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Po ilgo delsimo ir svyravi
mo Prezidentas Benešąs priėmė 
nekomunistų minister!ų atsista
tydinimą ir pripažino komunisto 
Gottwaldo naujai sudarytą kabi
netą, kuris susideda iš komunis
tų ar jiems palankių žmonių. 
Kabinete lieka Jan Masarykas 
užsienių reik.ministeriu,mat 
jis turi gerą vardą vakaruose. 
O komunistai visuomet pradžio
je panašiai elgiasi.Nereikia 
būti dideliu pranašu,kad įspė
jus kas Laukia artimoje atei
tyje Masaryką.

Benešąs turėjo pasakyti per 
radiją kalbą į čekų tautą.Kal
ba buvo kelis kartus atidėta 
ir pagaliau'liko visai neleis
ta. Prezidentas savo Laiške Go- 
ttwaldul rašo,kad jam buvo la
bai sunku padaryti nutarimą dėl 
vyriausybės pasikeitimo ir kad 
jis įai padarė tik todėl, kad 
nenorėjo privesti tautos prie 
pilietinio karo.PraneŠimai iš 
Prahos sako,kad Benešąs yra la
bai blogame sveikatos stovyje 
ir yra moraliai palaužtas žmo
gus. Gandai,kad jis atsistaty
dinąs, paneigiami

'Benešąs pasirašo

Vyriausybės pasikeitimas bu
vo įvykdytas, taip vadinamų, "vėl 
klos komitetų”,sudarytų iš ko
munistų ir socialdemokratų. 
Socialdemokratai nutarė eiti 
iš vien su komunistais ir tas 
duos vyriausybei daugumą par
lamente. Tie komitetai,polici
jai padedant,pravedė uoliai su
organizuotus streikus ir demon
stracijas ir dabar griežtai vy
kdo,mums jau gerai pažįstamą, 
terorą ir nepageįdaujamų asme
nų likvidavimą. Čekoslovakijoj 
liko įvesta komunistinė dikta
tūra pilna to žodžio prasme. 
Ir visa tai buvo padaryta per 
labai trumpą laiką,kas nuste
bino Vakarų Demokratijas.Jos, 
aat nežinojo,kad prieš tap pu
čo prasidėjimą į Prahą atvažia
vo iš Maskvos Molotovo padėjė
jas Zorin...Vakarų valstybėms 
Čekoslovakijos įvykiai nebūtų 
padarą tokio didelio įspūdžio 
jei jos būtų nuodugniau susi
pažinusios su kito Molotovo 
padėjėjo Dekanozovo darbais 
Lietuvoje. . .

Turintieji artimoje ateity
je įvykti nauji parlamento rin
kimai paskatino Čekoslovakijos 
komunistus paskubinti pučą ir 
tuo garantuoti sau,kad rinkimai 
tikrai bus "laimėti” jų.Mat jie 
juto,kad kitaip gali labai skau
džiai rinkimus pralaimėti.O da
bar paskutinė s žinios iš Pra
hos sako,kad rinkimai yra ati
dėti neribotam lakui.

Joks kitas įvyki s, karui pa
sibaigus, taip nesukrėtė Vakarų 
pasaulio,kaip įvedimas komunis
tinės diktatūros Čekoslovakijoj 
To priežastys yra trejopos i Če
kai, o ypač Benešąs,turėjo nuo
širdžiausią norą bendradarbia u-

ti su Rusija ir draugiškai gy
venti, visuomet Rusijai pataikau
jant ir pildant jos valią.Antra 
čekų tauta yra viena iš kultū
ringiausių Rytų Europos tautų 
ir turėjo tamprius ryšius su 
vakarais ir trečia,-niekas dar 
neužmiršo to fakto, kad tada, kai 
Ęitleris panašiai pasielgė su 
Cekoslovaki ja, tas davfe,pradžią 
paskutiniam karui,mat Čekoslo
vakija užima labai scarbią stra 
teginą pozici jr ~‘ ‘ ~teginą poziciją Vidurio Europoj 

Visa laisvoji spauda ir at
sakingi asmenys kuo aštriausiais 
žodžiais pasmerkė paskutinius 
įvykius ir pripažįsta būtinumą 
imtis žygių,kad užkirsti kelią 
tolimesniam bolševizmo plė ti- 
muisi. Didž.Britani ja,JAV ir 
Prancūzija paskelbė bendrą tuo 
reikalu deklaraciją,kuriojevpa- 
smerklami komunistų darbai Če
koslovakijoje,-įvedimas vienos 
partijos diktatūros ir laisvės 
atėmimas tautai,kuri taip nar
siai kovojo už laisvą paskuti
nio karo metu.Visgs trys vy
riausybės naujos Čekoslovakijos 
vyriausybės dar nepripažino.
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sidoroti su Čekoslovakija,Sta
linas tuojau pasiuntė reikala
vimą Suomijai sudaryti nepuoli
mo paktą.Rusi ja ten jau turi 
savo bazes ir vargiai trys mi
lijonai suomių pajėgs pasiprie
šinti 200 milijonų ruskių.

Visų mintys yra užimtos spė
jimais, kuri valstybė yra sekan
ti Kremliaus sąraše. . .Stalinas, 
atrodo,galė tų pasirinkti vieną 
iš tų,-Prancūzija,Italija,Grai
kija ar Persija...

Diplomatiniuose sluoksniuose 
vyrauja nuomonė,kad per priva
čius pasikalbėjimus JAV davė su
prasti Rusi jai,kad jei ši kąsi- 
ntųsi užimti Graikiją ar Persi

J.E.vysk.Padolskis

Kalba J.E.Lietuvos Minisreris p.B.K.Balutis,Londono lietuvių 
surengtame Lietuvos Nepriklausomybės 30 metų sukakties minė
jime.Nuo Ministerio į dešiną matome J.ę.Vyskupą Padolskį ir 
buv.Lietuvos Ministerį Pirmininką Gen.Černių.

ją, ^aras būtų neišveng_______
Šiuo metu,atrodo,būtų priei

namiausią Italija, turint minty 
Triestą ir artumą Tito legijo
nų.Ten turės gėgužės mėn.įvyk
ti rinklias i ir komunistai ga
li panorėti "užsitikrinti”,kad 
ir tuos rinkimus jie 'j laimė tų”, 
taip kaįp jau padarė Čekoslova- 
kijoje.Žinoma,Italijoje padėtis 
yra skirtinga,ten komunistai 
neturi nei vieno savo žmogaus 
vyriausybėje ir negali vesti 
griovimo politikos iš vidaus,o 
be to ir policija yra patikima 
vyriausybei,-yra žinioje vidaus 
reik.mini sterio,kuris priklauso 
krikščionių demokr.parti jai.

Vakarų Demokratijos po Čeko
slovakijos įvykių,atrodo, pabudo.

JXVysL PADOLSKA)
Prieš išvykdamas iš Didž.Britani jos J.E.vysk.Padolskis 

maloniai sutiko pasidalinti mintimis su "Britanijos Lie
tuvio” skaitytojais ir papasakoti šį tą apie savo vizitą 
šioje šalyje.į kiekvieną klausimą garbingas svečias atsa
kė labai noriai ir išsamiai.Pasikalbėjime išeivių gerbū
vis buvo nuolat minimas ir nėra abejonės,kad šis reikal
as vyskupui šiuo metu labiausiai rūpi ir buvo vienas iš 
jo kelionės į Angliją tikslų,kuriuos jis taip apibūdino! 
1) Aplankyti lietuvius,2)sutvarkyti jų dvasinius ir re
liginius r ei kalus-ap tarnavimus, 3) g^ati paramos iš anglų 
katalikų lietuviams Vokietijoje ir Austri jo je, 4) padaryti 
propagandą Lietuvos išlaisvinimo reikalai s, užmezgant kon
taktą su įvairiais pareigūnais ir palenkiant juos į mūsų 
pusą,ir 5) ištirti sąlygas lietuvių įsikurdinlmui čia ir 
Airijoje ir rasti dirvą jų apgyvendinimui.

Per trumpą laiką Jo Ekscelencija suspėjo aplankyti Lon
doną, Coventry, Birmingham, Nottingham,Manchester, Bradford, 
Leeds,Glasgow,Shotts,Bellshill,Mossend ir Airiją(Dublin) 
Tose vietose matėsi su katalikų bažnyčios vyskupais ir 
arkivyskupais, o taip pat su Apaštališk'j? ja Sosto delega
tu arkivysk.Godfrey,Cardinolu Griffin,įtakingu kanaunin
ku Galbraith,konsulu McGregor ir ponia Woodroff.

Vysk.Padolskis sako,kad visi tie asmenys jį priėmė la
bai nuoširdžiai ir pažadėjo visokeriopą pagalbą.Apie lie
tuvi us( DP) yra labai geros nuomonės .Salford* o vyskupas pa
reiškė didžiausią norą,kad lietuviai rūpintųsi palaikyti 
tautinius papročius ir saugotų savo kalbą,kas yra vienas 
iš daugelio būdų išlikti ištikimais katalikų tikėjimui. 
Kardinolas Griffin tvirtai mano,kad šioji padėtis ilgai 
nesitąs ir Lietuva bus vėl laisva ir nepriklausoma,

l Nukelta į 2 pusi )

Šaukiama Marshallio Plano vals- 
į konferencija kovo mėn 15d. 
•iuje.Konferencijoje daly- 
užsienių reikalų minister- 

___  iš 16 valstybių.Be ekonomi
nių klausimų bus svarstomi ir 
politiniai bei milltariniai klau
simai.Tikimasi, kad ten bus pada
rytas nutarimas įsteigti Vakarų 
Europos Sąjungą kovai prieš ko
munizmą. Dabar jau visi pamatė, 
kad neužtenka vien žodžių komu
nizmo diktatūros plėtimulsi su
stabdyti, bet reikia kitų,daug 
realesnių priemonių,kad užbė
gus komunistams už aki "
nėra '.12—-------»—11
kariną garantiją Vakarų Europos 
Sąjungai prieš galimą naują ata
ką iš rytų.Marshallio plano 
svarstymas liko pagreitintas 
ir tikimasi,kad iki kovo 15 d. 
jis praeis pro Kongresą.

:omunistams už akių, kol dar 
vėlu.Kalbama,kad JAV duos

1
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ATSAKO Į TAUTOS Š V B N T B S PROGA 

PASIUSTA SVBI KINIU Ą-L A I S K Ą
y IŠKILMING

Praeitų metų vasara.Stovyk
lose važiavimo karštligė.Trans 
portal vienas po kito palieka 
stovyklas ir po kiek laiko ate 
sisveikina visai su Europos 
kontinentu,kad nuvyktų ten, kur 
duona bus baltesnė ir pastogė 
nebe tokia svetima,ypač, kai ji 
yra veltui duodama.

Pagaliau pradėsim žmoniška 
gyvenimų- džiaugiasi išvykstan 
tieji.

- Tik neužmirškit mūsų,-pra 
šo liekantieji.

- Kurgi šia užmirši.Pirmiau 
jumis rūpinsimėą,paskui tik sa 
vimi.

Taip,išvažiuodami mes pasi- 
žadėjom rūpintis ne tik pasi- 
liekančiaisiais,bet beveik kiek 
viena didesnė išvykstančiųJų 
grupė sudarė aktus,kuriuose pir 
moję eilėje stovi pasižadėji
mas rūpintis lietuviškais rei
kalais.

- Mes dirbsim kiek galėsim, 
kad mūsų darbas priartintų Tė
vynės išlaisvinimą- skamba iš
kilmingi pasižadėjimo žodžiai. 
Bet kaip liūdnai atrodo jie da 
bar...

Beveik kiekviename tremties 
laikraštyje užtiksi laiškų tai 
iš Anglijos,tai iš Kanados,tai 
iš Austrai!jos.Vieni rašo gyve 
ną geriau, kiti- blogiau, bet be 
veik visi, kaip susitarą,nekal
ba apie kokį nors kultūrinį 
veiklumą.Ne jaugi mes ištrūkę 
iš tremtinių bendruomenės Vo - 
kietijoje pastatome visam tam 
kryžių.Nejaugi visi musų pasi
žadėjimai tesėjo tik iki jūrų, 
o per jas persivežti mes nesu
gebėjom.Deja, taip.Noriu čia pa 
liesti D.Britanijd>n nuvykusių 
lietuvių gyvenimą,kurie sudaro 
bene didžiausią dalį išvykusių 
Jų-

AI PASIŽADAME W
Tik apleidę stovyklas ir 

pradėję gyventi šiek tiek nor
malesnį gyvenimą,mes pasinėrė
me į savo asmenįskus rūpesnė
lius ir visiškai nesidomime ar 
kas ką nors daro,ar ne.Dar nė 
kojų nespėję gerai su. šilti 
naujoje vietoje,mes jau užmir
šom tuos kilnius pasižadėjimus 
ir galvojame tik kur didesnį 
aukso trupinį nugriebti.

Ir kaip skaudu yra išgirsti, 
kai į paraginimus atlikti kurį 
nors visuomenišką reikalą gauni 
atsakymą; - 0 ką man tai duos. 
- Ar mes taip sakydami pagal
vojame apie tuos, kurie liko lie 
tuvoje ir nebodami jokių vargų 
bei pavojų,dar ir šiandien su 
ginklu rankoje kovoja dėl tė
viškės laisvės.Jie neklausia 
ar jiems bus už tai atlyginta 
ar ne.Ir mes galime būti tikri, 
kad ir čia jie neabejotų ar rei 
kia ką nors veikti - jie Jau 
būtų nuveikę.

Ne vienas gal mėgins šiuos 
kaltinimus atremti teisindama
sis sunkiu darbu,laiko neturė
jimu ar organizacinio patyrimo 
stoįja.

Čia mums užtenka mesti žvil 
gsnį į pirmuosius mūsų išeivius 
Amerikon.Pradžioje jie ten tik 
rai daug sunkiau dirbo ir ma
žiau laiko teturėjo.0 apie kokį 
nors organizacinį patyrimą 
Jie ir supratimo negalėjo turė 
ti.nes inteligentų jų tarpe be 
veik nebuvo.Vienok jie sukūrė 
tokias organizacljas,kurios 
jau keliasdešimt metų gyvuoja 
ir gali būti kaip gyvas pavyz
dys pasiryžimo ir noro dirbti. 
Bet ir mes patys Vokietijoje 
esame išėję neblogą mokyklą, 
nes bevelk retas kuris iš mū
sų neturėjo šiokių ar tokių 
pareigų ar tai stovyklos adrni

P.Varkala,
Man malonu buvo gauti-Jūsų 

laišką D.Britanijos lietuvių var
du išreiškiantį, nuoširdų sveiki
nimą 30 metų Lietuvos Nepriklau
somybė a Paminėjimo proga.

Noriu užtikrinti Jus visus,kad 
ir toliau darysiu visa ką. galiu 
padėti jūsų kovoje dėl laisvės ir 

nistracijo j,ar tai kurioj or
ganizacijoj.

Pirmieji Amerikos išeiviai 
ieškojo vienas kito,stengėsi 
vienas su kitu kuo dažniau su 
si tikti ir bendrauti,o tas ir 
padėjo jiems ką nors sukurti.

Dabar Anglijoje galima pas
tebėti visiškai priešingą da
lyką. Yra tam tikra dalis lietu 
vių,kurie į pernai metais įkur 
tą D.Britanijos Lietuvių Sąjun 
gą neštoja.Girdi,man Sąjunga 
visiškai nereikalinga.Aš lietu 
vis esu, juo liksiu ir be Sąjun 
gos.Taip,jis lietuviu ir liks, 
bet tik iš kalbos ir dokumentų 
Savo dvasia jis lietuviškai 
bendruomenei bus svetimesnis 
už kurį nors svetimtautį.Prie
žastys, kuriomis tie žmonės 
grindžia savo atsisakymą būti 
Sąjungos nariais,yra visiškai 
vaikiškos.Dauguma tokių sako; 
aš nusivyliau lietuviais Vokie 
tijoje ir nenoriu daugiau jo
kių reikalų su visokiom sąjun
gom turėti.

Kokios gali būti kalbos apie 
nusivylimą lietuviais. Tuomi pa 
čiu mes pareiškiame nusivylimą 
patys savimi.Kaip nenusivils!, 
jei pats nieko nedirbi,© kitų 
dirbamą darbą moki tik kriti
kuoti .Tikrumo j e tuo tenorima 
nuslėpti paprasčiausias apsi - 
leidimas ir nenoras nieko dirb 
ti.Atsiranda net tokių,kurie 
nestoja dėl to,kad reikia ke
lis pensus per savaitę nario 

nepriklausomybės ir kiekvienu gEi 
mu būdu pagelbėti tiems .kuriuos 
turime šiame krašte.

Su geriausiais linkėjimais ir 
laiminimais jums visiems,

Bernard Cardinal Griffin 
Westminster Arkivyskupas

mokesčio sumokėti,bet, gi, jie 
negaili kelių šilinrų,kai rei
kalas eina apie alų ar kortas. 

Taip pat negalima galvoti, 
kad visas mūsų veikimas pasi
baigia su komiteto rinkimais, 
komitetas vienas niekad nieko 
nepadarys.Jis gali tik duoti 
akstiną ir derinti atskirų 
sričių veiklą.Dirbti reikia 
yisiems.Kai kiekvienas turės 
savo darbą, išnyks tada ir as
meniškos ambicijos,kodėl tas 
o ne kitas yra komiteto pirmi
ninkas, sekretorius ar iždinin
kas .

Daugelis tuoj pastatys klau 
simą;-Ką mes čia galime nuveik 
ti.Negalime čia sukurti nei 
tokių ansamblių,kaip Vokieti jo 
je,neturime jokių menininkų,ku 
rie galėtų koncertuoti ir t.t. 
Taip,viso to mes čia neturime, 
betmuras ir nereikia taip aukš 
tai siekti.Mums tereikia ieš
koti vienam kito.Ar nemalonu 
būtų retkarčiais susieiti pa
sikalbėti,pasidalinti savo var 
gaiš ir rūpesčiai s.0 jei prie 
to bus paruošta maža programė- r 
lė,niekam blogo nepadarys.Prog 
ramėlę labai lengva sudaryti. 
Liaudies daineles dviem trim 
balsais sudainuoti nereikia 
ypatingų pasriruošimų,nei kvali 
fikuoto chorvedžio.0 ir mūsų 
tautiniai šokiai nėra labai 
sudėtingi.Prie to dar kas nors 
paskaito prozos ar poezijos da
lykėlių ir štai jums lietuviš
kas linksmavakaris.Linksmavaka

ris i padės mums st-
Buvo pažadėta pasiųsti maisto ir rūbų į Vokieti ją.Tam 

reikalui buvo duoti adresai atskirų asmenų ir kolonijų, 
kurioms bus siunčiama per Britų Raudonąjį Kryžių.0 iš 
Airijos jau yra pasiųsta pagalba lietuviams Vokietijoje. 
Ypatingai dideles simpatijas Lietuvai vysk.Padolskis ra
do Airi joje.Ten jis aplankė Nuncijų arkivysk.,ir Užsienių 
Reikalų Ministerijos kabineto šefą p.Craven.Dėl vykstan
čio vyriausybės pasikeitimo su kitais asmenimis neteko 
pasimatyt i. Buvo kalbėta dėl laikino lietuvių, ypatingai 
nedarbingųjų, apgyvendinimo Airi jo je.Pažadėta paimti po 
100 vaikų kas trys mėnesiai a tos togoms.Taip pat yra vil
čių,kad keletas studentų teologų bus priimti.Dėl kitų 
studentų teks dar palaukti-padaryti naujų žygių.Airijos 
universitetai yra labai perpildyti,susidaro kliūtys.Rau
donasis Airijos Kryžius irgi pažadėjo visokeriopą pagalbą.

Dublino laikraštis "The Standard"ir Londono "Catholic 
Herald" įsidėjo ilgus interview su gerb.Vyskupu.Glasgove 
jam dar teko dalyvauti vienuose atlaiduose,kur kan.Galb
raith ir dr.Heenan šimtui kunigų pasakė apie mus labai 
gražias kalbas. Vyskupas Padolskis pažymėjo,kad pasaulio 
viešoji opinija mums yra dabar daug palankesnė,nei buvo 
ankščiau.Paryžiųje jam teko matytis su Užsienių reikalų 
ministerio Bidault broliu,ministeriu kabineto šefu.admi- 
ilstracijos departamento direktorium, politinio departamen- 
;o patarė ju,MRP partijos sekretorium ir spaudos atstovais, 
risi jie parodė gilią simpatiją Lietuvai,apgailėstavo kad 
Iki Šiol mažai padaryta mūsų reikalu ir pažadėjo išnaudo
ti kiekvieną progą šio klausimo ryžtingesniam gynimui. 
'Spaudos žmonės gaudė mano pareiškimus Lietuvos reikalais" 
pridūrė Jo Ekscelenci ja,-"ir prašė daugiau žinių, norėdami 
jas tuč tuojau patalpinti".

į mano klausimą,koks yra Vatikano nusistatymas Lietuvos 
itžvilgiu, vysk.Padolskis atsakė! "Vatikano nusistatymas 
ga aiškus,-už laisvą,neprikla usomą Lietuvą.Vatikanes prin 
lipiniai gina visų mažų tautų teises į laisvę ir tai pa- 
cartotinai pabrėžia.Jis mus remia oficlaleis pareiškimais, 
> taip pat teikia medžiaginę paramą mūsų pabėgėliams Ita
lijoje, Austrijoje ir Vokieti jo je.Daug paramos jau yra gau
ta ir nuolat gaunama.Arkivyskupo Metropolito Skvirecko 
įsteigta Caritas Lituana gautą iš Vatikano paramą skirsto.

Mano sekantis klausimas buvo bendro pobūdžio,bet turįs 
iidelės svarbos visiems galvojanti aus ir jaučiantiems žmo
nėms.Norėjau sužinoti,kokios yra dabartinės katastrofiškos 
pasaulinės padėties svarbiausios priežastys. Ekscelencija 
pareiškė! "Žmonių nutolimas nuo Dievo ir iš to sekusios 
klaidingos pažiūros į žmogų,kas jis yra,kokia jo paskirtis 
kokios jo teisės ir kokios jo pareigos.”

Kaip gyvena mūsų išeiviai Vokietijoje, jų moralė ir kaip 
išsispręs jų likimas? Svečias atsakė; "Lietuvių gyvenimas 
Vokietijoje medžiaginiai yra sunkus. Neigiamai veikia mai
sto trūkumas.Nežiūrint to,kultūrinis gyvenimas eina pilnu 
tempu.Ilgas gyvenimas lageriuose.be pastovaus darbo,turė
jo įtakos į žmonių moralę.Neatsparesnį elementą stengiasi 
išnaudoti,kaip įrankį,savo propagandai mūsų rytų priešas, 
kad tuo būdu diskredituotų gerą lietuvio vardą.Apskritai 
paėmus,lietuvių vardas yra geras. Šiuo metu lietuviai no
ri emigruoti,ypač patekti į kraštus toliau nuo Europos. 
Kontinente daug kalbama apie karą ir tuo galimu atvėju 
nenorime būti per daug arti nuo fronto.Enlgraci ja vyksta 
labai pamažu.Kiek daugiau išvyko iš Anglų zonos;amerikie

čių zonoje laukiama,kad gal bus galima išvažiuoti į Ameri
ką, palankiam biliui praėjus.Emigraciją skatina dar ir ta 
priežastis,kad pagaliau žmonėms įgriso gyventi be pasto
vaus darbo. Vokieti joję niekas nenori likti.Tačiau į emi
graciją visi žiūri kaip į laikiną dalyką ir nori grįžti 
namo,kai Lietuva bus laisva ir aš manau,kad mes grįsime 
po trumpesnio ar ilgesnio klaidžiojimo pasaulyje."

Ar išeiviai yra pakankamai aprūpinami religiniu atžvil
giu ir kas turėtų būti padaryta šioje^srityje; 
"Stengiamasi visur išeivius kuo geriausiai religiniai ap
rūpinti, parūpinant jiems pakankamai kunigų,religinės li
teratūros ir organizuojant pamaldas.Jaučiamas trūkumas 
religinės literatūros,-užsimota daug kas padaryti.Pinigų 
Vokietijoje yra.^et įvairūs suvaržymai darbą labai stab
do.Spausdinamas Sv.Raštas,maldaknygės,vadovėliai ir p. 
Daug rūpesčio turėjome su lietuviais išeiviais Anglijoj. 
Trys kunigai jau yra nuo darbo atleisti ir eina savo tie
siogines pareigas.Dėsime pastangų daugiau kunigų įvežti 
bet tas užims ilgesnį laiką.Kun. Sakevičius yra paskir

tas ryšininku tarp Anglijos Episkopato ir lietuvių ku
nigų šioje šalyje.

Kokį įspūdį susidarėte apie D.Britanijos lietuvius, jų 
organizacijas ir ko iš jų pageidautumėte* 
"Mačiausi su Londono ir Škotijos lietuviais ir jie man 
padarė gerą įspūdį.Skotijoje jaučiausi kaip Lietuvoje.Tu
rėjau stebėtis jų kalbos islaikymu.Mano karštas noras,kad 
naujieji lietuviai pasektų senųjų papročiu laikytis savos 
kalbos,savo papročių,savo bažnyčios ir savo parapijos,- 
tada aišku, jie išliks savo tautai."

Ar lietuviai išeiviai pakankamai gerai atlieka savo 
pareigą Lietuvos vadavimo darbe palyginus su mūsų išei
viais. ir jų veikla pirmojo Didžiojo karo metu? 
"Lietuviai išeiviai šį tą daro,remia Tautos Fondą,kas įgą- 
liną žmones pasišvęsti grynai tautiniems reikalams.Norė
čiau tik paraginti,kad jie būtų uolūs šiame reikale ir 
dar daugiau remtų Tautos Fondą,nes propagandinė veikla 
daug kainuoja.Sekdami Pirmojo Didžiojo karo išeivių pa
vyzdžiu, turėtume daugiau judrumo parodyti.”

Ar yra pageidautina pasaulio lietuvių organizacija ir 
kas turėtų imtis inciatyvos? 
"Organizacija labai pageidautina,kad nebūtume palaidi.In- 
ciatyvos turė tų imtis ten, kur yra daugiau pajėgų"

Ar turėtumėte ką pasakyti "Britanijos Lietuvio" skai
tytojams?
"Paraginti savo organą remti prenumeratomis".

Kokie yra Jūsų ateities planai?
"Iš Anglijos tiesiog važiuoju į Belgiją,Olandiją ir Luzen 
burgą.Po trumpo apsistojimo Vokieti joje, išvyksiu keletą! 
mėnesių į Romą.Vėliau žiūrėsiu ar nebus galima vėl kur 
nuvykti į kitą kraštą mūsų tautos gelbėjimo reikalais"

Tai buvo paskutinis klausimas šio ilgoko interview 
su mūsų Ganytojom.Prieš atsisveikindamas garbingasis sve
čias dar prašė pridėti šiuos linkėjimus visiems Didž.Bri
tanijos lietuviams!
"Norėčiau palinkėti,kad visi lietuviai saugotų savo gerą 
vardą,nes nuo to priklauso kitų tautiečių ateitis, saugomų
savo papročius,būtų veiklūs kultūriniame gyvenime,būtų 
uoliais savo religinės bendruomenės nariais ir laikytųsi
tarpusavio vienybės - M.Bajorinas -

siartinti ir išskl
aidys tarp mūsų sl
ankiojančius viską 
abejingumo ir nesu
tarimo šešėlius.

Tokius linksmai! 
karius pradės lank
yti ir vietos liet
uviai, kurie dabar, 
neturėdami progos Į 
mūsų tarpą įeiti,1! 
Įkosi nuošaliai ir 
gana skeptiškai ži! 
ri į naujai atvyki? 
sius, ypa c ma tydairf 
trynimąsi mūsų ta’ 
pe.O kiek yra lie: 
valčių išsklaidyt; 
11 gon in ė se, kuri os 
ištisais mėnesiais 
neturi progos susi 
tikti su lietuviai 
Nebus ko stebėtis, 
jei jos,kaip liet 
vaitės,dings.Jau‘ 
bar yra atsitikiu 
kai lietuvaitė iš
tekėjo už svetim
taučio, ar priešin
gai,-lietuviai bei 
drauja su svetint 
tėmis.

Tad reikia rimt 
ai pagalvoti prie 
ko mes prieisime ė 
po metų laiko,kad! 
užsibaigs darbo st 
tartys ir mes len
gviau galėsime pa
sirinkti darbo viet 

Stenkimės, kol 
nevėlu, susiorgani
zuoti, tada galėsi! 
ramiau laukti,ką 
mums parodys atei
tis.

J.Digrys
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MOOTA (Cumberland) Vasario 22d. 
Lietuvių stovykloje įvyko iškil
mingas Lietuvos Nepriklausomybės 
30 metų sukakties minėjimas. 
10 vai.išpuoštoje vainikais ir 
žalumynais stovyklos bažnyčioje 
buvo pamaldos,giedant Glasgovo 
lietuvių mišriam chorui.Pamaldas 
laikė atvykus iš Glasgovo kun. 
Gutauskas. 12 vai.stovyklos sa
lė je, išpuošto je anglų ir lietu
vių vėliavomis,dalyvaujant ang
lams,Škotijos lietuvių chorui, 
latvių atstovams ir lietuviams 
iš artimiausios Penrith stovyk
los, prasidėjo iškilmingas aktas- 
koncertas.Minėjimą atidarė 
DBLS-gos Mootos skyriaus pir
mininkas p.kap.Pr.Matulionis, 
kuris turiningoje paskaitoje 
apibudino Lietuvos laisvės kū
rimąsi, laimė j imus per 22 Nepri
klausomo gyvenimo metus ir da- 
bartinąpadėtį.Paskaitos vertimą 
į anglų kalbą padarė kun.Gutau- 
skas.Mus sveikino Latvių atsto
vas, to to buvo priimta rezoliu
cija D.Britanijos Min.Pirminlnk. 
p.Attlee.Vietos lietuviai suvai
dino dienai pritaikytą -gaizdelį 
"Tremtinio sapnas", kurį parašė 
p.Pr.Matulionis ir p.P.Devenis.

į Sekė Glasgovo lietuvių choro, va- 
■ lova ujamo dirigentės p.Serapi- 
naitės,pasirodymas.Gražiai su
dainuojamos kelios lietuviškos 
dainos ir minėjimas baigiamas 
anglų ir lietuvių himnais.

Tenka pažymėti,kad šioji 
šventė buvo tai pirmas viešas 
pasirodymas visuomenei ię kartu 
pirmas susipažinimas su Škotijos 
lietuviais,kurie nepabūgo toli
mo kelio,aplankė,praskąiddno 
pilkas tremtinio dienas lietu
viška daina.Mes tariame nuošir
dų ačiū mūsų broliams lietuviams 
glasgoviečiams už aplankymą ir 
prašome ateityje nepamiršti mū
sų, o mes dar su didesne energi
ja dirbsime Lietuvos laisvės 
atstatymui D-nis

Sleaford Stovyklos šachmatų tur
nyro vaizdelis.Turnyras įvyko 
pirmoje pusėje vasario mėn.Lai
mėtojų išėjo inž.D.Fominas.gau- 
damas tik vieną minusą.

SLEAFORD. "Sleaford Gazette" įdė
jo Vasario 16 d. minėjimo apra - 
žymą Sleaford hostelyje.

" Sekmadienį stebėjome Boston 
Boa d hostelio lietuvių,30 metų 
Lietuvos paskelbimo neprikiš uso- 
aa valstybe, minė j imą. Buvo paren
gta trumpa programa,kuri prasi
dėjo p.Palšio kalba»Po jo kalbė
jo p.Lūža.kuris pasakė,jog jo 
tautiečiai didžiuojasi,kad Did. 
Britanija ir kitos 35 valstybės 
Bar nepripažino Lietuvos okupa
cijos, vis tebeskaito Lietuvą 
he priklausoma vaLstybe,tikėda- 
■asis.kad jau nebetoli tas lai
kas, kada Lietuva bus išlaisvinta 
iš rusų.P.LŪža paminėjo, kad 5000 
lietuvių jau atvyko į šį kraštą 
ir produktingai dirba žemės ūky- 
e,anglies kasyklose, įmonėse ir 
igoninėse.Sekė sveikinimai,- 
stų ir ukrainiečių,gyvenančių 
ame pačiame hostelyje,o po to 
•Vaškelio vedamas choras pa dat
avo liaudies dainų,vėliau bu- 
o padeklamuota patriotinių 
ilėraščiu."______________________
LRKET HARBOROUGH, Lietuvos Ne 
rlklausomybės minėjimas buvo 
uruoštas Va sąri o 16 d. Market 
arborougii stovykia yra perein-

š mūru.
GMUBtJimO

amoji,todėl lietuvių skaičius 
čia nėra didelis ir nepastovus. 
Minėjimas įvyko stovyklos salė
je, kuri buvo gražiai dekoruota. 
Didelė salė buvo pilna kviestų 
svečių! anglų(visi iš stovyklos 
administracijos)estų,latvių,uk
rainiečių, vengrų ir jugoslavų. 
Iškilmės buvo pradėtos malda 

(kun.Kuzmickis).Vėliau,trims 
Baltijos tautų atstovams užima
nt vietas prezidiume,buvo tar
tas žodis į lietuvius ir pask
aitytas referatas apie Lietuvos 
didingą praeitį angliškai( st. 
Kuzminskas).Po referato buvo 
priimta rezoliuciją Britanijos 
Min.Pirmininkui,kurią pasirašė 
visi lietuviai,estai,latviai, 
ukrainiečiai ir vengrąi.Lietu
vą ir lietuvius sveikino anglas 
p.Bouverie,estų,latvių ir ukra
iniečių atstovai.Pažymėtina kal
ba p. Bouverie savo nuoširdumu. 
Jis,tarp kitko pasakė! "Aš ne
žinau kokių jausmų būtų lldima 
ši šventė, jei aš būčiau lietu
vis, bet viena yra tikra,-aš bū
čiau labai išdidus jog esė. lie
tuvis, turė damas tokią didingą 
įr garbingą praeitį,-istoriją. 
Cingis Kanas ir Germanai, ypač 
pirmasis,buvo žymiai pavojinge
sni Europai,nei jiems panašūs 
šiais Laikais,bet Lietuvai ne
truko drąsos sunaikinti juos 
ginklu..." Oficialiai daliai 
pasibaigus,sekė trumpa,bet 
rimta koncertinė dalis,-ponia 
Klemeut(estė) mielai sutiko 
paskambinti Bethoveno "Mond- 
schein sonste".Po iškilmių 
buvo suruošta arbatė lė.kuri 
užsitąsė iki vidurnakčio.Vi
siems padėjusioms suruošti 
Tautos Šventą,Lietuvių S-gos 
Skyrius taria širdingą ačiū.

ELMBRIDGE. dbt .8 Skyriaus valdyba 
perrinkta,įeina Pirmininku ponas 
Kavolis,Sekr-p.Račka uskas,Kasin, 
p.Bačėnas.Revizijos Komisija,— 
p.p.Liepa.Žežeckas ir Mačiauskas. 
Vasario 16-oji paminėta labai įs
pūdingai! pamaldos,minėjimas-akt- 
as, paskaita, bendra vakarienė.Sve
čiams įteiktos dovanos.Ilgai pri
siminsime minėjimo iškilmes.
Vienas Lietuvis Lipdamas iš ma
šinos išsisuko nugarkaulį. Jau še
štas mėnuo serga.

KeLetas Lietuvių vyrų,kurie buvo 
atskirti nuo šeimų,perkelti į tas 
stovyklas,kuriose apgyvendintos 
jų šeimos.

Balys Svalia

HELSTON, (Cornwall) Mūsų tėra 
tik vienuolika.Gyvenimu nesl- 
skkndžiame,dirbame,kiek galė
dami lietuviškąjį propagavimo 
darbą, santykiai su anglais la
bai nuoširdūs, geri .Mus aplankė 
Truro stovyklos lietuviai,davė 
koncertą,kuris labai malonų 
įspūdį paliko anglams,suvaidi- 
no veĮkaliūką "Mūsų dienos prie 
Nacių" ir tą pačią dieną dar 
turėjome su maloniais svečiais 
stalo teniso rungtynes,kurios 
pasibaigė mūsų mažosios stovyk
los laimėjimu. Po turtingos 
dienos programos pasišokome. 
Svečiai'išvyko,likome ir vėl 
vieni-vienuolikė.

J.Skorka

į. A i

Malverno stovyklos tautinių 
Šokių grupė su p.Dzekčiorium

1948. UI. 5

Tokia antrašte Didžiosios Brita
nijos oficiozas "Daily Herald” 
kovo 1 d. atspausdino vedamąjį 
straipsnį-
Klausimas,kuris visų galvojančių 
žmonių mintyse yra,-ar bus karas. 
Didžioji tų žmonių dalis atsako, 
arba atvirai ar tik savo minčių 
paslaptyje,-taip,karas bus. 
Bus karas tarp Rusijos ir JAV, 
kaip svarbiųjų varžovų.Jis įtrau
ks, iš vienos pusės,visus kraštus 
kurie pritaria (savanoriškai ar 
per prievartą) komunistų ideolo
gijai ir,iš kitos pušes,visus 
kraštus,kurie yra nusistatą prieš 
komunizmą. 1938 metais buvo aklas 
ir paplitęs įsitikinimas,kad an
trasis pasaulinis karas buvo ne
įmanomas .1948 metais yra dar la
biau paplitęs įsitikinimas,kad 
trečias pasaulinis karas yra ne 
tik įmanomas,bet yra neišvengia
mas. 1938 metais,taiką mylinčios 
tautos buvo apgautos dėl per di
delio optimizmo.Ar nėra jos da
bar, -1948 metais pasidavusios 
per dideliam pesimizmui.

Sovietų politika nuo 1945 met. 
yra buvusi visą laiką agresyvi. 
Jeigu Britanija ir JAV yra pada
riusios klaidų derybose su Ru
si ja, tos klaidos yra visai men
kos, palyginus su Rusijos atsto
vų paikumu,kaimietiškumu ir aro
gantiškumu beveik kiekvienuose 
didesnėse tarptautinėse derybo- 
se-konferencijoj.Rusi ja yra bu
vusi ta didžioji valstybė,kuri 
yra nuolat trukdžiusi tarptauti- 
nio bendradarbiavimo reikalą.

Lietuvos Nepriklausomybės 30 
metų sukaktuvės buvo paminėtos 
įvairiuose Londono britų laik
raščiuose .Didesnis straipsnis 
tilpo viename iš svarbiausių saw 
vaitraščių "The Spectator” para
šytas žinomo Britų publicisto 
ir tarptautinių problemų žino
vo Mr.^arold Nicolson.Autorius 
paminėjęs "Britanijos Lietuvio" 
apecialę leidę. sako"pirmama tos 
laidos puslapyje yra Mindaugo 
portretas .kuris 13 šimtine t .buvo 
pirmasis Lietuvos karalius,taip 
pat ten yra p.Smetonos portretas 
kuris buvo pirmasis Lietuvos 
prezidentas.Šie du portretai duo 
da Lietuvos laisvės kintamo po
būdžio liūdnę atpasakojimę”. 
Trumpai nupasakojęs Lietuvos is 
toriję .autorius pažymi .kad prieš 
pirmąjį karę.,laike jo kelionių 
į Rusiję.jis negirdėjo daug 
apie Baltijos tautų problemą.Ta
čiau , autoriaus nuomone.tas bu
vo dėl to,kad BaltieČiai netu
rėjo galimybių patiekti pasauliui 
savo skundo..."Baltai neturėjo 
didžiulių propogandoa priemonių,
nei Šopeno ar Paderevskio,nei 
keltų drąsumo;jie kentė tyliai 
su nebjliaku kantrumu.Gėlė jo tai 
būti mūsų ignorancij a,kuri pri
vedė tikėti,kad nebuvo jokio ko
vojančio nacionalizmo Baltijos 
pajūryje..."ir kai Vokietijai 
žlugus iškilo trys respublikos, 
jos pasirodė mums netikėtos ir 
svetimos.Net laike 22 metų šių 
kraštų laisvės,,buvo daug žmonių 
šiame krašte,kurie nematė jokio 
skirtumo tarp tų tautų ir kuriems 
sunku būdavo užtikrinti.kuriam 
kraštui kuri iš trijų sostinių 
priklausė." 

Smulkiau aprašęs 1939-1944 m. 
įvykius .paminė ję a rinkimus .tremti 
mus į Sibirę ir nacių okupaciją, 
autorius toliau pastebi.."Tuo 
tarpu mes galime tik užjausti 
tris Baltijos Respublikas., ir 
parodyti visę aaT0 nuošir
dumą. ir mandagumą kokį mes gali
me tiems jų piliečiams.kurie 
sugebėjo pabėgti į šį kraštą.. 
Nes labai žiauru turėti tik 22 
metus laisvės ir vėl iš naujo 
būti pavergtiems."

Labai simpatingai paminėjęs 
PabaltieČius dar tebeesančius 
Vokietijoje ir pagyręs jų dis
cipline, ryžtingumę,gerą vardą 
ir puikię. organizacije.Mr.Nicol- 
sėn sako:"Jie išrado daug sa
kančią teoriją,kad raides D«P. 
nereišKia ’’Diapluced Persons’ 
bet lietuviškus žodžius "Die
vo PaukštelieiBNesistebėtina.kad

Palestinos klausimas vėl iš
kilo ryšyje su paskutiniais įv
ykiais, per kuriuos žuvo nemažas 
skaičius žmonių.įų tarpe keletas 
britų karių.Prieš pora savaičių 
Jeruzalėje,Ben Yehuda gatvėje 
įvyko didelis sprogimas,,kurio 
pasėkoje žuvo 54 žydąi.Žydai 
apkaltino britus,nežiūrint to 
fakto, kad patys arabai gyrėsi 
tą atentatą įvykdą.Zydų atakos 
prieš britų karias liko suinten
syvintos .Pereitą sekmadienį iš
sprogdino traukinį,kuriuo važia
vo britų kariai.Žuvo 27,sužeis
ti 33.Per tą atentatą buvo su
žeista ir apie 100 civilių asm. 
Išvadoje paskutinių įvykių,Bri
tų kariuomenės štabas Palesti
noje išleido patvarkymą,kuriame 
sakoma,kad kariuomenė imsis grie
žtesnių priemonių neramumams su
stabdyti ir kad vartosianti ga
lingesnius ginklus prieš žydus 
ir arabus.

J.Tautos ir vėl svarstė Pa
lestinos klausimą,bet negali su
rasti būdų saugumui ten patik
rinti.Gi Britanija pareiškė,kad 
ji jau ir taip daug yra paauka
vusi savo karių gyvybių išlaiky
mui rimties ir ji nesutinka to
liau tąsti tą padėtį.Britų kar
iuomenei pasitraukus neliks jo
kios pajėgos tvarkai palaikyti, 
nes J.Tautos negali susitarti 
dėl tarptautinių apsaugos dali
nių pasiuntimo į Palestiną.Ame
rika nenori ten savo karių siųs
ti, o tvarkos palaikymas ir Pales
tinos padalinimas be jėgos yra 
neįmanomas 

britų ir amerikiečių inspekto
riai sugrįžo iš stovyklų didžiai 
gėrėdamiesi energija ir pasiry
žimu tų,kurie galėjo sugalvoti 
tokį Unksmę, vardą, tokiai sun
kiai padėčiai".

Toliau autorius paminėjęs, 
kad Anglijos gyventojai turi^už- 
jausti tuos lietuvius,kurie atvy 
ko darbams į Angliją, ir atsakydr 
maa į klau s imą. ,k©dėl tie žmonės 
pasirinko išeiviją, cituoja K.Vil- 
kaueko pasisakymą. "Br„L."angliško 
je laidoje."Ne vien tik nebuvimas 
laisvės .nepakentimas ką. jis vadi
na svetima okupacija verčia p.Vii 
kauską. pasilikti užsienyje .Kaip 
darbininkas jis labai nekenčia 
Sovietų metodo santykiuose su dar 
bo žmonėm!s”Mr.Nicolson priduria, 
kad p.Vilkausko pasakojimas yra 
efektingas.

Baigdamas Mr.Nicolaon ragina 
Britų valdžią, ne pašalpiniu,bet 
konkrečiu apgyvendinimo planu 
spręsti D.P.problemų.jeigu mes 
juos duosniai priims i me#-j ia su
darys ne dalfrtinę sunkenybę .bet. * 
ateitiesgyvybę.Jeigu mes juos pri
imsime linksmai,vietoj BiairRaku
siai, jie nustos buvę D.Pa o taps 
"Dievo Paukšteliai"."

"Dzienik Polsk±"vasario27d. 
įdėjo didelį straipsnį apie lie
tuvių gyvenimą išeivijoje ir Ne
priklausomybės šventės minėjimą. 
Lenkų dienraštis ' pažymi,kad 
lietuvių DP tarpe yra daug inte
ligentijos ir lietuviai pasižy
mėjo pavyzdinga organizacija. 
Paminėjus D.Britanijos lietuvių 
išleistą specialią laikraščio 
laidą anglų kalba, dienraštis ci
tuoja kai kurias žymesniųjų an
glų asmenybių pasisakymų vietas. 
Italijoje,tąsia laikraštis,lie
tuvių tautos švemntės dieną buvo 
atlaikytos pamaldos Romoje.Kard. 
Pizzardo,kuris tas pamaldas lai
kė, pamoksle iškėlė lietuvių tau
tos katalikybės charakteri, ir pa
brėžė būtinumą krikščionių tautų 
vienybės bei palinkėjo Lietuvai 
atgauti savo laisvą.Pasibaigus 
pamaldoms buvo perskaitytas Kau
no arkivyskupo Skvirecko laiš
kas, kuriuo tautiečiai yra ragina
mu melstis už Lietuvos laisvą. 
"Šiandien liudėsys yra mūsų tar
pe, nes Lietuva nėra laisva,o jos 
sūnūs ir dukros yra išsklaidyti 
po visą pasaulį".Po pamaldų Lie
tuvos pasiuntinys prie Sv.Sosto 
P.Lozoraitis priėmė lietuvių ko
lonijos ir kitų tautų atstovus, 
kurių tarpe buvo Lenkijos amba
sadorius K.Papec.ministeris Ja
nikowski ir Lenkijos ambasados 
nariai
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Žinios

• HELSINKIS.Suomi jos ministerių 
kabinetas susirinko nepaprasto 
posėdžio prie sergančio preziden
to Paasikivi lovos.Kabinėtas svar
sto marš.Stalino laišką,kurį ga
vo Resp.Prezidentas.Marš.Stali
nas siūlo sudaryti tarp Suomijos 
ir Rusijos draugiškumo ir nepuo
limo paktą bei tarusavės pagalbos 
paktą.Laiške pažymima,kad Suomi
ja yra likusi vieninetelė valsty
bė prie Rusijos vakarinių sienų, 
kuri nėra sudariusi tokios sutar
ties su savo didžiuoju rytų kai- 
mynu.Suomijos pasiuntinys Maskvo
je atšauktas pasitarimams į Hel
sinkį.
O PARYŽIUS. Kaip praneša Pary
žiaus spauda,per raudonosios 
armijos 30 metų sukakties minė
jimą Sovietų pasiuntinybėje įvy
ko muštynės.Prancūzijos aviaci
jos karininkas sumušė komunis
tų partijos sekretorių Thorezą> 
Sovietų ambasadoriui Bogomolov 
matant.Ginčas kilo dėl Thorezo 
pastabų apie Prancūzų eskadros 
"Normandia-Nemuną s” veiklą karo 
metu.Jis priėjo prie Thorezo ir 
kumščiu pylė jam į ve Idą.Po to 
kilo didelės muštynės,pradėjo 
skraidyti bonkos, pasipylė krau
jas sumaišytas su degtine.
G LONDONAS. Prekybos rūmai pa
skelbė 14 įsakymų,kuriais nuo 
šm.kovo 15 d.draudžiama kelti 
kainas.Kainos,kurios buvo pa
keltos po sausio 31 d. turės 
būti vėl nužemintos.
• BELGRADAS. Jugoslavija parei
škė protestą Vašingtone prieš 
JAV kreiserio Providence atvyki
mą į Triestą.Jugoslavų atstovas 
pareiškė,kad tai yra smarkus 
Italijos taikos sutarties pa
žeidimas.
• LONDONAS. Britų aviacijos 
Minister!s paaiškinamajame raš
te prie šių metų išlaidų sąma
tos sako,kad Karališkasis Oro 
Laivynas ruošia naujus bombone
šius, nes galingų smogiamųjų pa
jėgų turėjimas yra šio krašto 
efektingiausią apsauga nuo agre
sijos.Karo Minister!s,prie kar
iuomenės išlaidų sąmatos paaiš-

* jų kariuomenė turės 
nklą.Kaip rašo "Daily 
manoma,kad tai būsią

kino.kad Brit' 
na uja ginklą.] 
Herald",] ~ 
rakietiniai sviediniai ir pa*- 
tobalinti tankai.
• PARYŽIUS.Prancūzijos Už.R.M. 
If.G.Bidault, ryšium su įvykiais 
Čekoslovakijoje pareiškė,jog 
Prancūzija nesutiks, kad Europa 
būtų sumažinta iki 16 valstybių.

^LONDONAS. Britanija, Prancūzi
ja ir JAV pareiškė protestą ir 
perspėjimą dėl įvykių ČekoSlova
kijoje.Tai buvo pirmas jungtinis.1 
trijų didžiųjų valstybių pareiš
kimas nuo karo pabaigos. 
Lordas prezidentas Mr.Morrison 
pareiškė,-kiekvienas geras bri
tų demokratas ir visi laisvės 
mylėtojai_yra labai prislėgti 
padėtimi Čekoslovakijoje.įvykiai 
yra tiek liūdni,kad yra panašu
mas į Mūncheno dienas ir taip 
baisiai primena Hitlerio tech
niką.Penktosios kolonos nariai, 
kurie yra lojalūs ne savo kraš
tui, bet vienai svetimai valsty
bei, sunaikino tautos laisvą.
• MASKVA. Minint raudonosios 

armijos / 30 metų sukaktuves, 
Maskvos sovieto susirinkime,ku
riame dalyvavo ir Stalinas,Rusi
jos Karo Ministeris marš.Bulga
ninas apkaltino amerikiečius mo
nopolistus ir jų anglo-prancū- 
ziškus rėmėjus ruošiant planus 
trečiam pasauliniam karui.Jis 
pasąįkė.kad po Vokietijos kapi
tuliacijos rusai sunaikino Japo
nijos imperlalistiną armiją ir 
privertė Japoniją kapituliuoti.
• PRAHA, Komunisto Gottwaldo 
sudarytas ministerių kabinetas 
prisistatė Prezidentui ir pri
ėmė priesaiką.Čekoslovakijos 
parlamentas paleistas neribo
tam laikui.

ž
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Mokslas Anglijoje yra privalomas iki 15 

metų nmžia ns visiems.Kadangi svetimšaliai 
savo mokyklų neturi,tai emigrantų vaikai 
turi lankyti angliškas molyklas.

Didesniuose miestuose yra vaikų darželiai, 
arba taip vadinamos "nursery schools"kurios 
globoja ir prižiūri vaikus dienos metu,kada 
tėvai dirba fabrike ar kitoje darbovietėje. 
Globojamieji-priešmokyklinio amžiaus vaikal- 
nuo 3-7 metų.Sulauką 7 metų vaikai eina į 
pradžios mokyklas(primary schools).kuriose 
mokslas yra valdžios apmokamas.Mokyklose vai
kai išbūna nuo 9 vai.ryto iki 4 vai.p.p.Gau
na rytais pieną ir papigintus pietus,kuriuos 
turi apmokėti tėvai.Turtingesni tėvai gali 
leisti savo vaikus į privatines mokyklas,iš
laikomas vienuolynų.parapijų ir t.t.Bet rei
kia pastebėti,kad privatinės mokyklos nyksta, 
nes valdžia nori paimti auklėjimą valstybės 
globon.Iš^viso Anglijoje auktejimas nėra uni
forminis. Čia tebėra daug visokio tipo mokyk
lų ir sąlygos į jas patekti labai įvairuoja. 
Čia noriu paduoti suglaustą informaciją apie 
Anglijos mokyklas.

Valdiškose pradžios mokyklose (modern sch
ools) vaikai gali pasilikti iki 15 metų,t.y. 
ligi ateina laikas pasirinkti profesiją -spe- 
cialybą,arba pradėti darbą.Vaikų pervežimu 
autobusais į mokyklas ir iš mokyklų namo,rū
pinasi vietos savivaldybė.

Aukštesnysis mokslas.
Aukštesnysis mokslas įsigijamas gimnazijose 
(Grammar schools, High schools arba Technical 
schools)^ šias mokyklas vaikai patenka atran
kos keliu,išlaikydami nustatytus Board of Edu
cation egzaminus.Tuos egzaminus vaikai dažniau
siai laiko sukaką 11 metų amžiaus.Neišlaikąs 
egzaminų vaikas grįžta į Modern school,kurią 
baigąsjis gali patenkti į technišką mokyklą, 
bet jau nebegali patekti į Universitetą. į 
universitetus rengia gimnazijos,kuriose mo
kslas tąsias! nuo 11 iki 17-18 metu vaiko am
žiaus.Bet iš gimnazijų tėvai visad gali atsi
imti savo vaiką,kai jam jau yra sukaką 15 m. 
Gimnazijose vaikai suskirstomi į dvi grupes; 
a grupė ir b grupė. Grupėje a yra visi gabes
nieji vaikai,kurie turi neabejotinus gabumus 
matematikai,kalboms ir tam panašiai. Grupėje 
b. yra surinkti mažiau gabūs vaikai,tie kurie 
neturi palinkimo aukštesniajam mokslui-t.y. 
neturi veržlumo į mokslą.Iš viso reikia pa- 

į mokslą yra kur 
mus Lietuvoje.Taigi, 
gimnaziją po.maž- 
įsigiją,taip vadi-

stebėti,kad čia veržlumas 
kas mažesnis,nei buvo pas 
grupės b.mokinisi palieka 
daug 4 metų.Jie skaitomi _ _
namą School Certificate arba ir be jo,su
kakus mokiniui 15 metų. Norint įstoti į uni
versitetą reikia įsig^i, taip vadinamą, Hig- 
school Certificate,kuris,maž daug,atitinka 
mūsų brandos atestatui.

Gimnazijas galima lankyti iš namų, arba 
gyvenant bendrabučiuose,vadinamuose Boarding 
Houses. Už išlaikymą bendrabutyje turi apmo
kėti tėvai,nebent vaikas būtų gavąs vietinio 
auklėjimo autoriteto skiriamą stipendiją. 
Vaiko išlaikymas gimnazijoje yra brangokas- 
apie 60—80 svarų per metus. Lankant gimnazi—
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ją iš namų arba visai nereikia mokėti už mok
slą, arba tik mažą mokestį.Žinoma,tenka apsi
mokėti už pietus,gaunamus gimnazijose,rūbus 
ir padengti panašias kitas išlaidas.Knygas 
ir kitas mokslo priemones vaikai gauna gim
nazijose ir jas apmoka vietinis auklėjimo au- 
toritetas-County Council Education Authority.

Specializuotis pradedama labai anksti. 
Aukštesnėse klasėse mokiniai ar suskirstomi \ 
skirtingas grupes.Tie,kurie turi palinkimo \ 
kalbas,mokosi lotynų,prancūzų,vokiečių,tie, 
kurie rengiasi studijuoti gamtos mokslus,dau
giau mokomi matematikos,fizikos,chemijos. 
Prancūzų kalba yra privaloma visiems.Gimnazi
jose labai dažnai yra komercijos ir namų ruo
šos skyriai,kuriuose ne akademinio tipo moki
niai,ruošiasi praktiškoms profesijoms.

Ypatingai daug dėmesio kreipiama į anglų 
kalbos rašybą,kuri patiems anglų vaikams ne
lengvai pasiduoda išmokstama.

Universitetai♦
Universitetas yra beveik kiekviename di

desniame mieste.Beveik kiekviename iš jų ga
lima studijuoti humanitarinius ir gamtos mo
kslus.Dažnai universitetai skiriasi garsu,- 
vienas pagarsėja vienu dalyku,kitas kitu. 
Agrikultūros,inžinerijos dalykus ar medici
nos skyrius turi ne visi universitetai.

Oxford’as ir Cambridg’as yra garsūs savo 
tradicijomis,bet faktinai mokslo standartas 
jų koledžuose nėra ypatingai skirtingas.Gar
sūs provincijos universitetai yra Manchester/, 
Leeds, Nottingham,Southampton,Exeter,Reading, 
Birmingham,Durham, Newcastle ir eilė kitų.

Prie universitetų yra bendrabučiai,kuriuo
se pageidaujama,kad studentai įsigytų "rezi
dencines kvalifikacijas".Ką tas reiškia,gali 
žinoti tik tas,kas juose gyveno,© aiškinti 
trumpame straipsnyje tai,būtų per platu. , 

Universitetuose mokslas yra brangokas.
Lygiai brangus ir pragyvenimas bendrabučiuo
se.Dauguma anglų studentų gauna stipendijas. 
Stipendijas skiria tiesiog iš mokyklų vietos 
savivaldybė.arba kurias galima~gauti ir gau
na konkursinių egzaminų keliu. Žinoma,geriau
sia universitetą lankyti iš namų,nes kitaip 
labai brangiai kainuoja,' Tarnaujančių stu
dentų, taip kaip buvo pas mus Lietuvoje, šitame 
krašte,galima sakyti,nėra. Paskaitos vyksta 
tik dienos metu ir jų reguliarus lankymas yra 
būtinas.

Tačiau yra galimybių įsigyti mokslo laip
snius studijuojant per laiškus,taip vadina
muose "Corespondence Colleges".Jų centrai yra 
Londone,Cambridge,Oxforde ir dar viename,ki
tame mieste.Šiuose koledžuose reikia užsira
šyti egzaminams,atlikti visus jų prisiųstus 
namų darbus ir išlaikyti po to,palyginti ne
sunkius, egzaminus.Mokestis čia nėra aukštas. 
Todėl tūkstančiai anglį jos žmonių naudojasi 
tais koledžais.

Egzaminų sistema labai nuodugni,tiek gim
nazi jose, tiek . . universitetuose.Viskas at
liekama raštu, žodžiu tik papildomos spragos. 
Pav.Bachellor of Arts laipsniui egzaminai 
tąsias! apie savaitę laiko po 3-5 valandas ' 
kasdien.
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Lietuviškai-angliškas ir 
angliškai-li etuviškas.

Pewtress ir Gericas,333 pusi.
Kaina 10/6,persiuntimo išlald 1/-
WEBSTER’S NEW SCHOOL AND
OFFICE DICTIONARY, su a t les u ir 
ištarimais, 90Č pusi.Kaina 12/6 
persiuntimo išlaidos 1/3 
SELF-PRONOUNCING ENGLISH DICTION
ARY, 442 pusi.Kaina /3/6 pers 9d. 
SPANISH ENGLISH AND ENGLISH 
SPANISH, 194? m.la'j~<Ia2T5;.. Kaina 10/6
persiuntimo išlaidos 1/-

VADOVĖLIAI
A CONCISE ENGLISH GRAMMAR, studen
tams užsieniečiams Eckersley, 
127 pusi.Kaina 2/9 persiunt-1/6 
COMMON MISTAKES IN ENGLISH su pra
timais. 15ė pusi.Kaina 2/9 pers1/6

HOW TO AVOID INCORRECTS ENGLISH 
144 pusi.Kaina 2/6 pers- 6 d.
A COMMERCIAL COURSE FOR FOREIGN 
STUDENTS,Hckersley. Komercinės ko— 
respondenci jos vadovėlis,Kaina 7/6 
persiuntimo išlaidos 9 d.

RANKDARBIŲ KNYGOS
DRESSMAKING AND DESIGN,praktiš-

S.Prapuolenytė

kas vadovas sukirpimui,siuvimui 
ir persiuvimui rūbų,iliustruotas 
su diagramomis ir šablonais,82pusl
Kaina 7/6 persiuntimas 1/- 

YOUR LEATHER WORK.vadovas sukirpi
mui ir pasigaminimui rankin uku, 

šliurių,portfelių,pirštinių ir t.t 
122 dlagramos-KaIna 7/6 pers-l/- 

ĮMBROIDERY BOOK,vadoves praktiš
kiems išsiuvinė jimams, daug pavyz
džių.Kaina 8/6 persiun-1/- 
PRACTICAL WATCH REPAIRING,550 
iliustracijos,229 pusi.Kaina 21/- 
persluntimo išlaidos 1/6 
UPHOLSTERY vadovas kaip padaryti 
matracus,fotelius ir t.t.Kaina 4/- 
persiuntimo išlaidos 9 d

T 
dabar, kadan

NEDELSKI 
užsisakyti šias knygas 
gi jų nėra didelės atsargos.Knygos 
si nnč1 amos apdėtu mokesčiu, ar 
prisiimtus reikiamą sumą Pašto 
Orderiu.Didelis pasirinkimas 
mokslinių,techniškų,profesinių 
ir prekybinių knygų. 

Žodynai įvairiomis kalbomis. 
Užsakant,ar kreipiantis dėl smul
kesnių informseijų, pridedant pa
što ženklą atsakymui,rašykite 
anglų,vokiečių,prancūzų ar lenkų 
kalbomis šiuo adresu; 

EARLS COURT BOOKSHOP, 
38„Kenway Road, 
London,S.W.5.

Produced for the Lithuanian Association in Great Britain by Wardland Limited, London, S.E. 15.

Primenama, kad į užsienį 
"Britanijos Lietuvio" 

prenumeratos kaina yra 
tokia pat,kaip Čia-Anglljoj

’’ŽIBURIAI”

Prenimeratog kaina 3 mėn. 
65 pensai. "Žiburiams" ir 
lietuviškoms knygoms užsa
kymus priima 

j.Punkris, 
Full Sutton Hostel, 

Stamford Bridge.
Nr.York.
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