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D B L S ATSTO VlFS U V AŽIA VI MAS
SUVAŽIAVIME DALYVAUJA 53 SKYRIŲ
ATSTOVAI, ATSTOVAUJĄ 2.143 NARIUS
įvairių švenčių metu mes
šskaičiuo jame tas dorybes,
uiiomis vertai ar nevertai
es puošiamės. Mes vadiname
avė "ambasadoriais",gyvai
siais mūsų tautos kančių liuyto jais,mes laikome save tąa tautos dalimi,kuri dar tui ir gali kalbėti už visą
enčiančią tautą.
Tačiau šventės praeina ir
es grįžtame prie savo nuola
jui o, dažnai nemėgstamo.neįpasto, darbo, kad savo prakaitu
elnytome kasdienės duonos kąsį. Ir jau pirmieji prakaito
ašai nuplauna mūsų kilnias
rrentadienių nuotaikas, o mūsų
dealizmas bei taurieji pasiyžimai.dar vakar duoti (tau
ra kančias prisiminus),tirpsa kaip sniegas paliestas piriijjų pavasario saulės spindu
lę.
Tada kitos mintys apnyksta
ns ir dažnas beviltiškai klau1 savusj "Kaip ilgai,o Vieš
ite, purensim svetimą žemą..”
Kiek ilgai teks stovėti prie
raškančių staklių ar alsuoti
asyklų dulkes..Kaip ilgai.,
r beteks sutikti savo artimuolus likusius pavergtoje tėvyėje ar išvežtus į tolimas
altojo Sibiro taigas.."
Daugelis puola beviltiškan
esimizman ir apatiškai numo» ranka į visa,kas vyksta apink mus •
Tačiau tatai ir yra didžiaula mUsų klaida. Tai yra
us i kai timą s lygus
įdavimui 1 Juk svarbiausias
Usų-tremtinių tikslas ir yra
ž 1 i k t i bet kokia kaina?
es nežinome kaip ilgai tąsis
ūsų ištrėmimas.Gal metai, du,
rys..Gal visa dešimtis..Todėl
ūsų besąlyginis pasiryžimas
Slikti yra gal vienintelė doybė, kuria mes pelnytai galime
asipuošti. Tautos,kurios yra
asiryžusios gyventi,negaIi
"ti sunaikintos.Juk galima
’.ikinti medžiagą, turtą, valjbes,nes visa tai yra mate1 ja,kuri gali būti sukurta,
pli būti ir sunaikinta.Tauta,
;i,kaip ir kiekviena, idėja
limsta savaime ir tik pati tik
š vidaus gali nykti,kai nėra
aLaikoma.nėra puoselėjama,
okia jau žmogaus prigimtis,
»d vienas jis yra bejėgis ir
įereikšmis net savo fizinėj
ovoj už būvį. Tik įsiliejęs
įvairius visuomeninius jon
inius, žmogus pilnai išvysto
lavo asmenybą ir įgija tikrą
Smogiškąją vertą.
Organizuotumo reikšmės nejalime mes šiandien išleisti
,š akių.Toji reikšmė atomo
aažiuje yra lygiai tokia pat,
taip ir akmens amžiuje kad ji
>uvo. Ypatingai ji yra reikšUnga mūsų likiminėje kovoje
iž tautos egzistenciją.
Pereitą savaitę įvyko DBLS
skyrių atstovų suvažiavimas,
į Londoną susirinką iš įvairių
iri tani jos vietų lietuviai,itstovaują didžiausią lietuvių
irganizaoiją šioje saloje.Taiiau kaip gaila,kad tik "didž
iausią", kad jie neatstovavo
risų šioje saloje gyvenančių
Lietuvi ų.
Aš nesu vienos organizaci
jos, "vienos partijos" šalinin
kas.Gink Dieve nei Tačiau aš
taip pat negaliu suprasti to,
taip vadinamo "bepartiškumo",
’baltumo". Būti neorganizuotam
Šiandien yra neleistina praban
ga.Tatai sudaro didžiausia pa
ra jų išnykti,kaip išnyksta van
dens lašas kritęs į sodrią dir
vą. Tik tie lašai,kurie pajė
gia susitelkti tūkstančiais ir
bilijonais - sudaro srovę, o
srovės griauna uolas!
Antras mūsų uždavinys šalia
plikti yra ne mažiau svarbuspudėti. Gal niekas taip begali
sums ir mūsų reikalui,kaip mū
sų pačių nusivylimas.Tuo momen
tu, kai mes nustojame tikėti sa(nukelta į antrą puslapį)

Londone

I -O ji DIENA

Lietuvių Klubo patalpose būrys
atstovų jau susirinkąs. Vienas
kitas vėluojasi,Anglija vis
dėlto ilgaįiš visų jos kampų
nelengva laiku pasiekti Londo
ną. Tie,kurie suvažiavo siun
čiami skyrių,atskubėjo nuo kas
dienio darbo ir po suvažiavimo
vėl skubės prie jo.
Didžiosios Britanijos Lie
tuvių Sąjungos antrasis suva
žiavimas pradedamas.Centro Valdvbos pirmininkas P.B.Varkala
paprašęs susikaupimo minute
prisiminki ir pagerbti kovo
jančią tautą, pirmininkas po to
kviečia garbės prezidiumą.Ats
tovai nuoširdžiais plojimais
į garbės prezidiumą palydi Lie
tuvos Minlsterį B.K.Balutį,ku
ris dalyvauja ne tik suvažia
vimą atidarant,bet ir visą
dieną seka suvažiavimo darbus,
į garbės prezidiumą pakviečia
mi taip pat šv.Onos draugijos
Londone pirmininkė Liūdžiuvienė,Manchester!o Lietuvių Klu
bo pirm.S.Misiukevičius,Lon
dono Lietuvių Klubo pirmink.
P.Bulaitis ir Londono lietu
vių dvasios vadas kun.Sakavi
čius .
Darbo prezidiuman,susirin
kimui pritarus,pakviečiamipirmininkauti Dėdinas, sekretoriatan - Rimdžius ir Barau
skas.
Trumpa kalba atidaręs suva
žiavimą. Sąjungos pirm.P.B.Var
kala pakviečia tarti žodį Lie
tuvos Ministerį B.K.Balutį,ku
ris visą Laiką yra lydėjęs pir
muosius Sąjungos žingsnius ir
pirmasis buvo visad ten,kur
reikėjo padėti,kad Sąjunga gi
musi išaugtų ir sustiprėtų.
IŠSILAISVINIMO RYTAS
----------------------------- ---------Jo Ekscelencija Minister!s,pra
dėdamas kalbą,palygina Lietu
vių Sąjungą su pastatu,kuriam
pensai metais buvo padėti pa
matai, o šiemet jau statomos
sienos.Taigi,svarbiaaslas už
davinys krauti plytą prie ply
tos ir sutvirtinti jas geru
cementu,kad išeitų puikūs rū
mai.Kraunant plytas pastatui,
reikia atrinkti sveikąsias ir
išmesti sudužusias,taipgi rei
kia prižiūrėti,kad peckeliaigizeliai negadintų,neardytų.
Ir kai bue gera tvarka ir tal
ka, tai tokiomis sąlygomis, iš
eis gražūs ir geri rūmai.Jei
to darnumo ir talkos nebūtų,teišeitų tik Babelio bokštas.
Norėdamas pavaizduoti,kaip ga
li mūsų sąlygomis Anglijoje
išaugti Lietuvių Sąjunga į pa
jėgią organized ją.Ministeris
pasidalino su suvažiavimo ats
tovais savo jaunystės darbo
patyrimu. "Prieš 42 metus,kalbėjo Minister!s,- mane Ame
rikoje Tėvynės Mylėtojų Drau
gija išrinko savo pirmininku.
Jaunam vyrui tai buvo garbė
ir didelė našta.Kai aš perėm
iau draugijos vadovybę,tebuvo
tik 3 kuopos su apie 60 narių
ir tuščias iždas.Geriausias
viso darbo cementas yra pil
nas ar nors artipilnis iždas.
Draugijos tikslas buvo Leisti
Lietuviškas knygas,šviesti sa
vuosius žmones.Tikslas labai
neviliojęs,tai ne lašiniai.,
ypač dar ir dėl to,kad daugu
mas mūsų išeivių buvo beraš
čiai ar mažaraščiai.Man ketu
rias metus teko pirmininkauti
ir matyti kaip draugija išau
go.Ligi tol tebuvo leidžiamos
brošiūrėlės.Ar mes galėjome
su jomis rimtai pasirodyti
prieš savuosius ir pries sve
timuosius.Ar mes turime savų
rašyto jų,kurių raštus galima
būtų gražiai išleisti. Taip,
jau ir anąmet mes suradome,ką
leisti ir ką parodyti.Surado
me ir pinigų,bet tam reikėjo
daug darbo,kieto ir sunkaus
darbo.Mes gražiai išleidome
dailiai įrištus stambius šeš

tus Vinco Kudirkos raštų to
mus.Jų išleidimas kaštavo net
7.000 dolerių,anuomet mibžiniška pinigų sumą,kuri buvo su
rinkta iš metinių draugijos
nario mokesčių.Narys kasmet
mokėjo tik po 60 centų,bet po
4 darbo metų turėjome nebe 3,
bet 200_kuopų su tūkstančiais
narių. Šitaip man išrodo ir
Lietuvių Sąjungos augimo rei
kalas."
Toliau Ministeris nurodo
dar vieną sąlygą,taip pat la
bai svarbią,- gerą organizaci
jos vadovybę,nes ir geriausi
ir sumaniausi organizacijos
planai eina niekais,jei nėra
geros vadovybės.Teisybė,ir
geriausi generolai be armijos
nieko nepadarys,bet lygiai tei
singa, kad armija be vadų irgi
niekad nelaimėjo jokio mūšio.
Reikalingi abeji! ir vadai ir
armija. Minister!© giliu įsi
tikinimu. Lietuvių Sąjunga yra
gimusi po laiminga žvaigždei
jos vadovybė je,tiek ir skyriuo
se, išsitenka senieji šalia nau
jai atvykusiųjų, pasauliečiai
ir dvasiškisi,net skirtingų
socialinių pažiūrų lietuviai)
visi traukia lietuvius į vie
ną krūvą,-į Sąjungą,benaro lie
tuviško .darbo dirbti. Nepapras
tai svarbu žiūrėti,kas mus jun
gia ir nepaisyti to,kas skiria.
Sis principas labai svarbus
tautiniame darbe,ypač jis svar
bus išeivi joje.Jis yra mūsų
susipratimo ir teisingo galvo
jimo diplomas,ne tik mums sve
tur, bet ir namie likusiems ir
ten kenčiantiems įrodymas,kad
mes einame teisingu keli u.Tai
ginklas,kurį mes duodame į
rankas kenčiančiai tėvynei.Są
jungos vadovybė tai suprato ir
šito laikosi.Aišku, yra tokių,
kurie mėgsta iš nesusipratimo
kaišioti pagalius į vežimo ra
tus. Parti jos,srovės ir grupės
iššauktą tik intrigas,kova s,
nesantaiką ir atitrauktų jėgas
nuo tų darbų,kurie šiandien
reikalingiausi.Aišku,kiekvie 
nas gali turėti savo pažiūras
ir nuomones,bet joms reikštis
reikiavsavo laiku ir savo vie
toje. Šiandien eina žūtbūtinė
kova. 0 partijų ir grupių mė
šlyne galėsime pasikapstyti
grįžę namo, jei tada ir nuo
to pasmirdės,tai bent patys
tai ir uostysime! Bet versti
svetimuosius tuos "parfumus"
uostyti - būtų neišmintinga.
Skaidymasis partijomis nera
do pritarimo tarp atvykusių
šion šalin. Tai įrodymas svei
ko politinio subrendimo.Tai
rodo.taip pat,vadų išmintį.
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Tai egoistai,kurie tesirūpina
tik savimi,o ne tautiniais rei
kalais. Yra pastangų ir skal
dyti bęndrąjį darbą,bet tokių
maža. Šiandien tegalime džiau
gtis, kad čia turime tik vieną
"partiją"- kuri vadinasi lietu
vių tauta! Centro Valdybe da
rė,ką galėjo. Reikia atsiminti,
kad visi Valdybos nariai yra
apsikrovę kitokiomis pareigo
mis,- dirbdami įstaigose,fabri
ke ar dirbtuvėje. Bet gerų no
rų netruko dirbti tautiečiams
ir savo kraštui. Darbininkų
Londone nedaug,-darbo begalės.
Visi pajėgūs dirbti visuomeni
nį darbą asmenys,gyveną Londo
ne, buvo įtraukti darban. Val
dyba yra turėjusi 22 posėdžius.
Vienas iš svarbiausių ir Sąjun
gos narius labiausiai Liečiąs
reikalas-buvo rūpinimasis EvW
reikalais.Eita pagalbon Sąjun
gos nariams,aiškinti iškilę
nesfasĮpratimai ir neaiškumai
su Darbo Ministerija,teikti
patarimai,tarpininkavimai ir
patarnavimai nariams. Didžio
ji administracinio darbo naš
ta krito ąnt Sąjungos Reikalų
Vedėjo M.Silkaicio pečių.Ir
kai jis vienas to apkrovimo
nebepakėlė,atėjo į pagalbą Prapuolenytė,čia baigusi univer
sitetą. Buvo sekamos darbo ir
Liškausko
Foto
gyvenimo sąlygos ir reaguojama,
kur tai reikėjo.
z Kalbant dėl "Brit.Liet"pažymė1 tina,kad jis pradžioje turėjo
Šito laikosi ir tie,kurie su
tik apie 1.000 prenumeratorių,
važiavo Sąiungps reikalų svar
todėl davė nuostolių.Pamažu
styti. "Ačiū,-sako Ministedidėjo jų skaičius ir šiandien
yis,- laTšvoji Lietuva ^veriins jau yra virš 2.000. Todėl ir
turinys,gėrėja ir nuostoliai
tai, " Baigdamas Ministeris
mažėja.Šio laikraščio ateitis
linki Sąjungai vykdyti užsi
priklausys nuo prenumeratorių
brėžtus uždavinius. Gerai su
siorganizavę lietuviai Albio
ir bendradarbių.Spaustuvėje
spausdinti bŲtų nežmoniškai
no šalyje, pastatys švyturį,
brangu.Sąjunga imasi ir kny
kuris saugos nuo povandeninių
gas platinti,pasirašydama su
uolų ir sudužimo. Šiandienis
pasaulis-tai laivas įsiutusioleidyklomis atitinkamas sutar
tis. Vykdydama kultūrinę ir
je audroje. Mūsų tautos Laivo
stiebas nulaužtas.Perkūnąi,
propagandinę veiklą,Valdyba
kapitoną-jos vyriausybę nubloš organizavo Lietuvos Operos
kė jūron.Mes,likusioji įgulos
solistų koncertus.Reikaląs bu
dalis,turime rūpintis, kad lai
vo rizikingas,ypač finansiškai,
vas nenugrimstų bedugnėn.Liku
turint galvoje nedideles Sąjun
sieji tėvynėje deda milžiniškas gos lėšas.Kai kuriems skyriams
remiant,iš Centro lėšų nedaug
pastangas.Mes taip pat turime
teteko primokėti. Norėdama pa
žiūrėti švyturio'. Yra aiškių
dėti Vokietijoje esantiems lie
ženklų.kad išs11aišginimo ry
tuvių vaikams,Sąjungos Centro
tas artėja. Jig ateis! NorėValdyba buvo suruošus! šokola
čiau.kad Didž .Bri tani jos lie
do vajų,kuriame buvo surinkta
tuviai. Sąjungos vedami,po aud
160 svarų,bet,gaila,jis ne pil
ros į uostą patektų laimingai.
noje tvarkoje gautas Vokieti
"Tegul meilė Lietuvos dega mū
joje.Aiškinime s eina ir jį bai
sų širdyse,ir šviesa ir tiesa
gus bus paskelbti davinį ai mus žingsnius telydi. Dievas
Palaikomi tamprūs ryšiai su
tegu jums padeda",-baigė Minis lietuvių organizacijomis,tiek
teris.
Anglį joje,tiek Vokietijoje.
PRAEITŲJŲ METŲ ŽINGSNIAI
Pernai Suvažiavimas buvo pave
dąs Valdybai pradėti organi
Po Minister!© kalbos.Manchezuoti Pasąulio Lietuvių Sąjunsterio L!et.Klubo pirm. S.Migą-Bendruomenę,bet į išsiunti
siukevičius pasveikina suvažia nėtas rezoliucijas ni tiras ne
vimą senųjų lietuvių vardu,pa
atsiliepė. Dabar šio darbo ima
linkėdamas, kad Sąjunga pajėgtų
si VLIK’as. Didelė moralinė
sujungti visus į vieną būrį.
parama Sąjungos darbai yra tei
Rastu sveikina VLIK’o pir
kiama Ministerio u.K.Balučio.
mininkas prof.M.Krupavlčįus,
Palaikomi ryšiai su kitų tau
Londono Lietuvių Klubas,Škoti
tybių giminingomis organizaci
jos Lietuvių Taryba,Londono
jomis, turinčių panašias tiks
Sv.Onos Moterų Draugi ja,kun.
lus ir reikalus. Glaudūs ry
ęuzmickis,Oldhamo skyrius ir
šiai su Darbo Ministerija,dėl
Škotijos Lietuvių Katalikių
to dažnai pavyksta teigiamai
Moterų Draugija.
išsprąsti nemaža reikalų.
Po to pasiūlomos suvažiavi
Nužymėjęs dar visą eilę ki
mo komisijos. į mandatų ir bal tų reikalų ir atliktų Centro
savimo komisijas įeina-Kairiūk- darbų,Pirmininkas meta žvilg
štienė,J.Senkus ir J.LŪža.
snį į ateitį. Reikalų daug,
į sveikinimų ir rezoliucijų bet visur reikia lėšų.Jų rei
J.Matulionis,V.Izbickas ir Kuz kia tautos kovai,reikia pro
minskas. į Savišalpos Kasos
pagandai stiprinti tarp britų,
komisiją- J.Varanevičius,Petru- o taip pat kiekvienam eiliniam
šaitis ir Trilupaitis.
reikalui.Visa tai daroma iš
Išrinkus komis!jas,Centro
tų šešis penalų įplaukų,kurios
Valdybos pirmininkas P.B.Var
įmokamos narių.Ir čia yra kei
kala skaito pranešimą,pažymė
stumų, kurie trukdo visą darbą.
damas per praeitus metus atlik Apie 30£ narių nesumoka net ir
tuosius darbus ir mesdamas kiek to mažo mokesčio,nors yra ir
minčių ateities darbams.
tokių narių,kurie sumokėjo mo
Pernai,kai vyko pirmasis
kestį net iki 1950 metų! D
suvažiavimas,Sąjunga turėjo
kalbos,kad šitais įmokėjimals
tik 46 skyrius sa 1.800 narių,
naudojasi Valdybos nariai,yra
o dabar jau yra 78 skyriai su
daugiau negu nesąmonė. Malonu
3.000 narių. Pirmininkas kon
konstatuoti.kad turime susi
statavo, kad vistlk reikia su
pratusių tautiečių,kurie ne
tikti su liūdnu faktu,jog dar
raginami aukomis remia Sąjun
daug lietuvių,esančių šiame
gos darbus.Ačiū jiems.
krašte,nėra Sąjungos nariais.
( nukelta į 3 pusi.)
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RAŠO - ST. KUZMINSKAS

slo.
Tokioj taikioj aplinkumoj
žymiai lengviau išsisprendžia
Pirmosios šio straipsnio
irgi klausimas ikokioj Jungt.
dalies paskatinis klausimas
Europos Valstybių grupėj Lie
šis!
tuvai reikėtų dalyvauti.
Kokioj Jungt.Europos Vals
Jeigu tokios grupės iš vi
tybių Federacijoj tektų Lietu
so bus,kaip tai pav.Vakarų Eu
vai dalivauti ir koks turėtų
ropos grupė,Balkanų grupė.Vi
būti Lietuvos vaidmuo.
durio _uropos grupė,Skandina 
Kokioj Jungt.Europos Vals
tybių Federacijoj Lietuvai tek vų grupė ir t.t.tai žinoma,Lie
tų dalyvauti,savaime supranta tuvai tektų dalyvauti geogra
ma, šiandien sunku pasakyti,nes finėj naturalėj grupėj,būtent
Rytų~Europos Valstybiųgrupėj
mes nežinome.kaip atrodys ry
t.y.drauge su kitom Baltijos
tinė Europos dalis po jos iš
tautom su Lenki ja,Rusija,Ukrai
laisvinimo.
na ir Baltgudija,Kas daugiau
Tačiau prileiskime,kad ry
tų Europos tautų išlaisvinimas įeitų,ir šitokia grupė - pav.
įvyks reikiamu keliu ir reikia kaip apsispręstų Čekoslovaki
ją ar Vokieti ja,tai sunku šian
mu laiku t.y.be daugelių ato
dien numatyti.
minių bombų ir tuo būdu be to
žinau,kad esma lietuvių tar
talinio Ištisų tautų išnaiki
nimo.Priešingu atvėju, kaip jau pe dar ir tokių nuomonių,jog
Lietuva turėtų daugiau artėti
minė jau,nebūtų prasmės kalbė
prie Skandinavijos,atseit,prie
ti apie Jungt.Euronos Valsty
Svedi jo s,Norvegi jos,Dani jos
bes iš viso.
ir Suomi jos.Aš manau toks jun
Prileidus tai,štai kurie
ginys neturėtų jokio tvirto
bus mūsų didieji kaimynai!Rupagrindo.Su skandinavais mes
sija,Ukraina,Lenkija,o gal /
/kad ir kiek mažesnis/irgi Balt- neturime nieko bendro!nė kul
tūriniai, nė istoriniai,nė ūkiš
gudija.Kiek tolesnis,bet,ypač
kai,nė pagaliau politiniai.Vie
ūkiškai,Lietuvai labai svarbus
ninteliai , kurie turėtų pagrin
kaimynas bus Vokieti ja./ūkiš
do jungtis prie skandinavų,tai
ku požvilgiu,pasakyčiau, arti
būtų estai.
miausias iš visų čia išvardinKiekvienu atvėju,man rodos,
tų!60 mil.gyvento jų,neturinti
sunku įsivaizduoti,kad Lietu
galimybės išsimaitinti.Salia
Anglį jos. Vokieti ja liks didžiau-^ va politiniu požiūriu galėtų
sias Lietuvos žemės ūkio garni- i išsijungti iš rytų valstybių
nių pirkėjas/.Kiekvienas išvar grupės ir persijungti prie va
karų.Nuo vakarų geografiniai
dintų Lietuvos kaimynų tiek
mus skirs Lenki ja.Nors čia pat
plotu,tiek gyventojų skaičiu
turėčiau pažymėti,kad ūkiškai
mi, tiek pajėgumu bus žymiai
Lietuva bus prigulmlnga,kaip
pranašesni už mos,/išskyrus
ir iki šiol,nuo vakarų - D.Bri
Baltgudiją/.
tanijos ir Vokieti jos.Su rytais
Tūlas taigi paklausiprie
kurįp gi Lietuvai reikėtų glau /pirmoj eilėj Rusi ja/,jeigu
sugebėtumėm,ūkiškai galėtumėm
stis ir kaip glaustis,kad ir
bendradarbiauti tik dviem kryp
kitų nesurūstinti.
tim - tranzitu ir rusiškos ža
Grįžta^; prie reikalo įsi
liavos apdirbimo pramone.Tai
jungti į cenkijos sudaromą val
stybių bloką tikslu padėti vai gi būdama ūkiškai daugiau prigulminga nuo vakarų,neabejoti
dinti ‘Lenki jos "istorinę Die
nai, kad būtų geriau,kad Lietu
vo skirtą misi ją",Lietuvai iš
va irgi politiniai galėtų su
viso nepakeliu.Bet aš manau,
siartinti su vakarais.Mano ma
kad Lenkija pati labai klysta,
nymu, tai būtų įmanoma tik vie
jog jai tokią "misiją" teks
nu atvėjuijeigu kas nors iš
amžinai vaidinti.
patyrusių sutiktų globoti Lie
Jeigu bus realiai kuriamos
tuvą Dominijos pagrindais.
Jungtinės Europos Valstybės,
Tiek del Lietuvos prisijun
apie ką mes čia ir kalbame,tai
gimo prie kurios nors Jungt.
ji bus kariama ne pagrindu ką
Europos Valstybių grupės,pabrė
nuo ko atskirti,ką pulti ir
žiu, jeigu tokios būtų iš viso.
ką ginti,bet tik vienu tikslu.'
Aš gi manau,kad tokių nebus,
visas Europos tautas ir dide
bent tokia prasme,kad pav.Ry
les ir mažas sujungti vienon
tų Europos Valstybių grupė bus
šeimon geram sugyvenimui.Be
kuria nors prasme atrubežiuoto dar pridursiu - tai nebus
ta ar atsirubežiavus nuo kitos
irgi ginkluotų,laikinai apsipav.Balkanų ar Vakarų Europos
kenčiančių "razbaininkų"gauja,
valstybių grupės.To neturėtų
tai turės būti tautų šeima be
būti todėl.kad tai būtų aiškus
peilių ir kanuolių,taikiai dir
prieštaravimas pačiai Jungt.
banti Jungt.Europos Valstybių
Europos Valstybių minčiai.
idėjos įgyvendinimui.Aš asme
Bet paliekant klausimą ar
niškai tikiu,kad taip ir busi
tokios grupės bus ar ne,dar
netodėl.kad žmonės staiga pa
lieka pasvarstyti koks vaidmuo
virs angelais,bet todėl,kad
teks Lietuvai Jungt.Europos
ir būdami tokiais kokie jie
Valstybių šeimoj.
yra,jie bus tiek prisisotinę
Visų pirma,kad ir trumpai,
vargu ir krauju,jog bent dešimtu
norėčiau atkreipti lietuvio
mečiams trokš ramybės ir gero
dėmesį į geografinę padėtį,ku
vės.© per dešimtmečius galima
rioj randasi Lietuva.Lietuva
bus labai dajtg padaryti Euro
normaliuose rubežiuose su Vil
pos tautų vienybės įgyvendini
nium, Klaipėdos kraštu,Rytprū
mui .
sių dalimi ir Karaliaučiumi
Todėl ir manau.kad Lenki iai
t.y.su tuo,kas šiandien yra
neteks vaidinti savo "misijos",
nes nebus nė aplinkybių nė tik- | Sov.Rusi jos okupuota ir neori- '

/Tąsa/.

- Manai,tėve,aš vis negaliu suprasti,kad nelaimė atėjo pas mane, - sakau aš.Senis sėdi tyliai ir nieko
neatsako. -Kai aš vėliau ją pamačiau,buvo jau po tei
smo.Ji buvo tokia sublogus.ir verkė,kad nebeturi kū
dikio.Nė vieno blogo žodžio ji nepasakė man,ji viską
nuslėpė savyje.Daug žmonių verkė,tėve,ir teisėjo akys
buvo pilnos ašarų.Gal dėlto jis jai ir priteisė tik
tris metus.
- Bet tėvas nesako nė žodžio.
- Jai bus sunku šį rudenį sėdėti namie, - kalbu aš.
- Nesidžiaugs jąja Bergskoge.Jie visi mano,kad ji ne
garbingai pasielgė.Sunku jai bus namie sėdėti,ji ne
galės išdrįsti nueiti į bažnyčią.Jai bus sunku.
- Bet tėvas neatsako.
- Bet man nėra lengva ją vesti, - sakau aš. - Nema
lonu tam,kuris turi didelį dvarą,laikyti žmoną,kurią
darbihinkai ir tarnaites niekins.Motinai tai irgi ne
patiks.Ir aš manau,kad mes niekad negalėtumėm kvies
ti svečių pas save-nei į vestuves,nei į laidotuves.
- Tėvas vis tyli.
- Matot.teisme aš norėjau ją išteisinti,kaip tik ga
lėjau.Aš sakiau teisėjui,kad visa kaltė iš manęs,to
dėl, kad aš ją priverčiau eiti pas mane.Aš taip pat
sakiau,kad as laikau ją tokią nekaltą,kad jei tik ji
sutiktų,aš vesčiau ją kad ir tą pačią dieną.Aš taip
pat sakiau,kad jis skirtų švelnesnę bausmę.Bet po to,
ka. ji parašė man du laiškus,aš žinau,kad ji visai
nepasikeitė.Tat jūs suprantate,tėve,kad aš neprivalau
vesti jos vien tik dėlto,kad esą aš taip kalbėjęs.
- U tėvas sėdi ir galvoja,ir visiškai tylu.
- š žinau,kad tai reiktų padaryti taip,kaip žmonės
į ta žiūri,bet mes Ingmarai visada ėjome išvien su
Mūsų Vieš pači u. Be t Įtariais aš galvoju, kad mūsų Vieš
pats visai nenori,kad žmogžudė būtų taip išaukštinta.
- 0 tėvas vis tyli.
- Jūs turite atsiminti,tėve, - sakau aš, - kaip sun
ku tam,kuris leidžia kankinti ki tą,nepadėdamas gelbė
tis.Aš manau,kad visas kaimas mano,kad tai neteisin
ga, bet man visa tai buvo personku,tuos ištisus metus,
kad aš dabar nemėginčiau ką nors daryti,kai ji bus
la i s va.
- Tėve, - jis sėdi nepajudėdami s.
-Tada aš pajuntu gerklėje verkimą,aš sakau; - Ma
tot,aš esu jaunas,ir aš daug nustosiu,jei nš ją pa
imsiu.Jie mano,kad aš beprotiškai pasielgiau nirma,
dabar jie dar blogiau manys.

klauso Lenkijos teritorijai,
užimtų labai svarbią vietą Ry
tų Europeje.Lietuva galėtų tu
rėti iki 10 mil.gyventojų.Čia
kryžiuotus! keliai Vilniaus
stoty iš Rytų į Vakarus,čia
eitų svarbi autostrados ir gelžkelio linija iš Rytų į pasau
lį, per Karaliaučiaus ir Klai
pėdos uostus.Lietuva randasi
ant kelio tarp Rytų ir Vakarą.
Šio fakto lietuviui nevalia
pamiršti,kuomet kalbama bet
kuriuo,kad ir mažiausios reikš
mės valstybės reikalu.Tuo bū
du geografintu požiūriu Jungt.
Europos Valstybėse Lietuva ga
lėtų rikiuotis pagal svarbias
valstybes /jokiu būdu ne tre
čiaeiles/.si ta vieta yra mums
duota gamtos ir mūsų didingos
praeities.
0 kokią vietą tektų užimti
Lietuvai politiniai.Klausimas
labai svarbas.
,
Prieš atsakant į šį klausi
mą, čia vėl būtina pabrėžti,jog
ginklų žvangesys nebespręs J.
Europos Valstybių likimą.Gin
klai turės būti padėti į šalį;
vertingi eksponatai į muziejus,
o likusieji sunaikinti.Ginklas
nebus leidžiamas vartoti atski
riems J.Europos Valstybių na
riams, o tik J.Europos Valsty
bėms kaipo vienetui,jų bendroj
kontrolėj,visam vienetui apsau
goti arba atskirų narių draus
mei palaikyti.Trumpai,J.E.V.
ribose paskira tauta ne ta bus
didi,kuri turės didžiausią kanuolę.Tautos rikiuosis ne pafai kanuoles,bet pagal savo
ultūrą ir civilizaciją. Atseit
tautos vaidmenį j.R.Valstybėse atsvers pirmoj eilėj jos
dvasinė galybė.
Štai iš čia seka ir atsaky
mą sjLietuvos vieta J.E,Valsty
bėse bus pagal dvasinius suge
bėjimus^
Prilei skima,li et avi ų ta uta
bus reprezentuojama garsiais
menininkais,dailininkais,išmin
tingais valstybės vyrais,aukš
tai išlavintais diplomatais,
žinomais mokslininkais,pagaliau
kad ir geriausiais amatininkais,
neabejotinai Lietuva irgi po
litiniai galės d*ąsiai rikiuo
tis pagal jai prilygstahčias
valstybes ir nebus nustumta
į tamsų užkampį.
Prisimindami Nepriklausomos
Lietuvos laikus,mes dažnai gė
rintis Misų tuo,kas buvo atsiek
ta per 30 metų.Miestai statė
si ir puošėsi,'gelžkeliai,plen
tai buvo tiesiami ir gerinami;
pramonė augo,žemės ūkis tobulėjojmokyklų buvo daug ir be
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velk visos moderniškos,beraš
čiu netarėjome.Epie visa tai
dažnai kalbame su tokiu pasi
didžiavimu, tartum pastarųjų
laikų Lietuva būtų buvusi ne
ginčytinu pavyzdžiu kitoms Eu
ropos tautoms.
Aš manau,tai yra didelė klai
da.Tiesa,mes buvome padarą la
bai daug sau, geram ir jaukiam
gyvenimui pas save,savo namuo
se ; ūkininkas tarėjo gražią sodybą su rūtų darželiu,miestie
tis turėjo kad ir mažą,bet jau
kų namrli,, valdininkas, amatinin
kas ir darbininkas uždirbdavo
pakankamai,sekmadieniais tiek
jis pats tiek jo šeima buvo
gražiai pasipuošę.Tačiau nežiū
rint viso to,30 metų bėgyje
buvo nepaprastai mažai padary
ta Lietuvai, jai reprezentuo
ti kitų kultūringų ir civili
zuotų tautų tarpe.Siandien,pa
klydę po visą pasaulį, tai mes
matome patysikaip Lietuva vis•
dar mažai žinoma pas svetimas
tautas,kaip maža turime žmonių
tinkamų reprezentuoti Lietuvą
ir vadovauti kovai dėl jos iš
laisvinimo , kaip džiaugiamės
ir vertiname vieną kitą atvy
kusį menininką garsinantį Lie
tuvą savo skambia daina,tartum
šaukdamas pasauliui;nLietava
dar gyva!"Kaip būtų klaiku,jei
gu ir jų nebūtų!
Trisdešimties metų bėgy mes
nesugebėjome išauklėti europi
nio masto nė moksininkų.nė me
nininkų, nė literatų,nė teisi
ninkų, nė valstybės vyrų,nė di
plomatų./Iš mirusių tarpo pa
minėtini tik prof.Avižonis ir
prof.Romeris,kurie Europoj dau
giau ar mažiau buvo žinomi/.
Yra būtinas reikalas išvesti
Lietuvą į platų pasaulį kul

taikei ta iš pirmo poslapio)

vo laimejimu,mes išduodame sa
vo kovojančią tautą,mes panie
kiname Sibiro kankinius; Ir
kaip gi mes tada begalėtame
reikalauti sau laisves,jei
mes patys ja nebetikime.

įvykių raina neduoda jokiam
pesimizmui. Mūsų byla nėra pa
miršta .Jei jau prez.Trumano
pareiškimą lietuvių delegaci
jai laikytume kurtuazijos da
lyku, tai to negalime pasakyti
apie Hector McNeil kalbą JTO
posėdyje,kurioje jis pasakė;
"Kas gali nebijoti galybės, ,

tūros ir civilizavijos,norint
užtikrinti jai laisvą ir priJ
deramą vietą Europos tautų ša
moj.Nuo universiteto profescw
riaus iki pradžios mokyklos I
mokinio, nuo inžinieriaus iki j
amatininko,nuo operos dainiui)
ko ar muziko iki bažnytkaimio
vargonininko,nuo valstybės vj
ro iki'kaimo viršaičio,visur
ir visada siekime būti aukščS
šio taurumo ir sugebėjimo lai
snio.Jeigu tai darysime,Lieta
va bus ant tikro kelio.
Lietuvių tauta yra jauna j
tauta.Ji nėra išsisėmusi,kala
daugelis Europos tautų.Jos g ei
mėse tebebudi galinga dvasia,
kuri laukia savos ateitiea.Ai
tikiu lietuvių tautos pasąmo
nėje ilsinčiam geni jai.Jam re
kia duoti platų ir laisvą ke
lią pasireikšti.Tam keliui m
grįsti, r ei kalingi trys dalyki
mokslas, darbas ir vienybė .Visa tai kiekvienam iš mus yra
prie!narna,nes niekas negali
sutrugdyti mums būti išmoks-',
lintais,darbingais ir vien
gaiš, išskyrus mus pačius.Li_>
tuvių tarpe yra daug labai ga
bių žmonių. Ne sunkinkime jiems
kelią pasireikšti,pavydu, intr
gomis ar abejingu pesyvumu.ka
tai darėme praeity ir tebeda
rome iki šiol.Priešingai,duo 
kime jiems laisvą kelią ir pa
remkime juos žygiuojančius,ne
kaip tik jie yra šio lietuvio
tautos dvasinio milžino dale
lės.
Niekas nepastos lietuviui
kelio prie šio didelio tikslo
jeigu jis pats sau nepastos.

didelės galybės,kuri "įsigijo
Estiją,Latviją. Lietuvą
ir t.t.
Sprendimo valanda artėja
ir ji gali ateiti nelauktai
greit. Budėkime,kad ji mus j
neužtiktų besnūduriujančių !
išsiblaškiusių. Budėkime, kad'
tada,kai teks kalbėti tautos
vardu,galėtume kalbėti visi
kaip vienas. Budėkime,kad ne
pavėluotume tarti savo žodį,
kai jis bus reikalingas.
Tikėkime,kad būdami organi
zuoti ir budrūs,tvirtai pasi
ryžę išlikti ir ištverti iki
galo,laimėsime laisvą sau ir
savo tautai!

kojų.Jis dažnai dairėsi,Kaip tai yra pratę dažytojai
kad rastų sodybą,kuri dar nedažyta,arba tokią,kurios
spalva išblukusi ar lietaus nuplauta,Jis pastebėdavo
tai vieną,tai kitą iš tokių,bet dar jis nebuvo apsi
sprendęs.Pagaliau jis užkopė ant vienos mažos kalvos
ir metė zvlgsnį ant Ingmaro ūkio,kuris,didelis ir di
dingas,gulė jo netoliese,pačiame slėnio gale. - Dieve
mano! - Sušuko jis visu balsu labai nudžiugęs. - Gy
venamasis namas šimtą metų nedažytas,tai labai nege
ra tokiam senam namui,o kiti trobesiai dar niekad ne
ra matę,dažų.Ir tokia daugybė pastatų! - apžvelgia
(2)
jis. - Šia bus man darbo iki pačio rudens.
■S/: L.M.-I I. .1 C, E H L © /•'
Kiek paėjėjęs,jis pamatė žmogų,kuris sekė plūgą.
- Tai yra ūkininkas,kuris čia gyvena ir pažįsta apy
- Bet iš tėvo nieko nebegaliu išgauti.
linkę, - galvojo dažytojas, - iš jo aš sužinosiu vi
- Aš taip pat galvoju,kad liūdna.Juk mes,Ingmarai,
kūrėm savo dvarą perdaug šimtų metų,tuo tarpu kai vi sa, ką man reikia žinoti apie aną ūkį.Jis išsuko iš
si kiti ūkiai buvo išnuomoti svetimiems.Aš manau kad
takelio,ėjo tiesiai per žolę ir paklausė Ingmaro,kie
visa taip eina dėl to,kad Ingmarai visad stengiasi
no tenai didelis ūkis,ir ar jis ar jie nenorėtų jo
eiti Viešpaties keliais.
nudažyti.
- Denis oakelia akis ir tain sako;
Ingmarąs,Ingmarų sūnus,atsisuko ir žiūrėjo į žmogųlyg šis būtų koks svečias.Dieve,aš manau,kad tai
- Tai sunkus klausimas,Ingmarai.Aš manau,kas man rei
dažytojas,galvojo jis,ir jis ateina kaip tik šią va
kia pasitarti su kitais Ingmarų sūnumis. - Ir tėvas
landą! Jis taip susi jaudino,kad negalėjo susivaldyti,
išeina į seklyčią,© aš lieku.Ir aš čia turiu sėdėti
kad atsakytų į klausimą.
ir laukti,o tėvas vis negrįžta.Aš laukiu ilgas valan
Jis taip aiškiai atsiminė,kad tai tik kas tėvui
das, ir man pasidaro pikta, ir aš einu pas tėvą. - Tu
rėk kantrybės.Mažasis Ingmarai! - Sako tėvas. - t‘ai
primindavo, - jūs turėtumėte nudažyti tą jūsų didįjį
sunkus klausimas. - Ir aš matau visus senius;jie sė
namą,tėve Ingmarai, - senis visad atsakydavo, kad jis
di užmerktom akim ir mąsto.0 aš laukiu ir laukiu ir
tai padarys tais metais,kai Ingmaras ves.
vis,lauki u.
Dažytojas paklausė dar kartą,bet Ingmaras stovėjo
Šypsodamasis sekė paskui plūgą,kuris dabar judėjo
ir tylėjo,lyg jis būtų nesupratęs,ko jis klausė.
visai išlėto.Juk ir arkliai turėjo pailsėti.Kai jis
- Ar tai dabar (jie pabaigė svarstyti atsakymą, ten
pasiekė varsnos galą,jis patraukė vadeles ir sustojo. dangųje,-stebėjosi jis. - Ar nėra tai tėvo pasiunti
Jis buvo labai rimtas.
nys, kad jis nori,kad aš vesčiau šiais metais.
- 1 aip keista, kai klausi ką nors patarimo, tik tada
Jis buvo taip pagautas tos minties,kad jis daugiai
ir pats pastebi,kas yra tiesa - jau tada,kai kiausi;
nebegalvodamas dažytojui pažadėjo darbo pas save.
tada iš karto atrandi tai,ko negalėjai rasti per vi
Paskui ėjo jis užpakaly plūgo.labai susijaudinęs
sas metus.Dabar bus taip,kaip Dievas nori.
ir beveik laimingas. - Tu pamatysi, kad tau nebus tail
- Jis žinojo,kad jis turi tai padaryti,ir tuo pačiu
sunku padaryti dabar,kai tu žinai,kad tėvas to nori,
metu jam atrodė tai taip sunku,kad jis apie tai begal -pasakė
jis
vodamas nebeteko drąsos. - Tepadeda man Dievas! -kalbėji jis.
Vertė A.V.
Tuo metu,tą ankstyvą ryto valandą.Ingmaras,Ingma
rų sūnus,ne vienas buvo lauke.Netoliese takeliu,kuris
vingiavo per laukus,artinosi senas žmogus.Nesunku bu
vo suprasti, kuomi tas žmogus užsiima.an> pečių jis
turėjo ilgu kotu,raudonai nusidažiusį teptuką ir vi
sas buvo išsitepęs raudonom dėmėm - nuo kepurės ligi
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Kartą vienas žmogus prasita ti,kad abu tie žmonės žino teiMatydami,kad Sąjungos dide
šių ar genetikos noksią apie
( atkelta iš 1 pusi.)
rė;
lių darbų pagrinde yra lėšų
šeimą. Jeigu yra ss.u svetimi, jei
naujosios Valdybos pastangos
- Kai matau du žmones - vyrą
turi nukrypti į skyrių veiklos klausimas,jų organizavimas ir
ir moterį - einančius gatve ar gu jiems stinga dvasinio ryšio,
jų šeima nėra tokis,kokia tu
pagilinimą.rėktų dažniau aplan sutelkimas,atstovai ieškojo
geriančius užkandinėje kavą kar
rėtų būti.
kyti skyrius,ruošti rajoninius kelių ir būdų,kaip reikėtų su
tu,bet
nesikalbančius
ir
daran

Seimą visų pirma yra etnine
suvažiavimus,palaikyti gyvą ir tvarkyti, kad visi nariai pačius tarp savęs nepažįstamų žmo.
vysdingai mokėtų savo solida
]bendruomene.Jai realybė užkrau
gilesnį kontaktą su nariais.
nių
įspūdį,
tada
žinau,kad
Tų darbų daug. Laikas reikalau rumo mokestį.Vyksta visuotinė
tai yra vyras ir žmona.Gali bū- na pareigų ir teisių,pastangų
ir nuolaidų naštą ir reikalau
kova už tautos reikalus ir
ja įtempimo visų jėgų,kad įvy
ja, kad visa tai būtų išpildoma
kiai neužkluptų mūsų nepasiren ne visi lietuviai jungiasi ton
moralumo ribose.
kovon darbu ar bent lėšomis.
gusių, ar nieko nenuveikusiu.
Seimą visų pripažįstama pa
Tektų vystyti propagandinį dar Bediskutuojant spaudos klausi
i Kandidatais liko-Varanavičius
grindiniu visuomeninio gyveni
mais, reiškiamas pagei davimas,
bą, organizuoti koncertus,paro
1 ir Kairiūkštienė.
mo nareliu.Per ją žmogus įeina
kad "Brit.Lietuvį" turėtų už
das, propagandinę literatūrą,
GAUBĖS TEISMAN išrinkti į visuomeninį gyvenimą.Ji žmo
siprenumeruoti visi nariai(o
billiotekas,rūpintis 17W sąly
gų auklėja pirmiau,negu valsty
nariais tupėtų būti visi lie
a v i 6 i u s ,
F. N e
e
gų pagerinimų ir jų teisinės
bė suspėjo jį pamatyti.Šeimos
tuviai ) .Užsisakymas turėtų bū
a i t i s ,
būklės išaiškinimu,įsigyti sa
. T
1 1 u
ti pareiga,kas įgalintų gerin
moralinė atmosfera atitinkamu
I z b i c k a s >
vo patalpas ir t,t.ir 1.1.
ti laikraštį. Vispusiškai svar
moralumu ir jį nuteikia.įvairūs
Pasitraukiančios Valdybos var
D u o b
stomas klausimas per didelio
pasikeitimai ir revoliucijos
du dėkojo skyrių valdyboms ir
1 g n a i t 1 s .
apkrovimo Sąjungos Centro dar
pakimba ore,jeigu neprasivaržia
nariams už darbą.
Kandidatais liko F.Senkus ir
bu.Centras užverčiamas popie
iki šeimos gyvenimo.įvairios
Centro Valdybos iždininkas P.
riais, einama ieškoti teisybės,
mirčiai pasmerktos ideologijos
Vilnius
AuSroa Vartai
Bulaitis pateikia praeitų me
Rinkimų
duomenis
paskelbus.
o kartais paaiškėja,kad visai
gyvena,jeigu jas išpažįsta ir
siantą pavojų ir skubiai ren
tų pajamų ir išlaidų apyskai
be reikalo vargstama,kad šali giasi jį atremti. "Gyvename ka Suvažiavimo pirmininkas Dėdinas palaiko šeima.
tą.
pasveikina naujuosius Sąjungos
škai nušviestos aplinkybė s
Tačiau šiandien daug kur kal
ro gręsmės laiką.Jau nebestato— centro organus,palinkėdamas ne
Centro Valdybos sekretorius
neatitinka tiesai ir dėl to
bama apie "šeimos krizį".Ir ne
s
klausimas
ar
bus
karas,bet
—
pailstamos
sėkmės
darbuose.
1
ir "Brit.Lietuvio" redaktor
kompromituojąs! Centro atsto
kada lis bus."
Seka Savišalp.įątatų komis!-Įi be pagrindo kalbama.
ius A.J.Kaulėnas praneša apie
vai ,kart u ir Sąj unga,kaip gy
Prancūzų sociologas Fridrijos
pranešimas.kurį padaro Va- l
mūsiškį laikraštį, "^"išleis
Nors Vakarai nori išlošti lai
nėja ir užtarėja.Todėl priei
Play XIX a. šeimą pavaranavičius. Diskusijose paaiš- ikas
j!dino Le
ti privertė reikalas.Sis lai
ką, bet taip tęstis ilgai nega
nama išvados,kad visi skundai
"individualine šeima" ir
kėja.kad geriausia išeities
kraštis nėra profesionalų lai
li. Kad ir Berlyno blokada,tai
dėl darbo sąlygų ir kitokių
į tame individualizme ieškojo jos
ieškoti rekomenduojant skyriamsl■ trūkumų.Si ta Le Play diagnozė
kraštis, čįa bendradarbiai ne
juk strateginiai karinė opera
reikalų turėtų eiti per sky
cija
,
kainuojanti
milžiniškas
apmokami. Žmonės, kuri® jį tvar
vietoje ši klausimą spręsti.
riaus valdybas,gauti jų pri
reikšminga ir XX. amžiuijinoiviko visi dirba kitą darbą,taigi
sumas ir reikalaujanti didelio
tarimą, kad pasiekę Sąjungos
Toliau,Centro Valdybos vice ;dualizmas yra šeimų liga.
laikraštis tvarkomas atlieka
įtempimo. Ministeris konstatuo pirmininkas M.Bajorinas referuo4
Centrą skundai tikrai būtų pa
Kodėl.
mų laiku.Pradėta su 700 prenu
ja,kad vistik padėties raktas
matuoti ir tikri. Diskusijos
ja Sąjungos namų įsigijimo klau4
XIX a. atnešė kai kurių naumeratorių,© dabar yra jau
yra Rusijos rankose. Ir tai yra simą. Referentas patiekia pro
išryškina,kad nereikėtų slėp
!
jumų.Ji
tapo ne uždara,bet at2.127 ir kas savaitę vis di
galvosūkis,ar
rusai
blefuojati ir mūsų gyvenimo neigiamy
jektą ir atitinkamą rezolinei
dėja skaitytojų skaišius.Buvo
šantažuoja ar priešingai,-rim ! ją,kurią prašo susirinkimą pri Ivira bendruomene.Smona nuėjo
bes, kurios keltinos spaudoje.
i į fabriką dirbti,vaikai - į nolaikas,kad po pirmojo entuzia
tai rengiasi susirėmimui. Juk
Faktas,kad yra lietuvių,kurie
I ri mokytis
4
X 4 <-» ■ 1 4/-» 4
įimti. Kilusiose diskus! jose Pe~ I| !*-•
kyklą
.Tačiau
tai
buvo
zmo, tarpais laikraščiui net
yra akivaizdūs daviniai,kad
nusikalsta ir esti teismo nu
(aiškėja,kad namų įsigijimo klau,neišvengiama,nes vienas vyras
medžiagos trukdavo.Dabar padė
baudžiami įvairiomis baudomis. bolševizmas,per savo penktąsias isimas yra būtinas ir svarbus
nnirnnirmr.A-i
kolonas jau šiandien užima stra-ateinaįčiaa veikimui ir jo išpakankamai n^aiThti
uždirbti,
tis yra žymiai pagerėjusi ir
Tas garbės nedaro nei tam as
Kai
moteris
palaipsniui buvo
vis gėrėja.Laikraštis turėtų
meniui,nei lietuviškai bendruo teginęs pozicijas vakarų Euro- jpiį timui.
..į Suvnžinvimes
+!
Suvažiavimas atme
atmeta
'įtraukta į visuomeninį gyveni
_ _ 1 __ 1___ —susidėjus
—-4 A.
«-•••»
po je, pav. Prancūzijoje, Italijoje .ĮJ įaiimybę
su estais
didėti,įsivesti naujus skyrius. menei, nei, pagalia u,mūsų tėvy
mą, - vaikas vis ilgesnį laiką
Paliesdamas mūsų organizaci- įpirkti
‘
-r -kietijoje išeinančių laikraš- nei Lietuvai.Kartu su viešu
namus,apsistoja
ties ta 1 buvo paliekamas be rūpestingos
ų likimąs,-ryšy su emigracija, minėju tokių asmenų,reikia da nį klausimą,Ministeris pažymė ■projekto dalimi.kuri nustato,
ii priežiūros.
jo, kad mes esame geriausiai su ;kad visi lietuviai perką namų
lyra problema tiška s, mums rei
ryti žygių per skyrius,kad
Tie išoriniai pasikeitimai
siorganizavę, lyginant su kito- ! pirkimo biIietus-akcijas,lieka
kia stengtis išlaikyti ir to
jie būtu pateikti susitvarky
;palietė ir šeimos vidų.Pasisuk
mis,mums bendro likimo tautomis; jo savininkais^
bulinti bent vieną liekanti
mui. Musų kultūriniai pasi
ta individualizmo keliu;vyras
rodymai verčia anglus susimąs
Tiesa,yra ir pas mus įvairių
pastovesnį laikraštį Europos
Su šiomis pataisomis rezoliuci •au, žmona sau ir vaikai sau.Vie
vidaus neshsipr®timų,bet jų
tyti ir mus vertinti jau ne
sektoriuje.Bet šiandien jo
ja priimarsa ir Centro Valdybe
nas teologas tą posūkį taip apkaip paprastus darbininkus,at ųe tiek gausu,kaip pas kitus.
prenimeratorių skaičius per
įgaliojama eravesti namų pirki 'tarė;
Čia Ministeris paliečia BDPS
važiavusius čia uždarbiauti,
mažas.Jei jų būtų bent 4.000,
bet kaip sąmoningus politinius Užsienio Delegatūros pastangas i no akciją. Jei pasirodytų, kad >i - Seimą pavadinta "moterų pratada jau galima būtų galvoti
igaru",vaikas atiduotas vaisty
tremtinius,kovojaučius už savo ir žygius,pasmerkdamas juos,kaip namų pirkimui nesurenkama pa
apie praplėtimą ir išsilaiky
kankamai
pinigų.visiems
sudėju
tai
pinigų,
visiems
sūdė
ju-j
bei, o vyrui liepta ieškoti "laineturinčius pagrindo ir netei- i
krašto laisvę. Todėl kultūri
mą pilnos apimties savaitraš"
būti _ grąžįntjimės" už šeimos ribų.
sėtus.Pacituoja pavyzdžiais,ko- I siems ]pinigai turi
nis darbas turėtų būti plečia
čio.O laikraščio uždaviniai
j,
.
Nuo
]_apįausįaį nukentėjo
Sekė paskutinis_ darbo
tvarkėsi
mas ir gilinamas.Plačiai išsi kiais keliais eina kai kurię
dideli-išlaikyti mūsų kovinę
(kaip Gabrys-Paršaitis gyv.Svel4 punktas- klausimai ir sumanymai!, šeima, nes ją pradėjo rišti su
moralę,informuoti ta uti eč i us,
tarus įvairiais reikalais,Cen
Kalbėta dėl nepilnamečių darj-individualios naudos ieškojimu.
carijoje) tie,kurie nori griau- I
teikti žinias iš mūsų vidaus
tro Valdybos pirmininkas P.B.
bo ir atlyginimo. Tautos Fondo i - Būtina - pasakė Sv.Tėvas PiVarkala pasidžiaugia skyrių
ti kuriamąjį darbą ir ardyti
gyvenimo ir tarptautinės pa
reikalais ir daugelio kitų aktuį-jus XII -moterystei ir šeimai
vieningą laisvinimo akcijos
atstovų aktyvumu ir atsako į
dėties.
smulkius neaiškumus.Dėl "BL"
frontą.
Kalbėdamas apie lais- i alių reikalų,kaip tai švietimo- sugrąžinti tą pagarbą,kuria jas
Kontrolės komisijos pranešimą
atsako jo redaktorius A.J.Kau- vinimo akciją,Ministeris akcen mokyklų klausimas,kuris darosi į sveika ir nesugadinta prigimtis
perskaito V.Izbickas.Sąjungos
lėnas.
tuoja būtinumą kaupti lėšas,nes j labai aktualus,atsirandant vis I bei apreiškimas nuo pradžios
lėšų naudojimas konstatuotas
didesniam skaičiui lietuvių-vaij- puošėipagarba jėgoms, kįlrias QieLe
jų gali sugriūti visas dar
Po
to
seka
Centro
organų
rin

ne tik tvarkingas,bet ir tau
kų šiame krašte. Iškeltieji su— vas nuostabiu būdu sudėjo žmobas,
arba
neleistinai
susilpnėti.
kimai.
Slaptu
balsavimu
renka

pus.Po to,Garbės Teismo pirmi
"Mes matome visad laisvės žibu manymai ir pasiūlymai palikti l giškon prigiratin,kad kurtų nauninkas J.Matulionis pareiškia, mi- Sąjungos Centro Valdyba,
įgyvendinti naujai Centro Vai- jas gyvybes,kad statytų šeimas
rį.Tai nelyginant esame kelei
Revizijos Komisija ir Garbės
kad Teismui nebuvo darbo.
dybai.
■ žmogiškosios būties palaikymui.
viai,
keliaują
tamsoje,
kalnuose.
Teismas.
Pranešimą iš skyrių veiklos,
Uždarydamas suvažiavimą,pro- —
Ir
tas
laisvės
žiburys
kartais
iri
ima
rezoliuSuvažiavimas
p:
remiamasis prisiųstomis apys
‘
~
išrodo jau taip arti,taip pasie ziditaio pirmininkas Dėdinas
kaitomis, padaro kun.Sakevičius, cija,kuria išreišiikia padėką
4
pasidžiaugė,kad šis suvažiavi
MANCHESTER! 0 LIETUVIŲ
kiamas,
čia
-žiūrėk
po
padaryto
r rs dalis skyrių ir neprisitra centro organams už jų atliktą
mas
praėjo
labai
kūrybinėje
KLUBA
S
vingio kalnų takeliu, jis išnyks
savo apyskaitų. Iš praneši darbą įvairiose darbo srityse.
nuotaikoje,davė eilę gražių
ta, čia vėl pasirodo.Nenustoki
i ( Lithuanian Social Club )
Suvažiavimo pirmoji darbo
mo paaiškėja,kad darbas atlik
nutarimų. Pirmininkas dėkoda
me
vilties
Ir
pasiryžimo
tą
ži

diena
baigiama
kukliomis
vaiADRESAS
tas didelis,kad užsimojimai ir
mas
visiems
suvažiavimo
daly

burį pasiekti!” Baigdamas Minis
šėmis-vakariene.
tie tikslai,dėl kurių Sąjunga
viams
už
darbą
ir
reikalų
su

453,
Rochdale
Road,
S
teris akcentuoja reikalą susi
Besibaigiant suvažiavimo
buvo sukurta,atliekami paten
pra
timą,
ragino
tomis
mintimis
Manchester
-9
J
pratimo
ir
drausmės
ir
pareiš

pirmai dienai,ateina praneši
kinamai.Neorganizuotas lietu
uždegti visus Sąjungos narius
(įėjimas iš Norton St.)Iš
\
kia, kad " Likimo ir istorijos
mas, kad VLIK’o Vykd.Tarybos
vis niekad nebūtų galėjęs pa
ir linkė jo sėkmės naujiems
miesto,nuo .annoa St., paį
pirmininkas
p.V.Sidzikauskas
daryti savo kenčiančiam kraš
uždėtą uždavinį į-gyvendinsime
Sąjungos Centro Organams ir
siekiamas autobusais 17,
į
yra
pakeliui
iš
Paryžiaus
į
tui tiek patarnavimo,kiek jis
visoms skyrių valdyboms nauja
17x ar 63 (bilietas kas tuo- į
ir Lietuva vėl bus laisva ir
Londoną
ir
sekančią
uieną
pa

padarė susibūręs į organizaci
me darbo bare.
(X Ja 1 Peną).
nepriklausoma!" baigė praneši
ją.Padaryti 79 minėjinai,dide darys pranešimą Sąjungos su
Suvažiavimas baigtas Tautos
mą
Vykdomosios
Tarybos
Pirmi

lis skaičius koncertų,parodų.
važiavimui
himnu.
ninkas p.V. Sidzikauskas.
Tuos parengimus sekė anglų vi
Po
šio
pranešimo
buvo
visa
suomenė ir buvo atitinkamai
eilė paklausimų.
Iš vergijos, per kovas nuteikiama.6 skyriai turi cho
Suvažiavimo pirmininkas Dė
rus, 3-oktetus,veikia 8 tauti
dinas dėkoja garbingam svečiui
nių šokių grupės,3 skyriai
i Tautos garbę ir gerovę
už pranešimą ir paaiškinimus ir
turi scenos mėgėjų būrelius.
(suvažiavimas
eina
vėl
prie
sa

Nepamirštami ir moksliniai rei
vo užsibrėžtųjų darbų.
kalai -veikia anglų kalbos kur
Sveikinimų ir rezoliucijų
sai, be^’dro lavinimosi kursai
komisijos narys V.Izbickas pa
ir t.t.Meniniai vienetai da
siūlo suvažiavimui priimti pa
rė 47 pas Įrodymus. Praktikuotos
ruoštas rezoliucijas-sveikiniskskursi jos,rengtos bendros
mus. Siūlomos šios rezoliuci
Kūčios. Žvelgiant į ateitį,
Kūrybingas DBLS Suvažiavimas bai
jos -sveikinimai ; Tėvynei Lierekomenduotina atkreipti dide
gėsi.Per dvi dienas,susirinkę ats
Įtuvai.
VLIK*
ui
ir
Vykd.Tarybai
.
snį dėmesį įl l)narių moralės
tovai , nuoširdžiai svarstė Sąjungos veiklą.nustatynėjo gai
į J.E.Ministeriui B.K.Balučiui,
palaikymą, 2)narių solidarumą,
res ateičiai,ryžosi naujiems,didesni sus žygiams.
JTO Suvažiavimo pirmininiui
3)kontaktą su anglų organizaPadaryti trys stambūs užsimojimai ateičiai; kviesti vi
įDr.H.Evatt. Darbo Ministeriui,
sijomis 4)kvlesti paskaitinin
sus geros valios lietuvius burtis Sąjungon.kad tuo būdu pa
D.Britanijos
Ministeriui
Pirkus iš Centro ar artimųjų sky
II-oji SUVAŽIAVIMO DIENA.
lengvėtų vedamoji Sąjungos kova dėl Lietuvos laisvės. Užsi
i mininkįii .Rezoliuci ja dėl atei
rių. 5)rengti bendrojo lavini
mota sudaryti sąlygas veiklos i Spietimui-įsi gyti nuosavus
ties
vpiklos,pasiūlymai
paves

mosi diskusinius susirinkimus. Suvažiavimo dalyviai,atlikę pa
LIETUVIŲ NAMUS anglų žemėje; ir nepailstamai skatinti visus
ti Sąjungos Centrui pasveikin
5)atkreipti didesnį dėmesį į
maldas Londono lietuvių bažny
lietuvius nepamiršti kasdienio gyvenimo verpetuose mūaų lai
naujų narių verbavimą, 7)ska
čioje ir vėliau papietavę, 13,3o ti šv.Tėvą ir J.En.Kardinolą
svės fondo-TAŪTOS FONDO.
Griffiną,ir lietuvių draugą
tinti "Britanijos Lietuvio"
vai. susirinko tęsti darbo.
Šiuo metu,kada eina tikrai lemtinga kova dėl mūsų tėvynės
poną
Harrlsoną
ir
atskirą
re

ažsiprenumeravimą, 8) prie Sei
Suvažiavimo pirmininkas Dėlikimo,kada jos vardo praskynimąs į plačiąją visuomenę turi
zoliuciją
dėl
stėL
gimo
Lietunų stovyklų ar ten,kur yra
deinas atidaro antrąjį posėdį,
taip didžiai svarbios reikšmės,-visomis jėgomis,kiekvienas
daugiau lietuviško jaunimo,
sveikindamas atvykusį į suvažia . vių Informacijos Biuro.
susipratęs lietuvis toje kovoje turi dalyvauti,kad pateisin
Pasiūlytos rezoliucijos ir
stengtis sudaryti bent vakari vimą VLIK’o Vykdomosios Tary
tų savo,kaip politinio tremtinio,pasitraukimą iš krašto.Dar
sveikinimai,su mažomis pataiso
nes mokyklas, 9) nepamiršti
bos Pirmininką p.V.Sidzikauską
bu, vieningumu, a ukomis (solidarumo mokestis) ir visomis kito
mis priimamos
ir lietuvių kalbos kursų su
ir kviesdamas jį padaryti pramis priemonėmis.Tui egzaminas mums,tei mūsų tautinio subren
segusiems, 10)neapleisti vyk
Po to paskelbiami daviniai
dimo demonstracijai Visi darban,visi talkon!
nešįmą susirinkusiems atstovams
domų anglų kalbos kursų 11)
vakar vykusių rinkimų į centri
Šiltai sutiktas suvažiavimo
Suvažiavimas išnagrinėjo smulkiai namų reikšmės klaus imą.
Ii uos lai ko praleidimui organi dalyvių,garbingasis svečias
nius Sąjungos organus.
Jis neabejotinai įgalins Sąjunga piečiau užsimoti darbuose,
zuoti kultūringų žaidimų,12)
padaro platų ir išsamų praneši
giliau ir efektyviau reikštis viešajame gyvenime, tiek anglų,
CENTRO VALDYBCN išrinktikur yra galimybė—organizuoti, , mą Lietuvos laisvinimo ir tarp
tiek mūsų. Tai,galu gale,ir mūsų ambicijas klausines. Tai
icad ir mažus,knygynėlius. 13)
tautinės politikos reikalais.
P.B V a r k a 1 a (vienbalsiai Jau senai suprato kitos,kad ir mažesnės tautinės grupe;s, ku
steigti vietinės šalpos sekci "Junkimės su visa lietuviška
rios
turi savo namus,nes tai teikia aiškių pirmenybių vei
Kaulėnas
’
jas, 14) nepamiršti scenos meno bendruomene ir su kovojančia
klai .Nea tsiliksime ir mes. Lietuvis moka organizuotai gyven
P. B u 1 a i t i s
ta uta, bendram išlaisvinimo dar
ti,moka ir supranta laiko statomus uždavinius greit ir su
M. B
SKYRIAI SVARSTO PRAEITį IR
bui." Svečias nupasakoja tarp
pasišventimu vykdyti. Juo labiau,kad šių projektuojamų naKun.
S a k e v i 6 i u s
ATEITI
tautinės politikos komplikaci
‘
liksime
’ i mes-visi sudedantieji pinigus jų įsiKandidatais liekai P.Mašalaitis I mu savininkais
i jimui . Ir štai, tik t:rys dienos, kai suvažiavimas priėmė
Pasisakydami dėl Centro Valdy jas, paryškina Lietuvos laisvės
ir J.Vičinskas.
į nutarimą, jau pradėjo plaukti įnašai namų oirkimui - jau
bylą. "Tai nėra klausimas būti
bos veiklos,skyrių atstovai
REVIZIJOS KOMISIJOM išrinkti- !
ižgiria valdybos darbą, bet ta
ar nebūti laisvai Lietuvai,Lat
NAMŲ FONDAS turi apie £ 401 Tai graži pradžia,pradžia,kuri
vijai ir Estijai,bet klausimas- J. Kuzminskas
rodo mūsų subrendimą sprendžiant,kad 5 r didesnius užsimoji
?roga iškelia eilę sumanymų
būti ar nebūti laisvai Europai. J. Matulionis
ir pageidavimų ateičiai.
mus.
Vakarų pasaulis jau pamatė grę- J. Dėdinas.’

Veiklos suaktyvinimas

f
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Argentina ir Peru.
TEL-AVIVAS. Karo veiksmai
vėl eina kai ’kurios e vi e to vės e
Palestinoje. Izraelio vyriau
sybė atmetė JTO reikalavimą
paliaubų.Oficialiame žydų ko
munikate sakoma, kad Egipto že
myno ir oro pajėgoms puolus
BERLYNAS. Amerikos ir AngNegevą, Izraelio oro pajėgos
lijos oro transporto daliniai,
pradėjo karo veixksmus prieš .
kurie palaiko susisiekimą su
Fgipto bazes.
Berlynu,yra sujungti į vieną
BEIRUTAS.Visos valstybės
vienetą.Jungtinei oro transpor
to organizacijai vadovauja Ame priklausančios Arabų Lygai,
išskyrų? Transjordaną,pripaži
rikos gen.maj.William Tunner.
no Palestinos arabų vyriausybę,
PARYŽIUS. JTO Saugumo Tary
įsteigtą Gazoje.į Beirutą at
bai svarstant, 3 Vakarų valsty
vyko Gazos vyriausybės užs.r.
bių skundą dėl Berlyno bloka
minister!s J.Husseinis ir su
dos, pirmininkavęs Argentinos
sitiko su TransJordano min.pir.
atstovas Dr.Bramnglia,patiekė
norėdamas paveikti Trans Jorda
keturioms didžiosioms valsty
nijos vyriausybę dėl Palestibėms du klausimus; 1/patiekti
smulkesnius davinius apie tran nis arabų vyriausybės pripazžL
nimo.
sporto tarp Berlyno ir Vakarų
LONDONAS. Britų savaitraš
zonų suvaržymus ir 2/ kokios
ti s '^Observer " kom en t uo dama s
instrukcijos ouvo duotos karo
Churchillio kalbą, pa žymi, kad
gubernatoriams Berlyne pagal
yra tik trys keliai ilgalaikei
4 valstybių nutarimą Kremliu
je bei tikslias priežastis,ku
taikai užtikrinti; 1) Rusija
rios neleido jas įgyvendinti.
turi atsitraukti į savo senus
Sovietų delegatas min.Višins
rubežius.2) Atsisakyti nuo už
sienių vyriausybių pavergimo
kis tuoj pat pareiškė,kad jis
ir 3) sutikti su efektyvia ato
neduos jokių informacijų.Jis
pakartojo,kad Sovietų vyriau
minės energijos kontrole.
sybė skaito,jog Saugumo Tary
ba nėra kompetentinga svarsty
ti Vokietijos klausimą.
VAŠINGTONAS. Aliaskoje šiuo
metu stovi JAV-bių naikintuvų
dalinys ir žiemai bus ten pa
siųsta naujųjų bombonešių B 50
daliniai,kurie atliks pratimus
šaltam ore.
MASKVA. JAB-ių ambasadorius
Maskvoje Bedell Smith grįžo
iš Vašingtono,kur jis padarė
pranešimą savo yyriausybei.
ST0KH0IMAS. Švedijos karalius Gustavas,kuris dabar tu
ri 90 metų amžiaus,serga.Jo
sveikata taisosi ir jis būda
mas lovoje pirmininkavo minis
ter! ų kabineto posėdžiui.
OSLO. Norvegijos,Švedijos
ir Danijos gynybos minister!ų
HECTOR Mc.XI.IL
konferencijai pasibaigus buvo
sudaryta Skandinavijos valstybių Gynybos Komisija.
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pereito nr.

AUKOS TAUTOS FONDUI

Londono Organ.Komitetas
Rugsėjo 8 Dienai -Tau
tos Šventei rengti.....£.18.15.0
DELS Wing skyrius............. £. 7.1.6
J.Ęrikščionaitis............. •£.- 2.6.
A.Sleikus............................... £. - 5.DBLS Wansford Sibson s.£. 1.15.0
Juozas Rovas.......................... £. - 10.o

AUKOS NAMŲ FONDUI
DBLS Centro Valdybos Pir
mininkas P.B.Varkala. . £.30.—.—.
M.Laurinaitis........................ .£. 1.-.-.
Vyt.Izbickas............................ £. 2.-.-.
Juozas Rovas............................ £. -10.-.
Sąjungos reikalams paau
kojo p.Juozas Rovas....£-— 10.-.
Są-J angos Centro Valdyba reiškia
aukotojui širdingą ačiū.

Bendraisiais sporto rei
kalais kreipiamasi į J.Do
brovolskį, spo rto sekei jos
gen-sekretorių,adresu 41,Essex Rd.Leyton, E.1O.
TAURAS-LATVLANS 22X24

Spalio 13 Londono "Tauras"
žaidė pirmąsias rungtynes
Londono pirmenybėse.Prie
šininku šį kartą buvo per
eitų metų Londono vicemeisteris "Latvians".
Tai buvo dviejų, vienodo
pajėgumo varžovų susitiki
mas. Latvians padėti labai
dažnai gelbėdavo latvis tei
sėjas. Iš lietuvių pusės
teisėjavo A.Vaičaitis,ku 
nerodė jokio aktyvumo
D.B.Lietuvių Savišalpos D-jos 7 ris
BANGKOKAS Siamo minis te ris
ir buvo vėsai abejingas ša
pirmininkas praneša,kad kova i
6, Coventryje Valdybos narį
liškiems latvio sprendimams,
s
su komunizmu, Siame suorgani
p.JONĄ MAŠANAUSKĄ ir
ko pasėkoje,jau pirmame kė
zuotas specialus štabas.Iš vi
linyje, už baudas, turėjo ap
p.
BIRUTĘ
JERUTYTĘ
,
sų valdžios įstaigų įsakyta
leisti aikštelę "Tauro" gy
sukūrusius
lietuvišką
šeimą
pašalinti komunistinių pakrai S
nimo ramstis Masaitis. Jį
4 nuoširdžiai sveikina
pų tarnautojus.
pakeitė Juras,tačiau,nespė 
Draugijos Valdyba
LONDONAS. Britanijos prof,
jo "slišilti".kai gavo 4 bau
ir
Nariai
sąjungos gen-sekretorius komudas ir apleido aikštelę.
’
ė
nistas Harneris,dalyvaudamas
Nežiūrint to,rungtynės bai
gėsi lygiam!s 22X22, ir tik
pratesime latviams nusišyp
sojo laimė-jiems pavyko pil
E. L a v a n t Skyriaus Valdybos narį
nas mėtimas,kuris ir nulė
ANTANĄ Š U 0 P į
ir
mė laimėjimą jų naudai 24X22.
p.A. VIŠČIUTĘ
Tai skaudi pamoka 1.1 etuviams,
sveikiname sukūrus lietuvišką šeimą ir 1 i nkad ateityje pasitikėtų tik
savais,nes taikus ir laiką
kime laimingo gyvenimo.
skaįčiavo tik latviai.
q^B.L.S. E.Lavant Skyrius
Šiaip "Tauras" darė ne
blogą įspūdį.Gerai kovojo
gynimas,-puolikai turėtų
daugiau stengtis susižeisti.
Taškai: "Tauras"-Razminas 5.
Nuo raudonojo siaubo bėgusiai
Rušmanas-1. Adomavičius-9.
gyvenimo ieškoti
LONDONO LIETUVIŲ KLUBAS
SeškevLčius-7. Masaitis-JuA.a. STASEI STONKUTEI
( Lithuanian S & S Club )
ras,Stonys. "Latvians”-Ru345 a Victoria Park Rd. E.9
tragiškai mirus svečioj Kana
kuts-5.Sprogis-12.Puris-4.
doj, liUdime kartu su jos moti
SPORTO SBCCIJOS PRANEŠIMAS
Namnieks-2,Piga-1.
na,sese Aniceta ir švogeriu
Kiek šių dienų sąlygos lei
Jonu Matulioniu
Londone gyveną lietuviai
džia, norima kaip galima dau
M.ir V. Miceikai,
krepšinio teisėjai,prašomi
giau pritraukti lietuvių
Canada
atsiliepti šiuo adresu prie sportinio veikimo,Kiek
V.Razminas, 225,Dolston
vienas besidomįs bet kuria
Lane, E.8.
mūsų sekei ja,yra mielai lau
kiamas aktyviai mums pade
Spalio 4 d.įvyko krepšinio
Prancūzijos tokios pat sąjun
dant. Nes,sveikame kūne-svelrungtynės tarp Rochdale latvių
gos konferencijoje Paryžiuje
ka sielai
komandos ir Manchester!o lie
pasakė,kad Britanijos anglia
PLAUKIMAS Vandens mėgė
tuvių "Kovo",kurias laimėjo
kasiai yra pasiruošę paremti
ja i turi puikią progą ir
lietuviai 9X18 /3X 9/."Kovo”
Prancūzijos angliakasių strei
kviečiami lankyti lietuviš
komandoje žaidė ir pelnė tašką. Jis be to pasakė,kad Brita
ką plaukymo valandėlę kiek
kuXDargi s/2/,Puzinas/10/, Butnijos angliakasiai galėjo iš
vieną ketvirtadienį tarp 8kus/4/,Radauskas/2/,Kakeranas
laikyti streiką per 1921 ir
9 v.v. Ji vyksta YORK HAIL,
/03 ir Kvederavicius/0/.
1926 metus tik dėka Sovietų
BETHNAL GHEE STX (Central
Rungtynės baigtos žemu re
Sąjungos,kuri buvo pasiuntusi
Llne)arba autobusais-8,106.
zultatu,© tai atsitiko dėl to,
jiems virš milijono svarų pa
653. Praveda K.Kemzūra.
kad koviečiai per lėtai žaidė,
ramą. Britanijos angliakasių
FUTBOLAS Yra suaaryta
nepilnas buvo žaidimo laikas
prof-sąjungos pirmininkas W.
futbolo komanda ir ji kas
ir slidi salė.
Lawth^-ia pareiškė,kad sąjun
šeštadienį rungiasi su ang
Šia proga reikia pasakyti,
gos komitetas nebuvo įgaliojęs
lų klubais rytų Londono Ly~
kad "Kovas" ar atskiri jo na
Horneu, padaryti toki, pareiš
goje.xNoriptieji žaisti,krei
riai įvairiais krepšinio rei
kimą Paryžiuje.Tą nesusipra
piasi į S.Švedą.
kalais gauna laiškų klaidingais
timą spalio 28 d. svarstys
STALO TENISAS Turima ne
adresais.Čia pranešame,kad įVykdomasis Komitetas ir,mano
blogų pajėgų ir yra sudary
vairiais komandą liečiančiais
ma, padarys sprendimą dėl komu
tos dvi komandos,kurios da
reikalais reikia kreiptis į
nistinės veiklos.
lyvauja rytų Londono Lygoje.
jos vadovą šiuo adresu;
BERLYNAS. iš Sovietų Sąjun
Praveda-A.Ruževičius.
G.Gladkauslįas, 27,Catherine str.
gos atvyko į Berlyną "Laisvo
KRIKETAS Treniruotės pra
7/inton, Eccles , Lancs.
sios Vokietijos Liaudies Komi
si dės po Kalėdų ir norintie
/kb/
teto" steigė jas gen.W.von Seyji žaisti kreipiasi pas S.
dlitz.Kalbama,kad jaij yra pa
Matulaitį.
^D.B.L.S. Nottingham Sk.Vaid.
vesta organizuoti Sovietų zo
KREPŠINIS Krepšinio ko
nos policijos ministeriją.
jHį
Kasininkę
ma nda "Tauras" dalyvauja
VAŠINGTONAS. Pr ez.Truman a s
p. AGOTĄ VIŠCIUTĘ ir
Londono Lygoje. Vadovas pasirašė įsakymą kariuomenės
=$?
p. ANTANĄ SUOPĮ ,
||
V.Razminas.
vadovybei,reikalaudamas tuoj
sukūrus lietuvišką šeimą, nuoŠACHMATŲ
,
bill
jardo
ir
pat suorganizuoti visus karo
širdžiai sveikiname linkėdami
atsarginius vienetus,kurie rei "darts" šakai sąlygos yra
gražaus ir ilgo gyvenimo.
Įe|
geros.žaidžiama Lietuvių
kalingi krašto saugumui.Atsar
DBTS Nottingham Sk.
O
klubo
patalpose.Norintisji
ginių apmokymui turi būti pa
Valdyba
ir
Nariai
S2
ruošta nauja programa.
žaisti,kreipiasi į A.Ruževlčių.
MADRIDAS. Ispanijos spauda
su pasitikėjimu rašo,kad dar
prieš JTO suvažiavimo uždary
mą Paryžiuje,Lotynų Amerikos
valstybės pasiūlys atšaukti
1946 metų JTO rezoliuciją(dėl
ambasadorių atšaukimo iš Mad
rido) ir priimti Ispaniją į
JTO.Sį klausimą žada iškelti

i

SPORTAS

NEPAMIRŠKIME PRATĘSTI
PRENUMERATOS

--

Ligoniams mokama per savaitę Vyrams, nevedusiom moterim ir našlėms nuo 18 m........26/Ištekė jusioms moterims nuo 18 metų............................................... 16/(Ištekėjusi moteris gauna neištekėjusios moters pašalpą, jei
ji išlaiko vyrą,arba jei ji gyvena atskirai nuo vyro ir ne
gauna iš jo jokios piniginės paramos).
Mažamečiai, jaunesni nei 18 metų gauna...........................
15/Priedelis už vieną pilnametį globotoją................................ 16/Priedelis už vieną nepilnametį globotoją.............................
7/6
Piniginė pašalpa sergantiems mokama ta sąlyga,kad ligonis
yra sumokėjęs mežiausia 26 premijas.Premijos įmokėjimai prieš
5 .VII.1948,yra užskaitomi .Pašalpa gali būti mokama iki 312
dienų be pertraukos (52 savaitės,neskaitant sekmadienių) tiems,
kurie yra sumokėję nemažiau k56 premijas.Sumokėjuslėms virš
156 premijų-pššalpų mokėjimo laikas yra neribotas. Sumokėju
siems mažiau 50 premijų,pašalpų didis gali būti sumažintas.
Nieko nemokama už pirmas tris sirgimo dienas.jeigu liga tęsiasi neilgiau 12 dienų.
NELAIMINGI ATSITIKIMAI (Accidents). Suaugusiems vyrams ar
moterims mokama 45/- per savaitę,plius 16/- už pilnametį glo
bojamąjį (pav.žmoną) ir 7/6 už vaiką. Mažamečiams tarp 17-18
metų mokama po 33/9,gi jaunesniems kaip 17 metų-22/6.Kompen
sacija yra įmokama už sužalojimus paliekančius nedarbingumąinvalidams.Šiais atsitikimais reikia gauti iš daktaro pažymė
jimą (First Medical Certificate) ir jį kartu su užpildytu
blanku "Notice of Incepacity and Claim to Benefit" pasiųsti
kuo greičiau National Insurance įstaigai.
PBJSIJOS ( Retirement pension). Apdraustiems vyrams ir mote
rims mokama 2ė/- per savaitę. Neapdraustai moteriai mokama16/- pens!jos,vien pagal vyro draudimą,kai jai sukanka 65 met.
Tokiu būdu,jei tik vienas iš vedusiųjų yra apdraustas,pensija
bus (sulaukus abiėms-vyrui65 ir mot-60 metų) 26/- plius 16/-.
Jei šeimoje abu bjrvo apdrausti-gaus 26/-plius 26/-. Ir už
kleivieną jų,išlaikomą globojamąjį mokama po 7/6.
GIMDYMO PAŠALPOS (Maternity Benefit).Gydytojas ir ligoninė
nemokamai.Pašalpos yra trejopos; 1) Vienkartinė pašalpa (Mater
nity Grant) už kiekvieną vaiką po £.4.o.o. 2) Maternity Allo
wance, toms moterims,kurios dirba ir pačios moka premijas ir
yra sumokėjusios ne mažiau kaip 26 premijas,išmokama 36/- per
savaitę už 13 savaičių,pradedant 6 savaitės prieš numatomą gisdymą. 3) Attendance allowance-toms moterims,kurių tik vyrai
yra apdrausti ir moka premijas.Mokama po 20/- per savaitę už
keturias savaites po gimdymo. Apart tų pa šalpų, mokama sergan
čiojo pašalpa ’Sick Benefit),pradedant septintu nėštumo mėne
siu.Tam reikalingas gydytojo pažymėjimąs.Be to,nėščia moteris
gauna padidintas maisto normas,papigintą pieną ir gauna nemokamai apelsinų sunkos,vitaminus ir k.Tuoj vaikui gimus ir jį už-i
registravus,išduodama vaikui maisto knygelė,pagal kurią,be nu j
to ir muilo,gaunami įvairūs vitaminai,vaisių sunkos,pienas iri
Vaikų klinikose galįma gauti nemokamai patarimus.
MIRTIES ATVĖJU PAŠALPOS (Death Benefits), vyrui mirus našlė
gauna 36/- per savaitę už pirmas IŠ savaičių ir po to 30/- ar
20/-,atsižvelgiant į sąlygas,visą laiką-iki gyvos galvos arba
iki ištekėjimo.Už kiekvieną išlaikomą vaiką jį gaus priedo po
7/6 per savaitę.Našlys irgi gauna paramą, jeigu jis buvo dalinai
ar pilnai išlaikomas mirusios žmonos.Tam tikrais atsitikimais
ir giminės gauna pašalpas.
UŽSIENIEČIAI,atvykę darbams į Britaniją ir pradėję darbą
turi tuojau apsidrausti ir mokėti premijas.Apsistojus šiame
krašte neilgiau 26 savaičių ir neimant darbomnieko nereikia
mokėti.Toks asmuo,tačiau,turi teisę naudotis nemokama medici
niška pagalba bei ligoninėmis.
Tai yra trumpas atpasakojimas,-apžvalga naujojo draudimo
įstatymo,kuris yra labai platus ir laikraštyje,deja,visų de
talių negalima surašyti,Suinteresuoti,gali smulkiau su tuo
įstatymu susipažinti iš Ministerijos išleistos brošiūros,ku
rią galima gauti kiekvienoje National Insurance įstaigoje.
M.Ba jorlnas.

-------------- D.B.LIETUVIŲ SAVIŠALPOS DR-JOS COVENTRYJE ------------------pusės metų veiklos apyskaita (nuo 4.IV.1946)
PAJAMOS
T.įstojamasis mokestis.................. ............................................... £.1.0.2. Nario mokestis.................................................................................. £.24.5.3. Kitos įplaukos (pelnas iš pobūvių )....................... £.9.7.4.

IŠT.KTPOS
VI SO-£. 34.18.4.
1. Išmokėtos pašalpos..................................................... ................. £.12.6.5.
2. Debitoriai............................................................................................ £.4.7.3. Kitos išlaidos(raštinės ir p.).......................................... £.1.4.11.
4. K A S A................................................................................................. £.17.-.-.

VISO- £.34.18.4.

VALDYBA

Sąjungos Centre galima gauti
gaidųK.V.Banaičio vLiaudies dainos
St.Sodeikos Šiaurės pašvaistė
Kaina (abi)- 2/6.

Antanas Šleikus nuo KavarskoDabužių ieško giminių ir pažįs
tamų. Atsiliepti-Oldland Kirkeowan Wigtownshire,Scotland.
Jonas Aniį.ioris 22 metų ir Al
gimantas Simkevičius 22m. pa
geidauja susirašinėti su lie
tuvaitėmis.Rašyti -Church Farm
Hostel,Marston, Beds._________
Jonas Bražėnas ieško Petro Bieliausko.Atsiliepti-Church Fan*
Hostel,Marston, Beds.

NAUJOS KNYGOS
Tune s-Vaižgantas-Pragiedruliai. I tomas-kaina...4 šil.
ir,persiuntimui 4 penai.
J.Švaistas-Rašau Sau-r©ma
nas, kain 1 šil ir 8 pen su
pgrsiuntimu.
Šios knygos Išsiunčiamos
tuojau,užsakymą guvus.
Jonas Miškinis-"Žmogaus
kūnas ir jo higiena"-kaina
4 šil.ir persiunt-4 penai.
Norintieji gauti tą knygą,
prašomi užsakymus siųsti
ligi š.m.lapkričio 20 d.
Užsisakiusiems ji bus išsiun
tinėta pagal užsakymų eilę
fipie gruodžio 15 d. Visos
šios knygos užsakomos Lai
kraščio "Mintis" Atstovybė
je, šiuo adresu F .Ne vera vi č i us,
40,Fosse Rd.Central,Leicester.

A.B.Balanavičius,gyv.19,St.Leo
nard’s Rd.South-on-Sea, aigland,
ieško savo giminių-Onos Semaš
kienės, Juozo, Vlado ir Jono ir
Kas nurodys statybininkui sta
Vytauto Semaškų ir Valerijos
Semaškaitės,Juzės Ražanauskie- liui darbą ilgesniam laikui.
nės gyvenusių Kaune,Ukmerg.pl. Turiu savo įrankius.Pageidau
ju prie lietuvių. UŽ rūpestį
atlyginsiu.J.Gylys, Hostel Bo
ram, E.Sussex.
AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
Sąjungos Centre galima gauti
ir Kontinento siuvėjai tu- ; šias knygas;
ri didelį pasirinkimą geriau-; Zobarskas-Savame Krašte,nove
sįos kokybės medžiagų.
; lės, kaina.................................. 4/RŪBAI PASIUVAMI pagal pagei- ; S.Santvaras-Laivai palaužtom
daujamą stilių.Pristatymas už; būrėm, eėleraščiai,........... 3/6
tikrintas 4-6 sav.laikotarpy.; V.Ramonis-Kryžiai ,roman.4/MAURICE,
; Tremties Metai,antologija-10/9, BURTON St. NOTTINGHAM .
1 Tulpė-Kalnų dvasia,noveles 3/6
(telef.40832 ) arba
12, NEWLAND , LINCOUf .
( telef.Lincoln 10949 )
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