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SAJu(^L^ll^ETAI MARSHALLIO PLANO
Rašo—P. B. Varkala,
DBLS Pirmininkas
Gyvenimas moko, ka-d tikėjimas rytojumi
yra- pati svarbiausia jėga, kuri verčia žmogų
atlikti didesnius darbus šiandien, kurie
dažnai turi didesnės reikšmės vakar dienos
istorijoje. Tai patvirtina istorija šimtais
pavyzdžiu.
Minint DBLS dvieju metu sukakti nekyla
abejonių, kad Sąjungos steigėjai, tikėdami
rytojumi, sukūrė organizacija, kuri šiandien
turi didele reikšme ne vien tik Britanijos
lietuviu gyvenime, bet, aišku, bus palikusi
gilius pėdsakus ir mūsų tautos istorijai.
Dveji metai — laikas labai trumpas, kad
būtu galima pilnai įvertinti praeities darbu
svori, tačiau jau dabar galima konstatuoti,
kad DBLS apjungė didele dali tautiečiu
lietuviškas darbui, kad jai pavyko suburti
i viena organizacini vienetą lietuvius,
• j nežiūrint kokiu jie būtu politiniu bei religi! niu įsitikinimu, ko daugelis kitu kraštu lieI tuvišku kolonijų pasigenda.
j Būdama ištikima mūsų tautos idealams,
DBLS energingai prisidėjo prie visu žygiu
vedančiu i mūsų tautos išsilaisvinimo. Buvo
išnaudotos visos galimybes, atlikti dideli
mūsų tautos propagavimo darbai šiame
krašte, supažindinant anglu visuomene su
mūsų tautos kančiomis ir teisėmis i Nepri
klausoma gyvenimą.
Stovėdami naujai atvykusiu tautiečiu
interesu sargyboje, DBLS ne tik gynė atskiru
asmenų, jos nariu, interesus, bet nuolatinė
mis pastangomis prisidėjo prie visu atvyku
sia lietuviu gyvenimo sąlygų pagerinimo.
Siu faktu akivaizdoje, nuveiktieji darbai,
Jriej_apjs stovintieji uždaviniai ir įvykiu
iida—-pdro^lpT,' kad išlaikiusi savo tarpe
vienybe, DBLS tikrai įrašys nemaža lapa
mūsų tautos istorijoje.
Sveikindamas šia proga visus Sąjungos
narius. Centro Valdybos vardu kviečiu visus
nepalaužiamai tikėti rytojumi, dar daugiau
suglaudinti savo eiles, įsisamoninti siekimus,
nepasiduoti vienybe skaldančioms įtakoms
ir sąžiningai, su užsidegimu, nešti gyvenimo
mums uždėtas pareigas, kad laimėjimas būtu
mūsų! O tas laimėjimas — LAISVA LIE
TUVA !
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GELEŽIES IR PLIENO ĮSTATYMAS
LORDU RŪMUOSE
Pereita ketvirtadieni pradėjo svarstyti
Lordu Rūmai Geležies ir Plieno pramones
suvalstybinimo istatyma, kuri Zem. Rūmai
priėmė nežiūrint smarkios konservatorių
partijos opozicijos. Lordu Rūmuose kon
servatoriai turi dauguma ir jie galėtu ta
istatyma atmesti, bet jie to nedarys, nes
skaito, kad įstatymas buvo priimtas gyven
toju išrinkto Parlamento. Tačiau jie numato
pasiūlyti pakeitimą, kad įstatymas įsiga
liotu tik po nauju rinkimu, tuo atveju tauta
galėtu aiškiai pasisakyti (laike rinkimu) ar
ji to nori, ar ne. Konservatoriai sako, kad
jei jie laimes sekančius rinkimus, ta
istatyma jie atmes.

NAUJAS SOCIALISTU
INTERNACIONALAS
Atstovai iš 38 kraštu, atstovauja 43 mili
jonus
organizuotu
darbininku,
nutarė,
Ženevoje susirinkę, sukurti nauja nekomu
nistiška tarptautine darbininku organizacija.
Tenka laukti aštrios kovos tarp naujos
organizacijos ir prokomunistines Pasaulinės
Profs-gu Federacijos, kuri giriasi atstovau
janti 60 mil. darbininku. Per paskutine
šios organizacijos konferencija laisvu kraštu
profs-gos iš jos pasitraukė, nes nenorėję būti
organizacijoje,
kuri yra kontroliuojama
valstybiniu-komunistiniu profs-gu. Naujai
or-ijai pritaria abi didžiosios JAV profs-gos,
Britu, Prancūzu ir kitu kraštu panašios
organizacijos.
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PASISEKIMAS PAVOJUJE

V. Europos valstybių piniginio atsiskaity dideli ir reikalas liko atidėtas iki šio trečia ginimo doleriais, už ka Belgija jau galėtu
mo sistema susidūrė su dideliais sunkumais. dienio. Britanija ir Belgija laikosi priešingu pirktis prekių JAV, kur kainos yra žymiai
Tuo reikalu Paryžiuje susirenka (trečiadieni) nuomonių ir dėl j u laikysenos kilo krizė. mažesnės, nei Britanijoj. JAV ta belgu norą
visu Marshallio plano valstybių Finansų Belgija nori kad Britanija dali sterlinginiu karštai remia, nes nori, kad iš j u galimai
Ministerial konferencijai.
Pereita savaite kreditu (50%) sutiktu iškeisti i dolerius ar daugiau pirktu, tikėdama, kad tuo būdu
Briuselyje buvo mėgintas surasti kompro auksa, t.y. belgai nori, kad už i Britanija galėsianti likviduoti beatsirandančia bedarbe
misas, bet nuomonių skirtumai buvo per eksportuojamas prekes jie gautu puse atly savo krašte.
Britanija tam priešinasi, nes jos doleriu
ar aukso rezervai yra maži. Jei būtu pri
imtas belgu pasiūlymas, britai turėtu arba
numušti svaro verte, arba dar sumažinti
importą iš dolerio kraštu. Ir viena ir kita
Katalikai turi būti pasiruošė tapti kankiniais
išeitis skaudžiai paliestu britus.
Pereita
sekmadieni
visose
kataliku ateityje tikintieji tegalės gauti instrukcijas,
JAV irgi susirūpinusios, — žmonės mažiau
bažnyčiose Čekoslovakijoje buvo perskaity nes jis pats esąs policijos priežiūroje ir jo perka, o eksportuoti mažai tegali dėl doleriu
tas naujas Prahos arkivysk. Berano pasto konsistorija perimta vyriausybės.
trūkumo užsienyje. Iš to seka bedarbystė,
racinis laiškas, kuri pasirašė visi Čekoslo
Prahos vyriausybė tuoj po to uždraudė kuo JAV profsąjungos yra labai susirūpinu
vakijos vyskupai. Jame griežtai pasmer kunigams skaityti ta laiška ir suvaržė sios. JAV Finansų Ministeris atvyksta i
kiama vyriausybes remiama “ kataliku susirinkimu laisve.
Europa šių klausimu nagrinėti.
akcija," taipgi ten idėtas Popiežiaus eksko
munikos dekretas, pagal kuri visi savanoriai
tu komitetu nariai yra ekskomunikuojami.
Arkivyskupas savo laiške įspėja visus
tikinčiuosius, kad jie. turi būti pasiruošė, jei
bus reikalas, pasekti, krikščioniu kankiniu
pėdomis.
IL3
Laiške paduodamas Vatikano radija bangu
Visu Commonwealth© kraštu Finansų mui, ap.arti doleriu ir ajjks
ilgis ir transliacijų laikas, nes tik iš ten Ministerial yra pakviesti i Londoną pasitari- mažėjimu.
Padėtis yra kritišką
iuS
stengiama padidinti eksportai do.i
kraštus. Rezervo minimumai irc
vumui išlaikyti skaitomas 50U-ti
_
šiuo metu jis tesiekia tik 4fT" rEffl pį} vjy
mažėja.
,
.Or7
Ministerial turi rasti būda^kaipl. padėti
Šis numeris yra šimtasis, šimtas numeriu tojui, užpildydami laikraščio skiltis.
ištaisyti. Yra du galima keka?: padidinti
Graži padėka jiems ;
savaitraščiui—nemažos kelio galas. Nemažas
eksportą i JAV arba i dolerio kraštus, ir
kiė- s — dar daugiau sumaži_rdj...irpp^>r^a^iš
M, Bajorinas,
dar ir todėl, kad gyvename tremties sąlygose,
K. Barėnas,
Amerikos.
-cr* / i fi—••
kad esame ne tik išblaškyti, bet dar ir
Br. Daubaras,
neiauge i naujas sąlygas, i tas sąlygas,
J. Dėdinas,
Britanija Imasi Vadovaujamos
kurios taip tampriai saisto mūsų asmenini
V. Izbickas,
gyvenimą. Gi nuo šio asmeninio gyvenimo
Roles Laisvai Prekybai
A. Kirkilionis,
ir nuo tos aplinkos, labai didele dalimi,
kun. J. Kuzmickis,
Nors Marshallio Planas ir atnešė Europai
priklauso mūsų kūrybingumas bei nuotaikos.
St. Kuzminskas,
daug ekonominės naudos,. bet tarpusavis tu
Stipriai veikė ir šiandien vis dar tebe
J. Laumakys,
valstybių bendradarbiavimas ūkinėje srityje
veikia i laikraščio išsivystymą ir toji
E. Neveravičius,
nepasiekė norimu rezultatu-užsienio prekyba
aplinkybė, kad šioji šalis — Britanija, taip,
J. Vilčinskas,
tebėra suvaržyta ir atskiros valstybės tebėra
palygintus, maža nuošimti intelektualiniu, o
R. Spalis,
apsibarikadavusios importo licenzijomis.
ypač
žurnalistiniu
pajėgu
tepritraukė.
kun. J. Steponaitis,
Kiekvienam turi būti aišku, kad tokia
Laikraščiui tarpti, tobulėti ir augti yra dvi
V. Steponavičius,
padėtis
turi privesti prie siauros autarkinės
pagrindinės sąlygos: bendradarbiu pakanka
M. šilkaitis,
mas kadras ir lėšos. Jei lėšų klausima šiaip ir visai eilei kitu, kiek rečiau pasirodančiu ekonomijos, kuri savo keliu gali tik suma
žinti žmonių gyvenimo standarta.
taip ir pavyko, bent pakenčiamiau, išspręsti, ” BL ” puslapiuose, talkos bendru.
Atsakingi asmenys supranta, kad laisva
tai bendradarbiu reikalas stovėjo ir stovi
Šiandien, atverčiant ioi lapa, akivaizdoje
blogesnėje padėtyje.
paties gyvenimo statomu platėjimo ir prekyba yra butiniai reikalinga, ir kad ji
Britanijoje turime tik keliolika plunksnos gilėjimo problemų, drąsiau galima žvelgti i ilgainiui visiems turi išeiti naudingesne.
darbininku (palygintis su Vokietijos ar JAV ateiti ir kurti planus. Bet palikime juos Nelaimė, tačiau, iki šiol nė viena valstybė
lietuviu žurnalistinėmis pajėgomis, tai labai šiandien nuošaliau, neužbėkime gyvenimui nenorėjo būti pirmoji ir atidaryti savo duris
mažai), vieni ju su didele patirtimi, kiti tik už akiu, palaukime Visuot. Sąjungos atstovu nevaržomai prekybai,tu o netenkant kiek
tremties metais tepradėjo darba. Bet visi suvažiavimo, kuris tars savo žodi ju išsipil svetimos valiutos.
(su maža išimtimi) nuoširdžiai stojo talkon dymui.
Britanija, jausdama savo pareiga, kaipo
savajam laikraščiui, aukodami savo liuosRedakcinė Kolegija ir artimieji bendra vadovaujanti šalis Vakaru Europoj, pirmoji
laiki ir patirti. Suprasta, kad mūsų išeivijos darbiai, malonūs patarėjai, puikiai supran ėmėsi žygiu išlaisvinti prekyba iš restrikciju.
ir tremties, kolonija britu žemėje tegali pasi tame, kad dar esame tik vidurkelyje i pilnąjį Ji iteikė Europos Ekonominio Bendradar
tikėti tik savo jėgomis, kad jos reprezenta laikrašti, kad dar daug ko mums trūksta, biavimo Organizacijai (EEBO) pasiūlyma,
cija spausdintu žodžiu nėra vien leidėjo ar kad organizacinė stadija, tėra tik įpusėta, pagal kuri įvairios rūšies prekės būtu
redakcinio kolektyvo reikalas, bet reikalas kad dar daug darbo, kruopštaus ir didelio, leidžiamos i vežti i Britanija be licenzijų ir
visu pajėgiančiu darba dirbti. Kad darbas stovi prieš akis.
iš bet kurios valstybės, išskyrus doleriu
ne tik reikalingas plačiajai visuomenei, bet
Bet praeities patirts ir tas entuziazmas, kraštus.
ir būtinas. Kad spausdinto žodžio uždavinys tiek bendradarbiu, tiek platintoju, tiek
Britanija yra net pasiryžusi ta plana
šiandien jau nebesiriboja vien siaura infor skaitytoju, įgalina tikėti, kad visos kliūtys vykdyti ir viena, jei reikalas būtu ir kitos
macija, kad jis turi svarbia auklėjamaja bus nugalėtos ir mes, bendru pastangų valstybės nesutiktu to padaryti. Tai yra
misija, kad jo uždavinys, lygiai taip pat rezultate, sukursime toki laikrašti, koks jis drastiškas posūkis pokariniame gyvenime,
svarbus, palaikyti tremties lietuvio morale, turėtu būti, koks tinkamai reprezentuotu atsisakant nuo šiol egzistuojančiu bilateriapadėti jam pakelti sutinkamus sunkumus ir Didž. Britanijos lietuviška kolonija ir liniu ekonominiu sutarčių.
būti jo darbu ir minčių veidrodžiu.
geriausiai
patarnautu
visai
skaitytoju
Britanija tikisi tuo pasiekti dvieju tikslu :
Kiek tai pavyko, — spręs ateitis, žvelg šeimai.
padidinti prekybini pasikeitimą prekėmis
dama iš didesnės laiko perspektyvos,
Šioj sukakty negalima praeiti negirdomis Vakaru Europoje ir isileidžiant daugiau
vertindama mūsų darbo sąlygas ir pasiektus nepaminėjus ir tuos nuoširdžius laikraščio prekių i Britanija iš užsienio, norima
rezultatus, bet jau šiandien galima teigti — ekspedijavimo talkininkus, kurie jau treti sudaryti konkurencija vietiniams pramoni
buvo dirbama- nuoširdžiai, su užsidegimu ir metai, taip su gražiu reikalo supratimu, ninkams ir tuo numušti prekių kainas
ir meile. O tai jau daug.
padeda “ Britanijos Lietuviui ” greičiau viduje. Tas atpigintu gyvenimo standarta,
Nesustokojo entuziasmo, taip malonūs pasiekti savuosius skaitytojus.
ko ypatingai reikalauja darbininkai ir
prisiminti
bendradarbiai,
pasišventėliai,
Sujungtos rankos tesuteikia stiprybe palengvintu Britanijai konkuruoti pasau
atidavė savo poilsio valandas (po sunkiu ateities darbams!
linėje rinkoje padidinant eksportą.
dienos darbu) mielam sesei ir broliui skaity
A. J. KAULENAS.

NAUJAS ARKIVYSK BERANO LAIŠKAS

COMMONWEALTHO MINISTERIAI SAUKIAMI
PASITARIMUI
«
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STREIKAS BERLYNE
PASIBAIGĖ

GRAŽIAUSIOS KIOTII2S RARRUOSE
PIRMAJAM LIETUVIU ŽURNALISTU
SUVAZIA VIMUI LO VlfONi:
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Po ypatingai aštraus rašto, kuri trys
Berlyno komendantai (JAV, Brit, ir Pran
cūzijos) iteikė streikuojantiems Berlyno
geležinkeliečiams ir miesto burmistrui prof.
Reuteriui, streikininkai sutiko baigti streiką
ir pradėjo darba. Komendantai savo rašte
pažymėjo, kad pradžioje jie pripažino
DBLS CENTRO VALDYBA ir
) streikininku reikalavimu teisingumą, bet
atsižvelgiant i Berlyno gyventoju gerbūvi,
•BRITANIJOS LIETUVIO” REDAKCIJAI o taip pat i Paryžiaus konf. nutarimus ir
Gelž. Direkcijos duotus pažadus, tolimesnis
streikas esąs nepateisinamas.
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“ BRITANIJOS LIETUVIS “
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Ant. Pačkauskas

Norėčiau

(Siauroje

Norėčiau aš, tėviškėn savo parėjės,
Su beržu pakluonės vargais pasiguost,
Prisėst ant akmens už sulinkusios
klėties
Ir ilgėsi gilu klevams išdainuot.
Norėčiau ramunės žiedely rasotam
Benamio daluže-skausmus paskandint.
IS pievų purienų svaigumo geltono,
Ta džiaugsma žaliųjų dienu susirinkt.

Ir taip kada sielvartas' širdi man gelia
Kai skausmas beribis pražysta
veiduos.
Norėčiau parėjės i tėviške savo
Benamio daluže-vargus išdainuot.

NAUJOVIŠKI KEISTUMELIAI. Birželio
19 dienos “ The Observer “ ryšium su
Paryžiaus konferencijos pabaiga pateikia
eile klausimu. Vadindamas pačia konfesMJijiS, ne
rencija, priešingai anksčiau įvykusioms,
laikraštis
dramatine,
bet
paslaptinga,
I_“_____
straipsnyje “ Padžiaus Paslaptis ” klausia:
“ Kodėl rusai taip jos norėjo, jeigu neketino
pasiekti rimto susitarimo? Kodėl tiek^daug
principiniu nesutarimu sukėlė tiek mažai
blogos nuotaikos ?
Kodėl išeikvotos 3
savaitės laiko tuštiems pasikalbėjimams, kol
imtasi spręsti realius reikalus?
Ir kokia,
pagaliau, viso to išvada? Tai nebuvo aiškus
subirėjimas, tai galima laikyti mažu susi
tarimu. —
Bet iš kitos pusės, bet kurio Vokierijos klausimo išsprendimo perspektyvos

MUSU PRIAUGANČIOS KARTOS REIKALU
ARNE TAIP IŠSPRESTINAS VAIKŲ ŠVIETIMO KLAUSIMAS?
Rašo—Alfredas Kirkilionis
Mūsų prieauglio-vaiku švietimo ir tauti
nio auklėjimo klausimu nekarta buvo
kalbėta, bet praktiškai susidūrus su savųjų
mokyklų atgaivinimo ir steigimo kliūtimis,
iš esmės sąlygos nepasikeitė. Lietuviškos
mokyklos klausimas ir toliau liko atviras.
Ne tik atviras, bet ir be ypatingu vilčių,
kad šie reikalai ateityje galėtu pagerėti.
Daugumas mūsų vaiku įsijungė i angliškas
mokyklas. Neimant šio reikalo perdaug
smulkmeniškai, nedarant " mikroskopinio ’’
skirtumo tarp mūsų mokyklos lygio ir
angliškosios, bus galima sutikti, kad vaikas
ir angliškoje mokykloje isigys, jei jau ne
gera, tai bent pakankama išsimokslinimą.
Ir čia jis išmoks skaityti, rašyti (žinoma, ne
lietuviškai), aritmetikos, geografijos ir kitu
mokslo dalyku.
Daleiskime, kad tuos, kurie neturėjo
progos lankyti lietuviška tremties mokykla,
šiuo atveju, su lietuviška abėcėlė, su lietu
viška knyga, supažindins vaiku tėvai, o
prie gereniu noru pramokys ir kiek
lietuviško rašto.
Bet lai tik bėdos priemonės, kurios lietu
viškos mokyklos klausimo ne tik neišspren
džia, bet ir nepakeičia. Vaikas bus reika
lingas daug ko iš tu mokslo sričių, kurios,
. paprastai,
būdavo prieinamos savosios
mokyklos aplinkoje.
Juk reikia vaikui suteikti ne tik tai, kas ji lavintu, bet ir tai,
kas ugdytu jo siela, įkvėpiant jam tautini
jausma, — formuot jo lietuviška dvasia.
Tam mes turėtume ji supažindinti su savaislietuviškais dalykais: savosios' tėvynės
pažinimu, jos geografija, gamta, istorija, su
gimtąją tėvu kalba. Mes ji turėtume supa
žindinti ir su mūsų šviesios atminties
asmenimis. Juk tai labai svarbūs ir reikalingi vaikui žinoti dalykai, jei norima, kad
jis išaugtu susipratęs, savo krašta pažįstas
ir ji mylintis lietuvis.
Neatsargu būtu teigti, kad šia spraga
galėtu užpildyti tėvai. Ne visi sugebės. Ne
visi turės ir noro, ne visi atkreips reikiamo
dėmesio i tai. Ir, galu gale, tai nebūtu
protinga palikti vien tėvu valiai, kada šių
reikalu išgvildenimui dažnai bus reikalinga
mokytojo-pedagogo patirtis bei sugebėjimais
Tad kaip visa šia problema išspręsti, jei
neistengiam sudaryti lietuvišku mokyklų ?
Tas ir sukelia visa galvosūki. Juk pasiūly
mu sustojusiam mokyklos darbui išjudinti
kaip ir nėra, nebent — NEAKIVAIZDINIO
ŠVIETIMO SISTEMA.
Priemonė ne nauja. Šis mokymosi būdas
veikė ir Lietuvoje, tik jis buvo taikomas
daugiausia suaugusiems. Tai buvo vargo
priemonė. Vargas ir šiandien iškelia reikalą
susidomėti šiaja “ mokykla.“
Tektų ši
mokymosi būda iš pagrindu rimtai pastudi
juoti. Ar negalima būtu šiuo keliu pravesti
ir mūsų vaiku švietimo ir auklėjimo reikalą?
Aišku, kad vaikas savo savarankišku
negali prilygti suaugusiam. Ne taip jau
lengvai susidoros su dėstomuoju dalyku, bet
padedant tėvams (čia ir j u uždavinys jau
bus kur kas lengvesnis) arba suaugusiems,
manau, galima būtu pasiekti ne visai blogu
rezultatu.
Galu gale tai vistik būtu
daugiau, nei kad iki šiol — nieko.
Tikiu, kad šis siūlomas būdas, kaip ir visi
nauji dalykai, atrodys kaip nevisai gera ir
patikima priemonė. Neteigiu ir aš, kad tai
yra viena iš geriausiu priemonių, bet šiuo
atveju vienintelė, kuri gali atgaivinti mūsų
mokyklos auklėjimo ir švietimo darba, ypač
kad kitu keliu ir būdu nėra.
Neakivaizdinis vaiku mokymas vedamas
ir kitose šalyse. Plačiau šis metodas žinomas
ir išplitęs, kaip “ post school,” yra Austra
lijoje, kame labai dažnai dėl dideliu toliu
vaikai negali lankyti- mokyklų.
Tokiu
“mokyklų“ rezultatai jei ir nėra tolygūs
tikroms mokykloms, bet jie nėra ir tiek
blogi, kad nepateisintu i tai idėtas darbo,
vargo arba su tuo surištu išlaidu kaštus.
Apskritai, švietimo klausimo išsprendimas
niekad nebuvo ir nebus be kliūčia. Pirmiau
sia susidursime su lėšomis.
Vieni tėvai
neistengs padengti išlaidu. Bet atsiminkime,
kad PRIAUGANČIOS KARTOS AUKLE-

J IMAS NIEKAD IR NEBUVO VIEN
PRIVATUS TĖVU REIKALAS. Normaliais laikais tuo rūpinosi vyriausybė, skir
dama tam reikalui lėšas ir 1.1. Tremtyje
dalis tu pareigu turi atitekti visai visuome
nei. Reikalas labai svarbus ir degamas, nes
čia sprendžiamas likimas jaunu j u lietuvišku
sielų, kurios TURI IŠLIKTI lietuviškos, jei
tikime ir dirbame Lietuvos prisikėlimui. Ne
sužalotu, bet sveiku dvasia lietuviu pasiges
mūsų tėvynė prisikėlusi iš kančių ir ryzdamosi kūrybiniam darbui.
Pats laikas i
rimta darba, kad nebūtu vėlu.
Britanijos kultūriniam gyvenimui vado
vaujantieji veiksniai turėtu rimtai atkreipti
dėmėsi i tai.

įvykiu

paraštėje)
partijas, dabar jie ėmėsi naikinti mažiausius
bent kiek nepriklausomos minties pasireiški
mus.
Iš kur, tad, tasis Vakaru varu varomas
“pasitenkinimas,’’ kad konferencija nepasi
baigė visiškai fiasco?
I ta klausima nesunku bus atsakyti,
pažvelgus giliau i abieju pusiu gyvenamus
momentus. Sovietai turi savo vidaus nesu
tvarkytu klausimu, o taipgi rūpesčiu su
satelitais. JAV-bėse ūkinio gyvenimo tempo
susilpnėjimas silpnina aiškios tolimesnės šio
krašto politikos pagrindus.
Žodžiu, ir viena ir kita pusė turį iieišaiškintu dalyku savu viduje, abi pusės nori
kiek laiko ir ramybės pasvarstymui, ka
beveikti toliau. Geriau pasakius, ne ka
beveikti, bet kaip beveikti toliaus, nes
dvieju pasauliu kova tesis ir turi testis
toliau. Abieju pūsiu politikos linijų keiti
mas tegali būti taktinio, o ne esminio
pobūdžio. Todėl abi pusės džiaugiasi, susi
tarusios tik tiek: nekelti šaltojo karo
tempąratūros.
Taj vienas iš mūsų laiku keistumėliu —
džiaugtis, kad konferencija pasibaigė susita
rimu . . . nesusitarti.

Rašo—GABRIELIUS PUŽAS
‘
į
‘liko beviltiškesnės, negu bet kada. Tad ar
huvo padarytas žingsnis taikos link ar karo
(link?
*' Atsakyti i tuos klausimus nėra paprastas
dalykas. Lengviausia, gal, atsakyti i klau
sima, kodėl Rusija, neturėdama nieko
pasiūlyti, norėjo tos konferencijos, ir kodėl
Vakaru valstybės taip ilgai rodė kantrybe
akivaizdoje nesutarimu ir trukdymu. Todėl,
kad kiekviena pusė norėjo patirti, ka turi
galvoje kita.“
Siam kartui pasiekta “ modus vivendi “
Vokietijoje, vadinasi, šiokio tokio sugyve
nimo, išlaikant esama būkle Vokietijoje, kai
dvieju pasauliu siena kerta ne tik pati
krašta, bet ir didžiuli miestą, Berlyną.
Susitarta ir dėl taikos sutarties su Austrija
projekto.
Dar jei pridėsime tam tikra
įtempimo sumažinimą bei naujo didžiosios
ketveriukės susitikimo numatymą — bus
viskas,
Vadinasi, praktiškai nepasiekta
nieko.
“ The Times ’’ vedamajame pradžioje
pareiškia džiaugsma, kad konferencija ne
pasibaigė visišku nieku, bet gale suabejoja
dėl praktiniu jos nutarimu įgyvendinimo.
Reziumuodamas “ The Times ’’ rašo: “ Tik
patyrimas galį parodyti, ar iš tikrųjų Sovie
tai keičia savo politika Europoje, ar tai
tėra pertrauka, turinti įgalinti komiriforma
kovoti su Jugoslavija ir sustiprinti savo
reples, apžiojančias svyruojančius satelitus.“
I ši klausima jau iš dalies bent galima
atsakyti. Tuo tarpu kai Vakarai džiaugiasi,
kad pavyko “ išlaikyti ligšioline šaltojo karo
temperatūra,“ kad nepavirstu karštuoju.
Sovietai jau sustiprino kova su Jugoslavija.
Tarp kitko neberemia Jugoslavijos teritori
niu pretenzijų i Austrija.
Satelitiniuose
kraštuose rusai Išnaikinę nekomunistines

DAR KARTA MUSU LAIKRAŠČIO REIKALU
Jau kelinta karta “ BL ’’ skiltyse yra
keliami jo paties reikalai.
Nemanau, betgi, kad to būtu buvę per
daug, todėl ir aš norėčiau ši ta iškelti,
klausima panagrinėti kiek plačiau, iš įvairiu
aspektu.
Šiandiena esame atsidūrė tokioj būklėj,
kad netrukus galime pajusti dideli lietuviš
kos spaudos trūkumą.. Vokietijoj išeina
mūsų laikraščiai baigia . savo gyvenimą.
Atrodo, j u amžius matuotinas ne metais,
bet menesiais.
Be savos spaudos gyventi nemokantieji
lietuviai jau dabar dėl to sielojasi, rūpinasi,
statosi klausima, kaip bus ir ieško būdu
grėsmei, pasilikti be savos spaudos, paša.linti.
Yra mūsų tarpe (deja, nemaža) ir tokiu
kurie spauda nesidomi.
Nesidomi jaja
daugiausia taja prasme, kad jos nesiprenumeruoja ir jos likimu nesisieloja. Bet
paskaityti laikrašti ar knyga bemaž visi
nori (tokiu, kurie visiškai nieko neskaitytu,
daug nėra). Tiek, kad “ nesidomintieji ”
spauda laikrašti ar knyga skolinasi iš
bičiulio ar pažistamo: “ Duok paskaityti,
— atseit, — juk tu jau perskaitei ”...
Šiaip ar taip, spaudos trūkumą pajus visi.
Ir tikrieji spaudos bičiuliai, kurie jai nesi
gaili šilingo bei rūpesčio, ir tie, kurie tik
pasiskaityti mėgsta. Tik pažiūrėkim, kaip
apspintamas laikraštis, kelis mėnesius ar
savaites jo nemačius.
Praktiškai, Vokietijoje išeinantiems lai
kraščiams susilikvidavus arba susiredukavus
ligi vieno kurio, ir tai laikinai, “ Br. Liet.“
pasiliks
vienintelis platesnio
pobūdžio
lietuviškas laikraštis Europos sektoriuje.
Gal nebetolimas laikas, kada jis, lietu
viško intereso verčiamas, turės būti nebe
lokalinio pobūdžio laikraštis, bet aptarnauti,
be Britanijos lietuviu, Prancūzijos, Belgijos,
toj pačioj Vokietijoj pasilikusius ir kt.
Vakaru Europos kraštu lietuvius.
Tiems uždaviniams atlikti “ BL “ turės
padaryti dar viena žingsni priekin.
Iš
lokalinio pobūdžio informacinio laikraščio—
persiristi i plataus pobūdžio, visu laikrašti
niu skyrių, leidini. Savo naujam uždaviniui
atlikti jis turės pavirsti jei ne dienraščiu,
tai bent 2-3 kartus i savaite leidžiamu
laikraščiu.
Bet ar šiandien " BL “ turi sąlygas tiems
uždaviniams atlikti? Tenka visu rilntumu
pažymėti, kad neturi. Jam stinga pagrin
diniu dalyku — lėšų ir bendradarbiu. Abu
tie momentai rišasi viena grandine. Be geru
bendradarbiu kadro nebus gero laikraščio,
be lėšų nebus bendradarbiu. Be gero tech
ninio spaudos parengimo nepadarysi geros
išvaizdos laikraščio, be pinigu nepasieksi
geros spaudos technikos.
Pagaliau, be
pinigu neišleisi laikraščio 2 ar 3 kartus
savaitėje.
Praeityje ir dabartyje teko ir tenka girdėti
daug karčiu kritikos žodžiu “ Br. Liet.”
atžvilgiu. KRITIKA DALYGAS BOTINAS,
NAUDINGAS IR GERAS. Tačiau, kad ji
tokia būtu, ji turi atitikti kai kurias sąlygas.
Visu pirma ji turi būti nusimananti,
konstruktyvi ir nuoširdi. Priešingu atveju

ji tėra tik tarškalas ir gali prilygti~šmeižtui.
Antra vertus — kritikai privalo turėti
morale teiše kritikuoti.
Vadinasi, turi
nusimanyti ,turi būti geros, o ne piktos
valios ir . . . būti bent laikraščio prenume
ratoriai, ne “ skaitytojai ”
ranku.
Stebint
didžiausius
ir
atkakliausius
" BL “ kritikus, tenka betgi padaryti
liūcina išvada, kad toli gražu ne visi jie
atitinka išminėtas sąlygas.
Kita syki tenka kritikai pripažinti nusi
manymą,
net
profesini
nusimanymą.
Tačiau, paklausus, ar gerbiamasis, galėda
mas bendradarbiauti, turėdamas tam net
vidaus pareiga, kaip profesionalas, esi ka
(nukelta i 4 pusi.)

KOMUNISTINES KINIJOS
“ TITOIZMAS ”
ambasadorius nacionalistinėj
JAV-biu
Kinijoj, nebelydi nacionalistinės Kinijos
vyriausybės jos pasitraukime i pietus.
Komunistams užėmus Šanchajų,, jis ten
pasiliko. Kursuoja
. ~gandai, kad jis ieško
kontaktu su komunistiniais veikėjais, visu
pirma su pačiu Mao Tse Tungu. Taip
tvirtina landūs ir nekorektiški žurnalistai.
Kyla klausimas, ar JAV nesvarsto kartais
. galimybės jau dabar pripažinti komunistine
Kinijos vyriausybe? Mat, amerikiečiai nėra
palaidoje vilti patraukti i savo puse
Raudonosios Kinijos vada. Jie tiki kiniečiu
komunistu “ titoizmu,” atseit, savotišku
" nacional-komunizmu ’’
ir mano, kad
užmezgė santykius bei prekyba su komunis
tine, bet “titoizuojančia“ Kinija, atitrauks
ja nuo Maskvos bei jos sprendžiamos itakos.
Tokiam amerikiečiu galvojimui šioki toki
pagrindą sudaro faktai, kad Maskva nesu
skubina pripažinti komunistinės Kinijos
vyriausybės, kad ji skrupulatiškai laikosi
visu diplomatiniu formų Kinijos vyriausy
bės atžvilgiu ir jos ambasadorius ištikimai
lydi ta vyriausybe jos klajonėse i pietus.
Nemaža pagrindą amerikiečiu galvojimui
suteikia ir tos aplinkybės, kuriomis buvo
priimamas Kominformo suvažiavime Praho
je komunistinės Kinijos atstovas gen. Ten
Tzu Hui. Ten jis buvo labai šaltai trak
tuojamas. Neypatingos pagarbos nusipelnė
ten ir pats Mao Tse Tungas, tik dešimtoje
eilėje išrinktas i garbės prezidiumą . . .
įžvelgus betgi i realia būkle, galima tokios
Sovietu bei Kominformo laikysenos priežas(nukelta i 4 pusi.)

F. N E V E R AVICI A US
Rašo—
Laikas labai greit bėga. Kai prieš kelio
lika metu S. Leskaitis pasirodė su nedrąsiu
savo SPCDU bandymu,
vienas kitas
įžvalgesnis kritikas galėjo įžiūrėti šiame
romane — novelėje pirmuosius naujai lietu
viu literatūrai gimstančio žanro — psicholo
ginio romano — simptomus. Tačiau apskri
tai paėmus, nei SPODAI, nei vėliau seku
sieji S. Leskaičio šioje srityje bandymai
nesulaukė didesnio nei publikos susidomė
jimo, nei rašytoju pagyrimo ar patalkininkavimo. Bereikalingai kieta ir kandi Balio
Sruogas kritika, suteikusi tada autoriui
" pusantro Dostojevskio ’’ titulą, vis dėlto
labai tiksliai nužiūrėjo jei ir ne rašytojo
atsiekimus, o jie buvo nemaži, tai bent
intencijas.
Pikta kritika 'Fabijoną Neveravičiu,
pasirodžiusi su DIENOVIDŽIO SUTEMO
MIS, galėtu gal irgi Išvadinti “ pusantro
Balzac’o “ ir lygiai taip pat išjuokti jo
pastangas isigilinti, įžvelgti iš vidaus, i
viena įdomiausiu
mūsų nepriklausomo
gyvenimo fenomenu — naujosios mūsų bur
žuazijos
kūrimąsi,
dvasinį
brendimą,
“ pagrindo po kojomis ” ieškojimą. Ir tai
būtu labai neišmintinga.
Ne dėl to, kad F. Neveravičius neužsitar-.
nautu priekaištu: trys jo novelės—apysa
kos, sudėtos i rinkini, būdamos labai
nevienodos vien jau paties autoriaus tiek
formos tiek turinio atžvilgiu jcihs statytais,
reikalavimais, daugumoj e..betgi priklauso
tam bastardiniam “ apysakų žanrui,“ kuris
pas mus, deja, jau turi visas šeimininko
teises, terodydamas, atrodo, tiktai mūsų
prozos nesugebėjimą išsivystyti iki univer
salaus ir vieninteliai šiais laikais pripažinto
žanro — romano, lygiai, kaip ir trūkumą
geros literatūrinės tradicijos kietai forma
liniai apvaldyti kita aukšto meistriškumo ir
kondensuotos rašysenos reikalaujanti žanra
•— novele.
Apysaka yra daugiau ar mažiau hibridinis
žanras ,ir visi mūsų klasikinės literatūros

korifėjai, ar tai būtu KUPRELIS, RAGA
NIUS ar KLAIDA, klaidžioja tarp Scyllos
ir Charibdės, neapvaldydami s.vo plepumo,
arba neturėdami jėgų konstruoti ant plataus
buities gabalo tvirta žmonių santykiu
kompozicija. F. Neveravičius, turis pilna
ir puikia romanisto medžiaga ir muskula
tūra, yra charakteringas ypač tuo, kad jis,
dėl jam pačiam geriausiai žinomu priežasčių,
kaip tiktai nusikalsta savo pašaukimui, ir
jo LIZDAI ANT SMĖLIO — įdomiausias iš
trijų dalykėliu — gali būti geru prieš laika
gimusio romano pavyzdžiu.
4 Užtenka palyginti F.
Neveravičiaus
atkurta gyvenimą ir žmones su paskutiniu
dvieju metu laureatu — Ramono ir Jaukaus
personažais, ir jau vien dėl to reikia gailėtis,
kad ivykO toks nelaimingas “ perankstyvas
gimdymas.”
Jankaus blankiems, apvaliems, be charak
terio,
personažams,
Neveravičius prieš
pastato gyvus, tikrus ir įtikimus, tipizuotus
žmones; vietoj Ramono personažu, kuriems
autorius iš anksto prisega ant nugaros
etiketes “blogas žmogus,“ “geras žmogus,”
5UTEMU žmonija.jau tuo charakteringa, ar
teisingiau pasakius, necharakteringi, kad
jos atstovai nėra nei geri, nei blogi, o šiaip
sau žmonės, kaip mes visi pasaulyje. Gyvu,
socialiniai pagristu, psichologiškai išnar
pliotu personažu virtinė stojasi prieš skaity
tojo akis, po sumanios ir plačios ekspozici
jos, pasiruošusi atsakyti į visas gyvenimo
keliamas psichologines, socialines, politines
problemas, vienu žodžiu — “ pasiruošusi
gyventi.“
Ir štai autorius, kaip kad
paprastai atsitinka mūsų “ apysakose,”
duoda tiktai viena, reliatyviai smulkia
intryga, išnarplioja ja, jei taip galima
pasakyti, keturveiksme teatrine schema —
ir palieka skaitytoja nepasisotinusi jo
sukurtu gyvenimu. Tuo pat metu nusiskriausdamas ir save — pilnumoje ncišvystydamas nei savo kaip dramaturgo, nei
ypač kaip romanisto telento.
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" BRITANIJOS LIETUVIS "

VARDAN TOS

LIETUVOS . . .

Puikūs Elmbridgė vyru darbai
MOOTA (Cumberland)
Birželio 19 Mootos stovykloje paminėjome
liūdnąsias pitmuju masiniu lietuviu trėmimu
i Sibirą sukaktuves.
Stovyklos koplytėlėje gedulingas pamaldas
atlaikė kun. Steponaitis. Po pietų stovyklos
salėje ivyko minėjimas, kuri atidarė vietos
DBLS skyriaus pirm. Katlioriu, pakvisdamas i garbės prezidiumą kun. Steponaiti,
gyd. Barkauska ir Stankevičių.
Pagerbus tylos minute žuvusius tremtinius
Sibire ir brolius partizanus Lietuvoje, kun.
Steponaitis ilgoje ir jaudinančioje kalboje
nupasakojo kankiniu kelia ir partizanu
didvyriškumą, ragindamas nepamiršti nie
kad ju sudėtu auku, semtis sau ryžto iš ju,
kad lengviau pakelti Siu dienu mūsų tremti.
Po šios paskaitos kalbėjo dar gyd. Barkau
skas, Devenis ir Katlioriu.
Kuklioje
meninėje dalyje pasirodė Barkauskienė ir
Kublinskas.
Minėjimas baigiamas Katlioriaus žodžiais
ir Tautos Himnu.
Birželio 17. Mootos lietuvius aplankė
DBLS Centro atstovas Laumakys. Padarė
labai idomia
informacine apžvalga iš
Sąjungos centro veiklos bei užsimojimu
Mootos lietuviai dėkingi Centro Valdybai ir
J. Laumakiui, už apsilankyma stovykloje ir
kartu tiki, kad centro atstovai ateityje
dažniau aplankys.

MANCHESTERIO ŽINIOS
— Pratęsus Namu Fondo akcijų platinima
iki birželio mėn. galo, Eccles sk. valdyba
sukruto. Buvo išplatinta 30 lakštu, o dabar,
talkininkaujant VI. Kupsčiui, parduota jau
iki 70 lakštu.
— Skyrius,
norėdamas
kiek
paremti
sergančiuosius (du nariai yra nedarbingi
džiovininkai), isteigė savišalpos kasa.
— Masiniu išvežimu metines Manchestery 
je paminėtos birželio 19^ Pamaldas atlaikė
ir lietuviška pamokslą pasakė latvis kun.
Mutulis. Minėjimui vadovavo Oldhamo sk.
pirm. J. Benderius, pasakydamas dienai
pritaikyta kalba. Ilgesni pranešima padarė
Rochdale sk. pirm. D. Dainauskas. Po akto
P. Masiulis ir jaunasis Venckus padekla
mavo, o St. Gaidelio vedamas mišrus choras
sudainavo tris dainas.
— Lovvton sk. liepos 23d. 'Manchesteryje
organizuoja triukšminga litaratūros vakara.
— Birželio 20-25 Manchesteryje vyko
didžiulis anglu muzikos, dr£nos ir šokiu
festivalis.
Programoje pasirodė ir St.
Gaidelio vedamas lietuviu choras, sudainuo-

Iki šiol mūsų literatūra gyveno beveik
išimtinai kaimo — visokiu gerybių šal
tinio ir įkvėpėjo temomis. Privalomas
gamtos jausmo puoselėjimas, trafaretiniai
kaimo buities tipai — su blogais rusu žanda
rais, girtais pristavais, šauniais knygnešiais,
arba vėliau, žemės meilės, pavydo, keršta
vimo, nelaimingos jaunamartės temomis---ir visa kita butaforija per trumpa, palyginti,
laika išsėmė ši žanra.
Kaimo tematika
prozoje, lygiai kaip tėvynės meilės ar net
moters meilės temos lyrikoje, dėl savo greito
" susivartojimo ”
pasidaro vienomis iš
sunkiausiu temų, reikalaujančiu didelio
meistriškumo, ir reikia Flaubert’o, norint iš
nieko, iš PAPRASTOS ŠIRDIES padaryti
šedevrą !
Tuo tarpu miesčionijos siužetai, savo
teikiamu temų diapazono platumu, leidžia
pasireikšti geriems antros ir trečios eilės
rašytojams. Nesuklysiu, manau, teigdamas,
kad lietuviškas romanas, kaip standartinis
geros, subrendusios literatūros kuone esminis
elementas, kaip} būtina sąlygą a'ukštos
kokybės literatūrinei produkcijai atsirasti,
galės gimti tiktai buržuazinio gyvenimo
rėmuose.
Ši nuomonė jokiu būdu neturėtu būti
interpretuota, kaip kokios nors ypatingos
meilės ar simpatijos buržuazijos dorybėms
pareiškimas. Miesčionijos klasė, kaip ir
visos kitos klasės, turi ir savo ydų ir priva
lumu, ir gal daugiau ydų, negu privalumu.
Siekimas, politinėje ir socialinėje plotmėje,
vienu šuoliu, kaip per griovį, peršokti mūsų
visuomeninėje
evoliucijoje
kapitalizmo
stadija ir iš, palyginti, primityvios kaimo
medžiagos kurti tiesiog beklasine visuomene
— A PRIORI turėtu būti tik sveikintinas,
tačiau realiai įžiūrint tiktai labai menkus
šansus, dabartinėje mūsų politiniu ir socia
liniu nuotaiku visumoje, tokiai ekonominei
ir, svarbiausia, dvasinei revoliucijai realizuo
tis. Lietuviškoji buržuažTja, ar to norime
ar ne, kuriasi ir susikurs, ir jokie sentimen
talūs “ grįžimo i karna ” šauksmai jos

|

pantu ir kokia milžiniška kova veda dėl
savo krašto laisvės.
Tai nuopelnas šio
nedidelio būrelio vyru, kurie nesigaili nei
darbo, nei sunkiai uždirbto pinigo.
Reikia Vasario 16-taja minėti — deda po
švara, reikia koncertą rengti-deda po švara,
reikia Tautos ar Namu Fondams paremti ir
čia pinigo nesigaili.
Tiesa, yra keletas
"labai išmintingu, labai protingu." Jie
gražiai pakalba apie tėvynės meile, apie
Baltic, kur yra Lithuania. Žino, kokias
tauta kančias kenčia nuo raudonųjų okutautos kančias, bet kai reikia paremti

Tautos ar Namu fondus . . . Ne . . .
Atranda daugybe priežasčių priežastėliu.
BIRŽELIO 19 d. šie vyrai surengė Lietu
viu tautos tragedijos minėjimą. Minėjimo
dalyvavo didelis skaičius ir apylinkės
lietuviu.
Savo atsilankymu
minėjimą
pagerbė DBLS pirmininkas p. Varkala.
Pirmininko atsilankymas daugumai buvo
staigmena ir jo pranešimas-paskaita padarė
gilu ir malonu ispūdi.
Šia proga buvo surengta PARODA, kuri
tesėsi visa savaite.
Dauguma parodos
eksponatu sudarė žinomieji p. Daunoro
rinkiniai, išdėstyti dvejose salėse.
Noru
parodos vieta buvo ir nelabai palanki,
pačiame miesto pakraštyje, Elmbridge hostelyje, tačiau lankytoju visas^dienas buvo
apsčiai.
Šitokio masto, paroda čia buvo
Tad easter yj e
pirma karto ir savo eksponatu puikumu
lankytojus stebino. Tai matyti iš lankytoju
Kiekvienas lietuvis su skausmu širdyje žodi angliškai, paaiškindamas šios dienos gražiu atsiliepimu, įrašytu svečiu knygoje ir
prisimena tragiškąsias 1941 m. birželio prasme. Puikia ir išsamia paskaita anglu iš parodos aprašymo vietos laikraštyje
dienas, kada dešimtys tūkstančiu mūsų kalba skaito svečias iš Full-Sutton J. "Citizen" (49.VI.18).
tautiečiu raudonojo okupanto buvo ištremti Dėdinas.
Minėjimo ir parodos surengimas — DBLS
Lietuviškai paskaita skaito kun. Kuz Elmbridge skyriaus valdybos nuopelnas,
i tolimąjį Sibirą kančioms ir mirčiai. Užlie
jus antra karta bolševikinei bangai mūsų mickis, primindamas sunku lietuviu tautos kurios pirmininku yra p. V. BACENAS.
tėvnye, anų pirmųjų keliais vėl keliavo ir kančių kelia ir ragindamas nenustoti vilties
Visa parengima maloniai rėmė ir teikė net
tebekeliauja nebe dešimtys, bet jau šimtai bei būti ištvermingiems ateities kovoje.
medžiaginės
paramos Elmbridge hostelio
Meninėje dalyje Bradfordo sk. mišruš
tūkstančiu tauriu lietuviu.
ad m inistrac i j a.
choras,
vadovaujamas
J.
Juškos,
duoda
Ta liūdna sukakti kasmet mini visa
V.I.
dainų, poezijos bei prozos kūriniu montažą,
tremtyje esanti lietuviu bendruomenė.
vykusiai paruošta kun. J. Kuzmickio.
BIRŽELIO 19. toji sukaktis, vietos DBLS
Tai buvo vienas iš geriausiai pavykusiu
skyriaus inciatyva, buvo minima TADCAS- minėjimu, kuriuos Tadcasteris kada nors
Šokėja JADVYGA LEVICKAITE |
TERYJE. Minėjimas pradedamas pamaldo turėjo.
Už tai Tadcasterio lietuviai yra
mis, kurias atlaiko kun. Kuzmickis ir pasako nuoširdžiai dėkingi kun. Kuzmickiui, J. X
ir EDVARDĄ BUTKU,
X
gražu pamokslą. Pamaldų metu gieda Tad- Dėdinui, mieloms sesėms ir broliams bradcasterio vyru choras, pasirodydamas su fordiečiams ir chorvedžiui J. Juškai.
sukūrusius lietuviška šeima, sveikina
nauju giesmių repertuaru.
Šioji gražiai paminėta sukaktis dar karta «
MANCHESTERIO LIETUVIU $
Po pietų Church School salėje ivyksta priminė mums mūsų šventąsias pareigas
MENO ANSAMBLIS
»
minėjimo aktas, dalyvaujant vietos bei savo tautai ir tėvynei, kuriu niekas neturi $
apylinkių lietuviams ir svečiams anglams. teisės pamiršti.
Skyr. pirm. P. Barauskas taria atidarymo
J. R-ius.
Beveik prieš dvejus metus i Gloucester
priemesti atkėlė buri vyru žemes ūkio
darbams. J u tarpe ir didoka skaičių lietu
viu. Šiandien ju skaičius sumažėjęs: vieni
vedė ir išsikėlė gyventi pas žmonas, kiti
išvažiavo geresniu darbu ieškoti, kai kas
išvyko ir i Kanada.
Tačiau likusieji
nesnaudžia.
Jei anksčiau sutiktas anglas išgirsdavo
žodi Lithuania, neretas klausdavo, kur yra
toji šalis : Azijoje, Australijoje, o gal pietų
Afrikoje? Tai šiandien jau žino, kur yra

Liūdnosios Sukakties Minėjimas
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damas " Laisvės daina ” ir " Stikliukėlis. ”
Šokėjams neteko pasirodyti-jiems skirtas
laikas buvo pražiopsotas.
— Eccles skyriuje per neilga laika susikūrė
dvi lietuviškos šeimos: Končių ir Butku.

RELIGIJA NE PRIVATUS
REIKALAS

kad apgyventu visa žemės paviršiu; jis
pažymėjo paskirtus laikus ir j u gyveiymo
ribas, kad jie jieškotu Dievo, ar neapčiuops
Jo arba ar neras, nors Jis yra netoli nuo
kiekvieno mūsų (Apd. 17, 26-7).
Dėl to negalimas dalykas, kad Kūrėjai
savo kūrinio sieloje nesužadintu Dievo
ilgesio, kad neidiegtu nerimo, kuris judina
žmonių protus ir neramina širdis, kol su šv.
Augustinu prisipažista: ‘ ' Sutvėrei sau mus,
Viešpatie, ir nerami žmogaus širdis, kol
neatsilsės Tavyje.”
Taigi, religija, galima' sakyti, priklauso
tiesiog žmogaus prigimčiai (anima humana
naturaliter Christiana ėst — žmogaus sieti
savo prigimtimi yra krikščioniška). Religija
nėra privatus dalykas, nes dalyku esmėj©
rūpinamasi ne tiktai atskiro
žmogaus
vertybe, bet visos žmonijos verte ir kilnu-,
mu.
•.
Religija yra viešas reikalas, dėl to apie ja?
tiek kalbama ir rašoma. Net tie, kurio
kovoja prieš religija, kurie jos nepripažįstą,j
taipgi negali negalvoti ir nekalbėti apie ja.
Viskas jiems primena religija : mintis api©
religija nesulaikoma jėga braunasi i ju vidų
nors jie visomis jėgomis kratosi jos.

Žinomasis Thorez savo knygoje " Prancū
zijos didybės politika " rašo:
— Pierre Rigault, anksšiau buvęs komu
Nottingham’o lietuviu-choro RŪTA koncer
tas ivyks 1949.7.9 d. 5 vai p.p. " phoenix ’’ nistinio jaunimo vadas, vokiečiu sušaudytas,
paskutine, savo gyvenimo valanda parašė:
Club’e, Trent Bridge Schools, Green St., " Esu tiktai lašelis kraujo, kuris patrės
Nottingham. Po programos ŠOKIAI. Kvie prancūzu žeme." — Jacėues Decour pasku
tine valanda taipgi sako savo draugams:
čiame atsilankyti. CHORO VALDYBA.
" Jaučiuosi beveik kaip lapas, kuris krinta
nuo medžio . . . Mūsų didvyriai žinojo, jog
išsisklaidys nebuityje bet ju dvasia gyvena
mūsų žmonėse ir veda Prancūzija i šventa
paskirti."
— Iš tikrųjų, jeigu žmogus nepripažįsta
Dievo, jis garbina kokį nors " herojų.”
Garsusis rusu rašytojas F. Dostojevskis apie
savo tauta rašė:
— Rusas lengvai palieka ateistu, lengviau,
nei bet koks žemės rutulio gyventojas.
Mūsiškiai ne tiktai lieka ateistais, — jie tiki
formavimosi proceso nesustabdys, gal tik i ateizmą kaip i nauja, religija, net nepas
PAMALDOS
tebėdami, kad jau i nieką netiki.
pakreips neigiama kryptimi.
HALIFAX St. Mary’s bažnyčioje pamal
Jeigu
Dievas
sukūrė
žmogų,
kad
Ji
Taigi, tautiniai ir politiniai galvojant,
dos liepos 9 d., 11 vai.
»
literatūros
domėjimasis
" inteligento," pažintu ir garbintu, tai visai natūralus
dalykas,
jog
kartu
davė
jam
priemonių
ROCHDALE
Pallotine
Sisters
Koplyčioje
"miesčionio" tipo kūrimusi yra sveikinti
(40,
William
Str.)
pamaldos
liepos
10 d...
geriau
pažinti
Kūrėja
:
nas ir skatintinas reiškinys.
— Jis padarė iš vieno visa žmonių gimine, 11 vai.
Nepriklausomybės
metais buvo
pats
kaitriausias lietuviškosios " inteligencijos "
i----------------------------------kūrimosi laikotarpis. Nauja klasė, istorijos
pašaukta, duoti tona visose mūsų socialinio
ir kultūrinio gyvenimo srityse, pastatyta
sukioti visus valstybinio aparato ratukus,
kūrėsi beveik iš nieko. Rusu palikti oku
paciniai valdininkai, prasimokiusiu lietuviu
Štai p. H. Piebalka (iš Bradfordo)'mums paslaptį, kodėl Britanijos lietuviai neperka,
atsivežtos rusės ir lenkės ponios, dažnai
tarnaitėmis buvę savo krašte, sulenkėjusios rašo: "Atviras laiškas ‘ BL ’ redakcijai." tautiniu namu statymo akcijų. Bet savo
bajorijos likučiai, sudarė taja atmosfera, Čia pat pažymėdamas, kad " Atspausdinta, gana ilgu laišku taip ir neišaiškina tos
Ir iš viso autorius neaiškina"
kurioje, naujiems vokiškiems, rečiau — suprantama, nebus, nes tam Jums trūksta paslapties.
prancūziškiems ir beveik niekad — angliš drąsos.” Gerbiamasis, tikrai mes Tamstos reikalo, o tik stengiasi "joti ” ant p. St.
kiems vėjams perpučiant, augo ir mokėsi pirmąją dali laiško neturime drąsos išspaus Kuzminsko, kam jis gėdina 14.000 Britani
Girdi:
" gyventi " iš kaimo atėjės naujas miesčio dinti, nes joje Tamsta labai nedžentelme jos lietuviu už lokiška miega.
Lietuviais gimė, lietuviais mirsime, nors
nis. Su visais savo juokingumais, nemok niškai užsipuola viena mūsų bendradarbi,
If
šiškumais, bereikalingais poniškumo perdė kur Tamsta ne polemizuoji su jo iškeltomis ir jūsų brukamu akcijų nepirksime."
jimais 1930-1940 metais kilo nauja m.esčio- mintimis, bet tiesiog iškolioji. Teliks toji uždeda taška, — reikalas aiškus ir baigtas.
Gerbiamasis jojike, — toliau rašo laiške
nijos karta, amalgavusi visus heterogeniškus laiško dalis tarp mūsų, bet gi antraja dali,
Bruškevičius, — paklausyk
ka sako
elementus ir jau susirūpinusi tiek savo kurioje Tamsta palieti Sąjungą, prašau, p.
Kanados bei Amerikos bimbininkai. Štai :
išviršinio,
tiek
ir
dvasinio gyvenimo Jūsų laiška paduodame:
“ Jeigu ir toliau tesite skleidimą Jūsų " Mes esame ir mirsime geriausiais Lietuvos
puoselėjimu.
Tokio įvairaus, lipdomo,
bręstančio gyvenimo vaizdavimas reikalauja hurra-patriotiniu jausmu, tai būkite tikri-ne patriotais, nors mes ir garbiname Stanna ir
savo Balzac’o, o ne Cvirkos, Tilvyčio šaržu tik namo nenupirksite, bet nueis vėjais komunizmą." Argi ne panašu, ka? . . .
šeškas taip pat gyvulėlis, bet kas išjb . . .
ir karikatūrų, ir ne viską i pradžios moky sąjungą su visu savo laikraščiu. Esu, pav.
Visame- pasaulyje
lietuviai
stengiasi
klos mokytojo lygmenį ir problematika girdėjęs kalbant, kad s-gos Centro Valdybai
suvedančios gausios mūsų pastarųjų metu reikėtų pasivadinti " politbiuru," nes jos ĮSIGYTI SAVO NAMUS (pabraukta mūsų,
būdai platinti savo idėjas nedaug kuo Red.), o kodėl Anglijos lietuviams nėra
literatūros.
Tik ačiū galima ? Štai ir Kanados lietuviams tas
F. Neveravičius tai jaučia ir supranta, ir skiriasi nuo tikrojo politbiuro.
klausimas pasidarė aktualus. Ir einama prie
Dievui
priemonių
terorui
vykdyti
nėra.”
jau vien to fakto pakanka numatyti jam
Mūsų komentarai, atrodo, čia nebereika jo išsprendimo. Apie Amerika nėra nei;
ypatinga vieta mūsų literatūros būsimoje
lingi . . .
kalbos. Tikriausiai ir "Keleivis," kuriam
istorijoje.
Prašau, susipažinkime su kitu laišku, kuri si savo laiška skyrei, norėtu turėti bent 10
— " Malonu pasikalbėti
su
protingu rašo mums iš Amerikos p. A. Bruškevičius. aukštu dangoraiži.
žmogumi" —sakė Smerdiakovas Ivanui Jis savo laiška redakcijai užvardina :
Mielas raiteli, tikrai ne i ta puse pasiuntei
Karamazovui.
Ir lietuviu skaitytojui, iki
savo laiška. Sekanti pilk tiesiai i " Tiesa.".
šiol dažnai pasiilgusiam jo aplinkoje besi
KUR JIS joja?
Ir pats būsi už " geras " mintis pagirtas ir
sukančio,
jo
žmogiškomis problemomis
“ Amerikos
" KELEIVIS "
nr.
23 " fašistai " gaus pylos.
■užimto gyvenimo, malonu pabendrauti su išspausdino iš Anglijos laiška, kuriame kaž
O dabar atsiprašau, kad dar ne joju.
DIENOVIDŽIO SUTEMU autoriumi.
koks " joja" bando išaiškinti amerikonams
Su pagarba A. Bruškevičius."

„ DIENOVIDŽIO SUTEMOS
A. J. GREIMAS

’•

SKAITYTOJU

LAIŠKAI
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1949, liepos 1.
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LATVIU
BUKARESTAS. Kaip praneša “ Daily
Telegraph,” Rumunijoje, vakarinėje dalyje,
kalnuose, prasidėjęs didesnio masto ūkininku
sukilimas, nukreiptas prieš komunistine
vyriausybe.
Prieš sukilėlius pasiustoji
reguliari kariuomenė įsivėlė i sunkias kovas.
Partizanu skaičius didėjąs.

TOKIJO.
Siautės pietinėje Japonijos
dalyje taifūnas nuskandino viena laiva,
kuriame, žuvo 130 žmonių.

NEW YORKAS. Rusija sumobilizavo
visas radijo stotis šiaurės Korėjoje ir Sibire,
kurios įsijungė i trukdymą amerikiečiu
ruošiamu transliacijų rusu kalba iš San
Francisko, Honolulu ir Manilos.
LONDONAS.
Belgu laivas “ Princesė
Astrid,” netoli Dunkircbeno, užplaukė ant
<ninos. Žuvo du asmenys ir keliolika liko
sužeisti.

| KRONIKA
Liepos 2 ir 3 d.d. Londone, DBLS Centro
patalpose vyksta Britanijos lietuviu publi
cistinės srities plunksnos darbuotoju suva
žiavimas.

DAINŲ

Birželio 18 d., šeštadieni, Kingsway Hall
ivyko latviu dainų šventė.
Tai puikus
parengimas, palikes gražiausiu įspūdžiu
kiekvienam žiūrovui, o ju buvo nemažai, —
erdvi salė buvo užpildyta iki paskutinės
vietos.
Šventė atidaro Latvijos Ministeris Lon-

Stokim visi i talka šia brangia knyga užsiprenumeruodami. Adolfo Šapokos
redaguotas veikalas “ I IETUVOS ISTORIJA,” turis virš 700 psl., gausiai
iliustruotas, trimis spalvotais žemėlapiais, gerame popieriuje, įrištas kalenkoro
viršeliais, mūsų leidžiamas, išeina 1949 metu rugpiūčio mėnesyje. Pusė gamybos
darbo jau atlikta.
Prenumeratoriams kaina 20/- šilingu.

UŽSISAKYMO SĄLYGOS:
" LIETUVOS ISTORIJA ” užsisakoma individualiai per mūsų įgaliotini
Didž. Britanijos Lietuviu Sąjungą Londone (2, London. Mews, London St.,
London, W.2.) ligi 1949 metu liepos mėn. 15 dien.
Pinigai sumoje 10/- imokami aukščiau nurodytu adresu. Likusieji sumoje
10/- imokami iki rugpiūčio mėn. 15 dienos.
Ligi “LIETUVOS ISTORIJOS” išleidimo dienos kiekvienas pilnai užsimokėję® prenumeratorius, leidykloje betarpiai užsisakęs knygu, gaus 10% nuolaidos nuo visu mūsų leidyklos leidiniu. Užsakymai ir pinigai siunčiami mūsų
įgaliotiniui Didi. Britanijos Lietuviu Sąjungai.
Nedelsdamas paremk ši dideli darba. Tebūnie tai mūsų brangios tėvynės
garbei ir kovai už šviesia ir laisva ateiti.
Užsisakyk ir kitus paragink !
LEIDYKLA PATRIA,
Fellbach b/Stuttgart Schwabstr. 105.
US Zone, Germany.

LONDONAS MINI BIRŽELIO KETURIOLIKTA

NAUJI GALVOSŪKIAI
(atkelta iš 2 pusi.)
Čiu rasti ir kitur, ne vien tiesiogiai taria
mame Mao Tse Tungo “ titoizme.” Neabe
jotinai, jog Tito (Jugoslavijoje), Dimitrovo
(Bulgarijoje)
ir
Gomulkos
(Lenkijoje)
pamokyti, Sovietai pučia dabar ir i šaltus
barsčius ... Maskva nesiskubina atiduoti
Kinijos valdžia i nevisai tikras rankas,
pirma ji nori kaip reikiant pažaboti partneri
įr būsimaji sąjungininką.
Antra vertus,
pripažindami Mao Tse Tungo vyriausybe.
Sovietai turėtu atlikti visus savo KinijosSovietu 1945 m. traktate imatytus įsipa
reigojimus Kinijos atžvilgiu. Atseit, lygios
kiniečiu teisės Daireno bei Port Arthur©
uostuose ir Mandžiurijos geležinkeliuose ir
1.1.
Dabartinėje būklėje, Sovietai, prisideng
dami dingstimi esą nacionalistinė vyriausybė
nereprežentuojanti visos Kinijos, nė vieno
tu savo įsipareigojimu nevykdo. O juos
nevykdyti šiandien sovietams naudingiau,
negu vykdyti, nes nežinia, kas dar bus.
Amerikiečiai betgi nenori atsisakyti savo
tikėjimo
“ kitokiu
Kinijos
komunistu
pobūdžiu,” ieško juose “titoizmo” reiškiniu
ir nori juos išnaudoti.

pasidžiaugti puikia dainininko-debiutanto
medžiaga. Jo švelnus bosas, gana blogos
akustikos salėje, skambėjo lygiai ir pilnai.
Šiam tautiečiui reikėtų sudaryti sąlygas,
kad jis galėtu tobulintis ir prasimušti sau
kelia i ateiti, tiek jo, tiek ir mūsų tautos
garbei. Toliau p. Pesys padeklamavo ir
pabaigai Londono Liet. Choras, vadovau
jamas p. V. Mamaičio, skambai ir nuotai-.
kingai pagiedojo dvi giesmes. Minėjimas
baigtas Tautos Himnu.
Sat. Balėnas.
CAMERA SUPPLY & REPAIR CO. LTD.,
81 Great Portland St., London, W.l. galima
gauti: FED III 7/20 : 1/1.000, LENS F.2.
ER Case, kainuoja — 38 sv. 10 šil. VOIGTLANDER BRILLANT. Compur 1:1/300.
Lens Voigtar 1 :3.5 E.R. Case, kainuoja 25
sv. 10 šil. ir ROLLEICORD II Compur
1:1/ 300, Lens Triotar 1 :45, kainuoja 29
sv. 10 šil.

KUR APUOKAS? Užėjusi karščiu banga
keletai dienu sulėtino APUOKO perinimą.
Tačiau, kaip iš centrinės peryklos prane
šama, netrūkus pasirodys APUOKO numeis
3. VISI tie, kurie nėra dar APUOKO mate,
prašomi prisiųsti savo adresa — APUOKAS
Ėus nusiustas susipažinti. APUOKO platin
tojus ir pavienius skaitytojus prašome
užsisakyti Nr. 3. APUOKO perykloje, 38,
Melville Rd., COVENTRY. Egzempliorius
kainuoja — 3 sixpenai. Thank you !

SIUNTINIAI SU VAISTAIS
VAISTINE

M. B. GRABOWSKI
PRAKTIKAI
LONDONE PAGEIDAUJAMAS

DANTŲ GYDYTOJAS
* Labai geras atlyginimas ir perspektyvos.
; Paskiriama sesutė ir priėmėjas. Nuosava
laboratorija.

Rašyti:
BRITANIJOS LIETUVIS (D.G.)
(Pageidautina angliškai)

done.
Po Ministerio kalbos sugiedama
giesmė ir Himnai.
Pirmoje šventės dalyje pasirodo jungtinis
vyru choras, sudainuodamas S dainas.
Puikiai parinktos dainos, išlygintas daina
vimas ir baisingumas maloniai nuteikia
klausytojus.
Prieš pradedant antra dali.

LEIDŽIAMA - LIETUVOS ISTORIJA

ĮNAŠAI NAMU FONDUI
Po £17, V. Abromaitis; Po £ 11), J. Krivic
kas; Po £8, S. Prikockis; Po £5, DBLS
Bradford sk., M. Pranckunas, L. Einikis,
P- Montvila; Po £4, DBLS Wootton Sk.;
Efb £3, P.K., P.S., DBLS Ettington Park
sR., P. Dragūnas, L. Tamošaitis, A. Mikalauskas, K. Baltramaitis, B. Račkaus
Bruzgys; Po £2, A. Bukaveckaite, J.M., kas, A. Narušis, A. Kizeląvičius, S.
3 Z., I.T., J.G., V. Ribokas, J. Blinstrubas, Grižinauskas, A. Kučinskas, B. Račkaitis,
O. Vitkauskaite, A. J. Dauginas, P. Bručas, J. Barauskas, V. Jurevičius, V. Milašius,
Norvaišas, P. Ivanauskas, P. Žvirblis, J. Zaleckas, M. Narbutas, J. Blažys, P.
VL Varnas, P. Pastys, A. Petraitis; Po £1, Mikalauskas, K. Steponavičius, V. Dulke,
__ __ _... C.„,Skeltyte,
___ J-A.Muraška,
A Orakauskas,
Puidokas,E. Berčyte, J. Verbyla, S.
V. Bružas, J. Saikus, M. Lipski, J. Lipski, Maliauskas, J. Urbaitis, A. Mikalauskas, G.
. Lauruvenas, J. Valantinas, J. Keršys, K. Brazaitis, V. Birutis, B. Klimas, A. ZubricRamonas, B. Alekna, J. Baškys, K. Kudla, kas, M*. Kurnėta, A. Savickaite, E. Survila,
A. Tušas, J. Dirzius, P. Prakapavičius, M. B.P., A.J., V.P.,_J.D., J.K., J. Araminas,
Ramonas, E. Ramonas, J. Dekeris, O. M. Kielies, A. Putce, M. Putciene, A.
Caplinskiene, O. Vilkas, V. Vaičiulis, S. Lesutis, B. Ališauskas, J. Žemaitis, E.
Pečkauskas, K. Bielys, J. Matulis, Z. Orvi- Lauraitis V. Sadreika, P. Iškauskas, A.
das, G. Špokauskas, V. Mikalonis, J. Baku Norkaityte, J. Garla, V. Budrevičius, S.
tis. P. Mockute, A. Buzas, K.B., D.T., J. Stanišauskas, J. Antuliene, E. Bartminas,
Lingaitis, E. Lingaitiene, J.U., V. Marcinke T. Zubovas.
vičius, I. Dailyde, P. Pukys, K. Lisauskas.
Viso išpirkta akcijų už £2032 ir auku už
A Leveckas, J. Jonaitis, M. Antanaitis, N. £55.13.10.

Londono Lietuviu Choro vadovybės inciafyva birželio 25, Liet. Klubo salėje ivyko
gedulingosios 8 metu sukakties minėjimas
•luo pirmosios masinės tremties bolševiku
įvykdytos 1941.VI. 14. Minėjimą atidarė
kun. J. Sakevičius, trumpai nušviesdamas
minėjimo reikšme ir pakviesdamas susi
rinkusius tylos ir susikaupimo minute
pagerbti žuvusius. Paskaita skaitė A. J.
Kaulėnas. Po paskaitos jaunas dainininkas
B. Poviląvičius, V. Mamaičiui akomponuojant, išpildė solo dvi giesmes: J. Naujelio
" Kad širdi tau skausmas . .
Tenka
Mamaičio “ Tremtinio malda

ŠVENTĖ

187. Draycott Avenue, London, S.W.3
I Jusu pareikalavima galime suisti
įvairiausiu rūšių vaistus ir medikamen
tus Jūsų giminėms i kontinentą.
Maloniai teikiame informacija Jums
rūpimais klausimais. VAISTINE paruo
šia visus vaistus sulig Tamstos pageida
vimais, arba duos Ponui(iai) patarima
atskirais atvejais.

DAR KARTA . . .

(atkelta iš 2 psl.)
Argi ne lietuvis žurnalistas? Ar tai ne jo
tautinė pareiga ?
Labai klysta ir nusimanantieji kritikai ir
šiaip sau “kritikuojantieji,” kad laikraš
čiui vadovaujantieji asmenys nemato jo
silpnųjų vietų, nežino ar nenusimano, kaip
padaręs laikraščio turiniui praturtinti, jo
lygiui pakelti, — atsakyma gauname nei
giama.
Vieno redaktorius “ nepakvietes ” ben
dradarbiauti, kitas iš viso per aukštai
nešasi, trečias " visiškai neturi laiko,”
ketvirtas — “o kas mane gali priversti
bendradarbiauti ? ’ ’ nenoriu ir nebendardarbiauju.
Bet juk tie, kurie šiandien laikrašti
•užpildo ir tie, kurie ji tvarko, juk irgi dirba
fabrikuose, hdsteliuose ar farmose. Tik toks
skirtumas, kad jie jaučia, jog darbas
laikraštyje yra svarbus, naudingas visuo
menei ir suranda jam laiko bei jėgų. O kaip
jūs manot ,ar lietuviškas laikraštis, jo lygis,
jo turinys, jo veikimas i visuomene yra
visiškai bereikšmis dalykas? Ne. Geriau
sakykit atvirai, —• gyvenam praeities savo
“ didybe,” nenorim dalyvauti dabarties
lietuviškame tremties gyvenime, o nesidangstykit orumo ir neivertinto vertingumo
skraiste. Šiandien sąlygos yra visai kitos,
nesame namie, nesame Lietuvoje, ir daug
tu kategorijų bei ivairiu ambicijų tenka,
keisti ir pervertinti. Šiandien esame, kaip
skęstančio laivo jūrininkai, visi ipareigoti
solidariai viens kitam padėti ir gelbėtis nuo
galimo užliejimo svetimos bangos, svetimos
itakos. Privalome kovoti už lietuviškos min
ties ir dvasios išlaikyma, puoselėti ja ir
išmokti didžiuotis lietuviškomis vertybėmis.
O kas gi turi stovėti viso to sargyboje?
jas išlyginti, iškelti. Ne. Tam ne vado
vaujančiu žmonių nusimanymo stinga, bet

LONDONE
kurioje pasirodė ir estu vyru choras, vyksta
sveikinimai ir nupelnyti linkėjimai energin
giems latviu meno vadovams, taip gražiai
parengusiems
dainų
švente
tremtyje.
ANTROJE dalyje išgirstame įspūdinga
" Gaismas pils ” J. Vitolio, susilaukusia
audringu katučių. Nemažiau puiki buvo
kantata “Tėvijai” A. Jurjanso, palydėta
solistės Gaida Trėzina. Ir TRECIOJI dalis
— viena harmoninga dainų šventės visuma.
Dirigavo pakaitomis V. Baštiks, A.
Jėrums ir D. Vitols.
Dainų Šventė puikiai nusisekusi. Garbė
latviams — pirmiesiems suorganizavusiems
tokio plataus masto dainų švente, šiose
sunkiose mūsų tremties sąlygose
J. St.
sąlygų. O tos sąlygos, kaip jau minėjom —
LESOS ir BENDRADARBIAI.
Kol “ BL ” ėjo tik kuklias vietinio DBLS
laikraščio pareigas, galima buvo Įdek
lengviau žiūrėti i savo pareigas jo atžvilgiu.
Dabar betgi ateina laikas, kada Jo pastaty
mas i atitinkamas vėžes yra visu Britanijos
sąmoningu lietuviu tautinis ir garbės klausi
mas. Tiesa, Britanija nebuvo tu laimingųjų
kraštu skaičiuje i kuria veržtųsi emigruo
jantieji iš Vokietijos lietuviai, čia turime,
palyginus, labai nedaug plunksnos darbi
ninku, bet tai klausimo esmės nekeičia. Jei
mūsų čia mažiau,—mūsų pareiga tik
daugiau įtempti savo jėgas, bet ne tūpčioti
vietoje, besidangstant margomis pasiteisi
nimo skraistėmis.
GALIMA TIKĖTIS, kad šiandien vykstąs
BRITANIJOS
LIETUVIU
PUBLICIS
TINES SRITIES PLUNKSNOS DARBUO
TOJU SUVAŽIAVIMAS aptars ir bent iŠ
dalies išspress “ Br. Lietuvio ” rėmina
medžiaga. Gal pavyks sudaryti nuolatini,
įpareigota bendradarbiu kadra.
Tačiau nei šis suvažiavimas, nei koks
kitas mūsų veiksnys, neišspręs lėšų klausi
mo. Tas klausimas tėra išsprendžiamas visu
Britanijos lietuviu.
Be ju supratimo,
reikalo svarbos suvokimo ir pagalbos, tinka
mas mūsų laikraščio iškėlimas i jam
reikiama lygi negali būti įvykdytas.
Nesenai
K.
Barėnas
šioje
vietoje,
straipsnyje “ Ženkime dar žingsni,” labai
teisingai iškėlė,, ta klausima ir pateikė realu
bei priimtina pasiūlyma. Pilnai pritardamas
jo pasiūlymui, norėčiau pridurti dar tiek :
“ Britanijos Lietuvio ” pavertimas dide
sniu, dažnesnių, visais atžvilgiais geresniu
laikraščiu yra visu Britanijos lietuviu
tautinės pareigos ir garbės reikalas. Todėl
visi, kas save laikome sąmoningais lietuviais
neišsigąskime galimos prenumeratos pakėli
mo nuo nauju metu, mokėkime atsisakyti
nuo vieno alaus bokalo, cigaretės per diena,
vienos iškilos i kiną ar šokius per mėnesi,
bet paremkime užsimojimus tu žmonių,
kurie giliai ir nuodugniai supranta reikalo
būtinumą ir apeliuoja i mūsų lietuviška
jausma, susiprantima bei garbe.
Ne tik pasjryžkime nepamesti savojo
laikraščio dėl vieno kito šilingo per mėnesi
didesniu išlaidu, skirtinu jam, bet jauskimės
savo pareiga ir ja vykdykim — ieškokim
savųjų tarpe atsilikėliu ir kvieskim juos i
talka.
Ieškokime nauju prenumeratorių,, nauju
skaitytoju. Beto, neduokime niekam savojo
laikraščio egzemplioriaus, — neskolinkime jo
“ skaitytojams,” išmokykime ir juos remti
mūsų visu bendras 'pastangas, teprenumeruoja ir jie, prisidėdami prie tautinės
lietuviu pareigos.
A. VANAGAS.

SKELBIMAI
Nori šiltai ir maloniai miegoti, pirk ameri
koniška kariška, gerame stovyje, VILNONE
Išsiunčiame gave postal
ANTKLODE,
orderiu 20/-.
ENOCH & Co. (General
Merchants) Ltd., 9, Lenthall Place, London,
S.W.7.

31 metu lietuvis ieško lietuvaitės. Rašyti—
Ident. Card No. 2786699, Dove Holes
Hostel, via Stockport.

Vienas lietuvis nori susipažinti ir susirašinėti
su lietuvaite. Esu 26 meįu amžiaus, pagei
dauju pažinties su mergaite nuo 20 iki 26
metu. Rašyti — (810190) Queen’s Drive,
Miners Hostel, Nr. Doncaster, Yorks.

TAUPYK TABOKA! Papirosinės gilzės.
1 dėžutė 500 št. kainuoja 5 šil. Mašinėlė
kontinentinio tipo — 2/6, toki pat angliško Sužeistas ir labai išsiilgęs Tėvynės ir lietu
tipo — 1 /-. Persiuntimas paštu iki 4 dėžu viško žodžio karys Indochinijbje būtu labai
čių — 1/6. P-B SUPPLY CENTRE LTD. laimingas susirašinėti su lietuvaitėmis. Atsi
liepti : Leg. Bernardas Cervokas, 15 e Cie
2, Albert Gate, London, S.W.l.
E.G.L., S.P. 74 271, BPM 406. TOE —
France.
Mgr. WANDA SWIDERSKA atlieka ivairiusmediciniškus analizus kraujo (WaserMENINES IR REIKALU
manno ir Kahno metodais) šlapumo (ir
*
FOTOGRAFIJOS
+
nustato nėštumą), pilvo nenormalumus ir
1.1. 16, St. Gabriels Rd., London, N.W.2.
Kopijavimas,
reprodukcija,
nuotraukos
GLA 8776. Taipgi ir paštu.
pasams, portretinės, retušavimas pozityvu
ir negatyvu. PRECYZINIS dirbtuvės įren
“ NAUJASIS ŽMOGUS ” idomus religinės gimas, taisymas ir pardavimas foto aparatu
minties žurnalas, 1, 2 ir 3 nr. Atskiro
ir foto medžiagos.
numerio kaina 1/6. Užsakymą ir pinigus
pašto orderiu siusti: K. ROŽANSKAS, The D.C.O. INDUSTRIES LTD. (F.O.), 105,
Clarendon Rd., London, W.l 1., telef. PAR
Hostel, Box 10, Ruddington, .Notts.
6384. Galima rašyti angliškai, prancūziškai,
vokiškai, rusiškai ir čekiškai.
Atsiliepkite' Lingaitienė Elzė, atvykusi iš
Užsakymus galima siusti paštu.
Vok. DP stov. adresu — M. Naujokienei,
Hope Cottage, Hopwood, Nr. Heywood,
Printed by the Dragon Press,
Lancs.
49-51, John Street, Luton.

