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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS
•TUVIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMUI

ARTĖJANT

Suvažiavimui artėjant kyla 
sugelis problemų, kurias būsi- 
aji delegatai turėtų išsiai- 
;inti ir atsiklausti S-gos 
jių nuomonės.Salia reikalų, 
iriuos diktuoja gyvenamojo 
ilkotarpio sąlygos, iškyla pro-, 
emu,kurios turėtų būti aps- 
•arstytos ir įgyvendintos, no- 
nt sustiprinti ir praplėsti 
.gos veiklą ir narių gerovę, 
a nori u_iškelti vieną grynai 
■aktišką mintį.
Daugelį iš mūsų,kurie gyve- 

provincijoje,neatįdėlio- 
snti reikalai atneša į Londo- 
[i» ypaS į S-gos centrą.Ta- 
is—gos centre mes norėtume 
ityti tam tikrą jaukų li.etu- 
(ką židinį,kuriame galėtume 
„ .stoti,pailsėti,susirinkti 
i sukaupti mūsų kultūrines 
■rtybes.Dabartiniu metu.’esant 
itų stokai ir brangumui Lon- 
me ir S-gos ribotoms lėšoms, 
o tikslo neįmanoma atsiekti, 

i esančių lėšų S-ga negali 
itengti net baldų įsigyti.Už 

1 ibartines,labai menkos vertės 
■talpas,per metus sumokama 
tamboka suma nuomos /apie 200 
rarų/.Sie pinigai išeina ne
lūžtamai .Tad atrodo,yra visai 
librendęs reikalas D.Britani
ja lietuviams įsigyti savas 
italpas-namus, kuri uose tilp- 

■ į 3-gos centro įstaiga,biblio- 
ska, skaitykla, klubas, laikraš- 
■ o r edakci ja, tarnauto jų butai 
:patalpos,atvykstančių taut- 
.ečių apsistojimui .įdėti pi- 
.gai namų pirkime sugrįžtų 
lietos metų laikotarpy ir tau- 
:ečiai dalydavę pirkime turė- 
I pastovią vertybę,kuri nedin- 
:ų.Tokio namo kaina šiuo ne- 
igalėtų būti apie 7000 sva- 

|Lt.y.kiekvienam Britanijos 
K uviui prisidėjus. 1-2 sva- 
p-įnašu, būtų sukurtas taip 
Įtinąs lietuviškas židinys. 
>ra svarų, palyginus su islai- 
®is,kurias išleidžiame nebū
tiems pragyvenimo reikmenims, 
įsudarytų mūsų biudžete dide- ’ 
Is spragos.Pagaliau keletos 

laikotarpy tai sugrįžtų 
ileriopai . Jei dabar atvykęs 
Londoną tautietis po 
įdėlio vargo 
mkos vertės 
3-15 šilingų 
•gos namuose 
ilima žymiai 
n, iki 5-6 šilingų/pareinamai 
io namų išlaikymo kainos/, 
id poros dienų buvimas Londo- 
) tautiečiui sutaupytų apie 
svarą.Ten taip pat būtų ga-' 

■toa prisiglausti nelaimės bei 
irgo atvėju.Gautas metinis 
Inas arba jo dalis būtų ga
lia premijų loterijos pavida- 
i paskirstyti,tautiečių,daly
tųsi ų namų pirkime,tarpe.
3-gos likvidavimosi atvėju, 

lutieji už namus pinigai tū
tų būti grąžinti dalyvavu
sias pirkime proporcingai pa
il įnašą.
S-gos veiklos išplėtimui 

i norint turėti savą lietuviš- 
ižidinį D.Britanijoje.atro- 
>išis klausimas yra aeatdėlio- 
•nas ir ap s va r styti na s būsi
me suvažiavime

V

gauna apsistoti 
viešbučiuose už-
nakčiai,tai 
tą kainą būtą 
sumažinti,saky-

Kas Bus, Jei Nesusitars?
Arši kova be šūvių

Žodinis karas tarp Vakarų 
ir Rytų dominuoja JTO posė
džius.JAV Sekretoriaus Marsha- 
llio ir Britanijos užslr.min. 
BeVino ankstyvesnius pareiški
mus karštai parėmė Belgijos 
užs.r.min.Spaakas.Kandos ats
tovas gen.MaNaughton ir kiti.

Spaakas aštriais žodžiais 
pasmerkė Rusi jos politiką ir 
pareiškė,kad tik baimė dėl 
Rusijos intencijų ir privertė 
juos ginkluotis ir organizuo
ti Vakarų Sąjungą.

Svarbiausi klausimai,kurte 
šiuo metu yra svarstomi JTO 
posėdžiuose — yra atominės 
energijos kontrolės klausimas 
ir Berlyno blokados reikalas.

ATOMINĖ ENERGIJA. Prieš du 
metus buvo sudaryta speciali 
atominės Energijos Kontrolės 
Komisija,kurios tikslas buvo 
surasti būdus uždraudimui var
toti tą neišmatuojamai stiprią 
jėgą karo reikalams,O pačią 
energiją naudoti tik žmonijos 
gerbūviui. Bet dėl Rusijos 
vykdomo nuolatinio trukdymo. 
Komisijai niekaip nepavykdavo 
surasti tokios formulės,kuri 
patenkintų visas suinteresuo
tus valstybes.Komis!ja matyda
ma, kad joks susitarimas nega
lima s, nutarė visą bylą perduo
ti pačiai JTO visumai. Nesusi- 
tarimo esmė glūdi tame,kad vi
są laiką Rusija reikalavo,kad 
pirma būtų sunaikintos atomi
nės bombos,o tik tada eiti prie 
svarstymo kaip apriboti jos 
naudojimą karui.Dėl kontrolės 
organo irgi iškilo nuomonių 
skirtumai,- rusai nesutiko jo
kiam organui leisti kontroliuo
ti savo fanrikus ir važinėti 
po savo teritoriją.Sovietų nuo
mone, tai būtų kišimasis į... 
vidaus reikalus ir pažeistų 
jos suverenines teises. Jie 
sutiko tik su tuo, kad tokia 
kontrolės komisija būtų ne 
pastovi,bet pert jodinė,kad ji 
laikas nuS laiko lankytų val
stybes. JAV-bės sutiko dalin
tis visomis atominės energi
jos paslaptimis su visu pasau
liu, jei būtų galima sudaryti 
garantuotą tarptautinę kontro

lę ir būtinai užtikrinant,kad 
niekur nėra slaptai gaminamos 
bombos karui. Taigi tokie bu
vo pažiūrų skirtumai,kurie iš
ardė pačią komisiją ir klausi
mas yra atsidūręs JTO plenume.

JTO pilnaties posėdyje JAV 
delegatas pareiškė,kad anksty
vesni pasiūlymai tebera galio
je ir kvietė aelegatus jį pri
imti .Britanija,Kahada ir ki
tos valstybės, pritarė.Kanados 
delegatas, ypač karšiai krei
pėsi į delegatus,raginadamas 
tą JAV-bių pasiūlymą-priimti, 
nes kitu atvėju,kilus karui, 
žmonija žus nuo atominių bom
bų. Jo žodžiais,dabar gaminam
os atominės bombos yra dešimts 
kartų galingesnės,nei buvo an
ksčiau, -tos, kurios buvo išmes
tos ant Japonijos.

Tačiau Višinskis pareiškė, 
kad Rusija niekuomet nesutiks 
tokio plano priimti ir nelei
sianti Amerikos įtakoje esan
čios kontrolės komisijos kiš
tis į Sovietų Sąjungos vidaus 
reikalus.Jis smarkiai atakavo 
JAV-bes už gamybą atominių bom
bų, kurios, anot p.Višinskio,esan 
čios agresyvūs ginklai,o ne 
apsaugos priemonė.Višinskis

sušuko,-"Nereikia turėti iliu
zijų, kad* JAB-bė s teturinčios 
atominės bombos paslaptį..." 

Bet vėliau Višinskis pakei
tė savo nuomoną ir pareiškė 
sutinkąs,kad atominių bombų 
sunaikinimas ir kontrolės ko
misijos įsteigimas būtų atlik
tas, tuo pačiu laiku.

Vakarų valstybės,prisimin
damos praeiti,, labai rezervuo
tai priėmė tuos Višinskio pa
siūlymus ie laiko,kad tai yra 
tik naujas Rusijos manevras 
išlošti laiką,kurio Rusija per 
visas derybas taip atkakliai 
siekia.

BERLYNO BLOKADA. Pirmadie
ni, Saugumo Taryba pradėjo svar
styti Vakarų valstybių skundą 
dėl Berlyno blokados.Prieš tai, 
maršalas Sokolovskis, pasikal
bėjime su spaudos atstovais 
pareiškė,kad jis esąs pasiruo
šus derybas dėl Berlyno bloka
dos tęsti.Anot jo,tik tokiu- 
derybų keliu tegalima šis klau
simas išspręsti.Dėl derybų nu
traukimo jis kaltino Vakarų 
valstybes.Jis,girdi,sutinkąs 
tuojau nuimti Berlyno bloka
dą ir leisti susisiekimą, tik 
reikia,kad kaip sausumos,taip 
ir oro susisiekimas būtų So
vietų kontroliuojamas. Kaip

Il Metal

Čia posėdžiauja Jungtinėj Tautos
trolę. Vakarai tategoriškai ne-žinome,derybos Berlyne ir bu

vo nutrauktos dėl to,kad Soko
lovskis, priešingai susitarimui 
su Stalinu Maskvoje,pareikala
vo iš Vakarą valstybių oro ke
lio kontrolės ir įvedimo Ber
lyne vienos valiutos tik sovie
tų kontroliuojamos,o ne visų 
keturių,kaip buvo sutarta Mas
kvoje. Vakarų valstybės,žino
ma, negalėjo su tuo sutikti,nes 
įvedus valiutą,kurią kontrolių© 
tų vien rusai,Vakarai atsidur
tų grynoje rusų malonėje Ber- 
lynė.O dėl reikalavimo perduo
ti visą-susisiekimą i rusu kon-

Neapsisprendžianti
Prancūzija

Ar ne laikas de Gaulle ateiti?
K0MINF0RMUI ĮSAKIUS,PRASIDĖJO GENERALINIS ANGLIAKASIŲ

STREIKAS PRANCŪZIJOJE. PRISIDĖJO IR NEKOMUNISTINĖS ANGLIAKASIŲ 
PROFSĄJUNGOS. ŠIS STREIKAS GALI TURĖTI NE TIK EKONOMINIŲ, BET 
IR POLITINIŲ PADARINIŲ. KOMUNISTAI SIEKIA VALDŽIOS. GENEROLAS

DE GAULLE ĮSPĖJA PRANCŪZUS
Anglalkaų streikas,kuriam paremti streikuos visa eilė ki

tų profesinių sąjungų,gali iššaukti Prancūzijoje labai rimtą 
situaciją. Jau nekalbant apie baisiai didelius nuostolius ma
terialinius , šio streiko eigoje gali kilti Prancūzijoje vidaus 
karas. Streiko tikslas,Kominformo noras^parodyti,kad jokia 
Prancūzijos valdžia,be komunistų paramos,negali išeiti į gyve
nimą ir efektyviai jį tvarkyti,gerinant ekonominę padėtį.

Prancūzijos vidaus reikalų ministeris pareiškė,kad’įsaky
mas pradėti streiką yra gautas iš Kominformo,kuris nori paro
dyti i ’’ -------------------- -------------‘----------  ------ ------ --
laiko 
ėmusi 
dėti.

Iš
senai ____ „ a ___________,, _ _
prie valdžios,jis skaitysiąs tokią valdžią nekonstitucinę ir 
jo rankos bus laisvos. Sklinda kalbos,kad generolas de Gaulle 
turįs slaptą karinę organizaciją,kuriai jau yra duotas įsaky
mas būti, parengtyje.

Vakarų spauda komentuodama šiuos įvykius,iškelia mintį,kad 
šis Kominformo manevras yra toli siekiąs. Kaip žinome, šių die
nų tarptautinė padėtis yra labai įtempta ir Vakarų valstybės 
demonstratyviai rodo pasirengimą galimam karui,gi tuo tarpu 
Kominformas nori parodyti,kad Vakarų gynybos sistemoje jam la
bai lengva išmušti skylę,kad jis nebūtų reikiamai veiksmingas.

Sekanti savaitė parodys į kurnukrypsPrancūzija.

nepajėgumą vyriausybės. Nors vyriausybė,kuri prieš kiek
> vedė pasitarimus su profesinėmis sąjungomis ir buvo pri- 

daug jų reikalavimų,bet streikas vis vien nutartas pra-

kitos pusės reikia turėti mintyje generolo de Gaulle ne
padarytą pareiškimą,kad jei komunistai bus prileisti

KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ

Juozapas į Višinskį- 
"greičiau dėk priesko 
nius,žiūrėk ateina 
misi jonierius..."

SOUTH WALES ECHO & EXPRESS]

Pereitą savaitę įvyko Vaka
rų Sąjungos (Britanijos,Pran
cūzijos, Belgijos, Olandijos ir 
Luksenburgo) krašto apsaugos 
ministerių svarbus pasitarim
as. Buvo nutarta įsteigti tų 
kraštų Apsaugos Tarybą.Ją su
darys Vakarų Sąjungos krašto 
apsaugos ministerial,kurių ži
nioje bus tam reikalui paskir
tas Stabas- ginkluotųjų pajė
gų vadai. Vyriausiuoju Vaka
rų Sąjungos karo vadu numato- 
nsas* maršalas lordas Montgome
ry, dabartinis Britanijos Im
perijos Stabo viršininką s.Jo 
vadovybėje veiks kariuomenės, 
oro ir laivyno vadai.Oro ir 
laivyno vadais numatomi bri
tai,© sausumos kariuomenės va
du numatytas prancūzas gen. 
Juinas,dabartinis Prancūzijos 
karinių pajėgų vadas Afrikoje.

Generolas de Caulle smar
kiai kritikavo tuos gynybos 
planus.Jo nuomone,Europos gy
nimas turi būti planuojamas 
ne iš Londono,bet iš Prancūzi

jos,nes Britanija tesanti tik 
sala,atskirta nuo Europos.Jis 
suprantąs,kad dabartinės Pran
cūzijos karinė jėga yra labai 
silpna,bet jis pažada tai pa
taisyti, kai paims valdžią.. 
Tą pačia proga de Gaulle parei
škė, kad jei komunistai būtų 
prileisti prie valdžios,jis 
skaitytų,kad tokia valdžia bū
tų neteisėta ir imtųsi žyįgių 
tvarkai atstatyti.

Vakarų Sąjungos Apsaugos 
•“•arybos sudarymo prėga,Vakaruo
se svarstomas klausimas kokių 
žygių dabar imsis HAV-bės. 
Ankščiau Amerikos pareigūnai 
buvo pareiškę,kad jie galės 
duoti Vakarų Sąjungai karinę 
garantiją,kai tik ši tinkamai 
susiorganizuos ir sudarys tvir
tą branduolį. Ar šie paskuti
nieji žygiai patenkins ameri
kiečius, dar neaišku, bet yra 
vilties,kad JAV-bės rems Va
karų Sąjungą karine medžiaga.

JAV-bių ir Kanados kariniai 
stebėtojai dalyvavo Vakarų Są-

gali sutikti,nes po kiek lai
ko rusams vėl užsimanius su
sisiekimą uždaryti,jis būtų 
jau grynai tik rusų reikalas.

Kaip matome padėtis yra la
bai sudėtinga ir Berlyno blo
kados klausimo svarstymas Sau
gumo Taryboje gali ilgai užtruk
ti. Pirmiausia ginčai eis dėl 
procedūros. Sovietų Rusija tvir
tina, kad Saugumo Taryba neturi 
teisės svarstyti to klausimo, 
kadangi tai esąs plenumo rei
kalas. Bet kada čia tėra ilk 
procedūros klausimas,tai Rusi
ja negalės panaudoti savo veto. 
Berlyno klausimas buvo perduo
tas Saugumo Tarybai remiantis 
JTO karta ir nurodant,kad si
tuacija yra pavojinga taikai. 
Ką gali Saugumo Taryba..Gali 
ji daug,bet tik popieriuje., 
gali rekomenduoti sankcijas, 
diplomatinių santykių nutrau
kimą ir...pavartojimą karinės 
jėgos 1

Byla bus aštri ir Vakarų 
valstybės yra pasiruošusios 
smarkiai žodžių dvikovai.

Sovietų Rusija vėl manev
ruoja .. .kelias valandas prieš 
pradedant svarstyti Berlyno 
blokados klausimą Saugumo' Ta
ryboje, Kremlius paskelbė nau
jų notų,pasiųstų Britanijai, 
JAV-bėms ir Prancūzijai teks
tus.Notose Vakarų valstybės 
kviečiamos sušaukti užsienių 
reikalų ministerių tarybą,ap
svarstymui Berlyno blokados ■ 
klausimo ir visos Vokietijos . 
problemos,nes rusų nuomone, 
Berlyno klausimą negalima iš
skirti iš visos Vokietijos 
problemų komplekso. Notose Ru
sija kartoja jau paskelbtą te
zę, kad sajjgumo Taryba neturi 
teisės svarstyti Berlyno blo
kados klausimo,nes remiantis 
JTO karta,norint tokį klausi-’ 
mą.kaip sukeliantį pavojų tai
kai, svarstyti, reikia pirma , 
išbandyti visus kelius susi
tarti, kas dar nebuvo padaryta..

Toks Maskvos pareiškimas, 
aišku,teturi tik propagandinę 
reikšmę.Juk jie siūlo vėl grį
žti į tą derybų kelią,kūrino 
taip ilgai buvo naudotasi.Va
karų- valstybės nuo to naujo 
pakvietimo atsisako. Ir šia 
naujas- manevras,atrodo,kad ne
pasiseks,nes Vakarai jau pa
kankamai gerai žino,kad tai 
tebūtų tik naujas būdas vil
kinti laiką ir atidėlioti klau
simo išsprendimą. Ir Vakarų 
valstybės atsakė,kad jos sutiks 
eiti į derybas tik tada,kada 
bus nuimta blokada nuo Berlyno.

GERB.CHORVEDŽIŲ ŽINIAI

Yra kiląs sumanymas suren
gti Londone "Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Jungtinio Cho
ro koncertą.

Tuo reikalu ponai chorve
džiai prašomi duoti adresus 
ir suteikti šias žinias: 
1.Chorvedžio’ pavardė,vardas 
ir adresas, 2.Choro sudėtis 
ir kokias dainas choras turi ■ 
repertuare.

Rašyti šiuo adresu - 
V.Mamaitis, 2,London Mews, 
London Street,London,W.2.

jungos krašto apsaugos ilnis- 
terių pa-įtarimuose.

1
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Kq aineš artimoji ateitis
— AR PASAULINĖ VALDŽIA GALĖTŲ GARANTUOTI TAIKĄ

Įvairios žinios
( L.L.Whyte straipsnis iš-"Picture Post”.)

KIEK MINUČIŲ REIKIA DIRBTI UŽ DUONOS KĄSNį

Ar galėtų įsikurti tokia pa
saulinė valdžia,kuri neprilei
stų prie didelių karų. Jeigu . 
taip, tai kok*’ turėtų būti tie
siausias kelias prie tokios 
valdžios sudarymo.

Atsižvelgiant į dabar vyks
tantį "šaltąjį karą" tarp ry
tų ir valutių,atsimenant,kad 
abi šalys vysto atominius gin
klus,- tie klausimai pasidaro 
labai aktualūs.Bet rasti atsa
kymą ne taip jau lengva.

Karas - tai senas ir labai 
blogas paprotys.su giliomis 
ir tvirtomis šaknimis. Todėl
ateities vaizdas darosi rūštus.I 
Ir nėra visoje praeityje pana
šios situacijos,kad galima bū
tų išvesti paralelę ir pasida
ryti kiek šviesesnių išvadų.

Taigi,gyvio,kokiu yra žmo
gus ir būtų tikslas tuojau su
daryti tokią pasaulinio mąsto 
organizaci ją-bendruomeną, kuri 
sugebėtų kontroliuoti tautinių
valstybių veiklą. Bet,kyla klauJ 
simas,ar pasaulis įdigijo pa
kankamai supratimo apie naujus 
pavojus ir ar yra tinkama ir 
visų pripažinta bazė užimtai * 
pozicijai,kad to pavojaus su
pratimas įgalintų tokią ben
druomenę sudaryti...

Idėja sudaryti pasaulinę 
bendruomenę yra lygiai tiek 
pat sena,kaip ir patys karai 
seni. Ir karų vadai labai daž
nai gyrė save,sakydami,kad jie 
nesą taiką .žmonijai. Juk ir 
Dante yra siūlęs Romos imperi
jos atgaivinimą,kad sutvirtin
ti taiką krikščionių tarpe. 
Tai buvo 1310 metais.
Ir nuo to laiko daug galvoto- 
jų bandė rasti.kad ir kitus, 
kelius žmonijai suvienyti.Net 
toks Napoleonas ir ta s preten-Į 
davo ie sakėsi,kad jo pagrin
dinis tikslas esąs Europos fe
deracijos sudarymas-.

Reikia konstatuoti,kad per 
praeitą 200 metų buvo sudaryta 
gan daug sęytinių federacijų- 
(pav) JAV,Šveicarų konfedera
cija. Pietų Afrikos sąjunga ir 
Sovietų Rusi ja,taipgi ir Bri
tų imperija,nors ji augo ir 
didėjo be rašytos konstituci
jos. Gi šiamd šimtmetyje pa
saulinė problema, iššaukta' ei
lės viską naikinančių karų- 
pasiūarė daug svarbesnė.Ban
dymai jau buvo daromi per Ha
gos Tribunolą,per Tautų Sąjun
gą ir dabar per Jungtines Tau
tas (organizacija).Bet karo 
pavojus liko toks pat didelis, 
kaip ir buvęs. Todėl ir gimsta 
mintis,kad reikia tuojau su
daryti pasaulinę valdžia,kol 
dar ne visai vėlu. Yra šimtai 
vyrų ir moterų,kurie jau ir 
dabar tam tikslui dirba.

Komunistai irgi bando su
vienyti pasaulį,tik jų meto
dai skirtingi,- jie remiasi 
savo partijos doktrinomis. 
0 reikia pripažinti.kad jų 
doktrina pasaulinei organiza
cijai yra per siaura,© meto
dai per žiaurūs,kad jie galė
tų tikėtis pripažinimo iš vi
so pasaulio. Lygiai ir krik-

Ekonomistai "New York-Time" ir "Time" sudarė apskaičiavimą, 
kiek minučių turi dirbti paprastas darbininkas maistui ir 
apsirengimui trijose valstybėse; JAV-bėse,Sov.Rusijoj ir 
Didžiojoj Britanijoje. Žemiau paduodame palyginamąją lentelą;

Sov.Rusi joj. JaV-bėse. Britanijoj.
Dėl 
Dėl 
Dėl 
Dėl 
Dėl 
Dėl

vxeno svaro duonos..70 minučių 
vieno svaro mėsos...315 ” 
vieno svaro sviesto.642 ”
1 litr.alaus................ 171 "
viInonės suknelės..1911 " 
vilnonės eilutės...34.815"

MASINIS RŪBŲ PIRKIMAS
Sovietų zonoje Berlyne paska
tinėmis dienomis pastebėtas 
masinis rusų kareivių apsirū
pinimas civiliais rūbais.Už 
rūbus mokamos kainos be dery
bų. Kaip rašo vokiečių spauda 
tai yra rezultatas gandų ir 
spėliojimų.kad greit kilsiąs 
karas ir sovietų kareiviai 
tuo būdu norį turėti .civilius 
apdarus,kad palengvinti savo 
pabėgimą iš'kariuomenės.

ščioniškos bažnyčios skelbia 
Dievo žodį tarp visų žmonių, 
bet.reikia pripažinti,kad jos 
labai mažą atgarsį teranda 
didesnėje dalyje Azijos gyven
tojų.

Praktiški žingsniai prie 
išsivystymo pasaulinės valdž
ios galima pastebėti išvysti- 
me tarptautinių organų ffcnk- 
cijonavimo,-kaip pav.-JTO spe~- 
dalios organizacijos, bendrie
ji komitetai ir privačios drau
gijos, kurios veikia jau nebe- 
siribędamos tautiniais rubež- 
iais.Sis didelis bendradarbia
vimas, žiūrint į ateitį,yra ne
paprastai svarbus,nes tiktai 
šiuo būdu ir šiuo keliu bus 
galima nugalėti tautinio suve
renumo principus. Pasaulinė 
valdžia turi pagrįsti savo 
veikimą sėkmingu tarptautiniu 
bendradarbiavimu,naudodamosi 
praeities patirtimi.

Tektų paminėti judėjimą,ku
ri s reiškiasi šiandien ir ku
ris veda prie didesnio regijo- 
naliriio susivienijimo,ypač•be-

Isireiškiąs Europinės Vakarų 
Sąjungos linkme,kaip kad maty
ti iš paskutiniųjų konferenci- 

j jų.Vakarų Europoje tas gali 
i išsivystyti iš pastovios Užsie-- 
j nių Reikalų Ministerių Tarybos, 
paremtos patariamosios Asemble- 
jos,prie ekonominės unijos ir, 
pagaliau,prie tam tikro laips- 

| nio tikros federacijos. Bet 
šiuo metu labai dideli plotai 
yra kontroliuojami Sovietų,iš 
kitos pusės,JAV-bių įtaka api
ma Vakarų pasaAį.o Indija ban
do sujungti į vieną grupę pie
tų Azijos gyventojus.

Didžioji dalis vakarų pasa
ulio oponijos šiendien reika
lauja, kad tos pastangos nesus
totų, o būtų siekiama įsteigi
mo Pasaulinės Valdžios,‘parem
tos teisingumu.Vienas iš kelių 
būtų galimas sustiprinant JTO. 
Kitas,- iššaukti pačių plačių
jų masių paramą, kaip kad pla
nuojamoji sukviesti 1950 met. 
Steigiamoji Asamblėja,kad Pa
saulinė Valdžia galėtų pradė
ti veikti iki 1955 me tų.Bet 
visi šie projektai šiandien 
susiduria su krįtiška proble
ma,- Sovietų nenoru bendradar
biauti.

Šiaip,visos šios pastangos, 
nors ir atrodo mažos,bet aps
kritai jos sudaro ir turi di
delę reikšmę.Vienok faktas pa
siliks faktu,kad vien įstei
gimas naujų institucijų dar 
negalės pašalinti nesusiprati
mų tarp Vakarų ir Rytų poli
tikos.Šie konfliktai turi per 
gilias šaknis ir per daug gi
liai yra įsisunkę į žmonių 
galvojimą,ir mažai tėra vilt
ies, kad net dešimtmečiai kan
triausių pastangų galėtų duo
ti teigiamų rezultatų.

Dabar mes esame pavojingo
je padėtyje.Nors ir neatrodo, 
kad karas gali kilti staiga 
ir greit.be jokios priežas
ties, nes jis kiltų tik tada, 
kada JAV-bes ar Sovietų Rusi
ja to pageidautų. Amerika gi

Pr. IMSRYS

PRISIMINKI

Prisiminki' kaimą 
Gimtąjį prie upės- 
Praeities svajonės 
Tave sups,liūliuos. 
Tu kaip plaštakėlė 
Klaidžiosi akytėm 
Gėlėmis nusėtuos 
Tėviškės lankuos.

Prisimink trobelę. 
Obelį prie klėties. 
Kai į jaunimėlį 
Eidavai jauna. 
Auginai rūtelę 
Ir piršlių ilgėjais. 
Nors tėvelių savo 
Buvai mylima.

Prisimink berželį. 
Augantį prie tako. 
Nes po juo ne sykį 
Poilsį radai.
Visa,tartum sapnas 
Buvo ir pre dingo. 
Gaila,kad šioj žemėj 
Laimės tiek mažai...

7į min 
34-į " 
4SĄ " ,

. 142 
.1684 "

. 5 min 

. 37į ” 

.30 " 

. 22-į " 
450 ”
2700 "

vyriausybe pasiuntė notą Sov. 
Rusi jai,prašydama grąžinti 
karo metu susidariusią skolą, 
kuri siekia 11 milijardų do
lerių. Kartu prašomi Sovietai 
grąžinti paskolintus laivus; 
28 fregata s,2 ledlaužius ir 
95 prekybinius laivus. Iki 
šio laiko; rusai tėra sugrąži
ną tik 8 prekybinius laivus.

OKUPANTAI SAUDO...
Prahoje vietinis karo teismas 
nuteisė du čekua puskarininkus 
mirties bausme už šnipinėjimą 
vakarų valstybių naudai.Esą , 
kaltinamieji "prisipažino"..

PRAŠO GRĄŽINTI SKOLĄ
Jungtinių Amerikos Valstybių

yra per daug taikinga,© Rusi
ja per daug pavargusi nuo pra
ėjusio karo ir maža vilties, 
kad galėtų ieškoti dar naujo 
karo.Todėl ateities karo pavo
jas yra mažesnis,nei dabar 
atrodo,bet reikia sutikti su 
faktu,kad abi pusės bandys sa
vo pozicijas stiprinti ir tuo 
būdu Vakarų-Rytų krizė gali 
tęstis daug metų su mažais, 
lokalizuotais,konfliktais.Tuo 
laiku Vakarų kraštai sudarys 
Atlanto Konfederacija,t.y.lai
kiną bendrą valdžią,su apribo
tomis teisėmis,bet kas.vistik, 
jau būtų Žingsnis pirmyn į 
daugiau pastovią ir visuotiną 
pasaulinę valdžią,prie kurios, 
eventualiai,ir rusai būtų pra
šomi prisidėti. Nors vilčių 
ir nėra,kad Rusija prie to 
prisidėtų,kol idėjinis prie
šingumas yra ir iki to laiko, 
kol jis bus nugalėtas kokiu 
nors nauju istoriniu įvykiu. 
Mes galime atmesti tokias be
prasmiškas svajones,kad Sovie
tų herarchija gali kada nors 
sugriūti,ar kad naujas religi
nis pranašas atneš pasaulio

TAIP GALIMA KALBĖTI TIK...
Prancūzijos komunistai perei
tą savaitę paskelbė atsišauki- 
mą i, prancūzus, kuriame sako;

* " Prancūzijos tauta niekad ne
kovos prieš Sovietų Sąjungą.” 
"Prancūzijos vyrai ir moterys, 
skelbia toliau atsišaukimas,- 
susijungs su tautomis kovojan
čiomis už laisvą ir demokrati
ją prieš karo, kurstytojus ir 
imperialistus"..Taip galias 
kalbėti ir rašyti tik...vaka
rų demokratijoje...

Panašų kreipimas^ į tautą 
padarė ir britų komunistai..

LAISVĖS KOVOTOJŲ DAINOS

5 Ko palinko žilvičiai prie kelio, 
Kam nuleido žaliąsias šakas... 
Sudūmojo jaunieji broleliai; - 
Laisvės dalią Tėvynei parnešt.

Ko jūs ūžaujat vėtros pro šalį, 
Kam laužot viršūnes klevų.
Jau balnoja brolelis žirgelį

ii[ Ir išjoja gint šalį tėvų.

Neparnešiu aksomo,nei aukso,- 
Mūs šalis ir be perlų graži.
Jei sugrįžtant manąs nesulauksi, 

t Neraudok,kaip gėlelė šviesi.
Mes išeinam už Tėviškės laisvą

> Su viltim ir širdim atvirom.
J Motinėle,palaimink sūnelį.

Savo mylinčiom rankom gerom.
Jau gana ašarėlių prilaistei. 
Lik,motulė,kaip saulė skaisti. 
Už tave,tėviškėlę ir laisvą 
Ir aš mirt galių,kaip kiti.

Mes sugrįšim pro vieškelių dulke

g
8S
• Akmenėlia'i po kojų žėrės.

Su daina,mergužėlė su tulpėm 
Pasitiks - į akis pažiūrės...

Jei manęs tavo akys nerastų.- 
Praretėjęs bus mūsų būrys,- 
Ašarėlę nubrauki nuo skruosto! 
Už Tėvynę žuvau,kaip karys.

minties pasikeitimą.Ko mums 
reikia ir ką mes turime,-pro
tingo veikimo bazę. Ir to re
zultate turi įvykti revoliu
cija žmonių protavime.Niekad 
negalės būti pastovios Pasau
lines Valdžios,kol nebus pasie
ktas pakankamas pasaulines 
opinijos palankumas ir įsiti
kinimų vienodumas.Juk pasau
lis, kaip toks,neturi bendros 
tradicijos,todėl,kad galima 
būti įvesti pasaulinę tvarką, 
jis turi priimti naują ir ben- 
drą pasaulėžvalgą. Ir tokia 
bendra pasaulėžvalga'tegali 
išplaukti iš vieno šaltinio; 
iš universalinio mokslo,apim
ančio ir patį žmogų,su jo 
siekimais.Tai yra didelis rei
kalavimas, bet gyvenimo raida 
rodo,kad laikas jau artėja. 
Specialūs mokslai jau eina vie
no, viską apimančio,mokslo lin
kme , įskaitant net mokslą apie 
patį žmogų.Laikui bėgant ko
munizmo "žiaurumas dar Labiau 
paaiškės; pasaulio religijos 
turės persiorientuoti pagal 
naujų laikų reikalavimus,nes

mokslas apie žmogų atidarys 
naujus horizontus.

Toks tegali būti vieninte
lis racionalus supratimas ir 
šias kelias yra vieninteliu , 
kuriuo žmonija turi eiti,jei 
ji nori išvengti moralinio ir 
materialinio sužlugimo.

Vienintelė universali dok
trina - universalus mokslas 
apie žipmogų, —humaniškoj švie
soj suprantąs žmogų; toleran
tiškas,- derinąs daugelio žmo
nių skirtumas ir nuolat besi- 
.vystąs dėl jo ištikimumo ob
jektyviam teisingumui. Ir tik 
balansuotas,viską apimąs ir 
vienijantis mokslas gali iš
gydyti žaizdas, padarytas pra
eityje.Tik šiuo keliu toji 
vienoda pasaulėžvalga,kuri 
turi paremti pastovią pasauli
nę vyriausybę,gali ir turi pa
sireikšti.

Tiems,kurie tiki,ateitis 
neatrodo per daug tamsi ir aš 
manau,kad antroji dalis šio 
šimtmečio atneš tą naują taoks- 
lą ir pamažu duos galimybę 
įsteigti Pasaulio Valdžią ąr 
kokį kitą Pasaulio Autoritetą.

ŽVEJYS MIKĖ IR VORPILIO BARZDUKAI
(TILŽĖS KRAŠTO PADAVIMAS)

O. VILMANTIENĖ

Senai tai buvo - prieš šimtą motų,gal ir dar seniau. 
Tuomet visur mūsų tėviškėje,kur tik buvo kalvos,kalnai 
ir kalneliai,gyveno dievaitės Laimos tarnai,ilgabarzdžiai 
kaukai,mažutėliai barzdukai.Bijojo jų visi,kas ką blogo 
darėiiš pasakų šimteriopų žinojo aoie skaudų jų kerštą. 
Bet geri žmonės kaukus mylėjo, su jais susipykti nenorėjo, 
draugais savais juos laikė.

Barzdukų daug gyvendavo ir aukštame pasakų kalne ant 
Nemuno kranto,Tilžės rytuose,Vorpiliu vadinamam.Vėtrų su
kedentais, senais medžiais prisidengusio piliakalnio paunk- 
smeje.kur Nemunas dideliu vingiu suka į Parambynę,vasaros 
naktimis nuo pat senų laikų žvejoja rilžės — Prūsų kaimo 
žvejai.Kaip ne žmonių,o dvasių laivai juodosios jų valte
lės, be garso jokio,šmėkštelėja ten ir atgal,upe aukštyn, 
žemyn,baido r-umos įlankos trušynuose prisnūdusias gerves 
ir slankioja pakrūmiais anapus Nemuno,kur lakštingalos 
iki rausvo saulėtekio suokia,čiulba tyro džiaugsmo gies
mes.

Šviesią birželio naktį, kada už marių jūrų saulutė pri
gęsta, ir žvejys Mikė išėjo žvejoti.Kaip jau daugelį kare 
tų,pro Vorpilio karklynus lėtai prieš srovę stumtelėjo 
tinklais prikrautą savo valtį.Laivo pašonės braukiamos, 
šlamėjo nulinkusių žilvičių smailialapės šakos,kur 
nekur vandenin plumterėjo išgąsdinta varIiūkė.Daugybę ko
vų ir karo žygių mačiulio piliakalnio viršūnėje blaškėsi 
šikšnosparniai ir klaikiu rūstumu kranktelėjo varnos juo
dasparnės, čia tebegyvenančios dar nuo tos dienos, kada su 
blizgančiais rūmais nugrimzdo visa pilis ir aukštai kal
ne beliko tik rusvų plytų,pilkų akmenų krūvelė.

Susimąstęs Mikė žiūri priekin,į mirgančius Ragainės 
žiburius.Galvoja apie senai prabėgusią jaunatvę,kietą am
žiaus, vargą, sunkias žvejų dienas,naktis.Iš didelio dva
ro už kalno suloja šunes,du,gal trys — kaip gera ponams, 
kaip puikuitokie rūmai,raudoni tvartai,obelių ir vyšnių 
pilni sodailBe galo gražu,turbūt,turtingam būti,ristų žir
gų turėti,blizgančiom karietom važinėtis...

Nuilsta žvejo rankos,valtis nosimi bakstelėja į- kran
to smėlį.Bet neilgai Mikė svajoja apie rūmus ir neturėtus.

neregėtus turtus.Kalno lazdynuose skardžiai nusijuokia a- 
puokėlis,o krūmuose suklega lyg žmonių balsai.Žiūri Mikė, 
lyg sapnuodamas;tiesiai is kalno prie kranto atbėga teki
ni, maži, ilgom, žilom barzdom vyrukai,suguža valtin kaip 
strazdų būrys į vyšnias, ir užninka žvejį prašyti;

-Būk geras mums,susimiIki,iki vidurnakčio nukelk mus 
į Rambyną,ten aukso,sidabro rasim,krūvomis tau bersimi

Viesulo tartum užniktas,Mikė nusigandęs žiūri.0 barz
dukai, rankutes ištiesę,maldauja, ant valties kraštų ir šuo 
lų sulipę glosto žvejį,žibančiom akutėm prašyte prašo kai 
tą ir dar kartą.

-Kodėl ne.Galėčiau nukelti - galvoja Mikė-prisĮminda
mas pasakų pasakas apie nė vieną vargo žmogelį,kaukų auk
su palaimintą,iš bėdų visų išgelbėtą.

Neilga ir n©varginga, rodos,buvo šios nakties kelionė, 
liikei atrodė, kad dar niekados valtelė prieš srovę neplau
kė taip greit,taip lengvai ir sklandžiai,kaip šį kartą, 
nors laivas buvo kupinai pilnas keistų būtybių.Niekas ne
kalbėjo nė žodžio.Tylėjo barzdukai kaip nebyliai,tik ret
karčiais pasikuždendami kažkodėl juokėsi.Zvejys,irklus  
vikriai trukdamas,širdim džiūgavo ir svajojo, kaip ir kiek 
jam atlygins Laimos tarnai,piliakalnių barzdoti sargai, 
apie kuriuos daug kas sako,kad jie turį aukso širdis.

Už Gluosynėlių ir KTakonišjiių išdidžiai sujuodavo Ran- 
byno šlaitai.Priplaukus prie kalno,barzdukai iš džiaugs
mo suplojo rankomis .glostė Mikę,žadėjo tuoj atnešti at
lyginimą.Išgūžė jo kaukai iš laivo į tamsų mišką ieškoti 
aukso,kurio čia be galo daug paslėpta dar iš anų didžių 
laikų,kuomet čia buvo Krivų Krivaičių,vaidilučių Viešpa
ti ja .Juk • tada net karaliai, kunigaikščiai ir bajorai Rasn- 
byno Romuvos Dievams atnašavo brangių aukso ir sidabro 
dovanų iš plataus pasaulio Saliui

Nekantrus Mikė neilgai laukė - iš 'po medžių grįžo vi
si barzdukai,glėbius prisikrovę žalių drebulių lapų;Nus- 
tebusiam žvejui jie valtį privertė pilną tų lapelių,lie
pė jam skubiai grįžti namon,o patys,dukart nuoširdžiai 
padėkoję ir atsisveikinę,dingo Rambyno glūdumoje,toje vi< 
toje,kur paskutinis Krivė pakasė Romuvos visus turtus.
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padėti; aiškinant

icialus Darbo Ministerijos 
reiškimas, jog su mumis nėra 
daryta jokia metinė darbo 
tartis ir kad mes čia esame 
važiavę darbams, duoaa progos 
analizuoti mūsų padėtį šia- 
krašte.
Trūkstant darbo jėgų Angli

ję,mes esame atvežti.Jei jos 
būtų trūkę,Anglija grynai 
.oniskumo sumetįmais mūsų ne- 
tų- įsileidusi.Sitai patvir- 
no ir anglų darbininkų nepa
likus mūsų atžvilgiu nušista- 
rnas. •
Galime būti optimistais ir 

irtai tikėti,kad būsimu ka
žkurio eiga išspręs mūsų li- 
mą.Bet vieną minutę pabūki- 
i pesimistais ir pagalvokime 
taip; pasaulis pasirenka gin- 
.uotą taiką, kurios, tačiau, ap
ginklavimas metai iš metų 
žėja.nes laikui bėgant ir 
įdarant nuolaidų vienai ku9 
ai pusei,jas pradės daryti 
>i pusės,atseit-pradės šnai
ri nė t i mažmožiuose,ką dar 
[stiprins sykiu sekanti de- 
ibilizacija,kad ir mažomis t 
tegori jonais ir labai atsar- 
,.į Anglijos fabrikus ir 
:ius grįš milijonai dabar 
ibilizuotų karių.

Mes esame atvežti darbams. 
• mes turėsime užleisti vle- 
■ fabrikuose ir kitur grįžu- 
Lems imperijos sūnums.Tada 
irbo ministerija mandagiais 
i iškaiš mums padėkos už pagal- 
į darbo jėga krizės metu ir 
laiškius, jog šiuo metu pada
is esanti tiek pagerėjusi, 
id mes galime grįžti...
Kur grįžti. į kilmės kraš-___

tus.į Vokieti ją. Kilmė s kraš
tai,aišku.mus priims,Vokieti
ja -vargu.0 kur kitur. IRO iki 
to laiko jau bus savo dienas 
užbaigusi.

Londone veikia JRO skyrius. 
Būtų labai įdomu išgirsti,kaip 
IRO traktuoja mus!kaip jau įkur
dintus ar tik kaip laikinai iš 
DP stovyklų išvykusius darbams 
į Angliją.Jeigu laikinai,tai 
ar galime grįžti Vokietijon da
bar ir iš ten emigruoti,© ne 
darbams išvykti. j.p.

Nuoširdžiai dėkojame p.p.Vai
nauskui, J.Dėdinui- ir Zmuidzi- 
nams,prisidėjusioms savo eks
ponatais prie mūsų parodos.

Ypatingai dėkojame p.J.Vai
nauskui už puikius medžio dir
binius išstatytus mūsų parodoj

Dėkingi Evanton'o 
lietuviai.

PADĖKA

Nuoširdžiai dėkojame Londono, 
Northwood'o,Scotia "South", 
Brompton Sanatorium ir "The 
Kaliams" lietuviams parėmusie- 
ms savo eksponatais mūsų parodą

Dėkingi Evanton’o 
lietuviai.

D.B.Lietuvių Sąjungos Centri
nis skyrius s.m.spalio 3 d. 
turėjo metinį narių susirinki
mą. Išrinkta naują valdyba" 
pirmininkas P.Mašalaitis,

Prisiminimui gražiųjų lietuviškų pinigų
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Lyg iš sapno pabudo Mike 
-Apgavo,oi apgavo mane,vargšelį, tie nelemti kaukai 

-gabarzdžiai velniūkeliai.Auksą žadėjo, lapus davėlKad 
-sus juos pragaras...
Perpykęs Mikė smogė Lapus į Nemuną,keikė,grūmojo kumš-

iiškėlęs į tą pusę,kur dingo kaukai.Bet jau nei vienas 
į nebesirodė.Kada Dainas .plaukė atgal,pasroviui,žvejo 
isyse suspengė lyg šimto barzdukų klegantis juokas...

Namon į Prūsų kaimą Mikė grįžo, auštant, piktas, kad vi- 
į naktį už gryną nieką prabastė su nelemtais kaukais, 
audžia! pasityčiojusiais iš biedno žmogaus.
Iš laivo išimdamas tinklus,Mikė nustebęs žiūri ir 

imis netiki - valties dugne po tinklais guli drebulių 
ipo didumo auksiniai,Bet, deja, jų čia nebedaug. Žvejys tik 
bar tesuprato,kad barzdukai jam buvo labai geri ir ka
riškai atlygino už kelionę,bet jis pats į Nemuno gelmę 
iaetė didelį,gal milžinišką,turtą...
Ant kranto sukniubęs.Mikė ilgai verkė,praradusią lai- 

į užraudojo.Kada piliakalnio gojuje skardžiai'suklegeno 
s pats apuokėlis,kuris jau ir vakare čia juokėsi,žvejys 
linas grįžo namon į pilkas vargdienio dienas.Bet dar 
lūs vakarus jo laivelis stovėjo ties Vorpiliu,toje pa- 
oje vietoje,kur aną vakarą jį užkalbino barzdukai-gal 
s vėl kada pasirodys ir dar kartą panorės į Rambyną 
aukti.Bet veltui Mikė čia prasėdėjo ilgus vakarų vaka- 
aįkauku- jis savo gyvenime niekados daugiau nei vieno 
bematė...

Bar ir šiandien,tyliais vasaros pavakariais,prieš pat 
olėleidį,Nemunas ties Hambynu žiburiuoja pilnas gryniau- 
o aukso-kada gęstančios saulės spinduliai atsisveikin
ai bučiuoja vandens laumes,bangų paviršiuje mirga,šokl
ia tūkstančiai auksinių drebulių lapelių.0 tamsiuose 
Inu šlaituose kažkas garsiai juokiasi iš k. iki o vargdie- 
lio.Rambyno Krivės aukso išmetusio į Nemuną.

' 453,Rochdale Road, 
į, Manchester -9 
i' (įėjimas iš Norton St.)Iš 
'miesto,nuo Cannon St.,pa- 
į siekiamas autobusais 17, 
i 17x ar 63 (bilietas kaštuo- 
► ja 1 peną).

iždininkas- Br.Daumantas ir 
pavaduotojas-J. Vieraitis, 
sekretorius-S.Prapuolenytė 
ir valdybos narys-J.Puteris.

FORT WILLIAM Rugsėjo 25-26 d. 
mažoj mtlsų kolonijoj lankėsi 
gerb.kun.Gutauskas,Škotijos, 
lietuvių klebonas,iš Glasgovo.

Už nuoširdų gerb.Klebono 
rūpinimąsi mūsų dvasinals rei
kalais bei už įdomų pranešimą 
mūsų mielos Tėvynės Lietuvos 
reikalais,kaip ir už malonų 
pasižadėjimą ir ateityje mus 
moraliai r antį,gerb.Klebonui 
reiškiame nuoširdžią savo pa
dėką. j?ort railliam’o lietuviai.

TADCASTER kat.bažnyčioje spa
lio 10 d.8 vai.išpažintis, 
10,3o vai.šv.Mišios ir pamoks
las.
KEIGHLEY St.Ann's bažnyčioje 
spalio 16 d.!0,3o vai.išpažin
tis ir 11 vai.šv.Mišios,kurių 
metų moterystės sakramentą pri-

Švč .MARIJOS TROŠKIMAI

Spalio mėnuo - rožančiaus mė
nuo.Visose katalikų bažnyčio
se kas vakaras renkasi tikin
tieji ir prie gėlėmis išpuoš
to Svč.Mari jos altoriaus kal
ba rožančių.

Tikintieji,klūpodami nuos
tabaus Motinos Marijos atvai
zdo akivaizdoje,gerai žino.kad 
dabarties pasaulis atsidūrė 
katastrofiškoje padėtyje svar
biausia dėl to,jog Jos dieviš
kasis Sūnus daugėlyje kraštų 
yra negailėstingai niekinamas 
ir įžeidinėjamas.

1917 m.liepos 12d.Motina 
Mari ja,apsireiškusi Portugali
jos Fatimoje Liucijai,pilna 
meilės,bet kartu ir liūdesio 
balsu pasakė:
- Jūs matėte pragarą.Ten ei

na vargšai nusidėjėliai.Trok
šdamas juos gelbėti,V.Dievas 
nori paskleisti žmonėse Nekal-

ims Arlauskas Alfonsas ir Jo- 
siukaitė Danutė.

MANC HESTER Sisters of Notre 
Dame bažnyčioje (Bignor St.) 
spalio 17 d.10 vai.išpažintis 
10, 3o vai. šv.Mi šios.

NE TUO KELIU
I iškeltas mintis straipsnio "žmogaus tra
gedija",žiUr."Britan.Lietuvis" Nr. 39/61

RAŠO - J. TARAILA

Kai paruoštas karių dalinys laukia žygio,pirmiausia jo va
dai stebi karių nuotaiką.Tos nuotaikos šviesoje darosi suges
tija kovos eigai bei žygio pasisekimui. Tik tvirto ryžtingumo 
bei kovingumo dvasia atheša pergalę!

Toji pat alternatyva ir visuotiname žmonių gyvenime. Ypač 
šio laiko tautų egzistencijoje,vedant sunkią kovą netik už 
būvį ir už ištisais šimtmečiais kurtą ir puoselėtą dvasinę bei 
medžiaginę kultūrą.

Apsiblausti pesimizmo skraiste,pulti į defetizmo prarają, 
tai prilygsta dvasinei savižudybei,paverčiant save nebegyvu 
ir niekam netinkamu medžiagos gabalu ir užimančiu dar vietą 
gyvųjų tarpe.

Aš nesu šalininkas fantastiškojo optimizmo arba,kitaip dar, 
ultra-propagandinio.nes kokią vertę jis turi gyvenime,mes pa
kankamai patys esame patyrę,tik,ačiū,kad ant svetimos galvos. 
Tačiau mes negalime nutylėti ir nebertinti tų realių faktorių, 
kurių dėka formuosis mūsų naujas atities gyvenimas.

Tad paklaustinaC ar tas naujasis realusis gyvenimas pats 
susiformuos visatos pavyzdžiu,jei mes nė vienas nepridėsim sa
vo piršto bent su trupiniu kūrybinės galios. Ar gal užteks to, 
kad tais banaliais dalykais paliksim rūpintis tiems sugedusioms 
"vargšams-žmogeliams",o mes tą realią "žmogaus tragediją" gy
dysime mistinėmis priemonėmis,palinkėdami jiems tik "aukščiau
sios Išminties,Tiesos,Gėrio ir Grožio..."

Ir manote,kad taip viskas gražiai,harmoningai ir susiklos
tys. .Ne, mielas prieteliau,aš tam netikiu! Netikiu jokiems li
guistų svajų miražams! Supraskim gi pagaliau šiandieninį,rea
laus pasaulio dar realesnį laikotarpį. Gaila,bet tai yra tik
roji tiesa, kad šiandien mistinės sentencijos atsimuša į sume- 
džiagėjusios ir žiaurios tikrovės vaizdą.

Nelaikąs šiandien pamaldžiai sudėjus rankas paskęsti misti-, 
koje ir tarti! "0 Vįešpatie kokia šiandien sugedusi ir nuodė
minga žmonija!..." Šiandieninė mūsų būklė iš mūsų kiekvieno 
reikalauja realąus,įtempto ir rimto darbo. Jokiu būdu nepatei
sinamas irnet nekorektiškas yra skundimasis,kad žmonija rie
danti blogybių pakalnėn...tuo pačiu laiku nepastebime,kad su 
ja gi riedame ir mes patys...į pesimizmo bedugnę...

Šiandien mes turime būti gajūs,kaip ta katė ir visomis prie
monėmis griebtis stiprinti savo dvasinį ir fizinį atsparumą.

Kiekvienas Iš mūsų juntame ir aiškiai nst matome,kad blogy
bės vis labiau ir nesulaikomai slenka.it nuodai,į mūsų dvasią, 
bet jų lokalizavimui mes griebiamos tų priemonių.kurios nega
li duoti pozityvių rezultatų. Tai ko griebtis ir ką daryti, ai
šku, jūs paklausite...

Kad diagnoze reikia ieškoti,- aišku,aš čia jį ir siūlau,o 
ar jis pilnai' tinka.- parodys darbo ateitis,platesnis pasisa
kymas ir... įdėtas nuoširdumas. Darbas didelis,bet jo mes ne
turime teisės atsisakyti.

Taigi,- pirmiausia,šių dienų tremtis ir jos aplinka reika
lauja pačią blogio ir gėrio sąvoką nuodugniai ir populiariai 
atskleisti,užakcentuojant visus reikalingus psichologinius
mementus.

Išnagrinėti visas aplinkybes ir priežastis del kurių tos 
blogybės kilo ir progresuoja,nekaltinant žmogaus,kaip individo, 
bet ieškant psichologinio pateisinimo. Išrodyt! eilę realių 

žmogaus gyvenime siekimų,kuriuos gali sunaikinti pa
sisavintos blogybės,jei jų nebus atsižadėta. Suprasti ir įei
ti į tą "suvargusį-paprastą žmogelį",pa justi jo dvasinę būklę, 
paieškoti - argi neatrasime jame nors mažą krislelį to..gėrio. 
Jį pa stiprinti,paguosti,suteikti jam vilčių,o ne pasmerkti.

Toj dvasioj par<ošti .ciklą studijų,jas paskleisti,kad žmo
gus nė kieno neverčiamas,bet pats susidomėtų,jausdama s,kad 
jose ras gyvenimiškos mokyklos pamoką.

Atminkime,kad visą,dažniausia,ateities gyvenimą nulemia 
įgytas auklėjimas,juk.tai yra pagrindas jaunuoliui jo brendi
mo metuose. 0 dabar paklauskime visų tų "blogybėmis suremtų" 
brolių; ar visi turėjote progos,savo jaunystėje įsigyti tą 
mokyki auklėjimą...Ar ne likimo botagas užklupo jų jaun ys-
tę su žiauriausiais gyvenimo kataklizmai s,kurie be pertraukos 
tebesitęsia iki šios dienos. Juk ne vienam jų pačios jaunystės 
žydėjime jau tapo širmai nudažyta galva. 0 kasdieną sunkią gy
venimo naštą tenka nešti niekad nepamačius nė jaukios mokyklos 
aplinkos,nei auklėtojų rūpesčio,kurie būtų jį tam gyvenimui 
paruošę.

Ar šitokios gyvenimo ironijos akivaizdoje atsidūrusį žmogų 
. mes turime teisę teisti bei priekaištauti,kad jis (paV) neraš

tinga s, anam stoka civilizacijos arba trečiame glūdi tik pikta 
valia_ fifa plati dirva veiklai,bet jokiu būdu ne žodiniam smer
kimui. iš to ir išplaukia šiandieninė,mūsų vyresniųjų,šventa 
pareiga pasiaukoti ir tiems "muitininkams" padėti,sukuriant 
nors bėdos mokyklą (kad ir organizacijos rėmuose),kuri stip
rintų juos bent vestų į dvasinę pusiausvyrą. Dar kartą noriu 
kartoti,- bet jokiu būdu nesmerkti ir,kas svarbiausia,-savęs 
ir jų neskandinti pesimizme,nes tokios nuotaikos tinka tik 
laidotuvėms,bet ne prisikėlimui.

čiausiosios Marijos Širdies 
garbinimą.Jei tai,ką sake a, 
bus padaryta,daug sielų išsi
gelbės. ..Karas baigiasi.Bet 
jei žmonės nesiliaus Dievo į- 
zeidinėti,netrukus prasidės 
kitas,dar baisesnis.Kai vie
ną naktį išvysite ant dangaus 
nepaprastą šviesą,žinokite,Jog 
tai ženklas,kad žmonijos nu-, 
baudimas arti...Kad tai neįvy
ktų, aš ateinu paaukoti, pasau
lį mano Nekalčiausiajai Šir
džiai ir kiekvienas mėnesio 
pirmąjį šeštadienį įvesti per
maldavimo Komunija.Jei mano 
troškimai-bus įvykdyti,Rusi ja 
atsivers ir bus taika.Jei ne, 
antireliginė propaganda pasės 
žmonėse klaidų sėklą,kils ka
rų ir Bažnyčios persekiojimų. 
Žus daug nekaltų žmonių. Sv. 
Tėvas daug iškentės.Bus sunai
kintos ištisos tautos.Bet ga
biausiai mano Nekalčiausioji 
Širdis triumfuos...

1942 m.spalio 31d.šv.Tėvas 
Pijus XII per radiją prabilo 
į Fatimoje susirinkusius mal
dininkus ir visą pasaulį paau
kojo Nekalčiausiajai Marijos 
Širdžiai.

Svč.Marijos troškimai ai
škūs,- - - 
pasiaukoti Job Širdžiai,kiek
vieno mėnesio pirmąjį šeštadie
nį priimti permaldavimo Komu
niją. Kalbant gi rožančių,pra
šyti atleidimo mūsų nuodėmių 
ir nuvesti į dangų sielas,ku
rios ypatingai reikalingos 
Dievo gailėstingumo.

Spalio mėnuo suburs ir dau
gelį lietuvių su rožančiaus 
malda.Tegu ta malda kyla į dan
gų ir išprašo teisingos tai
kos pasauliui.

SPAUDOS ŠILINGUS BESKAIČIUOJANT
RAŠO- K. BARĖNAS

Nežihau.ko pasiekia mūsų 
laikraščiuose retkarčiais spau
sdinamieji straipsniai,skati
nantieji lietuvius prenumeruo
tis savus laikraščius,bet ger
biamasis J.Karkluva /Br.L.Nr. 
39/61/ bene per lengvai išspren
džia mūsiškės spaudos klausi-* 
mą.Jo siūlomu naudodamasis,mė- 

■ ginčiau reikalą dar labiau su
prastinti. Jis mano,kad visam 
barakui užtenka vieno laikraš
čio. 0 ar ne geriau būtų,jei, 
sakysim,"Britanijos Lietuvio" 
būtų spausdinamas tik vienas 
egzempliorius ir paskui su kil
nojamąja biblioteka siunčiamas 
iš stovyklos į stovyklą,kol ap
keliaus visas Anglijoje gyve
nančių lietuvių kolonijas.Ta
da tikrai spauda būtų pigi,skai
tytojui gal ir nieko nekaštuo
tų.Būtų ir avis sveika /iš ki
šenės neiškristų spaudai nė 
vienas penas/ ir vilkas sptus 
/laikraštis,nors ir mėnesiais 
vėlindamasis,atliktų savo vaid
menį/. ’

Su anglų laikraščiais mums 
nėra ko lygintis.Ar P.J.Kark
luva užmiršo,kiek Anglijoje 
yra anglų ir kiek lietuvių.Ne 
milijonai tų lietuvių ir Vokie
ti joje, ir tie patys nuskurdę, 
bepinigiai.0 jei išsilaikė ir 
tebesilaiko net keli laikraš
čiai, tai tik.tur būt,ne dėl 
tokios agitacijos,kad barakui 
užtenka vieno laikraščio.

Nežinau,kiek mūsų laikraš
čiai Anglijos bankuose turi 
šilingų.Būčiau linkęs manyti, 
kad ne kažin kiek.O aš linkė
čiau, kad jų sąskaitose būtų 
ne šilingai,© svarai,juo dau- 

( nukelta į 4 pusi.)
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ZUINIOS

VAŠINGTONAS. Respublikonų 
kandidatas į JAV-bių Preziden
tus Dewey skubiai iššaukė į 
Vašingtoną J.F.Dulles,kuris 
dalyvavo JTO suvažiavime Pary
žiuje. Dewe^*nori skubiai pasi
tarti su Dulles dėl santykių 
tarp Amerikos ir Rusijos.

■ VARŠUVA. Nors Lenkijoje nie
kad- neminimas žodis "karas", 
bet Lenkija skubiai pradeda 
ginkluotis.Kariuomenėje yra 
pravedamas valymas .nuo "nepa
geidaujamų" asmenų.’bei ."nacio
nalistinio" elemento.Nuo Ber
lyno krizės pradžios Rusija 
pradėjo tiekti Lenkijai dide
lius kiekius naujų ginklų,jų 
tarpe daug tankų ir tūkstan
čius kariškų sunkvežimių.Ru
sai sulaikė savo kariuomenės 
grąžnimą į Rusiją ir nuo- šių 
metų pradžios netgi žymiai 
padidino savo kariuomenę Len
kijoje.Per pastarąsias sporto 
rungtynes Varšuvoje matėsi 
daugiau trečdalio žiūrovų ru
sų, kai kurie iš jų buvo len
kų karių uniformoje.Vroclovo 
apylinkėje apmokami rusų ka
riuomenės daliniai,manoma,- 
norint pripratinti prie karo 
veiksmų kalnuotose vietovėse. 
Vakarų Lenkijoje paskubintu 
tempu atstatomi keliai j- tiltai 
ir kariniai įrengimai.

PARYŽIUS. Rusijos delegaci- 
jos ^TC suvažiavime vadovas 
Višinskis paneigė gandus,kad 
Sovietų Sąjunga išstos iš JTO. 
Pasikalbėjime su "Illustrated" 
žurnalo korespondentu,jis pa- 

. sakė: "Mes neapleisime JTO.
Mes Liksime ir ūirbsime su ki
tomis Jaungtinėmis tautomis".

PRABA. Rusai ir kiti, rytų 
Europos valstybių delegatai 
Tarptautinės Kooperatyvų Sąjun
gos kongrese bandė užtraukti 
posėdžius,sakydami ilgiausias, 
kalbas apie pasaulinę padėtį, 
nuo Marshallio plano iki "ka- 
pitalistų-karo kurstytojų" ir 
"vakarų imperializmo".Atidaro
mame posėdyje pirmininką vęs 
britų atstovas Lordas Rushol- 
me paprašė rusų delegatą Si- 
dorovą apleisti tribūną.

ROMA. Italijos užsienių r. 
ministeris grafas Sforza Ats
tovų Rūmuose išreiškė Italijos 
norą prisidėti prie Vakarų Są
jungos karinio pakto.

PARYŽIUS. Po Marshallio ir 
Be vi no kalbų JTO suvažiavime,, 
sekančią įdomią kalbą pasakė 
Belgijos ministeris pirminin
kas H.Spaakas.Kalbėdamas apie 
Europos baimę,jis kreipėsi į 
Sovietų delegatą ir pasakė: 
"Tai baimė jūsų,ponai.nes jūs 
esate vienintelė valstybė,iš
ėjusi iš karo su teritoriniais 
laimėjimais" Spaakas nurodė- 
7 priežastis baimės rusų.Jis 
pabrėžė: "Mes bijome jūsų,nes 
jūsų užsienio politika yra la
biau ambicinga,nei buvusi"a'šies' 
valstybių. Mes bijome jūsų,dėl 
jūsų politikos JTO,dėl jūsų 
veto,dėl jūsų atsisakinėjimų 
bendradarbiauti, dėl jūsų penk
tos kolonos kiekvienoje vals
tybėje." Spaakas priminė^kad 
rusai yrė aneksavę Baltijos 
valstybes ir kitas ir kvietė 
Rusiją pakeisti savo politiką.

PARYŽIUS. Pasibaigus penkių 
Europos valstybių gynybos mi- 
nisterių konferencijai buvo 
paskelbta,kad tuoj pat bus stei
giama nauja svarbi gynybos vy
riausioji Taryba,kurios prie
šakyje stovės nuolatinis štabo 
viršininkas.Vakarų Europos Są
jungos gynybos štabo viršinin
ku bus maršalas Montgomery.Jam

priklausys truys vadai,-laivy
no, žemės ir oro pa jėgų.Laivy
no ir oro pajėgų vadais bus 
anglai,o žemės.pa jėgų vadu nu
matytas prancūzas generolas 
Juin’as.

LONDONAS. Spalio 19 d.West- 
mlnsterio salėje prasidės Bri
tų Imperijos parlamentarinė 
konferencija, kurioje dalyvaus 
atstovai iš 37 Parlamentų.Kon
ferencijoje pranešimus padarys 
užsienių r.ministeris Bevinas 
ir gynybos ministeris Alexander.

TEL-AVIVAS. Haifoje suimtas 
teroristų organizacijos Stern 
vadas Nathan Friedmąn Yellin 
ir jo adjutantas M.Smuilovič. 
Jie turėjo pa-dirbtus dokumen
tus ir bandė pabėgti į užsienį.

MADRIDAS. JAV-bių Senato 
ginkluotų pajėgų komiteto pir
mininkas senatorius Gurney,JAV 
aukštų karininkų ir Amerikos 
charge d’affaires Madride ly
dimas apsilankė pas gen.Franco. 
Vėlieu senatorius Gurney pasa
kė spaudos atstovams,kad Ispa
nijos ūkinis ats-tatymas nepri
valo atsilikti nuo kitų Euro
pos kraštų ūkinio aztstatymo.

BELGRADAS. Jugoslavijos par
is mentas priėmė rezoliuciją, ku
ria pasmerkiama Rusijos ir ki
tų kraštų "įžeidintajmų" kampa
nija prieš maršalą Tito ir jų 
pastangos nuversti valdžia su
kilimu Jugoslavijos vyriausybę.

PARYŽIUS. Komunistų kontro
liuojama angliakasių profesinė 
sąjunga paskelbė streiką,rei
kalaudama didesnių atlyginimų. 
Socialistai pasisakė prieš strei 
ką,pavadinadami jį politiniu.

BERLYNAS. Amerikos ir Britų 
komendantai Berlyne pareiškė 
griežtą protestą Oro Saugumo 
Komitete dėl Sovietų naikintu
vų skraidymo arti Amerikos ir 
Britų transporto lėktuvų Ber
lyno oro koridoriuje.Sovietų 
nakintuvai "puola" skraidan
čius transporto lėktuvus,vai
zduodami "priešo lėktuvų" 
puolimą.

ANKARA. 
ministeris 
didžiausią _ 
biudžetų ateinantiems metams. 
Krašto gynybos reikalams pas
kirta 35^S visų pajamų. Turki
ja sėkmingai baigė derybas su 
JAV-bėmis dėl tolimesnių 4 ka
ro laivų (naikintojų) ir 2 po
vandeninių laivų pristatymo.

LONDONAS. Spalio 11 d.Lon- 
done prasideda Britų Imperijos 
ministerių pirmininkų konferen
cija.

BERLYNAS. Rusų sektoriaus 
Berlyne komendantas gen.Koti- 
kovas atmetė Miesto Tarybos 
prašymą įsteigti neitralią zo
ną prie Berlyno rutušės Sovie
tų sektoriuje,kur pastaruoju 
laiku vykdavo komunistų demon
stracijos.

VAŠINGTONAS. JAV-bės įtei
kė Rusijai notą,kurioje prašo 
grąžinti karo meto skolas.Kaip 
pažymėjo Valstybės sekretoriaus 
pavaduotojas Lovett’as,tuo rei
kalu ankščiau buvo jau siųstos 

” dvi notos,bet Sovietai jas ig
noravo- ir nieko neatsakė.

ST0KH0IMAS. Norvegijos gy- 
nybos ministeris pakvietė Šve
dijos ir Dęnijos gynybos minis
ter! us į "Siaurės karinės są
jungos" konferenciją,kuri įvyks 
Norvegijoje,- Oslo mieste.
Iš Lenkijos ateinančiomis ži
niomis, Lenki jo je vykdomas sku
bus valymas Lenkijos kariuo
menės. Kartu Lenkijos kariuo
menė apginkluojama rusų sis- 
temo's ginklais. Paskutinėmis 
dienomis dideli kiekiai Sovie
tų kariuomenės atvyko į Len
kiją.Iš viso pastarosiomis 
dienomis pastebimas didelis 
Sovietų kariuomenės judėjimas.

AUKOS. TAUTOS FONDUI

DBLS Ewerby skyr....£.4.9.6 
p.Palšis......................... .£.2.-.- 
DBLS Rochdale sk....£.7.5.- 
Nežinoma lietuvė....£.1.-.- 
Evanton lietuviai.- 
p.I.Gylys..................£.- 10-

D.B.Lietuvių Sąjungos visuoti
no suvažiavimo proga,spalio 
17 dieną pamaldos (Suma) Lie
tuvių bažnyčioje Londone bus 
10 valandą.
D.B.Lietuvių Sąjungos Revizi
jos Komisija šiomis dienomis 
darė patikrinimą Sąjungos 
Cnentro atsiskaitomybės ir 
surašė atitinkamą aktą,kuris 
bus pristatytas Visuotinam 
Sąjungos suvažiavimui.

( atkelta iš 3 pusi.) 
giau tų svarų,nes tik tuo at- 
vėju.kai Laikraščių leidyklos

1948.X, 7,

JlJNJFOJRjnZlCJtJLa
SĄJUNGOS ADRESAS

2,London Mews ;
London Street,

• (Paddington)
London, W.2.

Laikinas telefonas
AMB 3569

Paaiškinimas plano.
A. -DBL Sąjungos Centro pa- X
talpos (^jungos raštinė ir x
"BL"redakci ja -administracija
B. —Paddingtono požeminio 
gelež.stotis (Bakerloo Line)
C. -Paddingtono gelež.stotis.
D. -Paddingtono požeminio
gelež.stotis (Metropolitan Line)—

redakci ja-a ūminis traci ja

London st.

PER LIETUVOS PASIUNTINYBĘ DARBO 
PRANEŠA-

MINISTERIJA -----

DARBO MINISTERIJA PRANEŠA-,kad rugsėjo 30 
HEDHAMPTONO ir CHANDLER’S FORD pereinamosios 
Iki to laiko visi ten gyvenantieji EVW bus išskirstyti į dar
bus arba į kitas pereinamąsias stovyklas.

Kartais pasitaiko,kad netekę darbo dėl kokios nors priežas
ties EVW grįžta į tą stovyklą,kurioje jie gyveno atvykę į An
gliją. Tenai,paprastai.jų skundai būdavo aiškinami. Ateityje 
to nebus daroma ir tie žmonės,kurie palikę darbą grįžtų į sa
vo buvusias stovyklas,pateks į didelius sunkumus. Kad to iš
vengus, jiems patariama visais atvejais kreiptis tiesiai į 
vietinę Darbo Ministerijos įstaigą - EMPLOYMENT EXCHANGE , 
nes kelionė į Bedhamptoną ar Chandler’s Ford bus bereikalinga,

Lietuvos Pasiuntinybė primena,kad visi persikėlę ar pamainę 
gyvenamas vietoves- stovyklas,nepamirštų tuojau perslregis-

d. uždaromos 
stovyklos.

Turkijos finansų 
pasiūlė parlamentui 
lig šiol buvusių

bus turtingesnės.ir laikraščiaitruoti ir Lietuvos Pasiuntinybės kartotekoje 
bus geresni.Šitai suprasti ne
reikia, rędos, daug aiškinimų.
0 leidyklos bus turtingesnės, , 
kai galės išplatinti daugiau 
savo leidinio.

Tiesa,pinigai mūsų čia sun
kiai uždirbami,bet mes nesame 
vien tik žemiausios kategori
jos darbininkai.Mes vienais 
tik čipsais negalime pasisotin
ti .Mes esme lietuviai tremti
niai,mūsų tik keli tūkstančiai 
čia, ir mes nepaskęsime sveti-? 
mųjų jūroje,išliksime sveiki, 
budrūs ir kovingi,jei turėsi
me gerų laikraščių,jei vieną 
laikraštį skaitys ne visi An
glijos lietuviai ir ne visas 
barakas^bet kiekvienas lietu
vis už savo pinigus.Tad reikia 
ieškoti priemonių juo daugiau, 
prenumeratorių surinkti laik
raščiams.© ne atkalbinėti.

P.J.Karkluva sudainuoja pa
gyrų dainelę "Britanijos Lie
tuviui" .Ti esą,"Br.L."kaskart 
tobulėja,bet jis dar nėra ge
ras laikraštis.Ši taip-tvirtin
damas, neieškau ir ne mėginu 
rasti Jokių amerikų."Br.Lietu 
vis" nori būti geras laikraš
tis, bet jis neturi sąlygų.Kiek 
man žinoma,šiandien jis netu
ri nė vieno žmogaus,kuris dirb
tų vien tik laikraščiui.Tikrai. 
reikia arklio energijos ir svei 
katos iš fabriko parėjus nak
timis dar tvarkyti laikraštį. 
Žinodami sąlygas,kuriose gim
sta kiekvienas šio . laikraščio 
numeris.mes turėtume tik ste
bėtis, kad jis šiandien yra toks 
koks yra.O geresnis jis bus 
tada,kai mes kiekvienas jį pre- 
numeruosimės,kai laikraštis 
tvirčiau atsistos ant kojų ir 
galės išlaikyti jį tvarkančius 
žmones,© šie galės atsidėti 
tik laikraščiui.

Tik sąmoningas ir apatiai 
skatiko nesigailįs lietuvis 
tremtinys gali.pagerinti ir 
kitus laikraščius.

Spaudą paremti reikia ska
tinti, kaip daro coventriečiai 
lietuviai,o ne žiūrėti,kaip 
daro anglų laikraščiai.Kas tin
ka 40 milijonų tautai, turinčiai- 
ne tik savo valstybę,bet ir 
imperiją.tai ne visada gali j 
būti pritaikyta 70 tūkstančių ( 
po pasaulį išsiblaškiusių mū
sų tremtinių. -

SVEIKATOS MINISTERIJA PRANEŠA

Sveikatos Ministerija praneša,kad kvalifikuotos ligoninių se
serys, kurios yra užbaigusios pilną teoretinį ir praktikinį ku 
są Lietuvos ligoninėse,gali gauti savo kvalifikacijų pripažii 
mą Anglijoje. Suinteresuotos prašomos kreiptis į D.B.Lietuvi1 
Sąjungos Centrą. Sveikatos Ministerija prašo Centrą tarpini: 
kauti tvarkant šį reikalą,ypač tokiais atvejais,kai dokumen
tai, išduoti Lietuveje,yra karo metu žuvę. Kartu informuoja.ks 
išduotieji IRO dokementai galioja.

Pirmoji lietuvė naujai pripažintų sės.sąraše yra p. D.Paui 
štienė, ilgus metus dirbusi Kauno Karo Ligoninėje.

"PONO" REIKALU

"Br.Liet" 39(61)Nr. J.Karklu- 
va iškėlė "pono" klausimą.Iš 
principo aš nebūčiau taip pat . 
priešingas tos smulkmenos re
formai, jeigu jai padaryti mes 
turėtume galią.Mes juk gerai 
žinome,kad čia tremtyje mes 
neturime jokios institucijos, 
kuri turėtų teisų ir galią lie- 
tuvinti ar taisyti mumyse įsi
vyravusius barbarizmus.Tad tek
tų tik linkėti,kad tas klausi
mas neliktų užmirštas,kai at
eis tam Laikas,arba padiskutuo
ti juo galima bus plačiau,kai 
atpigs popierius.

Bet vieno pasiūlymo tai jau 
negalima gerb.J.Ęarkluvai do
vanoti, būtent:

Pripažįstant,kad "ponas-po- 
nia a/ panelė" yra ištikrųjų 
neapdairiai pasisavinti žodž
iai, -svetimybėse, vistik jokiu 
būdu nerandu jokio logiško pa
grindo, kad galėčiau pritarti 
norui keisti vieną svetimybą 
į kitąl ( * la Mr.Mrs.ar Miss) 
Juk mes tuo nieko nepasieksime. 
Neužmiršim,kad atėjus Laikui, 
bet kokia svetimybė,anot Straz- 
deLio,šuniu pasmirsta,kas at
sitiko ir su tuo pačiu "ponu".

J.L-kys.
Red.pastaba. Redakcija yra ga
vusi visą eilę atsiliepimų 
šiuo klausimu.įdomesnius iš 
jų sugLaustai paduodame.

Ponas Stasys Meškauskas, 
paneigdamas gaLimybą keisti 
"ponąs”į”mr”,siūlo Laikytis 
Lietuviško žodžio-pllietis.

Labai plačius ir įdomius 
išvadžiojimus daro p.Anupras

LIETUVOS
S K A U TU( S A,JUN G A 

DIDZ. BRITANIJOS 
INFORMACIJOS SEKCIJA

Kartu su D.B.Lietuvių Sąjungoi 
visuotinu suvažiavimu,L.S.S- 
gos D.B.Informacijos Sekcija 
kviečia būrelių vadovų ir 
skautų-čių suvažiavimą, .

Suvažiaviman patogiausia at 
vykti kaip Lietuvių S-gos su
važiavimo svečiai.

Skautų-čių posėdžiai-pasita 
rimai įvyks spalių 16 d. tarp 
20-23 val.( 'pobūvio metu) ir 
rytojaus dieną rytinėmis vala 
domis,kaip bus susitarta vie
toje.

Visi, sesės i-r broliai,kam 
tik įmanoma,prašomi atvykti.

Informacijos Sekeij

Gaidelis. Jo manymu,ponas ■ 
ir lenkiškai pan,nieko netu
ri bendro,tik tiek,kad abu žo 
džiai prasideda ta pačia rai
de. Ir jei mes pradėsime ieš
koti mūsų kalbos žodžiuose į 
ką jie yra panašūs,prieisime 
prie to,kad labai didelį skal 
čių žodžių turėtume pakeisti 
kitomis svetimybėmis...pav.- 
angliškai,kaip siūlo J.Kark- 
luva.

Daugelis kitų,kurie prisiui 
tė atsiliepimus, siūlo naudoti: 
lietuvišku - TAMSTA.

N.ŽRA VARŽOVU...
Dešimts metų po Miuncheno kapituliacijos) 

"Daily Herald"

p. JONUI MAŠANAUSKUI ir 
P- BIRUTEI JERUTYTEI,

l»‘ nuoširdžiai sveikiname lin- 
kėdarsi gražaus ir ilgo gyve- 

nimo.
D.B.L.S.C oventry 

VALDYBA.
Sk.

Buv. Balti jos Universiteto 
g stud. coll.

ČESLOVĄ NAVICKĄ ir
coli. ELENĄ GRIMALYTĘ ,

■j: sukūrusius šeimos židinį, ;
nuoširdžiai Sveikina ir lin- i

į ki saulėtos ateities i
į Kanadoje gyveną draugai
’i V.Laniauskas' ir K.Astravas

" MINTIS ’’ 
Nepartinis laikraštis,išeinąs 
tris kartus per savaitę. Visuo
met aktualus ir įdomus.

Kainuoja 1 mėn - 3 šil. ir 
3 mėn - 9 šil. Užsakoma šiuo 
adresu- F.Neveravičius, 
40,Fosse Road.Centr. Leicester.

Prašomi; atsiliepti Sąjungos 
Centrui -
Jonas Lazauninkas arba jo gi
minės, kilą nuo Griškabūdžio.
Pranas MilaŠauskas arba jo gi' 
minės,kilę nuo Birštono.

f AUKŠTOS KLASŽS LONDONO 3 
' ir Kontinento siuvėjai tu- s 
Iri didelį pasirinkimą geria u-3 
Isios kokybės medžiagų. 4
■RUBAI PASIUVAMI pagal pagei- 4 
■daujamą stilių.Pristatymas užfi 
■tikrintas,4-6 sav.laikotarpy.S 

MAURICE, S
i9, BURTON St. .NOTTINGHAM . S

(telef.40832 ) arba s
'12, NEWLAND , LINCOLN . 4

( telef.Lincoln 19949 ) 5r

Lietuvis,nevedąs,25 metų,gy
venąs. AUSTRALIJOJE, pageidauja 
susirašinėti su lietuvaitėmis.

Rašyti-
Kazys Smilgevičius, Water Su
pply Dept. Murdinga,. via Port 
Lincoln:, South-Australia.

Prašomi atsilieptį giminės ir 
pažįstami Pranui Ziliniui , • 
20,Roberts Ave.Harehilles La
ne, Leeds 9.
Lietuvis 25 metų pageidauja 
susirašinėti su lietuvaitėmis 
ne senesnėmis 25 m. Rašyti- 
Viktoras Talutis, Fairwood 
Common Hostel,Nr.Swansea,Glam. 
S.Wales.
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