‘Įima-J>uvo pa.- 

•■.stebėti visiškį, komunistu izoliaciją... : ..o.
■ Bukareštas,4,11,Praėjusią savaitę prasidėjo rumunų ūkininkų pa®* 
tijos pirnwjuinko j,Maniu ir 18 tos partijos veikėjų byla.Svarbiau
sias- kaltinamasis: JJfcniu neprisipažįsta esąs kaltas, jis teprisi- 
pažino.itad tik painformavo -JAV-bių diplomatinę misi ją-’Bukarešte apie 
Grazes vyriausybės ketinimus nutra’ūkti santykius su vakarų valsty
bėmis Ir kad'jis'norėjo 'pabėgti iš krašto. ..■ ;. .-. ..; .

. Du. buvę -’rumunų už s. reik.ministerial :G, Nicai esc u-BUzesti ir K. 
Viso jonu, r arde vra šios bylos kalenamąją sąraše, penktadienį atvy- 

, . ko į .New lorką.Abu buvę ministeriai nori supažindinti Amerikos vi- 
’ šųomonųr s u : t ikj.v padėtimi.' Rųmuni jo j e 6- • ■' '• • - j' •; ..ką i a.'.f /■

» * _ .*•* j * • ‘ . r . ; * ■■. ■ • •• • v į” p ų -

■■įpndonasta^In-.liO- politinio komiteto posėdyje buvo pareikšta, jog 
Rusi" jo jo” šiuo laiku laikoma koncentracijos stovyklose 20 milj.žmo- 
nių.Atsakydamas Višinskis .pareiškė,kad 1.tokios žinios esanŠios 'fan- 
ta.*z'i ja" ir~ 2.žmonės, laikomi sovietų- koncentraci j o s. :.s t o vyki o p e, esą 
trockištai, išdavikai,'sabotuoto jai ir penktosios kolonos, kurie -'-norė
ją atidaryti Rusijos vartas vokiečiam;3.Tuos žmones,kurių skaičiaus 
Višinskis nenurodė,jo nuomonė,reiktų visai išnaikinti,

."Dziennik. P o Iski1’., papildydamas Amerikoje rusų socialdemokra tų 
’’Soeialističeski j Viestnik”, nurodo iš kur ir kada, tie..’žmonės buvo 
deportuoti.Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus, žiniomis,prieš sovietų- 
vokioč-ių karo pradžią deportuota iš Baltijos valstybių 200i000 
žmoniibPGoartuoti likusias, tu kraštu gyventojus ir kolonizuoti tuo
se kraštuose rusus.Maskva'tarėjo laukbi- iki 1946,Be to yra išvežta 
į Sibirą milijonai kitų tautybių:žmonių,kurie ten miršta iš bado, 
ligų bei katorginio darbo,.... ... ‘ ........

"Daily Tolegrana":.rašo "Rusija įsileidžia.-.tik savo garbintojus". 
•Britų <.\r lamer, ta u ts tęvas T ,Boąmi sli'"sako, kad j jam. buvo, atsakyta vi
za įvažiuoti. į Rusiją, "del pokarinių sunkumų,dar esančių tame kraš- 
te” ’tuo .tarpų .kįti g 79arįamę.nto atstovai tik ką buvo Sovietų-Sąjun
goje. bpi turėjq..:'pąsikp.lbčjimą su marš,^talinu,ir grįžo namo,nieko

• nenukentėją nuo.-.."pokariniii- sunk'--miį" „j’Mun labai.-rūpėtų, - sako-Mr. 
T.Boamisb.-~upTBnkj Ši' 'SsutaMungą :ir -Mrp kitų dalykų apvažiuoti
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1 Sibirą,pamatyti sąlygas,kuriuose mažiausiai 10 milj; žmonių atlie- 
.ka.. vergų..darbą,nežmoniškose aplinkybėse". - .

Penktadienį Popiežius priėmė audiencijoje Henry Wal
lace, buv.JAV-bių prekybos minister!,*pagarsėjusi, pasisakymais už 
JAV-bių susitarimo politiką su Rusija.
Londonas* 1;XI.-... Londone lankėsi Italijos užs.reik.ministeris K.Sfoi 

- -:-'.za,kuris turėjo pasikalbėjimų su Mf*Bovin’ u.Buvo pasiekta visa-ei- 
,:,lė susitarimui Britanija atsisakė nuo dalies italų karo laivų,ku
rie pagal taikos sutartį turėjo būti išdalinti tarp karą Laimėjusių 

j valstybių,’ Britanijos ir-Italijos piliečiams bus panaikintos vizos 
keliauti tarp šių kraštų; bus vedamos derybos dėl naujų sutarčių 
prekybai,laivyninkystei ir oro susisiekimui. •
Londonas 3, XI- Nukentėjusių nuo karo nuosavybių savininkams-Britą- 

” nijoje pirmadieni, bus išmokėta apie 100 riilj.svarų sterlingų.
M-askva, 4. XI - Trečiadienį Britanijos karo Attache Maskvoje Gen.maj 
Hilton,kuris buvo išėjus pasivaikščioti į Maskvos apylinkes,buvo

- vieno fabriko sargybos sulaikytas ir laikomas iki Ginki.Pajėgų M-jo 
'■.•karininkas išaiškino jo asmenį, Jis buvo kaltinamas fotografuojant, 

.■■ nors neturėjo foto’aparato* '
Be r lynas,,3.XI - Vokietijos sovietų zonoje, Erzgebirge uranijaus ka
syklose užgriuvo viena šachta ir palaidojo 80 darbininkų.
■f •* • t . - ' . ■ ' 1 "s*t

‘Londonas,4.XI - Šios savaitės gale Prekybos Rūmų Pirmininkas Mr.Hr> 
Arol Wilson i^vyksia iJMnskvą .tęsti derybas, dėl Anglo-Sovietų preky- 

■' ~ bos sutarties, 1

■ .-.Londonas,3.XI - Mr.Atties su ponia išvyko trims dienoms į Olandiją
L .į kur- buvo Olandijos vyriausybės pakviesti į medžių sodinimo šventę

,■ Valchcren saloje.Sala buvo 1944 m. lapkričio mėn. Britų oro pajė-
• gų bomborduota. 1
Belgradas,2.XI - "New Work Times” laikraščio korespondentas A.M.Bra 
del gavo įsakymą apleisti Jugoslaviją iki š.mėn. 3 dienos.JAV-bių 
Ambasadorius įteikė protestą dėl šio įsakymo,bet išvažiavimo ter- 

. minas tebuvo pratęstas kelioms valandoms.
■ J,: ". . 5 .

V’ . • A r ■* ' *•* - **' • y V \ ' ff •:

, B ūda p e šta s,5»XI - Vengrų nepriklausomų partijos lyderis Zoltau Pfei 
ffer.vakar.dingo iš Parlamento rūmų,kur jis turėjo kalbėti apie 
ketinimus - jį areštuoti. . . ■

' ■ Pirmadienio- vakare jo vardas buvo minimas ryšium su tariama
. šnipinėjimo-organizacija,kada bus suimtas partijos lyderio asmeni
nis sekretorius J.Varga ir partijos narys J.Stirling.

' ' Darbininkų švietimas Anglijoje.
. Darbininkų švietimu šitame krašte rūpinasi taip vadinami Tech

nikiniai Institutai.Jie yra beveik kiekviename didesniame miestely-
• je,paprastai prie aukštesnių mokyklų.Juos organizuoja ir tvarko 
taip-vadinami Boards of Education,kurie prilyggta mūsų Šv.M-jos sky 
riams.Greta Technikos Institutų daugely vietų veikia Darbinibkų Šv.
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Draugi jos, kurios’ organizuoja paskaitas, kursus .ir?-panašiai. ? y
Technikos-Institutas nereiškia,kad jame galima išmokti tiktai ’ 

techniškų dalykų.Juose dėstomai kalbos,įskaitant anglų kalbą.,pio- ■ 
Šimas, keramikei, o do d apdirbimas, pritaikomo ji dailė,siuvimas,virimas, 
namų ruoša ir t.t.O Londone esančiam Politechnikume galima vakarais 
prisirengti-net ir aukštesniam mokslo laipsniui-Institutų direkto
riais skiriami arba specialiai tam numatyti žmonės,arba vietos aukš
tesniųjų mokyklų direktoriai. . .

Kaip suorganizuoti anglų kalbos grupę Technikas Institute. 
Pirmiausiai reikia,kad susidarytų bent 10 žmonių grupė,8 yra mini
mumas. Jie gali pasiųsti raštu per savo,sakysim,welfare officer,kad 
yra pageidaujami anglų kalbos kursai,vietinio Technikos instituto 
direktoriui,arba vietinės1Workers Education Association pirminin
kui .Direktorius kręipsis-į Minister!ją,arba. Board of Education,

• kad patvirtintų mokytoją.Prašantisji gali .rekomenduoti pažįstamą: 
mokytojų,tiktai reikia,kad-jo kvalifikacijos būtų patvirtintos ir 

.'priimtinos Šv.Ministerijai. ■ ‘g ■ ?
įsirašantieji .į kursus turi sumokėt tam tikrą nedidelį mokes

tį.Mokyto j ui apmoka Board-of Education,Kadangi dabar Angįi joje yru 
didelis mokytojų trūkumas,vakarinių kursų mokytojai paprastai at
lieka pilną dien os darbą prieš atvažiuodami į kursus.Jie laukia, 
kad kursantai žiūrėtų į darbą rimtai,lankytųsi į pamokas ir rody
tų tikro noro išmokti kalbą.Reikia žinoti,kad tokie kursai suorga
nizuoti ir išlaikyti vietiniam švietimo organui kainuoja triūso ir 
pinigų-0 su jais kartais • šitaip' atsitinka', r j

Iš;pietinė Anglijos. "į kursus susirašė gerokas būrelis mer
gaičių. Turėjom .labai gerą mokyto ją,. Be t dabar aš likau- tik viena.Ki- 
toš~šak6^- važiuosim tuojau į Lietuvą ir nereikės tos anglų kalbos. 
Tas ponas: negali važinėti taip toli dėl manės vienos,taip mūsų pa
mokos. ir baigėsi.”' Iš šiaurinės Anglijos; ^Pakvietė mane dėstyti 
anglų kalbą, svetimšaliams.Dar vasarą gavau Sv.Ministerijos patvir
tinimą ir"lankiau savo darbo pradžios.Pirmą vakarą mane pristatė 
didokam-, būriui mokinių.Kadangi vietoje sąlygos buvo nepatogios pa
mokom, Tpchn.Inst.direktorius pasiūlė moderniškas .vietos mokyklos 
patalpas,Kitą šeštadienį nuvažiavęs į mokyklą dideliam nustebimui i. 
terodau tris mokines.Kitos:neatėjo,nes nežinojo kur,kitos sa kė : j " 
per;toli,dar kitos nuėjo į krautuves įr apie pamokas bei susitari- v 
mą visai užmiršo,Toki u būdu šeštadienių pamokos užsibaigė nepra- 
sidėję.”

S.P, ”
*- »';• • i- .t • * ’ * " - 1 * * , V - " . • .- i . ft '.t,. -P t C ii - . t - . • r- ' . . •• . ■ *•? ■ .?• f . *

f ,1^ r- ♦-.» r— w .«■ X

’■ "»>,•’? »'■ -v'ri- i ' 4 i - *4-t-’--.

: ’■ *"į%tIš mūsų gyvenimo. ■>-.
• * 5 • i ______ . 'f i , ' s.- ‘ '■ t l’ ■’ ' ’5 ’ ' 1 * • • ■4 ,, —M—1 i—ii— ■ * • m i*if V. ■■‘•’4..^ .J' *»• A i ’■ ■ ‘ ■ F -'h' A . F f < j

* ' ' a.v ‘ ‘ ‘ * * •_ ■ , • ., » :. * ! ' •4. j ' > L. K i * * '**' ••

■ Derby, Shelton Lock. .. ■ r- ,• ? ?.fj p’’»
Nopersenai čia įsikūrė apie 30 lietuvių ir 20 ukrainiečių ... . 

D.W.A.E.Cc darbininkų.Lictuviai Čia įiesn^n^žia,beveik visi jau įato- 
“ jo į Lietuvių Sąjunga/ ir įsteigtas D,B.L.S-gos skyr’”«.į jVbldy-

. * ’ į ' . ; . ■ ■ ' ■' . ■' •■■■' i , 't, J 'i' ■ ■ J

, ' . ■ • • • 'i ' -1 i . ’ ... ' T ■
- -y: 4t . • *

‘ : * ' . ’ ' ' ; A

: . 1 ■ '

* f * •

7



,bą įeina p.A.Mikalauskas ir p.PįMiscvičius. X.26 buvo, susirinkimas 
kur buvo aptarti svarbesnieji reikalai,kaip antai! artėjančių Ka-ą 
lėdų programos pasiruošimas ir kt.Taip pat lietuviai labai draugūs 
kai sugyvena su ukrainiečiais,turi bendrą skaityklą ir visur kartu 
bendradarbiauja. ' *

P.M. ; . H'
Št»Mcrryn,Cornwall.
■ Spalių’ 7 d. čia įsteigtas naujas ir bene, mažiausias visoj D.Bri 
tanijoje L.S-gos skyrius.skyrių įstojo 8 nariai.Tik tiek lietuvi: 
čia yra šioje mažoje darbo stovykloje tarp kitų,taip pat negausia:

atstovaujančių-tautybių!latvių,ukrainiečių ir jugoslavų.Skyriaus 
V-ba iš S asmenų! pirm.J.Venslovas,sekr. A.Bučys.

Skyrius jau parodė gražų organizuotumo pavyzdį.Solidariai .sudė
ta,, pinigai ir įsigytas geras radijo aparatas.Visi nariai iki N.Me- 
tų sumokėjo narių mokestį,Taip pat atsižvelgdami į reikalą remti.
savo spaudą,visi t.y.100$,nors gyvendami beveik vienoje patalpoje 
užsiprenumeravo Britanijos Lietutį ir sumokėjo pren.iki N.Metų.Tai] 
pat užsįsakė visą Vokietijoje išeinančią liet.spaudą.Nutarta orga
nizuotai mokytis anglų kalbą.

Šiaip gyvenimas čia monotoniškas.Lietuviai,kaip ir kiti,dirba 
pas ūkininkus ir tik 2 iš mūsų stovyklos personale.Bijomę.kad šita
me pakrašty nebūtume, visai užmiršti,kaip maža lietuvių salelė prie 
■Atlanto vandenyno,kurį mes matome, stovėdami prie sa vo skardinio 
ba rako. . ?. .

.' Esant tokiam mažam skaičiui,kokią didesnę, veiklą išvystyti bus 
sunku.0 kas mus pasieks ir aplankys,Tiesa,mus aplankė anglų kata
likų kunigas,bet ir jis nūs i skundė, kad čia labai maža katalikų,vos 
keletas dešimčių visoje apylinkėje.Jis mus ■ nuoširdžiai pakvietė ap
silankyti savo bažnytėlėn,kuri,deja UŽ keletas km.ir mums nedaž-
,nai teks kvietimu pasinaudoti. - *;■; .J I

Bęt nežiūrint vienatviškumo,žadame- laikytis.0 gal šioj apylinkė 
joje yra daugiau nuobodžiaujančių lietuvių.Užmegstume ryšį.Bendro
mis jėgomis laikytis lengviau.Prašome atsiliepti. ‘
/Kirketh Hosįeį,St.Merryn,Padstow,Cornwall/ A.B.
Pranešimas. ? . - ' . ’ _

Laikas nuo laiko įvairiose vietose D.Britani joje -yra reikalas 
surengti tautines parodas.Kadangi daugelyje vietų atskiri skyriai 
neturi pakankamai eksponatų, tad D.B.L.S. nori sudaryti kilnojamą pc 
rodą. • - . : :

- . Kviečiamo visus lietuvius ir lietuves siųsti S-gos centrui eks
ponatus, kurie būtų tinkami tokiai kilnojamai pa rodai.S-ga kiekvie
nam prisiuntusiam išduos-pakvitavimą ir reikalui east grąžins eks
ponatus jų savininkams.Reikalas skubus,tad kviečiame neatidėliojant 
prie šio darbo visus prisidėti, da.dB
, ‘"ii'' - D.B.L.S-gos Centro Valdyba,
jy g *

DBLS Elmbridge S-rius /bus.laikr.remti/ £5.6.0.
DBLS Castleman’s S-rius /S-gos reikalams/ £4.18,10.
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