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AMERIKOJE SUIMTI AMTORGO 
VADAI

Penki Sovietu prekybos bendroves- 
Amtorgo, pareigūnai suimti Naujorke ir 
uždaryti i kalėjimą, šeštasis-Am torgo 
šefas, išvengė arešto, nes j:s šiuo metu 
yra Rusijoje.

Areštai padaryti tuoj po to, kai JAV 
vyriausias teismas pripažino Amtorgą 
ir jo pareigumus kaltais už tai, kad ši 
bendrove nebuvo iregistruota, kaip sve~ 
jtimoš vyriausybes agentas. Pagal JAV 
Įstatymus, visi asmenys ar bendroves, 
kurios teikia informacijas svetimai vy
riausybei, turi užs registruoti teisingumo 
ministerijoj. Amtorgas to nepadare, nors 
j!s buvo kelis kartus įspėtas. Prieš še
šias savaites Valstybes departamentas 
ispejo ir Rusijos ambasadą,

JAV slaptoji policija sese Amtorgo 
veiklą jau nuo 1946 m. Areštuotiems ru
sams gręsia bausmes, siekiančios penkių 
meitu kalėjimo ir 10.000 doleriu baudos

Tam pačiam kalėjime dabar sėdi 11 
Amerikos komunistu vadu, kurie nuteisti 
už kėsinimąsi nuversti JAV vyriausybę 
jėga. Dešimts ju nuteisti 5 metuš kalėti, 
ir vienas 3 metams. Be to, visi turės su
mokėti po 10.000 doleriu pinigais. Nu
tęstieji iteike apeliacijos skundus.

AMERIKOS AMBASADORIŲ 
KONFERENCIJOS

Londone ivyko JAV ambasadorių ir pa
siuntiniu esančiu Rytu Europoj konfe
rencija. Konferencijai vadovavo Valsty
bes Departamento pasekretnrius George 
Perkins. Jos tikslas buvo susipažinti su 
anapus “Geležines Uždangos“ būkle, pa- 
siinformuoti ir apsvarstyti politikos me
todus, kuriu JAV turėtu imtis Rusijos 
įtakoje esančiose valstybėse. G. Perkins 
pareiškė, kad tai yra naujas būdas pa
sikeisti mintimis, ko nevisada galima pa-
daryti susiras nejimu. Ateity bus daugiau 
tokiu konferencijų. Pereita savate Pary
žiuje ivyko Amerikos pasiuntiniu, esan
čiu vakaru Europoje konferencija, kuriai 
irgi vadovavo G. Perkins.

Konferencijų nutarimai nebuvo pas
kelbti, tačiau manoma, kad buvo svar
stomos priežatys bei sunkumai, kurie su
sidarė JAV atstovybėse Rytu Europoje 
del atstovybių tarnautoju suiminejimo.

RUSIJOS IMPERIALIZMAS
Valstybes sekretorius Dean Acheson, 

kalbėdamas New Yorke, užsienio politi
kos problemas padalino i divi grupes. 
„Viena problemų grupe kyla iš Sovietu 
Rusijos, kaip musu laiku agresyviai im
perialistines valstybes elgesio. Ji siekia 
išplėšt savo įtaką ten, kur j ar paranku, 
Kitur, kur ji negali tai pasiekti, ji 
ugdo netvarką ir suirimą“ Antrą proble
mų grupę - karas, kuris ypač Azijoj pa
žadino žmones sukilti prieš neturtą ir 
badą ir davė jiems tautines nepriklau
somybes pajut:mą.

“Sovietu imperializmo prapletitnas ry
tu Europoje ir Azijoje“, kalbėjo Acheso- 
nas, “paliečia ne tik tuos kraštus, bet ir 
ju santykius su kitomis valstybėmis. Pa- 
našai laisvo pasauko pastangos stiprėti 
ir siekti pastovumo veikia Sovietu itakos 
plėtimo krypti ir stiprumą“.

LIETUVOJE UŽDARINĖJAMOS 
BAŽNYČIOS

Iš Švedijos atėję žinios sako, kad Lie
tuvoje gyvenimas yra labai sūnkus. Pav. 
kova su tikėjimu kasdien žiaurėja. Vie
nintelis Lietuvoje likęs vysk. Paltarokas, 
nuo bolševiku persekiojimas turėjo pasi
slėpti. Kunigu persekiojimas ir suėmimai 
visu žiaurumu tęsiami. Pagal naują 
Kremliaus potvarki. Lietuvoje gali veikti 
tik viena bažnyčia 7 kv. kilometru plote. 
Del to Kaune, iš 21 bažnyčios, leistą veik
ti tik vienai. Kaune atdara tik viena 
Katedra. Kitos yra bolševiku sekvestruo
tos. Del to tikintieji turi pasislėpę nuo 
NKV melstis, slaptai va’kus krikštyti

BRITAI MAŽINA IŠLAIDAS
čiy statybininku sąskaiton. Savivaldy
bes ir toliau tęs savęi programa. KURAS 
IR ELEKTRA — nauju stočių ir kitokiu 
kapitaliniu investicijų programa suma
žinta. MINISTERIJOS — numatoma su-

Pirmadieni min. pirm. Attlee parlamen
tui pranešė apie priemones, kuriu bus im
tasi siekiant sumažinti išlaidas ir sutau
pyti 250 mil. svaru per metus. Tai reikia 
padaryti siekant pusiausviros tarp prekių
ir pinigu, nes per dideles išlaidos (dau
giau .pinigu apyvartoje) ir nepakanka
ma gamyba sudaro pavoju inf lianoj ai 

Didžiaus:a sutaupu dalis bus gauta iš 
kapitaliniu investaciju sumažinimo — 
140 mT. svaru. Ktas sutaupąs duos įvai
riu ministerijų išlaidu sumažinimas, 
brangesnis maistas mokyklose ir nauja 
kaina už receptus. Taip pat tikimasi su
taupyti ape 30 ml. svaru per metus iš 
krašto apsaugos išlaidu sumažinimo.
,Tuo tkslu padariti šie svarbiausi pa

keitimai: MAISTAS — džiovintu ir šal
dytu klausiniu kainos pakeliamos; atštau- 
kiama subsidija žuvims ir nuo žiemos 
kainos bus nekontroliuojamos; pakelia
ma kaina razinkoms. GYVULIU PAŠA
RAS — nuo vasario men atšaukiama 
subsidija, tai turės pakelti pašaro kainą. 
O tai neišvengiamai pabrangins ir kai ku
riuos maisto produktus, kaip mėsą, pie
ną, paukštieną, kiaušinius ir bekoną. 
ŠVIETIMAS — pietų kaina mokyklose- 
pakeliama vienu penu ir sumažinamos 
transporto lengvatos mokiniams. SVEI
KATOS REIKALAI — įvedamas vieno 
šTingo smokesbs už kiekveną gydytoje 
išrašytą receptą (pensininkai nuo to 
mokesčio atleidžiami). Tuo norima sulai
kyti žmones nuo nereikalingo ėjimo pas 
gydytojus, prašant receptu nesvarbiems 
vaistams (sutaupos 10 mil. svaru). STA
TYBA — nauju namu statymo progra
ma sumažinama 35 mil. svaru, tai reiš
kia apie 20.000 namu mažiau per metus. 
Suvaržymas kitokios statybos numatoma 
duos kitus 35 mil. svaru sutaupu. Namu 
statybos sumažinimas padarytas priva-

Jugoslavija išrinkta Saugumo Tarybon
Jugoslavija1 išr.nkta JTO Baugumo Ta

rybos nariu, nežiūrint nepaprastai smar
kios opozicijos iš Sovietu Rusijos puses. 
Tai yra pirmas didelis Jugoslavijos lai
mėjimas jos “šaltajam kare“ su sovietu 
valdoma rytu Europa.

Buvo renkami trys nenuolatiniai Sau
gumo Tarybos nariai ateinantiems dviem 
metams. Dabartiniu nenuolatiniu nariu 
kadencija baigiasi gruodžio 31 d. Ne
nuolatiniai nariai, pagal “džentelmenu“ 
susitarimą ir tradiciją, renkami nežiū
rint geografinio tautu susiskirstymo, t.y. 
vienas iš britu dominijų, vienas iš loty
nu Amerikos ir vienas iš rytu Europos, 
(Nuolatiniais Saugumo Tarybos nariais 
yra D. Britanija, JAV, Prancūzija, Ki
nija ir Rusija). Tuo budu iš britu domi
nijos nauju Saugumo Tarybos nariu pa
siūlyta Indiją, vietoj pasiraukianč:os Ka
nados, lotynu Amerika pasiūlė Ekvado
rą, vietoj Argentinos, ir Rus:ja pasiūlė 
čekoslavakiją, vietoj Ukrainos. JAV-bes 

M. šilkai lis, ilgametis DBLS C. Valdybos
reikalu vedėjas, išvyko Ameriką. kaip iki šiol ji buvo.

taapyti tarp 40 — 50 mil. svaru, sumaži
nant departamentu administracines išlai
das, atsisakant kai kuriu nesverbiu kon
troles organu ir imformacijos pareigunu.

Be to premjeras Attlee pranešė, kad 
numatytos 10 mil. svaru išlaidos Brita
nijos Festivaliui suruošti sumažintos 
vienu mil. svaru. Benzino kaina nuo pe
reito antradienio pakelta iki 2 šil. 3 penu 
už galona (buvo 2 š. į p.)

Tuo pačiu laiku Įsigalioja kiek ankš
čiau paskelbtas importo iš dolerio kraštu 
sumažinimas.

Attlee, kalbėdamas pirmaidieno va
kare per radio, pažymėjo, jeigu visi su 
ats dėjimu dirbs, klek galima daugiau 
taupys, Britanija pajėgs nugalėti savo 
ūkinius sunkumus ir susilauks šviesesnes 
ateites. Jis ragino visus, darbdavius ir 
darbininkus, ieškoti budu gamybai pa
didinti ir atpiginti, net jeigu reiktu ir 
darbo valandas pailginti. Našesne gamy
ba yra atsakymas i visus klausimus. 
Krašto saugumas dabar yra nepaprastai 
brangus, tačiau čia didesniu sutaupu ne
galima tikėtis, atsiižvelgiant plačius Bri
tanijos įsipareigojimus ryšium su krašto 
saugumu, o taip pat pareigas kitu val
stybių atžvilgiu.

Trečiadieni ir ketvirtadieni parla
mente ivyko karšti debatai del minėto 
vyriausybes pranešimo. Opozicija laikėsi 
linijos paremti vyriausybes žygius, ne- 
žiur'nt ju nepopuliarumo, kada jie 
re'kalingi krašto gerovei, tačiau pasilie
ka teisę kritikuoti vyriausybę už jos blo
gą reikalu vedimą.

su tuo nesutiko ir pasiūlė Jugoslaviją 
i Ukrainos vietą Saugumo Taryboje. 
Čia ir prasidėjo atkakli diplomatine ko
va tarp JTO nariu.

Indija ir Ekvadoras buvo išrinkti be 
sunkumu. Tačiau prieš Jugoslavijos kan
didatūrą Vyšinskis nukreipė visus savo 
ginklus ir pavartojo visus advokatiškus 
gabumus, kad Jugoslavija nebutu išrin
kta • Užkulisiuose ėjo smarki rinkimine 
propaganda, kurią vede Rusija ir JAV- 
bes. Vyšinskis prieš rinkimus ir laike 
rinkimu grąse valstybėms, kurios nebal
suos už Čekoslovakiją, ir tvirtinot kad 
Jugoslavijos išrinkimas butu neteisėtas, 
neteismgas ir pažeistu JTO-jos kartą, 
kurios 23 paragrafas numato, kad, ren
kant naujus narius, butu atsižvelgiama 
i geografini atstovavimą Taryboje. 
Jugoslavijos atstovas Kardelis atsake 
trumpai: “Nežiūrint ką Vyšinskis saky
tu Jugoslavija tebera rytu Europoje“. 
D. Britanija, nors ir balsuodama už če-
koslovakiją, griežtai pasmerkė Vyšmskio 
grąsin;mus ir kaltinimus, kad Jugosla
vijos išrinkimas esąs neteisėtas. Jugosla
vija yra ir komunistine ir rytu Euro
pos valstybe, ir dėlto pilnai atatinka 
JTO kartą ir “džentelmenu“ susitarimą.

Per rinkimus Jugoslavija gavo 37 bal
sus, Čekoslovakija 20. Ne viena ju nega
vo 2/3 balsu (39). Reikėjo antru rinkimu, 
per kuriuos Jugoslavija surinko 39, o 
Čekoslovakija ik 19. Tuo budu Jugoslavija 
ibuvo išrinkta. Vyšinskis tuoj .ignoruo
damas asambliejos pirmininko parėdy
mą, atsistojo ir, šaukdamas visu balsu, 
pareiškė: “Jugoslavija negali ir nebus 
laikoma rytu bloko nariu“.

JTO SUKAKTUVES
Pirmadieni daugumoje pasaulio sosti

niu paminėta JTO keturiu metu sukak
tis. Prezidentas Trumanas pasakė kai. 
bą, ragindamas pasauli dėti pastangas 
padaryti JTO geresniu taikos organu,

Prol. Teodoras Heussas, pirmasis Vakarinės 
Vokietijos federacinės respublikos prezidentas, 
65 metu amžiaus, Laisvos Demokratinės par
tijos pirmininkas, priešhitlerinės Vokietijos 
Reichstago narys. 1932 m. jis parašė studiją 
apie nacionalsocializmą „Hitlerio kelias", kurio
je tiksliai nupasakojo nacionalsocializmo sieki
mus. Naciams paėmus valdžią, ši studija buvo 
ant laužo sudeginta, o jos autorius i įvarytas 
iš Štutgarto aukštosios technikos mokyklos, kur 
jis profesoriavo.

Prezidentu išrinkimo proga, VLIKas pasvei
kino prof. Heussą ir palinkėjo jam sėkmės 
atsakingame jo darbe.

PRANCŪZIJA DAR BE VYRIAUSYBES
Nei Mochui (socialistui), nei R. Maye-. 

riui (radikalui) nepavyko sudaryti Pran
cūzijos vyriausybę. Prancua.ja jau yra 
be vyriausybes nuo spaliu 6 d., kada 
Queuille koalicinis kabinetas buvo pri
verstas atsistatydinti del nesutarimo su 
socialistais.

Kadangi socialistai šukele vyrausybes 
krizę, tai jiems prezidentas ir buvo pa
vedęs naujos vyriausybes sudarymą. Ta
čiau neradęs kitu partijų pritarimo, Mo
chas turėjo atsisakyti. Radikalams nege.- 
riau išėjo. Socialistai pareikalavo kai ku
riu ministerijų savo partijai, su kuo nei 
radikalai nei MRP negalėjo sutikti.

Radikalams nepasisekus, prez.dentas 
pakvietė Bidaultą, MRP (kataliku par
tijos pirmininką), kuris ankstyvesnese 
vyriausybėse buvo užsieno reik, ministe
rs, o taip pat trumpą laiką ir ministe
rs pirmininku. Bidaulto kandidatūra i 
naujos vyriausybes pirmininkus yra tuo 
geresne, kad jis per paskutinius dvejus 
metus nedalyvavo jokioj vyriausybėj ir 
dėlto stovi kiek nuošaliau nuo dabarti
niu partiniu ginču. Iki šiol MRP nesutiko 
imtis vyriausybes sudarymo, ir tik po to, 
,kai kitoms dviem partijoms nepavyko 
tai padaryti, katalikai pakeitė savo nu
sistatymą.

BRITAI ATŠAUKIA KARIUOMENĘ 
IŠ GRAIKIJOS

JAV pareigūnai Vašingtone pa-: 
skelbe, kad Britanija pasiūliusi atitrauk
ti savo kariuomenę iš Graikijos. JAV 
nesipriešina, nes komunistu ginkluotos 
jėgos jau nugalėtos. Britanija turi Grai
kijoj apie 3000 kariu.

SKRUZDĖS UŽPUOLĖ VATIKANĄ
Trečią kartą dvieju metu bėgy j e bal-’ 

tosios skruzdės isiverže i Vatikaną ir pri- 
dąre daug žalos. Vatikano pareigūnai - 
rimtai i tai žiuri ir kreipėsi i Italijos fir
mas prašydami budu, kaip su jemos ko-‘ 
voti. ' . . .

Skruzdės prasiskverbė pro storas šie-‘ j
nas ir pasiekė Vatikano biblioteką, Kita 
skruzdžių „armija“ pasiekė Vatikano sek- \ ’ į' 
retorinius archyvus ir dali j u šunaikino.

\ \ k \ \ \ \
GINKLAI EUROPAI

Netrukus i Europą iš Amerikos atvy
ksta specialistu grupe, kuri atsiveš pla
nus Amerikos ginklams "tarp Europos 
valstybių paskirstyti, i , ; i / , •
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// PIRMYN I
Trečiasis metinis DBLS skyrių atstovu 

suvažiavimas turėjo išspręsti visą eilę 
svarbiu organizaciniu ir sąjungos veiklos 
uždaviniu, kurie musu ateities darbui su
darytu solidesni pagrindą. Tai Sąjungos 
apygardų statutas, Lietuviu namu Lon
done klausimas ir Sąjungos Tarybos su
darymas. Visi šie svarbus reikalai buvo 
atydžiai išnagrinėti ir atstovai priėmė 
nutarimus, kurie Įgalina juos įgyven
dinti.

D3L Sąjungai kiekybe ir kokybe spar
čiai augant, atsirado būtinas reikalas 
jos veiklą ir administravimą suskirstyti 
i apygardas, kurios duotu impulsą tie
sioginiam skyrių darbui, š a linkme c. 
valdyba veike dar prieš tretiji suvažia
vimą, suorganizuodama keturias apy
gardas, o likusios bus suorganizuotos li
gi šių metu galo. Tačiau nei c. valdybos 
santykiai su apygardom^, nei apygardų 
su skyria:s nebuvo aiškiai apibrėžti sta
tutu, kas sudarė ir ateityje galėjo suda
ryti rimtos painiavos organizacijoje. Da
bar šis klausima,s yra išspręstas, suva
žiavimui priėmus apygardų statutą.

Bėgti ši statutą nagrinėjant paaiškė
jo ir sąjungos bendrųjų istatu trukumai. 
C. valdybos suvažiavimui pasiūlytas sąj. 
istatu pakeitimas skyrių astovu nepa- 
kentimo. Suvažiavimas prjieme tik pa
grindinius laikinus nuostatus, kurie api
brėžia naujai įsteigtos sąj. Tarybos 
kompetenciją čr bendrais bruožais nu
sako Tarybos santykius su C. valdyba. 
Suvažavimas įpareigojo sąj. Tarybą ligi 
ketvirtojo suvažiavimo paruošti naujus 
musu organizacijos istaus, kurie apimtu 
sąjungos centro organu, apygardų ir 

.skyrių veikimą. Reikia manyti, kad bu
simieji įstatai bus labiau priderinti prie 
musu organizacijos darbo sąlygų ir jie 
nustatys žymiai aškesnes gaires ben
dram lietuviškam darbui š:ame krašte.

Sąj. Taryba yra naujas centrinis orga
nas, kuri isteige trečiasis atstovu suvažia
vimas. Jos uždaviniai yra: ruošti Sąj. 
darbu planus, koreguoti c. valdybos vei
kimą sąj. istatu ir metiniu atstovu suva
žiavimu nutarimu ribose ir žiūrėt, kad ats 
tovu suvažiavimu nutarimai butu vykdo- 
jnLBendraja prasme sąj.Taryba yra musu 
organ'zacijos darbu dirigentas ir kontro
lerius, tačiau ji negali kištis i c. valdy
bos vedamą sąjungos technikini ir fi
nansini administravimą. Lygiagretumui 
išvengti, c. valdybos ir sąj. Tarybos dar-- 
bą labiau suderinti, suvažiavimas rado 
būtina investi bendrą šių organu darbo 
jungti, kuri praktiškai reiškiasi tuo, jog 
ir c. valdybos ir sąj. tarybos pirminin
kas ir sekretorius yra tie patys asmenys. 
Tačiau abieju šių centriniu organu va
dovavimo sujungimas vienose rankose 
itera tik laikinis — vieniems metams, t. y. 
kol bus paruošti ir ketvirtojo suvažiavi
mo priimti nauji istatai.

Sąj tarybos įsteigimas sudaro sąlygas 
j organizacijos vadovaujamąjį darbą 
iitraukti daugiau visuomeniškai pajėgiu 
asmenų, kurie, negyvendami Londone, 
iš tikrųjų negali nuolat dalyvauti c. val
dybos dažnuose posėdžiuose ir tuo budu 
asmeniškai negali imtis atsakomybes 
už c. valdybos veiklą. Tarybos nariai, ku
rie gyvena tolimose šio krašto periferi
jose, posėdžiaus kas 3-4 menesiai. Juos 
nesaisto atsakingumas už 
nąnsini administravimą ir 
kines c. valdybos veiklos 
bet už tai ant j u gula 
našta — Sąjungos darbo 
•esminio organizacijos darbo paruošimas.

šia proga tebūnie leista pasakyti, kad 
šiam atstovu suvažiavimui pavyko tiek 
c valdybos, tiek tarybos nariais išrinkti 
patyrusius, gabius ir savo pareigą giliai 
suprantančius visuomeninkus, kas duo
da vilties laukti, jog musu sąjungos dar
bas igaus dar gilesni ir platesni turini.

Neabejotinai, sąj. centro organu dar
bas gerokai pagyvėtu, jei organizacija 
turėtu tinkamą būstinę. Atstovu suva
žiavimas ši faktą pabrėžtinai konstatavo 
ir nutarė Įtempti jėgas, kad butu, kiek 
galima greičiau, isigyti Lietuviu Namai 
Londone. Skyrių atstovai, išnagrinėję 
Lietuviu namu vajaus ligšiolinius rezul
tatus, isitikino, jog. jie yra nepakanka
mi. Del to suvažiavimas nutarė Lietuviu 
namu vaju dar pratęsti iki 1950 m. kovo 
1 d. Ligi to laiko visi sąjungos skyriai 
turės imtis naujos iniciatyvos reikalin
gam kapitalui sukelti, išjudinant šio kra
što lietuvius, kad mes artimoje ateityje 
galėtume pasaulines reikšmes sostinėje — 
Londone isigyti Lietuviu Namus, kurie 
čia reprezentuotu musu tautiečius ir iš 
kuriu sklistų lietuviška šviesa. Suvažia
vimas ši nutarimą grindė viltimi, jog, pa
galiau, D. Britanijos lietuviai isisąmo-

MUSU LAIMES ŽIBURĮ
MINTYS APIE TRETĮJĮ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMĄ

Juozas sinkus 
Suvažiavimo Prezidiumo pirmininkas

nins Lietuviu namu Londone būtinu
mą ir kiekvienas j u paskirs mažą ma
terialinę auką šiam svarbiam reikalui.

Tokie, bendrai imant, Luvo( ryškesni 
trečiojo atstovu suvažiavimo darbai. Be 
j u suvažiavimas iš centro organu prane
šimu susidarė gražu vaizdą apie DBLS 
augimą ir visos organizacijos darbą bei 
nuolat didėjanti jo svori. Konstatuota, 
jog ši sąjunga, per pirmuosius darbo 
metus, buvo daugiausia organizavimosi 
stadijoje, o dabar toji stadija baigta ir 
sąjunga
tuviškos veiklos uždavinius. Visoje savo 
Veikloje, kiek ji liečia Lietuvos laisves, 
DBLS vadovaujasi Vyriausio Išlaisvini
mo Komiteto nustatytomis gairėmis.

Teisybes vardan reikia pasakyt5, kad 
i ši suvažiavimą, bent pač:oje jo pradžio
je. vienas — kitas bandė inešti asme-

D. 
gy- 
or-

visa plotme imasi vykdyti lie-

aukšta atstovu visuomenine kultūra, 
kuria reiškiama gili ir natūrali pagarba 
oponento asmeniui ir jo dėstomai min
čiai. Tas viskas suvažiavimui davė gra
žaus orumo ir sudarė gyvą, energingo ir 
vaisingo darbo nuotaiką. Del to šis su
važiavimas gali būti geras .paskatinantis 
pavyzdys, kaip labai ivairiu politiniu ir 
religiniu pažiūru, ivairiu profesijų ir ne
vienodo teorinio išsilavinimo žmones mo
ka sueiti i bendrą darbą organizacijos 
ir tautos gerovei ir kaip jie sugeba iš
jungti politinius, religinius, ir profesi
nius skirtumus, kur toji gerove to reika
lauja. Norisi tik pageidauti, kad ir ki
tos lietuviškos organizacijos, nežiūrint 
kuriame žemes rutulio kampe jos be
veiktu, pasektu D. Britanijos lietuviu 
šiuo gražiuoju vieningumo pavydžiu!

Suvažiavimas itemta5 dvi dienas dirbo
niškumo, tačiau atstovai iš karte paėmė savo organizacijos, savo tautos ir Tevy- 
teisingą krypti: ne asmeniniu dalyku ir 
privač:u ginču klausyti čia susirinkome, 
bet spręsti svarbius organizacijos užda
vinius! Tiek centro organu pranešimuo
se, tiek diskusijų st:liuie buvo jaučiama

nes naudai. Tegul šie, musu visu, darbai 
artina mus i musu šiandieninio gyveni
mo didiji Laimes žiburi — Lietuviu 
tautos laisvę ir Lietuvos valstybes nepri
klausomybe !

ANGLU KALBOS MOKYMOSI REIKALU

M. SILKAITIS IŠVYKO
Kai pirmieji lietuviu transportai pasiekė 

Britanijos krantus, būrelis seniau Londone 
venančiu lietuviu susirinko aptarti ’naujos
ganizacijos steigimo reikalą. Tos organizacijos 
12 steigėju tarpe buvo ir Mečys Šilkaitis.

1947 m. liepos mėn. naujai įsteigtos DBLS- 
gos sekretorius M. Šilkaitis savo kambarėli, 
kuris buvo Sutherland St. Nr. 12, pavertė 
ištaiga. Ant stalo stovi rašomoji mašinėlė, ant 
spintelės — literatūra ir spauda, ant lovos — 
raštu krūvos. Vienam nepažistamam lietuviui 
jis atsako i laišką: „S-ga dar kūrimosi bukleje, 
todėl suprantama, yra daug darbo ir reikalu. 
Šiuo metu organizuojami plačiai po visą 
Angliją išsiskirstę musu tautiečiai, ieškomos 
tinkamos patalpos ir ruošiamos informacijos. 
Pirmuoju. musu uždaviniu yra laikraštis. Pirmi 
žygiai jau dadaryti, bet susiduriama su kai 
kuriais sunkumais: lešu klausimas ir spaudos 
darbininku suradimas“.

Bet ranku nenuleidžiama. Liepos 20 d. M. 
Šilkaitis jau spausdina rotatoriumi „Užsienio 
ir vidaus žinių biuleteni Nr. 1“, kuris nuo to 
laiko kas savaitę tobulėjo, kol pavirto i siu 
dienu „Br. Lietuvi".

Kas savaitę susirinkdavo M. Šilkaičio kam
barėlyje trys ar keturi žmonės, biuletenio 
bendradarbiai. Vieni 
ant lovos, o kitiems 
medžiaga biuleteniui 
kaitis likdavo vienas 
išsiuntinėti.

Sąjungai augant, darbo daugėjo. M. Šilkai
tis buvo pakviestas reikalu vedeju. Nuo to 
laiko kiekvienas, kuris lankėsi S-gos būstinėje, 
su juo susipažino. Kas kreipėsi i S-gą laišku 
kiekvienam buvo stengtasi reikalą sutvarkyti. 
Kas kreipdavosi asmeniškai, matydavo kad jo 
reikalas buvo atydžiai išklausomas ir viskas, 

Žo-^as galima, padaroma. M. Šilkaitis visais atve
jais visiems buvo prieinamas ir visomis išga
lėmis stengdavosi bedoje esantiems tautiečiams 
padėti-

Šalia savo nesuskaitomu darbu, jis niekad 
neatitolo nuo „Br. Lietuvio“. Laikas nuo laiko 
jis buvo ar Redakcines kolegijos nariu, ar ak
tyviu bendradarbiu.

Spalio 22 d. M. Šilkaitis su žmona apleido 
ši kraštą. Visa lietuviu visuomene, DBLS-ga 
ir „Br. Lietuvis“ yra dėkingi jam už nenuil
stamą darbą ir linki geriausios sėkmės JAV.

susėsdavo ant kėdės ir 
pritrukdavo vietos. Kai 
buvo paruosta, M. Sil- 
biuleteni atspausdinti ir

DBLS'skryriu atstovu suvažiavime paaiškėjo, 
kad kai kur anglu kalbos mokymosi reikalas 
yra gana opus. Todėl norėčiau pateikti keletą 
minčių iš savo patirties kaip organizuoti ši 
reikalą.

Paprastai, anglu kalbos makymąsi organi
zuoja vietinės anglu švietimo įstaigos (Local 
Education Office), kurios yra kiekvienoje gausiau 
gyvenamoje vietovėje. Pakanka sudaryti mo 
kiniu'grupę, bent iš 12 žmonių ir ši ištaiga 
parūpina mokytoją.

Tačiau praktikoje pasitaiko įvairiu sunkumu, 
ypač žemės ūkio darbininku stovyklose, kur dėl 
nuovargio ar nereguliaraus iš darbo grižimo ne- yra vadinami Welfare Committee arba Welfa- 
galima skirtu laiku pamokas lankyti. Dėl to re Officer Šie komitetai sudaro grafysčių ko- 
grupės, pradėjusios darbą su 30—40 mokiniu, mitetus (County Welfare Committee). Pasta- 
sumažėja, o kartais ir kurso negali baigti. Be 
to dar ne visada pavyksta gauti tikrai gerą panaiiems reikalams. Pav. Scriveno stovykla 
mokytoją ir del šios priežasties kursu nauda kaip tik šiuo keliu gavo plokšteliu komplektą, 
nepateisina pastangų.

Šitų trukumu galima išvengti organizuojant moką ir parengė instruktorius, 
kalbos mokymąsi Lingvaphone sistema. Šiuo 
vardu ištaiga (Lingvaphone Institute Ltd, Ling
vaphone House, 207-209, Regent St., London 
W.l) organizuoja ne tik anglu kalbos, bet ir 
kitu kalbu kursus, pagal tam tikrą sistemą. 
Pamokos yra įkalbėtos i patefono plokšteles ir 
paaiškintos spausdintais paveiksluotais tekstais.

Anglu kalbos kursas susideda iš 32 pamo, 
ku, kurios įkalbėtos i 16 plokšteliu ir aiškina
mojo teksto, tam tikros knygos. Aiškinama 
žodžiai ir ju jungimas (gramatika). Aiškina
mieji tekstai., yra: anglu-vokiečiu, anglu-rusu, 
anglu-lenku ir kitom kalbom; lietuviško aiškini

mo nėra. Plokšteliu rinkinys (naujas) kainuoja 15 
svaru ir tekstu komplektas apie 8 šil.

Lingvaphone metodas tuo geras, kad moky
ti gali ir ii savųjų parinktas instruktorius, 
nors ir pats tos kalbos nemokėdamas, arba 
gali kiekvienas pata, paskirai, mokytis, i_
džiu ištarimą arba paskiru posakiu sąskambi 
galima kartoti tiek, kiek tik reikia. Pamokas 
galima daryti tada, kada grupe pageidauja.
* Didesnė grupė gali Lingvaphone kursą pati 
nusipirkti arba kitokiu bildu įsigyti.

Kiekvienoje didessnėje stovykloje ar fabrike

rieji gauna ne mažas lė;ai iš valdžios, skirtas

Lingvaphane atstovas surengė parodomąją pa- 
Dabar eina

mokslas per dvi grupes.
Pramokus anglu kalbos, pravartu butu pasi

naudoti ir W.E.A. (Workers Educational As
sociation) teikiama pegalba. Ši organizacija 
rengia ivarias paskaitas, ju ciklus, 
savaitgalio mokyklas. Paskaitos nemokamos. 
Paskaitų metu daroma diskusijos, kurios 
daug padeda besimokantiems anglu kalbos. No
ri plačiau apie ši dalyką patirti gali gauti ne
mokamai brošiūra, paprašę jos laišku: Mr. 
Harry Nutt, 38A, St George Drive, London, 
S.W. 1, Brošiūra vadinasi: „W.E.A. what it is, 
what it does?" L. Tr.

kursus ir

L TREMTINIAI
KAZYS BRADUNAS

Musu vardo ugnim nei^ trinti. 
Mes — ne sauja sausu pelenu. 
Mes — pėdos, teisybės įmintos, 
Epochon Šėtono dienu.

Mes esam trimitas pavojaus. 
Skamba aidas pasaulio gale: 
Pabuskitl Zmogčdros atjoja 
Sukruvinta ttepiu xolt. 

Zv^riazmogis gūžiasi pulti. 
Ir kai šuoliui staiga išsities, 
Mes busime ašmenys durklo. 
Kur širdi laukinę pasieks.

sąjungos fi- 
kitas techni- 
smulkmenas, 
didele darbo 
planas, t. .y.

atimti iš gyvųjų tarpo mirusiųjų paliki
mą; mokslo knygas, išradimus yr mes 
tapsime silpnučiai, bejėgiai, lyg tik ką 
gimę kūdikiai. Juk ivariu mokslininku, 
■išradėju, rašytoju, muziku, menininku ir 
kaulai senai dulkėmis pavirto, bet jie yra 
ir bus gyvi musu tarpe.

Del to nieko nėra ir negali būti šioj 
žeme j gražesnio, kilnesnio, kąip mirusių
jų minej.imd kultas ir dvasinis bendra
darbiavimas su mirusiais. Mes jiems tiek 
daug esam skolingi, kad sunku ir nsivaiz- 
duoti. Ne veltui toks gražus mirusiųjų 
minėjimo kultas pasireiškė Tevyneje Vė
liniu diena.

Kasmet Tevyneje gūdžia lapkričio 2 
dieną mirusiųjų miestai — kapai vakate 
skęsdavo žvakių šviesos juroje. Ir mes 
rudens vėjui blaškant pageltusius lapus, 
alsuodami atdusiais, ieškojom dvasinio 
ryšio su mirusiais, o kunigas, sidabrine 
galva iš auksines 1 knygos skaitė: "Pasi
gailėkite, pasigailėkite, neapleiskite mu
su mirusiųjų"... /

Šiandien Tyvyneje juoda-ir tamsu. Ka
pines be kryžių,-Lietuva parblokšta. Ją 
gaubia niūri naktis ir priešmirtine broliu 
aimana, šiurpi kančių rauda. Gyvybės gė- 
sta, kaip žvaigždes sidabrines. Neskamba

Tik žmogiškojo pavidalo rėmai iš, varpai. Altoriai - aptemę.- Senas,,-senUtis 
Kauno kapinėse varpelis tyli. Jam neva
lia prabilti. Vėliniu dieną tas varpelis nuo 
ankstyvo ryto iki vidurnakčio šaukdavo 
gyvuosius maldai už mirusius i šviesose 
ir gelese skęstančius kapus. Skaičiai, ku
rie ženklina be laiko mirusius ir mirštan- 
čus siekia tūkstančiu tūkstančius. Mirtis 
ir nužmoginimas siaučia, lyg viesulas.

gus, siekdamas per kitu lavonus valdžios, 
turtu, lauru vainiku, nei mažiau, nei 
daugiau, t k talkininkauja mirčiai, žmo
gus žmogų ryja, kaip žuvis žuvi.

Koks butu palaimintas žmonijos gy
venimas, jei ji nešiotu savo širdyje min
ti: — su saule negyvensiu: ne šiandien, 
tai rytoj —^mirsiu. Pasaulis šiandien ne
būtu nulaistytas nekaltu kūdikiu krauju, 
motinos iš širdgėlos nelaužytu sau ranku 

demo
nams. Badas, skurdas, miEi'Ij onai bena-

REDE, QUOD DEBES
Z. SILSDENA1TIS

Graži krikščioniškojo pašau J o mintis 
—■ lapkričio 2 d. Vėlinės; prisimink mirti 
— dulke esi ir i dulkę pavirsi. Toji die
na — didžios žmogaus menkystes prisi
minimo diena. Kaip karšta geležis grie
bia už širdies mintis; mors viską atiduo
si, nuo mirties, neišsivaduosi. Už metu aukodamos vyrus ir sūnūs karu 
musu mintys, o už pečiu mirtis. ' L __ — 2 .2__ 2_ ____

Vėliniu dieną ledinėmis lupomis taria- ■ miu, invalidu ir kitos nelaimes netem- 
mi iš kapu balsai: “Kas jus esate, mes dytu žmonijai tu trumpučiu dienu šioj 
buvome, kas mes esam — jus busiite“. žemej. 
Tai skamba dar liūdniau, kai mes esam 
išklyde iš Tėvynės, ieškom dvasinio ry
šio su Ja, su musu brangiais, artimaisiais 

Mirtis — neištirta paslaptis. Ji gyva 
ankstu rytą, vėlu vakarą ir pačiam vi
durnaktyje. Mirtis — sąžiningiausiai eina 
savo pareigas karalių rūmuose ir vargšu 
lūšnelėse.

Žmogus ties slenksčiu, šiapus ir Ana
pus, visada giliai susimasto. Tačiau žmo
gaus menkystę primena Vėliniu diena. 
Tada mes lyg stabteliame trumputėje 
šios žemes kelionėje ir giliai susimąsto
me. Atėjai žmogau i šią žemę nuogas, 
toks ir išeisi. Po tavęs ateis naujos gy
vybes, nauja žmonių karta. Juk nesus
kaitomi milijonai prieš mus gyveno. Kur 
jie šiandien?

žmogus kurio protui šiandien nėra ri
bų, kas sekunde susidurdamas su mirti
mi ne tik kad nenugalėjo mirties, bet 
jos net neuspranta. Mokslininkai ir _ir balso, 
išminčiai čia bejėgiai, šiandieninis žmo- Pabandykim bent trumputei akimirkai

Ir štai, viena trumpute akimirka, tas 
pats žmogus nei nepasljunta, kaip atsi
duria Anapus, kur visi lygus, nurimę, 

""kur nėra luomu, klasių, kur nereikia val
džios, turtu. Viskas liko šiapus, žmogaus 
kaip nebūta.

Nors mirtis žiauri ir nepermaldauja
ma, bet mintys apie mirti, apie mirusius, 
žmogų šioj žeme j e kilnina, dorina ir 
šviesina. Juk visa, kuo mes gyvenam,- yra 
mirusiųjų kartu palikimas mums. Miru
sieji mus veda, lyg motina vaiką už ran
kos per visą šios žemes kelionę. Tikrasis 
žmogus negali mirti ir jis Iš viso nemir
šta.
dulkiu sušldedą, subyra, išsisklaido.

Mirusieji gyvena musu tarpe. Ju pa
liktais dvasiniais turtais, mokslinėmis, 
kultūrinėmis vertybėmis musu gyvybe 
sruvena, alsuoja. Mirusieji i mus kalba, 
o mes gyvieji tik klausom ju pamokymu

2
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NAUJA DBLS CENTRO VALDYBA

Spalio 25 d. susirinko posėdžio naujai 
išrinkteieji c. valdybos nariai. P. Varka- 
la i pesedi neatvyko ir atsiuntė valdy
bai adresuotą pereiškimą, kuri perskaitė 
posėdžiui pirmininkavęs p. Bajorinas. 
P. Varkala rašo:

„Apgailestaudamas turiu pereikšti, 
kad dar kartą apsvarstęs Sąjungos Ats
tovu Visuotinam Suvažiavimui pareiški
mą nekandidatuoti i Centro Valdybą, 
priėjau išvados, kad nežiūrint man pa
reikšto pasitikėjimo ir suteikto mandato, 
del susidėjusiu priežaščiu, negaliu būti 
Centro Valdybos nariu. Turiu pareikšti, 
.kad šis mano žygis yra grynai asmeninio 
pobūdžio, susijęs su mano sveikata ir pa
reigomis, kurios dabar reikalauja dau
giau laiko ir energijos. Esu isitikinęs, jog 
Sąjunga dabar yra tiek išaugusi, susti
prėjusi ir vieninga, kad jokie pavojai 
jai negręsia. Ji dabar turi pakankamai 
jegu dar toliau augti ir stiprėti. Naująją 
Centro Valdyba, kartu su naujai įsteig
ta Sąjungos Taryba sudaro stiprus ir 
patyrę visuomenininkai, kuriu vadovau
jama Sąjunga gales puikiai atlikti Vi
suotinio Suvažavimo ir įstatais nužymė
tus uždavinius.

Naudodamasis šia proga, norėčiau pa
reikšti visiems Sąjungos nariams, skyrių 
valdyboms ir Visuotinio Atstovu Suva
žiavimo atstovams padėką už pareikštą 
man pasitikėjimą ir visokeriopą paramą 
Sąjungos darbe. Taip jau noriu padė
koti buvusios Centro Valdybos nariams 
ir Sąjungos tarnautojams už gražu ben
dradarbiavimą ir toleranciją.

Linkėdamas naujajai Centro Valdybai 
ir kitiems Sąjungos organams geriau
sios klot:es j u darbuose, iš savo puses 
noriu užtikrinti visokeriopą paramą ir 
asmenini bendradarbiavimą. Pi B. Var
kala“.

I p. Varkalos vietą byvo pakviestas se
kantis iš eiles kandidatas p. Barcevičius. 
Apsvarsčius p. Varkalos pareiškimą, nu
tarta jam pasiusti šio turinio raštą:

„Giliai apgailestaudami priememe Ju- 
su pareiškimą iš spaliu 24 dienos. Mes 
žinome, kad tik ypatingai rimtos prie
žastys privertė Tamstą asisakyti aktin-
gai dalyvauti Centro Valdybos sudetyj. 
Tamstos nedalyvavimas bus visu jaučia
mas, o ypač tu, kurie turėjo progos su 
Jumis kartu dirbi. Mus kiek ramina Ju
su užtikrinimas ir toliau teikti Sąjungai 
visokeriopą pagalbą ir asmeniniai ben
dradarbiauti.

Neabejojame, kad visa Sąjungą jun
giasi su mumis pareiškiant Tamstai nuo
širdžią padėką už Jusu inašą D.B. lietu
viu gerovei ir Jusu tolerantišką vadova
vimą Sąjungai nuo pat jos isikurimo. 
DBSLąjunga šiandien yra jau subren
dusi ir sudaro stipru ir vienigą vienetą. 
Tas faktas, mes tikime, yra Tamstai, 
kaip Sąjungos kurejui, geriausia padėka 
už Jusu paaukotą jai darbą, energiją ir 
triūsą.

Per šias Vėlinės iš Tėviškės kapu. 
Altajaus, Sibiro, Kazakstano taigų, ste
pių i mus tiesia kaulėtas rankas musu 
broliai ir seserys ir ledinėmis lupomis 
šnabždėdami maudauja: “’Pasigailėkite, 
pasigailėkite musu, palengvinkte musu 
kančias“... Pausaulis nelaimingųjų šauks
mui nebylys kurčias ir apakęs. Tebūna 
amžina garbe per amžius jums musu 
broliai ir seserys kankiniai, karžygiai, 
kurie kenčiate, mirete ir mirštaete del di
džiausio tautos turto — laisves, šią va
landą gyvenantieji laisvame pasauly 
mes su ašaromis akyse ir didžiausiu 
skausmu, širdyse kalbam: „Kas aplan
kys, suskaitys lietuviu kapus šaltam Si
bire, kas uždegs prie ju žvakelę, padės 
gėlėlę, pratars Amžiną AtTilsIv

Tautos šventovėje — Karo Muziejaus 
sodelyje Kaime, prie skausme suklupu
sios, žuvusiuju randančios moters, prieš 
Nežinomojo Kareivio Kapą, ant aukuro, 
aukso raidetmis žodžiai: “ R e d e, 
Quod D ė be s“ — Gražnlik ka privalai. 
Aišku, tiems, kurie mirė, žuvo kad mes 
gyvėAąumem, kad kiti' gyventų.-

GraSinkime,1 ka privalome, kiekvienas 
lietuvis kuriam pasaulio krašte jis be
būtu, tautai, mirusems, Tėvynei. Paduo- 
kjme ranką ir. prikelkime tuos, kurie su
klupo, parpuolė, gaivinkime nors gyvus, 
bet jau-mirusius savo tautui. Čia musu 
gyvenimo esme ir prasme.

Ne vienas musu brolis ir sesuo atgulė 
amžinam poilsiui ir šios salos žemeleje. 
Vėlinių dieną aplankykime j u kapus,

Kitu metu Velinese ne Menas mušu 
bus Anapus. ,,Rede Quod debe.s“

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBUTYJE - PENSIJONE Londone. 
Pėrnakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
2 lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-. 

Pietus 3/-.

CEDARS MANSIONS HOTEL
20 fiaat*r*t*n* Read, Wait Kanalngtaw, 

Laadaa, W.14 T«I/. FULkam
Susikalbama angliškai, vokiškai ir 
rusiškai. Dvi minutes kelio nuo pože
mines St. WEST. KENSINGTON ir 

BARONS COURT.

Linkime jums geros sveikatos ir ge
riausios kloties jusu darbuose.

Centro valdyba: Br. Barcevičius, J. 
Damušis, M. Bajorinas, P. Bulaitis, ir A. 
Kazlauskas“.

Sekantis šio posėdžio darbu punktas 
buvo pareigomis pasiskirstymas. Parei
gas sutarta šiaip pasiskirstyti: M. Bajo- 
rinas — pirmininkas, I vicepirm. kun. 
A. Kazlauskas, II vicepirm. P. Bulaitis, 
sekretorius J Damuš:s ir iždin. Br. Barce
vičius.

COVENTRIO LIETUVIU NAUJIENOS
Spalio 23 d. buvo skyriaus visuotinas 

susirinkimas. Išklausyta pranešimas 
apie DBLS atstovu suvažiavimą Londo
ne ir aptarta visa eile reikalu. 1. Nusi
statyta šiemet surengti bendras Kūčias 
ir kartu eglutę, šio dalyko suorganiza
vimui vadovaus: mokytojos: Mikuckie
ne, Vaišviliene, Goberiene ir p. Galinis 
ir Juodžius. 2. Lapkričio 27 d. nutarta 
paminėti kariuomenes šventę. Tai pro
gai pritaikytą paskaitą skaitys J. Sen
kus, iš Leicesterio. 3 P. Grigaliūnas, bi
bliotekos ir skaityklos vedėjas, pranešė 
apie biblioteką ir kvėete lankyti ją. 4. 
Aptarta rinkliavos reikalas Lietuviu Na
mu fondui. Nutarta sustiprinti veiklą ir 
siekti, kad kiekvienas, ne tik sąjungos 
narys, bet ir bendrai kiekvienas lietuvis, 
gyvenąs Coventry, paremtu 'ta reikalą 
savo svariuku. Prie jau esamos komisi
jos: p. Goberio, J. Adamonio ir Bražiu- 
no, papildomai ■ pririnkta: p. Daunorie- 
ne, Jonelvnas ir Kazlauskas.

Spaustuve. Coventry gyvenąs lietuvis 
laikraštininkas isteige nedidele spaustu
vę. Masina ir reikalingi spaustuvei reik
menys kaštavo apie 300 svaru, šias 
išlaidas dengti, talka ir vertingais pata
rimais prisidėjo, gerb: Barzevičius J., 
J Gudavičius, Pr. Rumšą. J. Cicėnas, 
J. Vinciunas, J. Adamonis, P. Misevičius, 
Ant. Zaranka, VI. Dargis, J. Mašanaus- 
kas, J. Matulionis, K. Obolenas, J. Sto

LAIKRAŠTIS VAIKAMS
RAŠO — J.

Sakoma, jog vienoje Airijos provincijos baž
nyčioje buvo laikomos iškilmingos pamaldos, 
Maldininkai, sujaudinti jautraus pamokslo, aša
rojo. Tiktai vienas žmogisčius sėdėjo kieta- 
kaip titnagas. Apsiašarojęs kaimynas pakuždom 
paklausė:

— Kodėl neverki, mano broli?
— Kad aš nepriklausau šiai parapijai, — 

atsakė žmogisčius.
Panašiai buvo su visa lietuviu bendruomene, 

išsisklaidžiusia plačiame pasaulyje. Spręsdami 
lietuvybės išlaikymą svetimu tautybių juroje, 
įvairiu kraštu savoje spaudoje kėlėme musu 
vaiku tautinio auklėjimo priemones: mokyklas, 
draugijas, knygas, ypač gi specialu laikraštėli* 
Ir visi tuo rūpinosi: Anglijos kultūrininkai ir 
tėvai, JAV veikėjai ir rašytojai, Australijos, 
Kanados ir kitu kraštu lietuviai. Nesirūpinti 
galėjo tiktai svetimi lietuvybės interesams 
žmogisčiai.

KALĖDOMS „EGLUTE“
Po paakinančiu straipsniu spaudoje ir įvairiu 

pasitarimu pagaliau leisti lietuviams 1 vaikams 
iaikraštėli ėmėsi iniciatyvos Kun. Juro vado
vaujama Kultūros Institutas JAV-se. Laikraštėli 
suorganizuoti ir ji redaguoti buvo pakviestas 
žinomas vaiku rašytojas ir poetas Bern. Braz
džionis.

Laikraštėlio organizatorius ir redaktorius jau 
sudarė darbo plana ir ėmėsi organizuoti ben
dradarbiu* ir.. . skaitytojus. Laikraštis mažie
siems skaitytojams eis kas mėnesi 32 psl. di
dumo, bus gausiai iliustruotas ir vadinsis E g- 
1 ujt ė. Kiekvieno numerio viršelis bus naujas 
pieštas žymiuja musu dąilihku: V. Z. Stan- 
čikaite/P. Osmolskis, T. Valius ir k. Bendra
darbiauti kviečiami visi laisvame pasaulyje gy
veną žinomi lietuviu -vaiku rašytojai.

Pirmasis .Bitutės* numeris,’ skirtas 1950 m. 
sausio mėnesiui, išeis gruodžio mėnesi ir per 
Kalėdas pasieks ’visus savo mažuosius skaityto
jus. Laikraštėlio kaina J— 3 doleriai metams.

SUDARYKIME JAI ATEITI
Redaktorius Bern. Brazdžionis, rašydama* 

vaiku laikraštėlio reikalu, man rašo: .Niekas 
nežinoma, — nei platinimo sąlygos, nei skaity
toju galimas skaičius, nei vaiku rašytoju ban* 
dradarbiavimas, nes laikraštėlis negalės mokėti 
honoraro. Ką kalbėtii apie honorarus, jei iš 
prenumeratos, jei susirinktu 1000 skaitytoju,

nys, J. Senkus, p-le Prapuolenyte, V. 
Vaišvila ir D.B.L. Sporto Saja, Manche
ster^.

Spaustuve vadinsis Nidos vardu. Ji 
spausdins jumoro laikraštėli ,,Apuoką“ 
ir ruošiasi spausdinti Br. Daubaro ,,Pre
feransą tamsoje“. Spaustuve yra: 38 
Melvill Rd., Coventry.

MASKAVOS! LIETUVIU
Aną dieną nustebo Coventrio lietuviai, pas

kaitę „The Coventry Evening Telegraph" apie 
tūlo Puciata žygius. Jis girtas būdamas apka
binėjo savo šeimos fotografijomis vieną statu
lą. Policijos klausiamas pasisakė esąs lietuvis, 
kilęs iš Charkovo ir gyvenąs Salvation Army 
Hostelyje. Po keleto dienu „Birmingham Mail“ 
pranešė apie naujus Puciatos žygius, kada jis 
pateko teisman už policijos nepaklausymą. Ka
dangi šiemet jis yra jau trečią kartą teisiamas 
už tvarkos pažeidimą, dėl to teismas/pasiūlė 
ji iš šio krašto ištremti.

Tokie žygiai rodo ju darytojo žemą kultūri
ni lygi ir kuomet jam iš kitu išskirti pažymima 
tautybė, savaime tai paliečia ir visus tos tauty
bės žmones. Ir juo skaudžiau, kada tokia aliu
zija padaryta be pagrindo. Pasirodo, kad tasai 
Puciata Coventrio lietuviams visai nežinomas, 
kaip lietuvis. Dėl to jie energingai ėmėsi žygiu 
lietuviu aižvilgiu mestam kaltinimui atitaisyti. 
Grupė lietuviu atsilankė policijoj ir laikraščio 
redakcijoje. Policijoje buvo pareiKŠta, kad mi
nėtas asmuo savo tautybę pats taip pasakęs. 
„The Coventry Evening Telegraph" idėjo iš
samu (DBLS) vietos skyriaus pirmininko laiš
ką. Panašaus turinio laiškas pasiustas ir kitam 
laikraščiui, kuriame buvo lietuviai paliesti ry
šium su to asmens žygiais,

Reikia ginti lietuviu gerą vardą, kad "visokie 
praėjunai jo nežemintu. N. C.

STAIGI MIRTIS'
Spalio pradžioje Nottinghame~nusižudė Juo

zas Duoba. Jis gyveno R O.F. Mostely, Box, 
10, Ruddington,, Notjs. Mirties priežastis ne
aiški. X.

KUZMICKIS

nebutu iš ko apmokėti J visu _ spausdinimo iš 
laidu ..."

Kiek mes turime vaiku Anglijoje, "sunku pa
sakyti. Tačiau reikia manyti, kad ju yra bent 
pora šimtu. Vieni ju gyvena stovyklose, kiti 
kartu su tėvais privačiuose butuose. Butu laba* 
gražu, jei kiekvienas lietuviukas Anglijoje butu 
.Eglutės“ ne tik skaitytojas, Įbet ir preuumera- 
orius. Butu dviguba nauda: ir vaikai džiaug
damiesi auklėtus tautinėje bei religinėje dva
sioje, ir pats laikrašteiis galėtu ne tik išsilai
kyti, bet nuolat tobulėti.

Geriausiai butu, jei^kiekvienas Anglijos lie
tuviukas Kalėdų šventemsrgautu iš savo teveliu 
ar artimųjų vertingiausią dovaną — specialu 
laikraštėli.

RAŠYKIME APIE ANGLIJĄ

„Eglutes" redaktorius, kviesdamas talkon vai
ku rašytojus, pageidauja, kad ir patys vaikai 
bendradarbiautu savo laikraštėlyje:

— Paorganizuokite vaikučius, kad jie patys 
laikraštyje bendradarbiautu, duodami savo dar
beliu, korespondencijų, foto nuotraukų iš mo
kyklų ar organizacijų gyvenimo ..

Šituo keliu kviečiu musu vaikus jau dabar 
rengti medžiagą savam laikraštėliui. Kas gali, 
tegu parašo rašiaeliu ar žinučių, kas gali, tegu 
parenka nuotraukų, vaizdeliu ir kito. Laikraštis 
bus žymiai įdomesnis, jei jame atsispindės viso 
laisvo pisiulio lietuviu vaiku gyvenimas, dar* 
bai ir svajones.

Lietuviu vaiku laikraštis]— didelis ir rimtas 
laimėjimas Jmusu organizuotame gyvenime. Ta
čiau tai bus tikras laimėjimas tik tada,; kai- 
raes įrodysime, jog pajėgiame išlaikytitai, ką vai
ku, naudai duodajkulturines organizacijos.

Visais laikraštėlio reikalai* prašoma kreiptis 
adrtsu: St. Ann’s. Bradford.

Išsiimk iš kišenes savo Rožančių. Per
leisk pirštais poterėlius. Kas tau ,davė ji? 
Gal mamyte? Kaip kilnaus susirūpini
mo ženklą tavo aeitimi? Kaip '.ištiki
mą palydovą tose valandose, kada visa 
kita atrodys beprasmiška ir I komiška. 
Kas tau davė ji? Gal misijonierius? sa
vo didelio tikėjimo ir neįvertinto, pajuok
to pasišventimo simboli ir dovaną. Ro
žančius. šypsnis nuskrenda skruostais. 
Kam tu ji, iš viso, nešioji? žmones pa
sakoja, kad kompozitorius Suberbas, ne
berasdamas Įkvėpimo — išsisėmus me
lodijos aruodams — keldavosi nuo pia
nino ir... kalbėdavo Rožianciu. Keista. Už 
tai jis toks jaunas mirė. Ar Už tai? Bet 
jo melodijos taip širdi guodžia.

Tai kam tu nešioji Rožiančiu? Ar tu 
nenustebtum, jei savo kišeneje rastum 
puslapi iš Bethoveno simfonijos. Vieną 
lapą, nusėtą linijų dr gaidų. Profesijo- 
nalo akis pasakytu, kad tai, bene, pats 
geriausias simfonijos gabalas. Nežemiš
kos jėgos melodija. Didinga harmonija. 
Ir genijaus rankos orkestracija. Bet ta- 
zo kišeneje — visa tai — negyva. O kaip 
tat latgaiviti? Prikelt, prikelt! Sėsk prie 
pianimo. Padek orkestrui prieš akis. 
Dirigente, pakelk rankas. t>t šitaip. Tik 
ugnies. Garsiau. Gyviau širdies. įsi j au
dimo. Ragaukit melodjios nektarą. Mu
zika auga, šakojasi, ūžia, šėlsta. Ir jus 
rartu. Ne malkas juk kapoj at!

Gal ir tavo Rožančius, kaip puslapis iš 
simfonijos. Bet kodėl jis aklas ir negy
vas. Gal nėra ugnies tavo širdyje? Gal 
žalia tingi ir neapsisprendus? Tavo de
šine ranka nežino, ką kairioji daro. Jei 
zisas Rožiančius tave šiurpu nukrato, 
□as’rink vieną mažą paslaptelę. Bet ku
rią? Tą, kuri, tau labiausia prie širdies. 
\tsiduok jai. Susikaupk. Gal tavo pa
saulis nesugrius, jei tris minutes pasis
kolinsi. Dabar tu, kaip pasaulinio garso 
pianistas. Kaip kompozitorius mūzos pa
gautas. Savo širdies šventovėje ant ke- 
iu klaupk. Prieš Viešpati, kuris tave 
sutvėrė, už rankos veda per kaukuoles 
r griuvėsius, kuris užpus tavo gyvenimo 

žvakę ir uždegs džiaugsmo marias am
žina šviesa. Tris minutes su Dievu. Tris 
minutes su Marija. Linksmai slenka 
poterėliai. Lupos kalba pagarbintus žo-
džius. O siela — nutilus nurimus — se
miasi jėgos iš minčių, žodžiu ir vaizdu: 
Turtėja, stiprėja Dievo širdies artumu.

Gal vertėtu pabandyt? Prikelt simfo
nijos didingą puslapi gyveninam. Kam 
ji kišeneje nešiot ir trint. Ten jis neby
lys. Mėgint grot. Lavintis. Iš karto jei 
nepavyks, nemesk i šąli. Tai didingos 
muzikos puslapis. Mėgink iš naujo. Jau 
geriau. Susikaupk. Ramiai. Išsiubuok ti
kėjimo varpus. Tegul visas tavo širdies 
horizontas ūžia dangaus aidais. Pasiduok 
melodijos tonui ir nuotaikai. Bet neuž
miršk: Tu groji. Todėl — kai esi liūd
nas, prislėgtas, užguitas — pasirink 
□□.slapti iš Skausmingosios dalies. Jei 
trūksta energijos, reikia paraginimo, 
melsk Prisikėlimo nuotaikos. Nejaugi 
nerasi trijų minučių?------------ Jei rasi,
nesigailėsi.

LIETUVIU KUNIGU RELIGINIS 
PATARNAVIMAS

Del patogesnio patarnavimo lietuviai 
kunigai, savitarpyje susitarę, iš naujo 
pasiskirstė kai kurias kolonijas. Kun. 
Just. Stepanaičiui, gyvenančiam Widnes, 
pavedamas Mąnchesteris; Kun. A. Pet
raitis pereme savo žinion Ettington Park, 
nr. Stafford-on-Avon ir Sutton Cold
field; Coventry ir Leamingtone Spa. 
veiks Kun. B. Pacevičius, kai atvyks iš 
Vokietijos. Iki šiol Coventry ir Leaming
ton Spa sėkmingai darbuojasi kun.(P.Kai- 
riunas.
t ... ■ PAMALDOS . >
i Londono Lietuviu bažnyčioje . : Visu 
Šventųjų dieną (lapkr. 1) šv. Mišios bus 
J ir 9 vai. Vakare 8 vai. bus rožančius 
ir gedulingos pamaldos už mirusius. Ge
dulingos pamaldos bus vakarais lapkr.
1 — 9 d. 8 vai. darbo dienomis, o šešta
dieni ir sekmadieni 7 vai. .

ROCHDALE, St. John Baptist bažny
čioje (Ann St.) lapkričio 5 d, 10 vai. 
pamaldos su jungtuvėmis.
r . BRADFORD — St. Ann's, lapkričio 6 d.
12 vai. / ■ > . • -
- HALIFAX, Chapel of Ease (Wade St.J 
Woolshops), lapkričio 13 d. 11.30 val.

DĖMESIO SKAUTĖMS
Vyriausio* skautininkės J. Vaičiūnienės pave

dama, kviečiu visu laipsniu ir visit skyrių se-' 
■es skaates bei įsisteigusiu* Anglijojo skaučių 
vienetu* skubiai -pranešti man.savo adresu*; 
Sktn. S. Ralitunaltė, vadeivė Anglijoje. Adr.: 
N.S.H.C. Sundon JParkJ Ho«tel, ^Whitefield 
Ave., Luton, Beds.J

3



“BRITANIJOS LIETUVIS' 1949 m. spalio 28 d.

TRUMPOS NAUJIENOS
Britu maisto ministerija pranešė, kad 

kavos pristatymas krautuvėms bus su
mažintas 20% Kavos trukumas jaučia
mas visam pasauly ir kainos kyla. Kiek 
tai liečia Britaniją, artimoj ateity tai 
nesudarys jokiu skirtumu, nes turima 
dideli kavos ištekliai.

Nuo trečiadienio pakeltos kainos kai 
kuriems tekstiles dirbiniams (namu ruo
šos) ir langu užuolaidoms. Priežastis — 
brangesne žaliava. Kainu pakėlimas kai 
kuriems dalykams bus mažiau jaučia
mas, nes vyriausybe patvarkė detalistu 
pelną sumažintai 5%,

— Lapkričio men. prasidėta D. Brita
nijoje žmonių verbavimas i civilinę gy- 
nyoą. Vyrai ir moterys bus mokomos 

priešlėktuvines gynybos ir kitu pagelbi- 
niu darbu.

— Britu karo laivyno ministerija da
vė atnaujinti 22 karo laivus, priklau
sančius atsargos laivynui.

— Atlanto paktą pasirašiusiu dešim
ties valstybių generaliniu štabu višinin- 
kai susirinks lapkr. men. Londone ir tar
sis del trijų gynybos grupiu sudarymo.

— Pagal JAV karines pagalbos progra
mą, D. Britanijai bus perduota 150 su- 
pertvirtoviniu bombonešiu. JAV tokiu 
bombonešiu turi apie 1.000 atsargoje ir 
12 grupiu, po 30 tokiu bombonešiu 
tarnyboje.

— Vestfalijos (Vokietijoje) statybos 
tvarkytojas uždare keturias statybos 
firmas, kurios vykdė fabriku išmonta- 
vimą. Gen. Bishopas, britu komisaras 
Vestfalijai, isake toms firmoms tęsti 
darbą, o leidimais jis pats pasirūpinsiąs. 
Šiuo laiku išmontuojami Dortmunde pa
rafino ir Auguste — geležies fabrikai.

— Prahoje suimtas JAV ambasados 
tarnautojas S. Merynas ir apkaltintas 
šnipinėjimu, o vicekonsului I. Patchui 
liepta per 24 vai. apleisti Čekoslovakiją. 
JAV ambasada kaltinimus paneigė. -

— Pereitą savaitę ChurchCllis turėjo 
pasitarimą su min. pirm. Attlee ir kari
niais vadais krašto gynybos reikalais. 
Tai jau trečia šiais metais toks pasita
rimas.
— Pereitą savaitę gen. Franko vizitavo 
Portugalijos prezidentą. Apsilankymo 
tikslas — sustiprinti Ispanijos ir Portu
galijos draugiškus santykius bendroje 
kovoje prieš komunizmą. Franko buvo 
labai iškilmingai priimtas.

— Hamburge teisiamas už karo metu 
padarytus nusikaltimus vokiečiu feld
maršalas Manšteinas teismui pareiškė, 
kad pradžioje jis buvęs Hitlerio paveik
tas, bet vėliau juo nusivylęs, nes pama
tęs, kad Hitleris negalis būti geras kari
ninkas. Kaltinimą, kad jis isakęs Rusi
joje civilius žmones šaudyti, Manšteinas 
paneigė.

— Londonas. Vidaus reik. min. prape- 
še, kda bus išleistas įstatymas, draudžiąs 
iš automatu pardavinėti gimdymo kontro
les priemones.

— Belgradas. Jugoslavu oficiozas 
,,Borba“ tvirtina, kad Vengrija, Rumuni
ja, Bulgarija ir Albanija, savo sienas su
Jugoslavija apstatė kariuomene ir kad 
ten dabar kasami apkasai ir statomi ki- rikoje. 
tokie kariniai istįprinimai.

— Rusijos vyriausybe pareikalvao at
šaukti Jugoslavijos pasiuntini iš Maskvos, 
Pasiuntini kaltina diplomatiniu teisiu pa
žeidimu ir šnipinėjimu.

» • *
Lapkričio 7 d. Naujorke ivyksta Tarp

tautine Mottru paroda. Joje savo dar
bais gausiai dalyvvaus ir Amerikos lie
tuves moterys.

SMULKUS
DOVANU SIUNTINIAI, siunčiami i visus 

kraštus. Užsakydami rašykite angliškai arba 
vokiškai — Lampert Supply Co., 45, Cromwel 
Rd., London, S.W.7. Kainaraščiai ir informa- 
cij’a veltui.

ATITAISYMAS. “Br. Lietuvio“ 42 num. 
tilpusioje padėkoje per apsirikimą buvo 
praleista &. Vaišvilienės pavarde. Siuomi 
klaidą aptaisome ir p. Vaišvilienę atsi
prašoma. . Sp. Kl. Anuokas.

Rinktiniai Baltijo valstybių, Klaipėdos, 
'Ukrainos, Prancūzijos, Vokietijos, Britu 
kolonijų* ir kitu kraštu pašto ženklai, 
kiekvienas atskirai įkainuotas, siunčiami 
susipažinimui. Rašyti: angliškai, prancu- 

. fziskai, vokiškai arba lenkiškai.

EXCELSIOR STAMP Co.
'3, PRIORY GARDENS, LONDON, N.6.

LIETUVIAI SVETUR
Kiek dar liko lietuviu Vokietijoje
emigracija smarkiai mažina DiPi skai- 

č u Vokietijoje. Del šios priežasties pran
cūzu zonoje iš buvusio puses milijono 
DiPi rugsėjo gale buvo likę tik 149 tūk
stančiai. Lietuviu skaičius buvo tiek ma
žas. kad nesieke ne keliu šimtu. Ameri
kiečiu zonoje tau pačiu laiku buvo 
123.490 DiPi ,iš ju lietuviu tik 9.790. anglu 
zonoje buvo — 92.900 DiPi, iš kuriu 6.894 
lietuviai.

Emigracija, kiek galima, spartinama. 
IRO ištaigos apklausineja tremtinius, 
norėdamos patirti, kiek ju gales em.gruo- 
ti ir kiek negeles. Turimais duomeni
mis, britu zonoj buvo apklausta 6.010 
lietuviu. Pas rodo, kad 1.842 lietuviai 
turi galimybę tuojau emigruoti, 1.561 — 
kiek vėliau, 12 — .pareiškė norą repatri- 
juot", 52 — nori pereiti i vokiečiu ūki, 
34 — atsisakė IRO globos ir to turės pe
reiti i vokiečiu ūki, 666 — del senatvės 
ir nesveikatos turės pas’likti prieglaudo
se, 1.843 — darbingi lietuviai negali emi- 

bus priversti "kurtis vokiečiu ūkyje. Pri- 
leidž’.ant, kad likusi neapklausineta 884 
lietuviu grupe duotu tuos pačius nuo
šimčius po apklausinėjimo, tad iš viso 
britu zonoje susidarytu apie 700 nedar
bingu lietuviu ir apie 2.000 darbingu, ku
rie negalėtu išemigruoti. Tačiau, jei IRO 
pavyktu išsiderėti kai kuriu sušvelnini
mu del emigracijos, tai tuomet liktu apie 
700 lietuviu prieglaudose ir ap:e 1.200 tu
rėtu įsikurti vokiečiu ūkyje.

L etuvos Raudonoje Kryžiaus duome
nimis, po emigracijos Vokietijoje liks to
kie lietuviu skaičiai: 1.700 sergančiu 
džiova, 883 sunkus chroniški ligoniai. 
186 invalidai ir apie 2.000 asmenų per 
60 metu amžiaus. Be to dar yra apie 
1.000 asmenų, kurie per įvairius skrinin- 
gus prarado DiPi teises. Vadinasi, iš viso 
Vokiet:joje pasiliks apie 9.000 lietuviu. 
Ju likimą dabar svarsto IRO pilnatis 
ženovoje, tuo pačiu reikalu tariasi ir 
okupaciniai pereigunai su vokiečiu vy
riausybe. Iš pasitarimu eigos atrado, kad 
ir po to, kai nustos veikusi IRO, okupa- 
vokiečiai netraktuotu ju blogiau, kaip 
cines įstaigos prižiuręs tremtinius, kad 
savo piliečius. Toliau, reikia manyti, kad 
ikišioline prakt'fca, senoji lietuviu emi
gracija, o taip jau ir pastaraisiais laikais 
išemigravusiej', neužmrs pasitikusiųjų 
Vokietijoj'e tautiečiu ir toliau juos rems 
medžiagm’ai ir moraliai.

VISUOTINAS AMERIKOS LIETUVIU 
KONGRESAS

Lapkričio 4 - 6 d. Naujorke ivyks Ame
rikos lietuviu visuotinis kongresas. Ji 
šaukia Amerikoes Lietuviu Taryba, kuri 
jungia visu ideologiniu sroviu centrus ir 
abu didžiuosius fraternalinius ordinus: 
A.L.R.K. Federaciją, A.L. Tautinę San
darą, A.L. Socialdemokratu Sąjungą, A.L. 
Tautinę Sąjungą, Susivienijimą Lietuviu 
Amerikoje ir Susivienijimą Lietuviu R. K. 
Amerikoj. Kongreso šūkis- kova už Lie- 
tuvą, protestas prieš lietuviu tautos nai-
kinimą, ugdyti ir išlaikyti lietuvybę Ame-

AMERIKOS LETUVIU 
DAILĖS PARODA

Spalio 20 d. Naujorke iškilmingai ati
daryta Amerikoje gyvenančiu lietuviu 
dailės paroda. Joje dalyvauja visi tam 
kraše gyveną lietuvia: menininkai. Paro
dai atidaryti buvo pakviestas Lietuvos 
diplomatu šefas St. Lozoraitis. Jis yra 
pakviestas dalyvauti ir Amerikos lietu
viu kongrese.

SKELBIMAI
Manchesterio Lietuviu Meno kolektyvo 

loterijoje, įvykusioje spalio 16 d., laimin- 
geji bilietai yra šie: No. 2069 — radio 
aparatas, No. 2257 — arbatos servizas, 
No. 3585 —žadintuvas. No. 6854 — šach
matai, NNo. 4212, 2368 — pinigines, NNd. 
3773, 6032 — autom, pieštukai ir užrašu 
knygutes. Administratorius.

Jonas Kaminskas, g męs 1911 m. Viša
kio Rudoij, prašomas atsTiepti. Ieško Juo
zas Šarūnas,- 831. Alexander Ave., Win
nipeg, Manitoba. Canada.

žekas Bronius, kilęs :š Pajavonio vis., 
prašomas atsiliepti. Ieško Juozas Urbo
nas, 9. Garfield St., Kettering, Northants.

Talanskaitę Pauliną prašau atsiliepti. 
Turiu jums žinių iš Australijos. J. Baš- 
kys, Scotia South Miners Hostel, New
ton Rd., Lowton, Nr. Warrington, Lancs.

Prancuz joje nuo 1947 m. veikia Lietu
viu šalpos Draugija. Ji jungia Prancūzi
joje gyvenančius lietuvius ir kaip vieša 
1 etuviu organizacija, juos globoja. Drau
gija tvarko ir juridinius lietuviu reikalus, 
išduodama reikalingus pažymėjimus bei 
palaikydama ryši su IRO atstovu ir kito
mis organizacijomis, šią vasarą įvykusia
me visuotiniame. D-jos nariu susirinki
me išrinkta valdyba: O. Bačkiene — 
pirm.. T. J. Kubilius SJ — vicepirm., Pr. 
Dulevičius — sekr., inž. Al. Stankevičius 
— ižd., ir J. Sakavičius (buvęs legionie
rius) — narys. Draugijos būstine: 5, rue 
de Messine, Paris VIII. 

* * ♦
Taikomoje meno institutas Freiburge, 

dail. Jonyno vadovaujamas, nėra užda
rytas, bet ir toliau veikla. Kursantai gau
na sunkiai dirbančiojo maisto davini 
10 DM per menesi. Rudens semestras 
prasidėjo rugsojo 1 d. Prie instituto įstei
gti braižytoju ir dažytoju kursai, i ku
riuos įstojo 25 nauji klausytojai.

PABĖGĖLIU REIKALU » 
MEMORANDUMAS

Tautiniu organizacijų D. Britanijoje 
centrinis derinimo komitetas, kuriam 
priklauso: čeku, estu, vengru, jugosla
vu, latviu, lietuviu, lenku, rusu, slova
ku, ukrainiečiu, ir gudu organizacijos, 
pasiuntė memorandumą Jungtiniu Tautu 
Organizacijai, Ekonominei ir Socialinei 
Tarybai ir IRO. Ji pasirašė visu minėtu 
organizacijų atstovai.

Memorandumas iškelia kritišką trem
tiniu būkle, i kurią jie gali patekti kai 
IRO baigs savo veiklą 1950 metais, birž. 
30 d., nes ir po tos datos įvairiose pa
saulio dalyse bus pabėgėliu, o taip pat 
ir nauji atsiras. Tarptautine pagalba 
yra ir bus būtinai reikalinga. Ji turėtu 
būti JTO veiklos ribose. Siūloma paskirti 
Aukštąjį JTO komisarą, kuris veiktu 
kartu su Taryba, susidedančia iš suin
teresuotu vyriausybių ir pabėgėliu orga
nizacijų atstovu. Turėtu būti suorgani- 
zotas Tarptautinis Pagalbos Fondas. Pa
bėgėliai, like Austrijoj ir Vok:etijoj po 
IRO užsidarymo, turėtu būti perkelti i 
kitą kuri kraštą, bent laikinai, iki ju ga
lutino įkurdinimo. Netolerotinas tik dar
bo jegu išsirinkimas; šeimos ir nedar
bingi asmenys turėtu būti kartu priima
mi. Jei šeimos išskirtos, joms turi būti 
duota galimybe susijungti. Didesnio de- 
mes:o turėtu susilaukti ir intelektualu 
bei ivairiu specialistu likimas. Kai kurie 
kraštai atvykus'ems nesuteikia lygiu 
teisiu su to krašto gyventojais. Reiktu, 
kad ir ateityje butu kam rūpintis nauju- 
ju emigrantu teisine būkle.

ši memorandumą jau paminėjo Ame
rikos radijas.

SPORTAS
Stalo tenisas

šių metu stalo teniso sezonas prasi
dėjo spalio 10 d. Lietuviu Sporto ir So
cialine Klubo nariai sudaro dvi koman
das. „A“ ir „B“ i EAST LONDON T. T. 
LEAGUE.

Spalio 11 d. ivyko pirmas susitikimas 
L.S.S.C. „A“ su CARLESS INSTITUTE 
„A“ Lietuviu Klubo saleje. Rungtynes 
pelnytai laimėjo lietuviai rezultatu 8:1 
žaidė: Bušmanas (3), Razminas(2), Va
linskas (3). CARLESS INSTITUTE „A“: 
Weeks (1), Friar (0), Fretton(O). Pirmoji 
komanda žaidžia lygos ketvirtoje divi
zijoje (Division IV (South)).

Spalio 12 d. svečiuose nuvykusi i Ley- 
tonstoną klubo „B“ komanda, kuri žai
džia 5-je divizijoje. (Division V (North)) 
nugalėjo sausai — 9:0, Harris T.T. Club, 
žaidė: Rudzevičius (3), Malinauskas (3)

Spalio 18 d. Lithuanian S.S.C. “A“ sta
lo teniso ekipa turėjo pirmenybių rung
tynes, žaisdama svetur, su Christ Church 
Men's Club “A“ komanda. Anglai sudarė 
gana gerą komandą ir po atkaklios kovos 
lietuviai nugalėjo rezultatu 6 : 3. žaidė: 
Bušmanas (2),. T<ingaitis (3), Razmi
nas (1).

Tą pat dieną, Klubo saleje, žaidė an
troji komanda, sudaryta iš D. Britanijoj 
gimusiu lietuviu, t.y. LrS.S. C. „B“. Jiem

„BRITANIJOS LIETUVIO” PRENUMERATOS KAINA: D. Britanijoje: metams — 18 šilingu, pusei 
metu — 10 šilingu, trims men. — 5/6 šilingai; JAV — 3 doleriai. Visur kitur —kiek JAV. 
SMULKUS SKELBIMAI: mokama iš anksto už spaudos eilutę arba už 35 raides, po

" ■ ' 1 šilingą. ADRESO PAKEITIMAS - 6 penai. _______
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KNYGOS, RAŠTAI
Bern. Brazdž ono PER PASAULI KE

LIAUJA ŽMOGUS. Rinkitine poezija. Iš
leista Lux leidyklos Vokietijoje. 450 pusi., 
kaina 10 šilingu.

Dažnai ruošiant vakarus ar minėji
mus, trūkstama geros poezijos dekla
muoti. Jei Vokietijoje ir buvo išleistas 
vienas kitas geresnis rinkinys, tai ir jis 
šiandien sunkiai jau sugaudomas arba 
savo tematika tetinka tik vienam ki
tam reikalu". Jokia poezijos antalogija 
nebuvo išleista, todėl šitokioms progoms 
ypač būdavo pasigendama įvairesnio 
rinkinio, šis Brazdžionio rinkinys kaip 
tik bus geras užvadas vakaru ruošėjams, 
o taip pat puiki knyga poezijos mėgė
jams ir visiems, kas mėgsta knygą.

Knyga nedidelo formato, išspausdinta 
ploname liuksusiniame popieryje, patva
riai irišta ir talpi — iš viso rinkinyje 
yra net 328 eilėraščiai. Tai truputi pakei
stas to paties vardo rinkinys, buvęs iš
leistas jau Lietuvoje, bet šis žymiai pa
pildytas: jame sudėta daugumas eilė
raščiu iš abieju Vokietijoje išleistu Braz
džionio poezijos rinkiniu — Svetimu kal
nu ir šiaurės pašvaistes.

Iš šio rinkinio skaitytojas susidaro aiš
ku vaizdą apie poetą Brazdžioni, apie jo 
poetini kelią. Pirmaisiais eileraščias pasi
rodęs skaitytojui 1925 metais, poetas per 
tą 25 metu laikotarpi lietuviškosios poe
zijos dirvoje yra išvaręs didelę vagą ir 
skaitytoju mėgstamas. Ola mes ir matome 
tuos poeto darbo rinktinius vaisius. Kele
tas pirmųjų geresniu mėginimu, puošnus 
ir drąsus ieškojimai, savo gimtojo krašto 
puošnus ir turiningi vaizdai ir žmogaus 
ir lietuvio gyvenimo prasmes šaltiniai. 
Kai kraštą apninka nelaimes, poetas 
gieda tautai sudužusiame laive, šaukia 
savo tautą. Jis. kaip ir mes, išeina i sun
ku tremtinio kelią ir ji apdamuoja.

šiame dideliame rinkinyje yra eilė
raščiu, kurie žavi išlepinto skonio poezi
jos mėgėją, o taip pat ir tok u, kurie 
artimi, mieli ir suprantami kiekvienam 
lietuviui.

šia proga pasakytina, kad Lux leidy
kla ruošiasi išleisti ir kitą labai reika
lingą knygą — Maironio poeziją: jo Pa
vasario balsus, Jaunąją Lietuvą. Musu 
vargus ir Rasein’u Magdę. Visa tai nu
matoma išspausdinti vienoje stambioje,, 
apie 700 puslapiu turinčioje ir B. Braz
džionio redaguotoje knygoje. K. Abr.

DBLS Eccles skyriaus narius:
ALDONĄ BUKAVECKAITĘ 
Ir ARKADIJŲ PODVOISKI
sukurusius lietuvišką šeimos židinį linki 

laimingo ir saulėto gyvenimo
Skyriaus valdyba ir nariai

*

priešininku buvo žymaus R. Londono
sporto klubo “Eton Manor“ junioriu “F“ 
ekipa, kurią nugalėjo po dtemptos kovos 
5 : 4. žaidė: Valinskas (3), Maršalis (1),. 
Motekunas (1). (vr)

Krepšinis
Gal daug kam neaišku, kur dingo 

taip gražiani užsirekomandavusi pereito 
sezono pradžioje Londono lietuviu „Tau
ro komanda“.

Del susidėjusiu aplinkybių, pav., sales 
neturėjimo, žaidėju trukumo ir kitu. 
„Tauro ekipa pasitraukė iš Londono 
pirmenybių ir likę keli žaidėjai dar ir 
šiandien svajoja, gal kada nors nusi
šypsos laime ir susidarys prieinamos są
lygos tai sporto šakai kultivuoti.

Krepšiniui populiarėjant Londone, 
vienas sporto žurnalas „Sporting Pic
torial“ ivede krepšinio skyrių su iliustra
cijomis ir platina žurnalą krepšinio klu
bu tarpe Londone. Klubu nariai* užsisa
kę žurnalą per kl. sekretorius užtikrina 
dali pinigu iš žurnalo skiriamo metinio 
pelno (33 1/3 0/0) krepšinio klubams. 
Tikrai gražus mostas, daromas krepšinio 
plitimui. Todėl pačiu krepšinio mėgėju 
priklauso jo kilimas D. Britanijoje. Lie
tuviu Klubo Krepš. sekr. V. Razminas.. 
225.Dalston Lane, London, E.8.
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