
SAVAITES APZALGA
TAIKA IR GINKLAI gesne vyriausybe po 

Retai kada istorijoj buvo tiek Įtaka, 
daug kalbama apie taiką ir tiek 
d: ug ruošiamasi karui. Kada Pary
žių. buvo svarstomas nusiginklavi
mo planas, Strasburge tuo pačių 
metu buvo dedami Europos kariuo
menės pamatai, o Londone Ada- 
nuueris tarėsi VoMet’jos apginkla
vimo klausimu. T.esa, kad ir per 
apsiginklavimo konferencijas var
tojami taikos terminai: ginklai, 
sakoma, yra dirbami karui išvengti. 
Dvidešimtas amžius yra pilnas ne
tikėtumų ir na sjovišKumų, bet 
mums atrodo, kad yra daug leng
viau taikai ruoštis nusiginkluoja..t. 
negu laikant dideles kariuomenes 
ir leidžiant didelius kapitalus gink
lų gamybai. Apsiginklavimas gali 
turėti tik vieną atsakymą ir jis 
yra visiems žinomas, nežiūrint į 
kokį drabužį jis būtų suvyniotas 
ir kaip būtų patiektas visuomenei.

Korėjoj talkos derybos sustojo 
vietoje, o Egipto įvykiai taip įkaito, 
kad vyriausybė svarstė diplomati
nių santykių su Britanija nutrau
kimo klausimą. Britanijos parla
mentas gi 
gė krašto 
irgi rodo, 
dominuoja

prieškalėdinį darbą bai- 
apsaugos debatais, kas 
kokie reikalai šiandien 
pasaulio arenoje.

VID. RYTAI — EGIPTAS .
Egipto situacija tebeduominuoia 

Vid. Rytų politinį gyvenimą. San
tykiai su britais paaštrėjo, kada 
Egipto užs. reik, mlnisteris pagrą- 
smo nutraukti diplomatinius san
tykius su Britanija. Tam priežastį 
davė britų nutarimas statyti raują 
kelią įš Suezo į vandens tiekimo ir 
filtravime stotį. Ta stotis daugiau
sia aptarnauja britų karius, nes 
egiptiečiai pripratę vartoti Ir ne
filtruotą vandenį. Egipto teroristai 
gerokai apgadino vandens tankus 
su bombomis ,o susisiekimas tarp 
Suezo ir stoties buvo ilgas Ir nepa
togus. Pakely dažnai įvykdavo 
skaudžių apsišaudymų. Dėl to bri 
tai nutarė pastatyti naują trum
pesnį kelią, kuris buvo baigtas pe
reitą savaitgalį. To pasėkėjo reikė
jo nugriauti nemažai1 namų ir eva
kuoti žmones. Egipto vyriausybė 
tam žygiui pasipriešino ir įsakė po
licijai neleisti brtams kelio statyti. 
Nežiūrint to, kelias buvo pastaty
tas. o Egipto policija visiškai toje 
vietoje nepasirodė. Vandens stotį 
dabar saugo britų parašiutininkai.

Ta proga britų įgulos vadas gen. 
Erskine pareiškė- kad jis daugiau 
negali pasitikėti Egipto policija ir 
kad jis neturįs nieko daugiau pasa
kyti Egipto vyriausybei, kol ši ne
pakeis savo galvojimo. Egipto vy
riausybė paskelbė išimties stovį 
Kaire ir Aleksandrijoj, kur įvyko 
demonstracijos prieš vakarūs.

Tiems įvykiams besirutuliojant, i 
Haifos uostą buvo užplaukęs laivas 
iš Marsellio pakeliui į Aleksandriją. 
Izraėlio 
iškrovė 
jos.

Kaip
tiek viena anglų-egiptiečių santy
kių pablogėjimo priežastis. Kita ■ 
Sudanas. Amerikos vyriausybė tuo 
reikalu užklausė Britaniją, ar ji 
nejsutiktų persvarstyti savo nusis
tatymą pravesti Sudane plebiscitą 
po JTO-jos priežiūra. Galvojama, 
kad toks plebiscitas Britanijai gali 
būti naudingas, nes tik maėa gy
ventojų dalis balsuos už prisijungi
mą prie Egipto. Iš kitos pusės '•ai 
būtų nusileidimas Egiptui, kas gali 
suminkštinti vyriausybė nepalankų 
nusstatymą vid. rytų gynybos klau
sime. Ir be to. Amerikoje bijoma, 
kad dabartinė Nahas Pashos vy
riausybė dėl nepasisekimo išmesti 
britus iš kanalo zonos, gali būti 
nuversta ir pakeista kita, dar blo-

vyriausybė laivą 
"■ jo didelį kiekį

žineme, Kanalo

komunstų

Sudane ,-i
Pashos vy
tai reikštų

Sūlomas plebiscitas 
gali sustiprinti Nahas 
riausybės prestyžą, nes 
nusileidimą Egipto reikalavimui,
nors to plebiscito išdava gali būti 
Egiptui ir nepalanki. Sakoma, kad 
Egipto vyriausybė Sudano plebisci
tą tik pasiūliusi, manydama, kad 
Br.tanija jį atmes.

VID. RYTAI — PERSIJA
Kitame vid. rytų pasieny — Per

sijoj būsie blogėja. Per preš savaitę 
įvykusias demonstracijas vyriausy
bės šalininkai, policijos remiami, 
išnaudojo progą netik pulti de
monstruojančius komunistus, bet 
kartu apsidirbti ir su kita opozicija. 
Opozicijos turtas, laikraščių spaus
tuvės buvo apdaužyta. To pasėkoje 
15 Persijos parlamento opozicijos 
narių persikėlė gyventi į parlamen
to rūmus. Jų vadas Jamal Imami 
pareiškė, kad jie iš ten tol neišeis, 
kol nebus nuversta Mossadeko vy
riausybė. Prie dabartinės vyriau
sybės jie negali saugiai jaustis. Pu 
parlamentarais ten gyvena ir opo
zicijos laikraščių redaktoriai ir di
rektoriai.

Per parlamento posėdi pereitą 
antradienį Mossadeko draugai su
sipešė su opozicijos nariais ir reikė
jo policijai įsikišti, kad sutvarkyti 
parlamentarus.

Persijos alyvos 
nauji pasiūlymai, 
svarsto Lopdonas
Pagal juos Pasaulinis Bankas fi- 
nansuatų gamybą ir rafinavimą ir 
paskui parduotų alyvą Angių Irano 
B-vel .,Persijos įlankoj galiojančio
mis kainomis“, šį pasiūlymą pada
rė Pakistanas. Persija oficialios 
nuomonės dar nepareiškė, bet spė
jama, kad toks planas gali būtį jai 
priimtinas su kai kuriais rezervais.

Kas liečia pačią alyvą, Persija 
kol kas dar nepardavė nė galiono 
užsieniui ir gamyba turėjo būti sus
tabdyta, nes tankai yra pilni.

klausimu iškilo 
kuriuos dabar 
ir Vašingtonas.
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TAIKOS DERYBOS PARYŽIUJE
Visa; kitokioj nuotaikoj vyko 

JTO-jos pesėdžiai Paryžiuj. Stras
burge posėdžiavo draugai, čia gi 
pr.ešingi pasauliai. Sudaryta spe
ciali komisija vakarų ir Rusi.os nu
siginklavimo planų skirtumams iš
lyginti savo darbą baigė. Komisija 
pranešė, kad nors kai kuriais punk
tais buvo galima rasti susitarimą, 
principiniai skirtumai liko neišly
ginti. Komisija tačiau nutarė su
daryti nuolatinį nusiginklavimo 
organą, kurio žinioje būtų atomi
niai ir konvenciniai ginklai. Taip 
pat sutarta principiniai dėl tarp
tautinės kontrolės. Pats svarbiau
sia skirtumas tarp rytų ir vakarų, 
dėi kurio nepavyko susitarti, yra 
atominiai ginklai. Sovietai reika
lauja juos uždrausti pačioje pra
džioje ir tik paskui kalbėti apie 
kitus dalykus, gi vakarai su tuo 
nesutiko, kol nebus įvesta efektinga 
kontrolė.

Reikia prisipažinti, kad propa
gandiniu atžvilgiu tos talkos dery
bos išėjo Persijai į naudą ir daugelis 
mažųjų valstybių delegatų yra tuo 
susirūpinusios. Rusijos siūlymas 
yra aiškus ir konkretus: uždrausti 
atominius ginklus ir sumažinti di
džiųjų valstybių ginkluotas pajėgas 
trečdaliu. Vakarai su tuo negali 
sutikti, nes toks žygis paliktų Vaka
rus Rusijos malonėje. Tai mums 
yra suprantama. Tačiau maž'au su 
reikalais susipažinusiems asmenims, 
kurie neįsigillna į dalykų prasmę, 
Rusijos pasiūlymas gali atrodyti 
visiškai priimtinas ir pastato vaka
rus į karo norinčių tautą eiles. Pro
paganda gi buvo svarbiausias va- 
ka.ų tikslas, darant nusiginklavimo 
pasiūlymus, res visi žino, kad 
negalės duoti jokių praktiškų 
zultatų.

Praktiškų rezultatų neduos
vakarų reikalavimas pravesti lais
vus rnkimus visoj Vokietijoj. Tam 
reikalui sudarytoji komisija buvo 
Išsikvietusi vakarų ir rytų Vokieti
jos ir Berlyno atstovus pareikšti 
savo nuomonę. Vak. Vokietijos ir

Berlyno atstovai tai padarė pereitą 
pirmadienį. Jie sveikino JTO-jos 
iniciatyvą ir tuo pačiu apkaltino 
rytų Vokietijos administraciją, kuri 
terorizuoja tos srities gyventojus 
areštais, persekiojimais, deportavi
mu. laisvės varžymu, Dideliam visų 
nustebimui Ir sovietų zonos vokie
čių atstovai priėmė kvietimą ir 
buvo atvykę į Paryžių. Jie pareiškė, 
tačiau, kad JTO-ja yra nekompete- 
tinga tokių reikalų spręsti kištis į 
Vkietijos vidaus reikalus.

Vokietijos reikalai gi šiuo metu 
pasidarė labai aktualūs. Kancleris 
Adenaueris, vos grįžęs iš Londono, 
tarėjo skubėti J Strasburgą, kur 
pirmą kartą gavo progą kalbėti per 
Europos Tarybos plenumo posėdį. 
Prieš palikdamas Londoną. Ade
naueris pasakė kalbą per užsienio lonumą Italijos komunistų partijai, 
žurnalistų sąjungos suruoštą priė
mimą. Jis pareiškė kad Vokietija 
bus laisvų tautų patikimu partne
riu taikai saugoti. Federalinė Res
publika galutinai ir nepakeičiamai 
priklauso Vakarų tautų šeimai, 
užtikrino kancleris. Adenaueris išva
žiavo savo vizitu patenkintas Ir pa - 
liko gerą įspūdį. Pažymima, kad iis 
pakeitęs savo ankstyvesnį antibri- 
tišką nusistatymą, dėl kurio anks-

čiau britai jį buvo pašalinęiš Kelno' 
burmistro pareigų.

Paskutiniai įvykiai aiškiai rodo, 
kad vak. Vokietija grei tai ir tvirtai 
žygiuoja į nepriklausomybę. Kitas 
jos karo metų alijantas — Italija - - 
jau seniai gavo teises. Tačiau Italija 
savo sudaryta sutartimi yra nepaten- 
ta, nes ta sutartis varžo jos, kaip 
nepriklausomos valstybės, teises, 
kas liečia ginklavimąsi ir kt. Dėl 
to, Italija įteikė notas Rusijai ir 19 
kitų valstybių, reikalaujant visiškos 
lygybės su kitomis valstybėmis. 
JAV-bės, Britanija ir Prancūzija 
savo sutikimą tokiai revizijai jau 
davė, tačiau Rusijos dabartinis nu
sistatymas yra dar nežinomas. 
Neabejojama, kad Rusija su tuo 
nesutiks, nors tas ir padarys nema-

kuri yra didžiausia Europoje.
Ta pačia proga JTO-jos pilnaties 

sesija rekomendavo Saugumo Ta
rybai priimti Italiją nariu į JTO-ją. 
Anksčiau Italijos priėmimą Rusija 
vetavo Saugumo Taryboje.

Iš savo pusės Rusija vėl mėgino 
pakeisti Kinijos atstovavimą JTO- 
joje, bet be pasisekimo 
NacionaJistu vyriausybė 
lika ne oficialiu Kinijos

EUROPOS TARYBA

tas
re-

ir

Spaustuves fondo rėmėjai rašo:
Kiek teko pastebėti, visi siunčią Nenuleisdami akių nuo „B, Lie- 

spaustuvės fondui pinigus mėgsta tuvio“ ir sekdami kitų geru pavyz- 
ką nors palinkėti ir pan. Tikėda
miesi, turbūt, pakliūti į laikraštį.
Nenoriu ir aš atsilikti, atseit linkiu: 
kad tas mano svaras nebūtų sva
ras, bet du svarai (dėl manęs kad 
ir trys — aš nieko prieš) ir kad 
veistus!, kaip tie Izraelio vaikai po 
Viduržemio ir kitokių pakrančių 
dangum, žodžiu, kad man nereikė
tų dar vieno svaro siųsti...

Vilius Fidleris

Gerai suprasdamas spaustuvės 
padėtį, siunčiu tris svarus. Nors ir 
maža auka, bet'gal galės kokį ratu
ką nupirkti. O vėliau, jei bus dide
lis trūkumas, tai dar paremsiu.

K. Jurka
Vieni perka ašį. kiti — ratukus, 

skelbkite, 
suktųs.

kiek trūksta, kad jie visi
V. Mockus

vieną svarą spaustuvės 
tikiu, kad greit skaitysiu 

• spaustuvės spausdintą

Siunčiu 
fondui ir 
nuosavos 
žodį, kuris šiandien yra taip mielas
ir kiekvieną savaitę laukiamas.

P. Každailis
Gerbiamoji Centro Valdyba, siun

čiu tris svarus ir prašau išrašyti 
man laikraštį 1952 m., o likusius 
aukoju spaustuvės fondui ir nepra
šau nei akcijų nei. papiginto laik
raščio, nes nesu žydas, kuris viena 
ranka duoda, o kita atsiima atgal. 
Taip darydamas aš jausčiausi savo 
lietuviškos pareigos neatlikęs. Jei 
bus reikalinga, vėliau dar paauko
siu. B. Sagurskis

džiu. siunčiame kuklią auką, už 
kurią po N. Metų gal nors tepalą 
kuriam nors ratukui įsigysite, nes 
nepatepsite — nevažiuosite.

O. ir J. Giriūnai 
Nupirkote Londone Namus, kurie 

atstovauja ne tik Anglijoje gyve
nančius, bet ir po visą pasaulį išsis
klaidžiusius lietuvius, tremtinius. 
Dabar pasiryžote gelbėti mums 
taip brangų „B.L.“. nuosavą spaus
tuvę steigdami. Suprasdamas taip 
sunkią šių laikų lietuviškos spau
dos padėtį, siunčiu nors kelis penus 
spaustuvės reikalams. Taip pat 
linkiu jums garbingame darbe ir 
toliau nepalūžti ir varyti pradėtąją 
vagą iki galo. O mes liekame lauk
dami nuosavos lietuviškos spaustu
vės ir joje spausdinto žodžio.

J. žamba 
SPAUSTUVĖS FONDUI AUKOJO 
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joma, kad tautinal parlamentai 
gali pasipriešinti Strasburge pada
rytiems nutarimams, jei nebus gau
tas aiškesnis Britanijos politikos 
pareiškimas.

Kita kliūtis Europos kariuomenei 
steigti iškilo tarp Prancyzljos ir 
Beneluxo kraštų. Prancūzija nori

Europos T'.ryba (parlamentas) 
savo darbus Strasburge baigė per
eitą antradienį. Svarbiausiu jos 
darbu buvo Europos kariuomenė, 
kuri ir tapo įsteigta. Prancūzija. 
Italija, Belgija, Olandija, Luksem- 
burgas ir Vak. Vokietija sutarė su
daryti komisiją, kuri paruoštų Eu
ropos kariuomenės planą. Europos virštautinio autoriteto, kuris galėtų 
Taryba taip pat nutarė rekomen
duoti visoms Tarybai priklausan
čioms valstybėms įsteigti pas save 
naujas ministerijas Europos reika
lams.

Pilni nutarimų tekstai nebus pas
kelbti, kol jie nebus patiekti atski
rų valstybių parlamentarams. Bet ir 
be jų yra. žinomi bendri principai, 
kuriais siekiama įkurti suvienytą 
Europą ir sunkumai, su kuriais ra 
susiduriama. Ir svarbiausia, nors 
Strasburge ir buvo padaryti nuta
rimai, rezultatai priklausys nuo to, 
kaip i tuos nutarimus pažiūrės 
tautiniai parlamentai. Pats sun
kiausias darbas prasidės, kada de
legatai,grįžę iš Strasburgo, turės 
įtikinti ir kitus ir gauti tautinių 
parlament: pritarimą. O kliūčių 
numatoma nemažai. Pirmoje 
eilėje yra Britanijos neaiškus pasi
sakymas tais reikalais, kas labai 
nuvylė kontinento atstovus ir Ame
riką. Yra žinoma, kad gen, Eisenho- 
veris labai nori Europos kariuome
nės ir suvienytos Europos ir ta 
prasme ragina Britaniją pasisakyti. 
Britanija gi vengia aiškiai pasisa
kyti. Ji irgi to nori, bet pati nesu
tinka aktyviai dalyvauti. Kaip 
Chūrchillis Ir Edenas išryškino, 
Britanija neįsijungs Į Europos ka
riuomenę į Shumano planą, bet 
ieškos tinkamiausių būdų su tais 
organais kuo efektingiau bendra
darbiauti ir juos remti. Tas nepa
tenkina kontinento valstybių ir bi-
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Viso Spaustuvės Fondui surinkta 
£386.11.10.

duoti įsakymus valstybėms. Bene- 
luxo kraštai gi su tuo negali sutikti 
dėl savo kanstltucinių dėsnių. 
Kariuomenės finansavimas irgi su
daro sunkumų.

Nežiūrint to, Strasburge padaryti 
nutarimai yra istoriniai. Per tūks
tantį metų Europa nebuvo taip arti 
susivienijimo. Vieno priešo akivaiz
doje valstybės nutarė atsisakyti 
nuo dalies savo nepriklausomybes 
ir savo teisių dalį perduoti vienam 
vlrštautiniam organui. Savaime 
aišku, kad turint bendrą kariuome
nę, bendrą ginklavimą ir finansavi
mą. neišvengiamai turės būti veda
ma ir viena bendra užsienio poli
tika.

MIGLA NUTRAUKĖ SUSISIEKIMĄ
Daugelyje Londono vietų praėju

sį vakarą buvo didžiausia migla 
per keletą paskutiniųjų metų. Su
sisiekimas buvo nutrauktas. Auto
mobilistai paliko savo mašinas gat
vėse ir ėjo namo pėsti. Autobusų 
susisiekimas sustabdytas. Tūkstan
čiai žmonių negalėjo rasti savo 
namų.

NAUJA EMIGRACIJOS 
ORGANIZACIJA

Briuselis. Pereitos savaitės pabai
goje prie JTO-jos susikūrė Laikinas 
Tarptautinis Komitetas emigraci
jos iš Europos reikalams. Komitetą 
atstovauja 16 valstybių. Direktoria
is yra: USA Atstovas George War
ren ir Belgijoj Frans Leeman. 
Nuolatinė Komiteto būstinė bū
sianti Ženevoje. Pirmasis Komiteto 
uždavinys perkęldinti iš Europos į 
Kanadą 40.000 emigrantų. Ameri
kon — 25.000. N. Zelandijon ■— 
1.000. Kokių kraštų kilmės emigran
tai pirmoje eilėje gaus paramą, 
paaiškėsią vėliau.

ARKIVYSKUPAS STEPINAC 
INTERNUOTAS

Belgradas. Arkivyskupas A. Ste- 
pinac prieš kelias dienas buvo pa
leistas iš kalėjimo. Jis grįžo 1 savo 
gimtąjį miestelį Kraslč ir ten laikė 
pirmąsias pamaldas, į kurias susi
rinko minia žmonių.

Po pamaldų arkivyskupas Stepi- 
nac priėmė spaudos koresponden
tus, kuriems pareiškė, kad jis nesu
tinkąs su vyriausybės sprendimu ir 
su tomis žiniomis, kurios skelbian
čios, esą jam yra atimta teisė būti 
Jugoslavijos arkivyskupu.

Su viena tik sąlyga jis yra suti
kęs, eidamas iš kalėjimo, — be vy
riausybės leidimo pasitraukti iš 
gimtojo miestelio, kuriame šiuo 
metu jis yra internuotas. Tarp kita 
ko, arkivyskupas Stepinac pareiškė 
spaudos atstovams, kad jis niekad 
nėra, prašęs paleidimo, nes jis nesi
jaučiąs kuo nors nusikaltęs. Į dau
gybę korespondentų patiektų kiau
nių, arkivyskupas atsakęs; „Tas, 
kuris daug kalba — negali išvengti 
nuodėmės“. Vienas korespondentų 
paklausė, kaip arkivyskupas pa
sielgtų, jei Jugoslavija būtų už
pulta.

„Tai yra valstybės reikalas. Klek- 
vienas kraštas, kuris užpuolamas, 
turi teisę ir pareigą gintis“ — atsa
kė arkivyskupas.

FINANSINĖ 
PAGALBA TREMTINIAMS — 

INTELIGENTAMS
Strasburgas. Europos Taryba, po

sėdžiavusi Strasburge. nutarė su
teikti finansinę pagalbą išeivijos 
inteligentams, esantiems Vakaruo
se ir taip pat pagelbėti emograntų 
veikiančioms mokslo ir kultūros In
stitucijoms.

Finansinė pagalba, kuri šio susi
rinkimo nutarta teikti, eisianti 
šiomis kryptimis: a) studentams, 
šiuo metu jau studijuojantiems 
Strasburge, b) emigracijoje esan
tiems inteligentams. Bus daroma 
pastangų rasti būdų toliau tęsti 
mokslinį darbą ir aprūpinti tinka
mu darbu, c) mokslo ir kultūros in
stitucijoms, įsteigtoms emigrantų 
ir šiuo metu veikiančioms Vakarų 
valstybėse.

Nutarime sakoma, kad lėšos bus 
parūpintos tų valstybių, kurios 
priklauso Europos Unijai, šį fondą 
remsiančios taip pat ir kitos, ne
valstybinės institucijos. Fondą ad
ministruosianti Europos Taryba.

SOV. RUSIJA IŠTRĖMĖ
8 MILIJONUS ŽMONIŲ

Vašingtonas. JAV spauda plačiai 
aprašo memorandumą, kuriame 
sakoma apie 8 milijonų žmonių ištrė
mimą iš Sovietų okupuotų kraštų į 
koncentracijos stovyklas. Šį memo
randumą pasirašė Čekoslovakijos, 
Estijos, Jugoslavijos, Latvijos, Lie
tuvos. Lenkijos, Rumunijos ir Ven
grijos tautinių tarybų atstovai.

Memorandumas buvo įteiktas 
JTO vykstančios Paryžiuje konfe
rencijos pirmininkui.

Įžanginį žodį, aptariantį žiauru
mus, kuriuos turi pergyventi nelai
mingieji tremtiniai, parašė buv. 
JAV ambasadorius Japonijoje Mr. 
Grew. „Remdamasis sausais faktais 
ir skaitlinėmis, aprašau tuos šiur
pius dalykus, kurie vyksta Sovietų 
Sąjungos užimtuose kraštuose su 
milijonais mūsų artimųjų“ — baigia 
memorandumą Mr. Grew.
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BRITANIJOS LIETUVIS

Iš Lietuviu spaudos gyvenimo
Ateinačiais metais „Tremtis“

Vokietijoje išeinanti „Tremtis“ 
šiomis dienomis paskelbė, jog nuo 
1952 metų pradžios laikraštis tega
lės išeiti tik vienų kartų per mėnesį, 
vietoj llgšlol ėjus kiekvienų savaitę. 
Laikraštis rašo;

„Baigiantis šiems metams „Trem
tis“ galės atžymėti savo egzistenci
jos pusantrų metų sukaktį. Norma
liais laikais toks laikotarpis nebūtų 
reikšmingas, tačiau esamomis sąly
gomis, kokiomis teko pradėti 
„Tremties“ leidimą ir jį tęsti, Vo
kietijoje visiškai sumažėjus mūsų 
tautiečių skaičiui, laikraščio, iš nie
kur negaunančio jokios paramos, 
Išlaikymas pareikalavo ir jėgų 
įtempimo, ir savęs užsimiršimo Ir 
daug nemigo naktų. Tos naštos 
svoris, gerai bus suprantamas įsigi
linusiems, jog visa našta krito ant 
vienų pečių Ir ji tegalėjo būti pa
keliama atsiradus nuoširdžių tai-

ŽODIS MUSU 
KORESPONDENTAMS

„Britanijos Lietuvis“ savo skilty
se siekia kuo plačiau ir visapusiš
kiau pavaizduoti šio krašto lietuvių 
gyvenimą, mūsų visuomeninę, kul
tūrinę, meninę Ir kitų sričių veiklą. 
Norime, kad šis laikraštis būtų Di
džiosios Britanijos lietuvių darbų 
veidrodis. Tatai galima pasiekti, jei 
kiekviena^ lietuviškojo gyvenimo 
įvykis bus užfiksuotas laikraštyje.

Šito pasiekiama, tik lietuviškų 
kolonijų korespondentų pagalba 
Llgšlol, deja, nebuvo sudarytas 
..Britanijos Lietuvio“ koresponden
tų tinklas vietose. Todėl mūsų laik
raštyje neatsispindėjo ir pilnutinis 
čionykščio lietuviško gyvenimo 
vaizdas. Tiesa, kai kurių lietuvių 
kolonijų darbai dažniau Ir plačiau 
atžymimi, bet iš kitur nėra jokių 
žinių, tarytum, tos kolonijos nieko 
neveiktų, o gi jos veikla, klek lei
džia laikas ir sąlygos.

Redakcija kreipiasi į skaitytojus, 
ypač į DBLS skyrių valdybas, tal
kininkauti mums šiame darbe — 
paprašykite vieną iš skyriaus na
rių. kuris būtų nuolatinis „B. Lie
tuvio“ korespondentas vietoje. Ne
venkite mums parašyti apie savo 
susirinkimus, paskaitas, kultūri
nius parengimus ir, apskritai, apie 
kiekvieną jūsų pajudėjimą bei su
manymą. Kartais gal jums atrodo, 
jog vietose tesą tik smulkūs daly
kėliui, apie kuriuos neverta laikraš
tyje minėti. Taip negalvokite, nes 
tai bus klaidinga. „Britanijos Lie
tuvis" yra mūsų visų laikraštis, to
dėl reikia jį daryti gyvu ir būtinu 
mūsų veiklos fiksuotoju. Korespon
dencijos iš vietų nėra jokia pigi 
reklama, o yra būtina medžiaga 
mūsų darbams pavaizduoti. Dėl to 
jas rašyti reikia dažnai iš kiekvie
nos vietovės.

Redakcija laukia Iš visų šios gra
žios talkos ir iš anksto yra nuošir
džiai dėkinga kiekvienam „Britani
jos Lietuvio“ esamam ir būsimam 
korespondentui.

„B. Lietuvio“ Redakcija

išeis tik kartą per mėnesį

kininkų tiek skaitytojų šeimoje, tiek 
bendrabarbių, tiek platintojų, kurie 
savo laisvalaikio dalį skyrė „Trem
ties'1 talkai in tuo būdu lengvino ga
na sunkias jos leidimo sąlygas. Čia 
jiems visiems tenka gili pagarba ir 
padėka.

Su šiais metais iš Vokietijos į 
užjūrius nukils didžiuma tautiečių, 
galinčių išemigruoti. Tatai „Trem
tis“ jaučia kiekvieną mėnesį, kiek
vieną savaitę, ž.ūrint iš materiali
nio požiūrio „Tremties“ leidimas 
jau seniai neužsimo.ka, gal būt nuo 
jos išleidimo dienos. Gi paskutiniu 
metu ne tik visai neapmokamai 
laikraštis buvo paruošiamas, bet 
dar prie jo leidimo pridedama iš 
gaunamo šiokio tokio pelno už 
išleistas knygas. Visa atrodė ramu 
ir tylu „Tremties“ pastogėje tikdėl 
to, kad sutikti sunkumai buvo 
stengiamasi nugalėti darbu, kietu 
pasiryžimu,- nesimėtant į pagalbos 
šauksmus.

žiūrint į ateitį tenka susimąstyti, 
ar ilgai „Tremtis“ pajėgtų tokiomis 
sąlygomis eiti. Naujai išleistų kny
gų pelnas ar nustoliai tegalės pa
aiškėti maždaug po pusmečio. Tad 
pasiryžta geriau daryti tam tikras 
reformas, negu leistis į vienokius 
ar kitokius lūkesčius, kurie kartais 
gali privesti prie apsivylimo.

Dėl to nuo metų pradžios „Trem
tis“ jau nebus leidžiama kas savaitė, 
bet išeis kartą į mėnesį, kiek padi
dintos apimties, — 6 puslapių. Tatai 
daroma su širdgėla, gerai nujau
čiant, kad ypač Vokietijoje paliku
sieji tautiečiai lietuvišką laikraštį 
turės retesniu svečiu. Tačiau yra 
geriau iš anksto visa tiksliai 
apskaičiuoti, kad vėliau nebūtų 
suklaidintas skaitytojas, aiškinan
tis nepakeliamais sunkumais.

Iš kitos gi pusės, rečiau „Tremtį“ 
leidžiant, bus žymiai sustiprinamas 
jos turinys, nes rasis daugiau laiko 
straipsniui paruošti bei bendradar
biui laišką parašyti, kas Iki šiol, 
laikraštį leidžiant kas savaitę, 
sunkiai buvo įmanoma. Jau kreip
tasi į eilę mūsų žurnalistinių pajė
gų, kad jos „Tremčiai“ patalkinin
kautų, prisidėtų prie jos turinio 
sustiprinimo. Be to, rečiau išeinant 
„Tremčiai“, teks tam tikra dalimi 
sumažinti aktualijų informacijas, 0 
jų vietoje patelkti straipsnių, ypač 
lietuviškojo gyvenimo problemo
mis“.

Sį faktą mums reikia apgailestau
ti, nes „Tremtis“ yra stiprus, gyvai 
vedamas ir kovingas laikraštis. Jo 
išėjimo suretinimas bus rimtas 
nuostolis tremties lietuviškoje lai
kraštijoje.

— o —
PADĖKA

Chorvedžiui p. F. Prekeriui ir 
choristams, taut, šoklų vadovui p. 
P. Mikalauskui, šokėjoms ir šokė
jams, nuoširdžiai prisldė juslėms 
prie sėkmingo Lietuvos kariuome
nės šventės minėjimo pravedimo 
lapkričio 24 d., reiškiame nuoširdų 
lietuvišką ačiū.

DBLS Manchesterio skyr. valdyba

Nuotrupos iš Prancūzijos 
Lietuviu padanges

Emigracija vis retina ir taip ne
gausias lietuvių eiles Pracūzijoje. 
Kadangi senųjų lietuvių išeivių ne 
taip daug būta, ir nebeliko jų turė
tų organizacijų, tad naujiesiems 
pabėgėliams tenka pakelti visą 
organizavimo ir visuomeninio gy
venimo naštą. Pokariniu laiku susi
kūrusi ir gražiai gyvavusi Lietuvių 
Šalpos Draugija Prancūzijoje, da
bar, dėl nuolat vykstančios emigra
cijos, silpnėja, š.m. spalio 14 d. 
išrinkta naujoji valdyba, kuriai 
pirmininkauja p. Bačkienė. yra vėl 
pasiryžusi daugiau suburti visas 
jėgas ir sėkmingiau palaikyti lietu
višką veikimą ir tradicijas. Pavyz
džiui, Draugijos rūpesčiu, šiemet 
rengiama Kalėdų eglutė vaikams, 
bendros Kūčios ir t.t.

Draugijos rėmuose veikianti Stu
dentų Sekcija, savo laiku buvusi 
svarbus visuomeninis veiksnys, tiek 
kultūriniuose lietuvių subuvimų 
parengimuose, tiek tarptautinėj 
plotmėj sėkmingai pasireiškusi. Dėl 
tų pačių priežasčių ir Studentų 
Sekcija yra praradusi daug narių, 
kas žymiai kliudė reikiamai įvyk-

Eltos
-•- Adv. J. Skorubskas, pavada

vęs VLIKe prof. J. Kaminską, XI. 
26. su savo šeima emigravo į JAV; 
jo vieton VLIKan įeina J. Glemža.

— Min. St. Lozoraitis iš Romos 
išvyko Paryžiun, kur ryšium su JTO 
sesijos darbais, užtruks keletą sa
vaičių.

— MLT Prezidiumas, posėdžiavęs 
Muenchene XI.23—25 d., be kita 
ko, nutarė palaikyti savo preten
ziją įeiti VLIKan, konstatuoti rei
kalą reorganizuoti veiksnių stuktū- 
rą ir apjungti visas pozityviausias 
Lietuvos vadavimo jėga.

— Dar šiais metais ruošiamasi 
išleisti VLIKo laikraštį.

— Lietuvos atstovas Paryžiuj Dr. 
St. Bačkis, ryšium su JTO sesija 
kartu su Latvių atstovų įteikė 
Prancūzijos Vyriausybei atatinka
mą notą. Lapkričio 9 d. Lietuvos ir 
Latvijos atstovai Paryžiuje turėjo 
pasikalbėjimą su JAV respublikonų 
kongreso nariu Armstrongu depor
tacijų reikalu ir jam įteikė VLIKo 
memorandumą rinkinį su kt. tos 
rūšies raštais. Paryžiuje taip pat 
įvyko pavergtų tautų atstovų pasi-

žinios
pageidavimus. Sesijoj dalyvauti 
VT pakvietė Dr. Bačkį ir prof. J. 
Baltrušaitį, o kun. Krivickas pa
prašytas taip pat sekti posėdžius 
korespondento titulu. Sesija prasi
dėjo rugsėjo 26 dieną.

— VLIKo narys prof. J. Kamin
skas, LE Liet. Pat. Grupę, ALTo Va
dovybę ir lietuvių organizacijas 
painformavęs apie laisvinimo dar
bą Europoje, taip pat padaręs pa
grindinį pranešimą per PLB įstei
gimą JAVėse iškilmes ir ALTo me
tinį suvažiavimą po Vašingtono ir 
New Yorko aplankė Čikagą, iš kur 
vyks į kitas svarbiausias kolonijas. 
Jis žada taip pat aplankyti Kana
dą. Lėšų mobilizavimo reikalu 
ALTo konferencijoj priimta rezo
liucija, kuria nutarta sustiprinti 
lėšų mobilizavimo vajų, šiemet tam 
tikslui surinkta 50.000 dol., kitais 
metais per naują vajų tikimasi 
gauti apie 100.000. Drauge aprobuo- 
tas pastovus apsidėjimo principas 
ir pabrėžtas būtinas reikalas tinka
mai organizuoti lėšoms teikti apa
ratą. Drauge kreipiamas dėmesys 
į jėgų konsolidavimo reikalą.

— Krikščioniškajai kultūrai gin-

Sldžikauskas, vyskupas Brizgyg, 
prof. Lemkimas; taip pat atsiųsta 
sveikinimų raštu ir telegramomis. 
Išsamią kalbą pasakė LOKo pirmi
ninkas prel. J. Balkūnas. Priimtos 
rezoliucijos LB JAV, Lietuvos iSlais 
vinimo ir genocido klausimais. 
Jungt. chorui iš 300 narių dirigavo 
J. Žilevičius ir P. Sakas, koncerti
nėj daly pasirodė St. Pilka ir y. 
Jonuškaitė. akomp. A. Mrozinskfo. 
LOKo pirmininku išrinktas prel. 
Balkonas, o slaptu balsavimu pir
muoju vice-pirm. K. žalkauskas, 
antruoju — dr. P. Vileišis, ižd. p. 
Chase ir sekr. — A. Saulaitis, Nu- 
tarta ligi LOKo kadencijos galo JĮ 
papildyti 9-ju nariu iš New Yorko. 
A. Saulaičių! pavesta suredaguoti 
statuto pakeitimo projektą, ku
riuos paskiau svarstys ir tvirtins 
prezidiumas. Taut, solidarumo Įna
šai numatomi rinkti iš tremtinių 
per jų draugijas. Rytuose tat vyk
dys Vyr. Tremt. Komiteto pirmi
ninkas, Čikagoje tuo rūpinsis trem
tinių bendruomenė.

Taip pat pakilia nuotaika ir dar
binga dvasia praėjo ALTo metinis 
suvažiavimas, ALTo prezidiumas 
prieš suvažiavimą turėjo bendrų 
posėdį su LE Pat. Liet. Grupe. Į su
važiavimo garbės prezidiumą buvo

PULGIS ANDRIUŠIS

SUDIEV, KVIETKELI l

dyti turimus atlikti uždavinius, 
š.m. lapkirčio 26 d. išrinkta naujoji 
Sekcijos valdyba, kuri susideda iš 
gana jaunų jėgų, bet tikimasi, kad 
ji sugebės padaryti atitinkamą 
įnašą į visuomeninį ir kultūrinį Pa
ryžiaus lietuvių gyvenimą.

Netrukus Prancūziją apleidžia 
buvęs Lietuvių Katalikiškos Misijos 
Rektorius, Tėvas K. Pečkys, S. J. 
Su tuo Prancūzijos lietuviams 
Iškyla rimta problema,, kaip reikės 
patiems išlaikyti naują Misijų 
Rektorių, ko iki šiol nereikėjo. Atsi
menant, kad Paryžiaus regijone lie
tuvių skaičius siekia ne daugiau

tarimas, kuriame buvo apsvarstyta 
bendra akcija savo kraštų reikalu 
JTO pasėdžių metu. Visai lietuvių 
akcijai sesijos metu vadovauja 
Vykd. Tarybos pakviestas Dr. st. 
Bačkis ir šiuo metu jam rūpestin
gai talkininkauja prof. J. Baltru
šaitis. pulk. Lanskoronskis ir E. 
Turauskas.

• - Europos Sąjūdžio konferenci
ja Londone šaukiama sausio 21 24 
dienomis, Lietuviai savo tautinės 
tarybos vardu tegali siųsti tik 3 at
stovus. Oficialiais Lietuvos atsto
vais siunčiami min. Balutis, dr. 
Bačks, ir prof. J. Brazaitis; stebė

ti Tarpt. Komiteto Vokietijos sek
cija jau atspausdino ir platina Lie
tuvos katalikų laišką šv. Tėvui, at
neštą į Vakarus Lietuvos rezisten
cijos atstovų. Pirmame puslapyje 
Įdėtas Pabaltijos žemėlapis su įra
šu. kad „čia kryžius kovoja prieš 
Sov.. žvaigždę“. Apačioj; „Pagalbos 
šauksmas iš Lietuvos miškų“. — 
Leidinys gražiai iliustruotas. At
spausdinta 10.000 egz.

— BALFo vadovybė Europoje ve
da su vokiečių įstaigomis derybas- 
kad ir jie duotų paramos BALFui, 
ypač kai nustos veikti IRO. Paska
tinėmis žiniomis, jei nebus iš nie-

pakviesti Min. P. žadeikis, iš Vokie
tijos atvykęs VLIKo ir VT nariai 
prof. J. Kaminskas ir J. Makaus
kas. Fed, metinis suvažiavimas nu
statė naujos veiklos gaires ir nu
tarė pasveikinti VLIKą, min. P. 
žadeikį ir Lietuvos vyskupus. So
cialdemokratai šaukia Čikagoj liet, 
socialistų konferenciją, kurioj pra
nešimus darys K. Bielinis ir prof. 
J. Kaminskas. LE Liet. Pat. Grupės 
narys K. Bielinis informuoja Ame
rikos lietuvius apie grupės veiklą, 
kur darbas, nepaisant pažiūrų sklr 
tumų, eina sklandžiai ir sutartinai. 
Socialistai šiuo metu rūpinasi ra-

kaip 300, nesunku suprasti, kad tik tojais numatyti prof. J. Baltrušai-
rimtas religinis susipratimas galės 
išspręsti Lietuviškų Misijų egzi
stenciją.

Iš pirmo žvilgsnio, palyginus lie
tuvių būklę Prancūzijoje ir Angli
joje, neabejotinai tenka pasakyti, 
kad pragyvenimo sąlygos Pracūzi
joje yra sukesnčs. Todėl nenuosta
bu, kad tarp emigruojančių lietu
vių pasitaiko nemaža ir senųjų 
išeivių. Emigracija Į JAV paspar
tins ir, gal būt, . palengvins D.P. 
įstatymą, kuris jau pradėtas taikyti 
Prancūzijoje. Beje, IRO šį mėnesį 
turi išsiųsti savo lėšomis paskuti
nius dypukus. Girdėti, kad kuria
ma nauja organizacija tęsti IRO 
emigracinius uždavinius, bet neži
nia, kiek ji bus pajėgi.

A. A. ALMAI MOCKIENEI 
MIRUS,

gilaus liūdesio prislėgtiems: jos 
vyrui, dukrelei ir mamytei reiš

kiame gilią užuojautą.
V-J-B. Sližiai, Bartminas, 

Markelis, Žemaitis Obrikaitis

tum žmogus būtum privožtas tink
lu tankėliu. Eini Ir drauge su ta
vim, rados,eina tasai vožtuvas. 
Jeigu tai dar ankstyvas rytas, tik 
ką esi atsikėlęs nuo šieno daržinė
je, kvepia alksnių žirgumynais ir

..Sudiev, kvietkeli“ yra „Au
stralijos Lietuvio" leidyklos pir
masis . leidinys. Leidykla pasi
rinko ši Pulglo Andrlušio kūrinį 
pirmuoju, tikėdama, kad šis vei
kalas savo turtinga lietuviška
kalba, realiais lietuvių tipais ir sliekų pakeltu juodažemiu, tai gal 
žalio lietuviško kaimo aplinka gi nedainuosi taip širdelę, girioj 
bus kiekvienam skaitytojui, ku

ris myli savo širdyje Lietuvą, 
brangių atslnlnlmų kasykla; 
jaunimui, kuris, gal būt, neturė
jo progos pažinti nuosekliai 
savo kraštą, yra knyga, kuri 

atskleis gimtojo krašto grožį m
pažadins Jį grįžti atgal, kai tik 

tam sąlygos bus palankios.
Pulgis Andriušis — SUDIEV.

kur gauta paramos, tai nuo 1952
tis, doc. M. Brakas, pasiuntinybės 
patarėjas Bailokas, D. Brit. PLB 
pirm. M. Bajorinas ir buv. pirm. 
Varkala, jaunimo atstovu —S. Pra-

A. A. Dr. A. MOCKIENEI 
MIRUS

Joną ir Danutę netekusius my
limos žmonos ir brangios ma

mytės, nuoširdžiai užjaučia
Bronė, Nijolė ir Stasys 

Puodžiukai

puolenytė.
— Europos Tarybos Sesisoje 

Strasburge tarp kitų klausimų bus 
taip pat paliestas prie Europos re- 
prezentavimas tų tautų, kurios į 
ją neįeina. Numatyta Europos Są
jūdžio Rytų ir Vld. Europos komisi
jos delegacija pas sesijos pirminin
ką. Bus taip pat paliesta tremtinių 
kultūrinė ir mokslinė kūryba ir jos 
palaikymas, šio klausimo referen
tui Europos Sąjūdžio lietuvių tau
tinis komitetas yra pareiškęs savo

įsteigta pasaulio Lietuviu
šiomis dienomis Jungtinėse A- 

merikos Valstybėse jau oficialiai 
įsteigta Pasaulio Lietuvių Bendruo
menė. Jos įkūrimo iškilmės New 
Yorke praėjo pakelta ir vieninga 
nuotaika. Tatai yra nepaprastai 
svarbus Įvykis JAV lietuvių gyveni, 
me, kuris leidžia tikėtis, jog pradė
tasis darbas, nors ir ilgokai užkliu
vęs, galės būti sėkmingai privestas 
iki galo Pamaldas Apreiškimo baž
nyčioje Brooklyne atlaikė vysk. V. 
Brizgys, o pamokslą pasakė — tė
vas J. Vaškys. Įnešus vėliavas, po 
JAV ir Lietuvos himno iškilmingą 
aktą atidarė kun. Dabušis, o LOKo

1.1. įstaigai Vokietijoje teks susi- 
spauti iki vieno asmens.

- - Kad darbas galėtų sėkmin
giau vykti, galvojama lietuvių Va-
sarto 16 d. gimnaziją perkelti iš 
Diepholzo kitur kur į patogesnę 
vietą. Tuo tarpu gauti du pasiūly
mai; perkelti į Bergnassau (tarp 
Koblenzo ir Limburgo) ir į Bad 
Neuenburgą (30 km. nuo Bonnos). 
Abiejose vietose buvo internatai. 
Vienur būstai yra laisvai, kitur nu 
matomi palaisvinti nuo Velykų. 
Tuo reikalu susisiekta su vokiečių 
savivaldybėmis ir vedami pasitari
mai, tiriant konkrečiai to persikė
limo sąlygas.

bendruomene Amerikoje 
vardu žodį tarė A. Saulaitis, vienas 
iš aktyviausių šio reikalo JAV ju
dinti! ų. Pagrindinį iškilmėse pra
nešimą padarė, pasveikinęs daly
vius VLIKo ir VT vardu, prof. J. 
Kaminskas Patį aktą paskaitė JAV 
gimusi lietuvaitė, tuo dar daugiau 
iryškindama senųjų ir dabartinių 
išeivių solidarumą ir darbo vienin
gumą, o jį pasirašė visi iškilmių 
dalyviai , kurių buvo pilnutėlė salė. 
Tik svečių buvo per 1.000. Bendruo
menę sveikino Liet, pasiuntinys P. 
žadeikis, ALT pirmininkas L. ši
mutis, BALFo pirmininkas prof. 
Končius, LE PLG pirmininkas V-

jon. konferencijų pravedimu ir sa-
vo veiklos pagyvynimu, kiek galint 
daugiau įsitraukiant į Lietuvos 
laisvinimo darbą.

Lituanistikos Institutas Brookly-
ne jau pradėjo veikti. Vilniaus ir V. 
D.Un-to profesoriai skaito lietuvių 
k. literatūros ir Lietuvos istorijos 
paskaitas. Taip pat paruoštas Li
tuanistikos Instituto statutas, ku
ris numato narius mokslinės ir ūki
nės srities. Bendruosius mokslinius 
reikalus spręs taryba. Jo įkūrimas 
ypač reikšmingas lietuvių gyveni
me, nes mokslinis ir kultūrinis 
ginklas už Lietuvos nepriklausomy
bę yra nemažesnis už .politinį. Taip 
pat rūpinamasi tinkamai paminėti 
.V.D.Un-to Kaune 30 metų sukaktį. 
K. Mockaus iniciatyva New Yorke 
organizuojamas liet, mokytojų ir 
rytinių valstybių lituanistinių mo
kyklų vedėjų suvažiavimas, Marla- 
nopolio kolegijoj lietuvių jau yra 
du kartu daugiau kaip pernai.

Kaip P. Amerikoj J. Rimša, Pa
ryžiuj A. Galdikas ir V. Kasiulis, 
Kalifornijoj Pov. Puzinas garsina 
vardą, taip Čikagoje M. šileik's, 
kuris dalyvauja Įvairių dailininkų 
parodose ir yra gavęs visą eilę pre
mijų. Į JAV persikelia ir A. Galdi
kas iš Prancūzijos ir ten suruoš 
savo darbų parodą. Per „Drake" 
parodą ypač išgarsėjo „Tirolio Al
pėmis“ J. Pautienius.

vis dairos į pievų gėlynus, sausus 
panuovalius, kur per dienas tran
kosi bites, mirga peteliškės, kam- 
galvosiu po vakarlęnės, rytoj anksti 
šienas pjauti, o kai visi Išdainuoja 
pais šaudo vabalai, per naktis pla
ka dalgius žiogai, urščia turkliai.

— Ir aš tenai norėčia būti!
— Bet tu gi — nendrė, gimei 

vandeny?
— Taigi kad vandeny. Bent sykį 

norėčia .pagyvent sausom kojom, 
nusikrėst nuo savęs gleivėtas srai
ges ir slidžias geldeles, ak šiurpas 
semia mane!

Vandouo — tavo namai, srai
gės ir geldelės tavo broliai ir 
seserys, ko gi tau plėštis į sausus 
panuovalius, kur tu nukeipsi lyg 
našlaitė.

— Leiskit mane tenai, — bus kas 
bus, — šalta ir gėlu man vandeny!

Taip šneka su vėju nendrė ne
klaužada ežero paliūnėje.

Taip kamuojasi Takliotė svirne 
nemigo naktimis, laumėms užkū
rus pečius Pakapėje, kartkartėmis 
prasimušant kelią pro rūkus nak
tigonių dainai, kurią kas gi kitas

. ves, jei ne Mamertas?
Dievuliau, pasakyt jam tiesiai į

• akis? ■ t

užmaišys košę, statydamas 
butelį degtinės tam, kas laiptais 
užneš penkis pūdus rugių viršun, 
o jeigu kalvėje, — kas viena ranka 
iškels apkaustytą ratą.

Neduok Dieve, važiuojant bažny
čion jį lenkt! Tegu ir nusimaustys 
buksvos, tegu išsibarstys inkaiščiai, 
trūks atasaja, bet tik jis jau neat
leis austinių vedelių.

— Bet gi tu jau! — raukydavosi 
dėdė Kazimieras. — Su vaikas da
bar čia! — kai Mamertas atvilk- 
davo sulaužytas razvalinas arba 
pillnėtojai apardydavo jų tvoras, 
ištraukinėję varagalius kuokoms. 
Bet sakyt daugiau nieko nesaky
davo. nes Mamerto nagingumu! 
nebuvo galo: patsai sau (kartais 
per didelį prašymą ir kitiems) da
rydavo ratus, .pasikaustydavo arklį, 
siūdavo pakinktus, Tiesdavo pava
žas dirbdavo diečkas, įtverdavo 
dalgius.

Žinai. 
Mamertas, 
mergos po 
je sujudimo.

Platūs Viščių kaimo laukai, 
aukšti dangum dengti gojai, gilūs 
ežerai ir skardūs Didžiolaukiu alks- 

Minšios malūną, nynai, daug laikstytės Mamerto 
jaunystei, tačiau jo dainos liūdnos

ne tiktai padūmavusiais parūkavo- ■ 
siais rudeniais, bet ir saulės pilnom i 
dienom, kai viršum įkaitintų pilia- 1 
kalnelių Vilnelėmis dreba vasara, t 
kai nuo vandenų griausmingai i 
plėšia ledą balandiniai vėjai.

Nusidūkęs po apylinkes, bevese- 1 
Įlodamas, visų prašomas ir myli
mas, Mamertas, būdavo, iškinkęs 
lineiką prieklojimėje dar ausyse 
ūkaujant armonijai, mintimis jau 
lėkdavo per teletninko žilvyčius i 
Vėtrinio atšlaimą, ką dabar veikia 
jinai?...

Ėjo galan šlovingo berno gyveni
mas, kada visi keliai tiesūs, visi 
trunka! gardūs, visos mergos gra
žios. žiūrėk, Sinkliokas, pavestas 
kuogiais, mikčioja, girdi, dar pa- 
iš kaimo, tykiai grikšteli Veroni
kos svirno durelės, žiūrėk, Kazė- 
niokas kokinėje apsukęs kelis ra
tus, jau ir išnėrė pro duris ir ant 
suoliuko po diemedžiu čičena su 
Tapiliote. Vienas po kito trupa iš 
jaunimo pulko Mamerto draugai.

Matė ir Viščių kaimas, — bus tu 
čia ką nuslėpsi savybėje! — kur 
Mamerto nukrėsta rasa, kur įmin- 

’ ti pėdai žiemos snieguose.
Varge tu mano, tuščiam tos 

vaikštynės, tuščiam tos dainos!
Auga ežero paliūnėje nendre ir

Jeigu kokia pramonė, susirinko keli jau 
piemengaliai su kuokom pasipilinė- I 
ti, jau ir Mamertas tenai; gavėnioj i 
nuo Kazėno akmens švilpia pus- < 
berniai rogutėmis s'čačion pakai- i 
nėn į Darymą, jau ir Mamertas 
atsitempia savo razvalinas; vestu- , 
vėse visiems nusidainavus ir nusi- : 
šokus, jisai surenka „iš po šluotos“ 
ir, davęs po saldainį liepia jiems 
pipirus grūsti, ropę raut, sukeliant 
gvoltą pirkioje, pažadinant iš stabo 
veseliotojus (žinot, kai jie ketvirtos 
dienos rytą tiktai kaboriuoja 
aplink raugalo arba rašalo die- 
čkas!).

Pravažiuojant Viščius svetimiems 
vestuvininkams, jisai, sutelkęs savo 
gaują, užtverdavo vartais kelią ir 
neleisdavo svotų tol, kol šie neiš
traukdavo iš po maišės butelio. O 
jeigu patsai bus kur pajauniu, 
trenks visas kvietkuotas iš bažny
čios ir ras prieš kurį kaimą užgrioz- 
dytą kelią, tai, šėręs botagu, išvers 

’ vartus ir, kvatodamas, važiuos kaip 
švidras, nors ir lineikai nuskils 
sparnas ar arklys niksters kulkšnį. 
Kad ir kaip bepyktų ulyčninkii, 
bet, išgirdę tuos kvatojimus, tuo
jau atsileisdavo; gi čia vis dėl juo
ko. kad linksmiau būtų!

Nuvažiavęs i

gegutę jau nekukuojančią.
Eina Pabružakalnio beržynėliais, 

kurie klūkso suglaudę šakas, vir
šūnes Įmerkę rūko debesin, įaugę 
žeman dangun tyliai pustydami 
lapeliuose prisirinkusį vandenį. 
Sakytum be žodžio verkia našlai
čiai. Nuo šakos ant šakos strykteri 
paukščiukas, tylus, nešnekus. Tvln - 
ksi Mamertui krautas paširdžiuose.

KVIETKELI! apysaka. 181 pusi. s)lta gera> taip drasko krūtinę, 
1951 m. Kaina 6 411. Knyga gau- U1 di la 
narna DBLS Centre. , ,, . ,— Jau .praplyšo Mamertas! — 

nusižiovauja išėjus atšlaimai! 
Viščių g a spūdinė atsinešt pečiui 
prakurų.

Kur jau čia, girdi ir Takliotė tuos 
Mamerto dainavimus!

Mamerto pilnas Viščių kaimas, laukiant eilės arba vandenio, tuo-

Apollon, buvo ir Viščių 
— šnabždėdavosi į ausį 
garsaus kokio apylinkė-

Išeis, būdavo, Mamertas, su apy
nasriu į laukus arklių ieškot smul
kiam rudenio lietučiui dulkiant, 
žinot ne tai lietus, ne tai rūkas, 
kuomet nesimato priekin nė per 
arklavlrvę, o šilta Ir liūdna, saky
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MUSU GYVENIMAS
Mes galime didžiuotis, kad ir šian

dien yra tautos didvyrių, kurie savo 
krauju laisto tą žemę, iš kurios mes 
esame kilę ir jųjų pavyzdžiai mums 
privalo būti tie šviesūs kelrodžiai, 
nuo kurių dažnai mes nuteistame, 
užmiršę ir tuos mirštančius brolius 
ir kančiose mirštančią tėvynę Lle-

VLIKUI SUSITARIMĄ SU LIETUVOS DIPLOMATIJOS 
ŠEFU ATMETUS

biuletenyje 1951.11.30. Nr. 
paskelbta, kad VLIKo ple-

LAISVOJI TRIBŪNA
DĖL POLITINIŲ PARTIJŲ

Paimsiu klausimą klek istoriniai.
Ne nuo šiandien šis klausimas ke

liamas paskirų asmenų ar asmenų 
grupių. Išbuvus 3 metus DBLS Ta
rybos nariu, dažnai tekdavo susi
durti su tiesioginiais ir netiesiogi
niais partiniais pasireiškimais,
tiksliau — su vieno ar kito asmens tuv£l- 
noru pasireikšti partiniai. Kovos ir pasiaukojimo būdai yra

Štai pora metų atgal mums vi- įvairūs: ne vien ginklu galima lais- 
siems gerai žinomas p. J. Matulio- vę atkovoti. Todėl mūsų pareiga ir 
nis visuotiname DBLS atstovų su- yra kovoti anuometinių knygnešių 
važiavime buvo pasakęs „gal jau ir pavyzdžiu.
reikia pasiskirstyti į partijas, tai šiame krašte mes turime neparti- 
pasiskirstykime... O kas čia tokio, nę organizaciją — Lietuvių Sąjun- 
bent visi aiškiai žinos, kas kuo esą- gą, kuriai kiekvienas, norįs bendron 
me...“ talkon dėtis, turėtų priklausyti, ją

štai paskutiniojo DBLS atstovų stiprinti. Londone. Lietuvių Namai 
suvažiavimo proga, prieš pat jam yra mūsų tvirtove, tačiau mes žlno- 
prasidedant, viena panelė visuome- me, kad neginkluotas lauko bun- 
nininkė mėgino mane įtikinti „juk 
jau laikas būtų mums išsiryškinti, 
pasireikšti kuris iš mūsų kap gal
voja politiškai...“ Tame pačiame 
suvažiavime maždaug tais pačiais 
„išsiryškinimo“ motyvais panelė S. 
Pllapuolenytė ipaska.itė rezoliuciją 
— buvo mėginta „išryškinti“ lietu
viškos vienybės skaldytojus.

Dr. Valteris savo straipsnyje „Ar 
steigti politines partijas“ tęsia šias 
nuotaikas toliau (tikiuosi, nesąmo- metais „Britanijos Lietuvis“ bus 
ningai), rašydamas: „j ‘
nįjį DBLS atstovų suvažiavimą j e. Skyriaus nariai tikisi, kad ir kiti 
paaiškėjo (mano pabraukta), kad skyriai ir pavieni asmnys neliks už- 
vienas aukštąjį mokslą baigęs ir 
net turįs patyrimą diplomatiniame 
darbe asmuo>—• agitavęs prieš Tau
tos Fondą (mano pabraukta).

Prisipažinsiu -- išsėdėjau visą 
suvažiavimą, klausiausi atydžiai 
visų kalbų ir pats dalyvavau disku
sijose, prisimenu viską, kas tik su
važiavime buvo kalbėta, bet Dr. 
Valterio minimo fakto paaiškėjimo 
neprisimenu. Tad ar čia tik vėl ne 
tų pačių „vienybės skaldytojų“ 
bergždžias ieškojimas?!

Ačiū Dievui, visi šie mėginimai 
liko be pasekmių. Mes visi likome 
ir tebesame vienoj lietuvio partijoj.

Bet štai p. Vilčinskas iškėlė par
tijų klausimą, pasinaudodamas 
„Laisvąja Tribūna“. Gerai padarė, 
kad iškėlė, šia proga dabar visi mes 
matome kiek ..pasisekimo“ sulaukė 
partijų mintis. Gal dabar visiems 
„išryškintojams“ ir „skaldytojams“ 
atkris noras patiems ryškintis ir 
skelti tai, kas neskyla.

Visai kitas dalykas mokytis de
mokratijos, mėginti suprasti ir 
persiimti jos dvasia ir grįžti Lietu
von tauriu demokratu. Tam tiks
lui šiame krašte, kaip tik šiame 
krašte, tų mokyklų yra nepaprastai 
daug ir kiekvienam žingsnyje — 
laikraščių puslapiuose,

yra pritarę Lietuvos gene- 
konsulai. Nesiiname 

logikos, kurią vadova- 
kurie VLIKe balsavo prieš 

Galėtume

Redakcijos pastaba. Šis faktas
- atmetimas VLIKo ir Diplomati

jos šefo susitarimo — yra svarbus 
faktas Lietuvos laisvinimo akcijos 
pasisekime ateity. Dėl to „Britani
jos Lietuvyje“ duosime daugiau vie
tos jį išryškinti. Pageidaujame 
skaitytojų reikšti savo nuomones 
rimta ir korektiška forma.

ningumui, Lietuvos Ir lietuvių poli
tinių veiksnių prestyžui yra pada
ryta didelė žala, kurios pasekmes 
dar sunku numatyti. Vargiai ar bū
tų kita išeitis, negu toji, kurią 
mums siūlo Mažosios Lietuvos lietu
viai — reorganizuoti iš pagrindų 
mūsų laisvinimo veiksnių struk
tūrą.

lietuviškai galvoti, bet to laukė ir 
svetimieji. Spaudoje paskelbta Lie
tuvos Atstovo Vašingtone įgal. mi- 
nisterio P. žadeikio telegrama 
VLIKo pirmininkui ir Lietuvos Di
plomatijos šefui, kad „lietuvių vi
suomenė ir galingesni faktoriai 
laukia realistiško susitarimo vieny
bės laisvinimo veiklos reikalu“, yra 
daugiau negu reikšminga. Bet kai 
partijos ar frakcijos interesas rūpi 
daugiau nei Lietuvos interesas, 
nieko nėra bojama.

Kas gi buvo Lietuvos Diplomati
jos šefo ir VLIKo delegacijos sutar
ta, ką VLIKe dominuojanti viena 
partija rado reikalinga atmesti? 
Susitarimo įvade sakoma, kad „Lie
tuvos Diplomatijos šefas, ministe
rs S. Lozoraitis savo ir Lietuvos

S. Žymantas

Iš DBLS Centrinio Skyriaus veiklos

Eltos 
22 (109) 
numas 1951.11.17. posėdy, svarstęs 
VLIKo delegacijos ir Lietuvos Dip
lomatijos šefo min. S. Lozoraičio 
1951.9.13. Reutlingene pasirašytą 
susitarimą, balsams pasidalintus 
lygiomis, tą susitarimą atmetė. Ola 
pat Elta skelbia, kad visi Lietuvos 
įgalioti ministerial ir diplomatiniai 
atstovai yra pareiškę Diplomatijos 
Šefui S. Lozoraičiui savo pritarimą 
susitarimui, jo pasirašytam su 
VLIKo delegacija. Susitarimui ly
giu būdu 
raliniai 
ieškoti 
vosl tie,
susitarimo tvirtinimą.
dar suprasti nuolatinį susitarimo
patvirtinimo atidėliojimą per pas- i^N^kaitls.' j’
kutintus du mėnesius, jei tikrai bu- Kamlnskas. j Makauskis ir T. šl- 
vo norima pasitikrinti Lietuvos diškls vljko vardu, pasilikdami 
diplomatinių atstovų nuomonę kas savojo nuslstatymo prlnCipl- 
prleš susitarimą patvirtinant. Bet nĮals klauslmais, bet siekdami su- 

' esame bejėgiai suprasti, kaip buvo derintu> glaudžiu ir praktišku ben- 
,g^lma,SUS?a.rJ.n1^ atn}e±.' _PLa,iš’ dradarbiavimu sustiprinti veiklą 

reikšmę, visomis išgalėmis prlside- įerjų jr diplomatinių atstovų prita- 
da. tikėdamasis, kad ateinančiais rimui pasiektam susitarimui. Ta

čiau padėtis yra aiški ir mes jos- 
sPaasdinamas nuosay0]® lpa,ust"y!; pakeisti negalime — VLIKas pa

siektą su Lietuvos Diplomatijos Še
fu susitarimą atmetė.

keris — jokia tvirtovė. Lygiai ir mū
sų Londone Namai, neturėdami 
nuosavos spaustuvės, negali būti 
tinkama tvirtove

Galiu tvirtinti, kad dėl vieno kito 
svaro mes neliksime skurdžiais, o 
prisidėdami prie bendro reikalo, 
tikra daug padarysime. Buxtono 
skyrius, suprasdamas^ spaustuvės kgjUS VįSų Lietuvos įgaliotų minis-

kietėjėllais ir parems kovą tokia
me fronte, kuriame mes įveikiame 
šiandien kovoti.

Prieš kurį laiką Lietuvių Namuo
se įvyko Centrinio skyriaus narių 
susirinkimas, kurio metu be kitų 
klausimų, buvo svarstomas naujos 
skyriaus valdybos ir revizijos komi
sijos rinkimų klausimas.

Kadangi didžioji dalis skyriaus 
narių gyvena įvairiose Anglijos 
vietovėse, susirinkime nutarta, kaip 
ir praėjusiais metais, skyriaus val
domuosius organus rinkti kores- 
pondenciniu būdu. Tuo tikslu sky-

Lietuvos laisvinimo reikalui, suta
rė“, kad „Lietuvos Diplomatijos Še
fas ir VLIKo Politinė Komisija 
rinksis ir bendrai svarstys visus 
politinės bei diplomatinės veiklos 
klausimus, liečiančius Lietuvos iš
laisvinimą bei Lietuvos demokrati
nės valstybės atkūrimą“. Toks buvo 
susitarimo pirmas punktas. Toliau

Buvo nemažai iki šiol prikalbėta, 
kad lietuvių laisvinimo organizaci-

f A. Norvaišas ja yra pati vieningiausia ir geriau- buvo sutarta, kad į tuos LDS ir
 šia, kad yra pilnas susitarimas tarp VLIKo Pol. Komisijos pasitarimus

,p. Bajorinas, 
IPtaslšvehtimą 
Sauliūnui iš- 
ir Įteikė do-

neliko neatsakytas, kurių kelis 
šimtus per tą laiką skyriaus valdy
ba buvo gavusi. DBLS Centro val
dybos pirmininkas 
įvertindamas didelį 
skyriaus darbui, J. 
reiškė padėką raštu 
vaną.

Apgailestaujame, kad p. Zdana- . 
vičlus dėl pablogėjusios sveikatos 
ir laiko stokos, o p. J. Saullūnas dėl 
dabartiniu metu pasikeitusių gyve-

riaus valdyba išsiuntinėjo visiems nimo aplinkybių, 
nariams kandidatų sąrašą, kurį siimti praėjusiais metais eitųjų 
sudarė 10 kandidatų į valdybos na- pareigų. Tačiau, 
rius ir 6 kandidatai revizijos komi- leis, jie pažadėjo 
sijon. riaus valdybos pareigose remti

Lapkričio 24 d. Lietuvių Namuo- centrinio skyriaus veiklą.
se Centrinio skyriaus balsų skaičia
vimo komisiaj, susidedanti iš dail. 
K. Dargio. P. Mašalaičio ir L. Skrip- 
kutės, suskaičiavo 126 skyriaus na
rių atsiųstas balsus.

nebesutiko pa

klek galimybes 
ir naujose sky-

Praėjusiais metais skyriaus val- 
■ dybos pastangomis buvo šelpiami 

ir lankomi ilgesnį laiką ligoninėse 
sergantieji skyriaus nariai. Kai 

Pagal balsų kuriems jų buvo pasiusta maisto

Kad VLIKul yra pareigas Tarpybda nar.at tiek kiti .a- XTS K KoX S.eTs'X —"ZS
pilnas krašto pasitikėjimas, kad menys, „kuriuos VLIKas ar Diplo- Kalakauskas Kandlda ," „ s,kyrlaus narlaL Skyriuas
VLIKą pripažįsta svetimos valsty- matijos šefas laikys kompetetingus Įj‘us ir J' valdyba aktyviai rėmė „Britanijos
bes. Bet tie, kurie gerai žinojo ir naudingus, svarstant atitinka- įtrinku' ^UV^em? platlnltn*

Nuo senų laikų Lietuvoje turėjo- tlkr4ją padėtį, stengėsi nekelti jos mus pasitarimų klausimus“. Buvo Jnž vuelngkas s prapuolenytg r lvykda Tautos Fondo vajų. Kaip 
me gražų, tradicinį paprotį: Kūčių viešumon, tikėdamiesi kad geros sutarta, kad pasiekti pasitarimuose Žukauskas kasmet, surengė įspūdingą Rug-
vakarą susirinkti prie vieno stalo, valios vedini atsakingi asmenys pa- i 4 T‘~ s ir, h minsiimo

Kučiu vakarui 
artėjant vičlus ir V. Kalakauskas. Kandida

tais liko A. Baltrušaitytė ir A. Brie
dis.

... ------------- sėjo 8 d minėjimą skyriaus valdy-
Gruodžlo 1 d. Lietuvių Namuose bos pastangomis, narių tarpe buvo

nusistatymai bus perduodamį Lle- 
vienon seklyčion, nors per metus ir darvs viską, kad visi sunkumai ir tuvos diplomatinėms ar konsulari- - _ ....
būtume išsisklaidę po visą kraštą, nesklandumai būtų pašalinti nėms atstovybėms per Diplomatijos tvy ° Centrlldo skyriaus naujosios pravestas vajus Lietuvių Namams 

šiandien daugelis mūsų esame _ ' šefą, 0 kur negalima veikti per di- valdybos posėdis, kurio metu vai- dovanai pirkti. Už surinktus pini-
vlenįši, svieto klajūnai, gyveną 
viltimis, kad gal, gi jau kitas kūčias 
švęsime ten... Paprastomis dieno
mis. įknibę į kasdieninius darbus ir 
rūpesčius, retkarčiais, užmirštame 
tą ilgesį, užmirštame pasilikusias 
motinas, brolius, žmonas ir vaikus. 
Bet užtenka mums mažo įvykio, ar 
prisilytėjimo kokios nors „relikvi
jos“, atsivežtos iš gimtojo krašto — 
ir mes vėl nudraskome raiščius nuo 
laiko gydomų žaizdų. Ir mums 
gerklę veržia tas ilgesys, tas noras 
dar nors kartą pamatyti artimųjų 
.veidą, pasakyti žodelį pasveikinti.

Artėja Kūčių vakaras. Mūsų tarpe dabar

tarp piomatus ar diplomatiniais kana- dybos nariai pasiskirstė pareigomis gus nupirkta vertinga dovaną — 
lais, pasiektas nusistatymas bus sekančial. inž. R. Baublys pirm., modernus rotatorius. , 
perduodamas VLIKo tarnyboms ar v- Kalakauskas — iždln. J. Sauliū- 
kitu sutartu būdu. Buvo sutarta, nas valdybos narys.
kad jet atskiri diplomatai ar VLIK- Najojon valdybon įėjo du praė- 
as pasisakys kitaip dėl pasiekto iuslū metų valdybos nariai: V. Zda-

Principiniai nesutarimai
Lietuvos diplomatinių atstovų ir 
VLIKo paaiškėjo jau 1947 m. Pa
ryžiaus konferencijos metu. Nebu
vo pajėgta tuos nesutarimus paša
linti ir konferenciją, pasibaigė, ne- ____ _____
sutarus net dėl bendro komunikato, bendro nusistatymo ir pareikš savo navieius ir J- Saullūnas, Tai veik- 
šiandien taip pat yra aišku, kad motyvuotą nuomonę, klausimas lūs ir organizaciniam darbui pa- 
sunkiausials Lietuvos rezistencijos galės būti dar kartą persvarstytas. si^vent? žmonės, kurie, nesigailėda- 
kovos metais 1945 — 1949 VLIKas Kitas susitarimo punktas lietė su- 
nesugebėjo, nenorėjo ar negalėjo darymą bendro atskiro organo svar
niekuo jai padėti. Kraštas tos para- biems specialiems laisvinimo uždą- vadovavo didžiausiam DBLS sky- 
mos šaukte šaukėsi, ką parodo ir vintams ir buvo sutarta, kad VLIKo YPač daug skyriui nusipelnė 
šie autentiški žodžiai, pasiekę užsiei pirmininkas ir Lietuvos Diplomati
nį 1947 metais: „Gana žodžių! Rei- jos Šefas tarsis dėl jo įsteigimo bū-

centrinio sky- 
šiuo metu yra 
supranta orga- 
ir aktyviai re-

Reikia pastebėti, 
riaus nariai, kurių 
476 asmenys, giliai 
nizacijos svarbumą 
mla DBLS veiklą. Daugumas narių
laiškais aktyviai palaiko su sky
riaus vadovybe kontaktą ir sąži
ningai apsimoka, nario mokestį, be 
kuro DBLS veikla ir egzistencija 
būtų visiškai neįmanoma.

J. Saullūnas, kuris eidamas iždl- Naujoji Centrinio skyriaus val- 
__ _________  __________  _ „„„ - nlnko pareigas, glaudžiai santykia dyba tikisi,, kad ir toliau nariai su
kia realios pagalbos. Nesulauksime dų, jo sudėties ir kompetencijos vo su skyrlaus nariais ne tik pril- valdyba palaikys glaudžius san-

_ ... ____ .■ - rytoj ji bus po laiko. Ry- Punkte trečiam buvo sutarta, kad minėdamas_ solidarumo mokestį, tykius ir sąžiningai atliks savo na-
laikraščių puslapiuose, viešuose nerasime nei veno, kuris tą vakarą tOj mes prakeiksime visus ir žūsi- VLIKas ir Diplomatijos šefas veik- bet lr padėdamas įvairiais patari- relgas, tuo būdu stiprindami DBLS
susirinkimuose. BBC politinėse dts- nepergyventų panašios nuotaikos. me> kaip įpareigoja mus žuvę prieš liam mūsų visuomenės dalyvavimui mais bei informacijomis. Dėka Įo veiklą mūsų tėvynės Lietuvos lais-
kusljose ir, pagaliau, pačiame De- Todėl burkimės į krūvą, ruoškime mus Mes kviečiame Į vienybės ke- Lietuvos laisvinimo kovoje susti- nei v^enas skyriaus nario laiškas vinimo kovoje. M. K.
mokratijos Universitete — Parla- ’ ’ ■
mente. Kas neturi laiko ten nueiti, 
tegul seka diskusijas spaudoje arba 
BBC „Today in Parliament“.

šia prasme todėl sveikintinos 
mintys tiek prof. Žymanto tiek 
Dr. Valterio.

Studijuokime demokratiją aty- 
džiai ir atsidėję, nes taurūs ir gilūs 
demokratai Lietuvai bus reikalingi. 
Bet tik „nesiryškinkime“, „neskal
dykime“ ir nemėginkime fiziškai 
treniruotis.

Holland Park nėra nei stadijonas, 
nei lenktynių laukas. Mes, DBLS 
nariai, būdami tik lietuviais be 
partinių priekabų, atbėgome sėk
mingai nuo arklidžių iki Lietuvių 
Namų. Tiems, kurie norėtų „ryškin- 
tls“, patarčiau pradėti kad ir nuo 
tų pačių arklidžių (jų adresą, ma
liau. galima būtų gauti pas DBLS 
archyvų laikytoją). Mes būsime 
žiūrovai ir pažiūrėsime, iki kur 
nubėgsite. Mums gi, DBLS nariams, 
leiskite Ir toliau palikti Holland 
Parke. Grįžti atgal į arklides mes 
nenorime.

bendras kūčias, kurių metu nepa- yus jr norime žengti į kovą nešda- printi ir visuomenės paramai pasi
siusime taip vieniši. Tegu tie, kurie miesi meilę ir dėkingumą. Dabar tikrinti šauks bendrai konferenci- 
jau šiaip taip įsikūrę — nepalieka ne partijos, ne frakcijų reikalas, o jas“, kurių dalyviai, darbotvarkė. 
Kūčių vakarą hosteliuose ar pas kovojančios už laisvės, už demokra- laikas ir vieta bus nustatomi Dipl. 
svetimuosius gyvenančių viengun- tInlus idealus, už tikėjimą ir nė
gių. Tegu skyrių valdybos ruošia priklausomybę. Lietuvos reikalai 
bendras viso skyriaus nariams yra reikalai, kuriais šiandien visi 
Kūčias. O tie, kurie dėl bet kurių lietuviai privalo gyventi... Mūsų 
priežasčių nerastų kur atšvęsti nūdienė būklė — daugiau negu 
artėjančių Kūčių vakaro, maloniai rimta. Mes jaučiam materialinių 
kviečiami prie ruošiamų Lietuvių gėrybių ryškų trūkumą. Jei negau- 
Namuose, Londone Kūčių stalo, sinie iš Jūsų paramos, po keletos 
kuris ruošiamas grudžio 24 d. 7 vai. mėnesių žūsime, žus su mumis ir 
vak. Užsisakant prašome, išlaidoms kovojanti Lietuva, 
padengti, prijungti 12/6.

Lietuvių Namų 
Administratorius

St, Kuzminskas

SPAUSTUVĖ MUSŲ KOVOS 
GINKLAS

Pavartę savo Istorijos lapus ma- 
tysie, kad amžių bėgyje letuvlų tau
ta kovojo už savo laisvę. Toji kova 
šimtmečiais tęsėsi ir ji tebesitęsia 
šiandien.

Jei šimtmečiais lietuvis kovojo už 
savo tėvų žemę, jei vis radosi tauto
je didvyrių, tai šiandien mūsų tau
tos dalia reikalauja visos tautos ir 
juo labiau mūsų, gyvenančių lais
vuose kraštuose pasiaukojimo.

mi nei darbo, nei laiko per visus 
metus su pasiryžimu ir ištverme

reigas, tuo būdu stiprindami DBLS

vinimo kovoje. M. K.

šefo ir VLIKo sutarimu. Pagaliau, 
buvo sutarta, kad „lietuviškos veik- pereitą šeštadienį Lietuvių Na- 
los vieningumo bei darnumo var- anuose buv. DBLS Centro Valdybos 
dan VLIKas ir Diplomatijos šefas pirmininkas p. P. B. Varkala skaitė 
panaudos visą savo įtaką į paskiras iąbai įdomią, praktiškais pavyz- 
grupes bei asmenis sulaikyti kleidi- ažiais, asmeniniu patyrimu ir šta
mui informacijų ar žinių, kurios tastlka pailiustruotą paskaitą apie 
nesiderina su lietuvių vienybe ar verslo galimybes Anglijoje. Nežiū- 
tautiniais interesais užsienyje ar rjnį| kad §is kraštas tirštai gyvena- 

Lietuva liks Krašte“. mas, tag[au galimybių kurti sava-
Ir tiek. VLIKo delegacija turėjo rankius verslus yra pakankamai.

... ...................... ' > tiek konkurencija ar 
Diplomatijos šefas — Lietuvos dip- pradinio kapitalo trūkumas, bet di- 

— ° — Buvo tikėtasi, kad bus žiūrima ne...lomatlnius atstovus.
NAUJŲJŲ METŲ partijų ir ne frakcijų reikalo, bet Kaip buvo nurodyta, Lietuvos

TJUiimimrsic siiMkimcR rengiamas Lietuvos reikalo. DBLS plrmlnln- diplomatiniai atstovai susitarimuiLietuvį Namuose kas M. Bajorinas dar prieš metus pritarė. - VLIKas, balsams pasida-
Plačiau kitame numeryje. DBLS visuotino suvažiavimo metu linus lygiomis, susitarimą atmetė,

pareiškė VLIKo pirmininkui M. Kas gi tą susitarimą atmetė? Prak- 
Krupavlčiui Didžiosios Britanijos tiškai, tik viena politinė srovė — 
lietuvių pageidavimą—susiprasti su krikščionių demokratų. Kitos lietu- 
Lietuvos Diplomatijos šefu ir Ma- vių politinės grupės: tautiĮhinkų,

P.B. Varkalos paskaita apie verslo 
galimybes Anglijoje

padrika, išbarstyta ir palaužta...
rašant šiai padėčiai, buvo pada- b^ytl susitarimui pritarti VLIKą, Svarbu ne 

ryta didelių pastangų ją pataisyti.
Buvo tikėtasi, kad bus žiūrima ne 
partijų ir ne frakcijų reikalo, bet

— o —
VISI EINAME ŽIŪRĖTI

„AUŠROS SUNŲ“ IR „VALKATOS“!
šį šeštadienį ir sekmadienį, gruo- josios Lietuvos Taryba. Bet MLT socialdemokratų ir valstiečių liau- 

džio 15 ir 16 d., pirmą kartą Londo- atstovo dar ir šiandien nėra VLIKe, dininkų balsavo už susitarimo pa
ne lankosi Bradfordo dramos stu- įr MLT prezidiumas š. m. lapkr. tvirtinimą. Paprastai galvojant,

džlausios reikšmės turi paskiro as
mens iniciatyva, drąsa rizikuoti ir 
ryžtumas laimėti. Lietuvių kūrybi-

— o —
PADĖKA

Ponams Emilijai ir Kazimierui 
Kudlams, už suteiktą man moralinę 
ir materialinę paramą, kada buvau 
sunkios nelaimės prislėgtas, reikš
damas padėka, tariu širdingiausią 
ačiū.

dija „Atžalynas“’ ir vietos lietuviams 
scenoje duoda du veikalus:

Gruodžio 15 d„ šeštadienį, 6 vai. 
vak.

..AUŠROS SŪNŪS“
Gruodžio 16 d., sekmadienį, 5 vai. 

vak.
„VALKATA“

— o —
KALĖDŲ PAMALDOS

HALIFAX — gruodžio 23 d.. 11,30 v.
BRADFORD gruodžio 25 d., 12,30 V.
KEIGHLEY—gruodžio 26 d„ 11,00 v.

23—25 d. nutarė palaikyti savo 
prezentaciją įeiti VLIKan. Maža to, 
MLT prezidiumas konstatavo rei
kalą reorganizuoti veiksnių struk
tūrą ir apjungti visas pozityviąsias 
Lietuvos vadavimo jėgas. MLT-bos 
atstovas p. Brakas jau yra Vykd. 
Tarybos narys, kas reiškia, kad 
VLIKas, nors ir nepilnai, susitaikė 
su Maž. Liet. Taryba ir tą žygį svei
kiname.

Bet ne tik lietuvių visuomenė 
laukė, kad lietuviai užsieny pradės

sunku suprasti, kas tame susitari
me užkliuvo: — kaip matėme, buvo 
sutartas vienas paprastas ir prak
tiškas dalykas — veikti ir dirbti 
vieningai ir suderintai. Bet to vie
ningo ir suderinto veikimo nepano
rėjo viena lietuvių politinė grupė 
Ir susitarimą sugriovė.

Kokie bus tolesnį susitarimo at
metimo rezultatai sunku dar pasa
kyti. Vienas dalykas abejonės neke
lia — tai tas. kad Lietuvos reikalui, 
Lietuvos laisvinimo pastangų vie-

K. Bivainis

LIETUVIŲ NAMŲ 

B-VĖS 

SPAUSTUVĖ

NIDA
43, Holland Park, 

London, W. 11

nis genijus yra plačiai pasireiškęs 
visose srityse Nepriklausomoje Lie
tuvoje, todėl ir Didž. Britanijoje 
gyvenantiems ir manantiems čia 
ilgesnį laiką pasilikti verdėtų imtis 
verslinės iniciatyvos prekyboje ir 
pramonėje. Greta to, lietuviai tu
rėtų, ypač dabar, kai panaikinti 
svetimšaliams darbo suvaržymai, 
rinktis tokius darbus fabrikuose, 
kur gerai Išmoktų specialybės. Ne
svarbu, kokia branža ir kokia spe
cialybė, bet svarbu, kad mūsų žmo
nės fabrikuose dirbtų ne kaip pa
prastai darbininkai, bet kaip spe
cialistai. Ypač, kad anglų fabrikai 
mielai priima, ypač jaunesnio am
žiaus žmones, ir per neilgą laiką 
paruošia vienos ar kitos srities spe
cialistus. Į lietuviai turėtų kreipti 
labai rimto dėmesio.

P. B. Varkala dar pailiustravo 
statistika galimybes apie verslų kū
rimą, kai atslkurs Nepr. Lietuva,

Po šios gyvos paskaitos buvo dls-
kusijos, kurių metu išryškėjo, jog 
ištlkrųjų lietuviai turėtų imtis ini
ciatyvos prekyboje, pramonėje ir 
amatuose. Antai, Ketteringe gyve
nąs p. Nagys, nevengdamas rizikos, 
ėmėsi medžio biznio. Dirbo sunkiai 
ir kietai, bet šianden, palygnti, per 
trumpą laiką jau rimtai stovi ant 
kojų. Pagal Anglijos įstatymus, 
svetimšaliams, taip kaip ir ang
lams, nėra varžoma kurti bet ku
riuos savarankius verslus.
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būta.

sapnuos kasnakt

Ir palaimos bemelsdamas dangų 
karo metais sunkiais taip vargai. 
Nors lentom pusiau užkalei langus, 
bet nauji vėl iškilo stogai.

Tu sakai neminėt tau tų dienų, 
užmarštin kur.os plaukia lėnai, 
neminėt, kad tiek sielvarto 
kai ten liko tik vien pelenai.

Tu sakei, kad per vargą ir 
triūsą 

savo laimę rytojuj rasi, 
kad Ištroškus to prakaito mūsų, 
laukia rankų žemelė naši.

BRITANIJOS LIETUVIS

LAIMUTIS ŠVALKUS

Tremties broliui
Kai pavasarį paukščiams tau 

giedant, 
stiepės saulėn nauji kaminai, 
vėl 
vėl

nelaukta audra plėšė žiedus, 
ugnis, vėl... karšti pelenai.

I

NAUJOS KNYGOS

Neminėt, kad tau brolis 
parkrito 

ten nuo priešo prie mūšio 
rugiuos. 

Tu tarei: „Tvirtas aš ir kas 
rytą 

dar vėl saulė languos

Ir pabūklų perkūnijoms lydint 
išėjau tremtiniu iš namų.
Kas išreikš širdies sopulį didį 
tų skausmingų naktų ir dienų?

Bet tu tvirtas! Tiki, kad dar grįšim 
padėt pirkiai kertinio akmens, 

žaižaruos“, ir kad vėl tarp gimtųjų žilvičių 
skruostuos rožinis kraujas sruvens.

rankraščių sąrašas. J. Blekaitis 
..Kazimierą Sapiegą“ laiko B. Sruo
gos draminės kūrybos antrąja vir
šūne šalia. „Nilžino paunksmėe“. 
Veikalas pradėtas rašyti 1938 m. 
ir baigtas 1941 m. Tai istorinis vei
kalas. Lietuva Jono Sobieskio val
dymo pabaigoje, XVII ir XVIII 
amžiū sąvartoje. Tai, žinma, ne apy
saka, ne lengvas pasiskaitymas, bet 
kas jau mėgsta ir sunkesnę paskai
tyti labai maloni naujiena.

Viršelis ir titulinis puslapis A. 
Bielskio.

Tu sakai, kad nakčia tolumoje 
girdi šauksmą sodybos žalios. 
Kad galulaukėj 
šaukdams grįžt,

ąžuolas moja, 
dar sugrįžt

atgalios.

tėviškę kliedi:Ir
vėjuj sukas namų pelenai...
Tau už auksą brangiau žemės

pėdas, 
kur gimei, tiek vargai, gyvenai..

LIETUVIAI SVETUR
V. Jonuškaitė - Zaunienė, buv. 1 

Lietuvos Operos solistė, pasirašė 1 
sutartį su viena operos bendrove 
New Yorke šių metų gruodžio men. 
dainuoti Carmen rolę. i

Norwood© mieste mirė ž.nomas 
mūsų kalbininkas Viktoras Kaman
tauskas prieš metus laiko atvykęs 
į JAV V. Kamantauskas yra para
šęs ir išvertęs iš kitų kalbų nemaža 
dailiosios literatūros kūrinių.

Vytauto Didžiojo sargybų kuopa, 
esanti Vokietijoj, lietuvių tautos 
reikalams per tam tikrą laiką 
paaukojo 60.000 D.M. Tai įsidėmė
tina suma, sukelta iš nedideles al
gas gaunančių kareivių.

Dr. J. Basanavičiaus vardo Ar- 
. gentinos Lietuvių Centrui sukanka 

95 metai, šioji organizacija per tą 
laiką išvarė gilią vagą Argentinos 
lietuvių gyvenime.

Mykolas Saulius, žinomas violen- 
> čelistas groja garsiajame Deneverio 
■ simfoniniame orkestre JA V-bėse.

Pianistas A. Kuprevičius garsina 
Lietuvos vardą Argentinoje. Jis 
nuolat koncertuoja su dideliu pa-

Stp. Jakubicko, Kanadoje, orga
nizuotas L.A.S. sąjūdis galutinai ] 
Išsiryškino, suskildamas Į du vienas 
kitam priešingus lagerius.

Neseniai iš Vokietijos Kanadon 
atvykęs ir Montrealyje apsigyvenęs 
komp. Stasys Gailevičius pradėjo 
organizuoti chorą. St. Gailevičius 
kurį laiką gyveno Anglijoje.

Antanas Rūkas, populiariosios 
pjesės ..Bubulis ir Dundulis“ auto
rius, AmeriKoje išleido naują savo 
eilėraščių rinkinį „Bokštai, meilė 
ir buitis“.

Pastaruoju laiku vokiečių knygų 
leidyklos voKišzai išleido Kai ku
rių mūsų rašytojų veikalus. Netru
kus žinomoji Herderio leidykla iš
leidžia prof. A. Maceinos veikalą 
apie Anc.krlstą ir V. Ramono lietu
vių tarpe daug polemikos susilau
kusį romaną „Kryžiai".

Napoleonas Jonušas, diplomuo
tas cnemlKas, 36 m. amžiaus, prieš 
Kurį laiką atvykęs Kanadon, tra
giškai mirė našlės Baryluk ūkyje.

Brazilijos lietuviai Genevičus ir 
Fllipauskas Santos miesto paplūdi
myje nusipirko didžiulį modernų sisekimu įvairiose vietose. Paskuti- 
viešbutĮ.

Argentinos lietuviai Rutkus Ir 
Mažeika yra savininkai didelio ke
liaujančio cirko „Kaunas“. Jų cir
kas turi daug žvėrių ir pirmaeilių 
cirko artistų. „Kaunas“ turi didelį 
paslsekuną. Pajamos svyruoja tarp 
10.000 —15.000 pezų per dieną.

Brazilijos valdžia ištrėmė Į Sovie
tų Sąjungą 150 komunistų, tarp jų 
12 lietuvių, kurių tarpe yra žinomi 
Brazilijos lietuvių komunistų vei
kėjai P. Putaitls ir J. Zovas.

..Znannia“, komunistinis savait
raštis ukrainiečių kalba, leidžiamas 
Argentinoje, įdėjo paveikslus ir 
aprašymus apie grįžusius į Lietuvą 
iš Vokietijos lietuvius. Fotografijos 
yra Aldonos Prielgauskler.ės, Vik
toro Baltrušaičio, Elenos Steponai- 
tės, Kazio Matlašatčio, Adolfo ir 
Oskaro Grovų. paskutiniu laiku gy
venę Spakenbergo stovykloje prie 
Hamburgo.

niu laiku lankėsi šiaurinėje Argen
tinoje, kur davė penkis koncertus. 
Šalia garsiųjų muzikų jis visada 
įterpia ir lietuvių kompozitorius, 
dažniausiai M. K. Čiurlionį.

Amerikos Balsas — Voice of Ame
rica sustiprinio lietuviškąją pro
gramą. Pirmiau kasdien siųsdavo 
15 minučių programą, dabar — pu
sę valandos. Numatoma ateityje 
dar labiau praplėsti ir praturtinti 
lietuviškas transliacijas. Lietuviš
kajam ,,Amerikos Balsui“ vadovau
ja žinomas Amerikos lietuvių vei
kėjas, savanoris — kūrėjas J. Jur. 
gėla.

Lietuviams siūlo žemę. Venecue- 
loje įsikūrę lietuviai, ypač Lietuvoje 
vertęsi žemės ūkiu, gauna iš vietos 
valdinių Įstaigų siūlymų verstis 
žemdirbyste. Sutinką verstis žemės 
ūkiu, gauna iš Venecuelos vyriau
sybės žemės ir atitinkamą pinigų 
sumą įsikūrimui.

Skautiškuoju keliu
RINKIME ŽINIAS APIE 
KANKINIUS SKAUTUS

Per eilę paskutinių metų nema
žas skaičius mūsų sesių ir brolių, 
Lietuvos Skautų Sąjungos narių, 
buvo nukankinta, Ištremta, suimta 
kalinta. Kitus iš mūsų tarpo išsky
rė sunkios tremties gyvenimo ap
linkybės. Be to, Liet. Skautų S-ga 
yra sudėjusi nemažą kraujo auką 
Lietuvos laisvės reikalui. Visos šios 
mūsų or-jos aukos iki šiol nebuvo 
suregistruotos ir mes šiuo reikalu 
neturime bent apytikrių davinių. 
P.L.S.8. Tarybos Pirmija nutarė šį 
klausimą Išrišti Ir pavedė „Mūsų 
Vyčio“ redakcijai surinkti visas ži
nias skautiškosios martirologijos 
reikalu.

Pastarosiomis dienomis iš įvairių 
kampelių suplaukė net šešios lie
tuviškos knygos, beveik visos vienu 
metu. Nelengva jas sumedžioti, nes 
sunku už jas atsiskaityti, ypač su 
-dolerio kraštais, bet baisiai malonu 
pasidžiaugti, kai iš fabriko sugrį
žęs surandi ryšulėlį! Baisiai malo
nu!

„Tremties“ leidykla Memminge- 
ne, Vokietijoje, neseniai išleidusi 
Putino „Altorių šešėly“, dabar davė 
Igno šeiniaus Kuprelį. Aš nežinau, 
ką apie tą knygą dar būtų galima 
rašyti, apie kupriuko Olesio meilės 
istoriją, jei ji, kaip klasiškas vei
kalas, jau nagrinėjama lietuvių 11- 
tedatūros vadovėliuose! Jeigu aš 
jos neturėčiau ir man ją būtų kas 
nupirkęs vietoje šventinių sveiki
nimų, džiaugčiaus, kaip žirgą dova
notas. Ak, juk čia ne tik liūdna 
meilės istorija — čia visu žavumu 
iš knygos pyslapių žėri Lietuvos 
gamta. Jei kas nori pradžiuginti 
sau brangų asmenį, tegu nepasigaili

, 19 pašto kuponų - karališka dova-, nieko " ši’rdin “neimančiu 
na bet kuria proga! „Tremties“ , 
leidėjas Simas Miglinas mėgsta, 
kad dovona būtų ir padoriai sut
varkyta, tad jo išleistasis „Kupre
lis“ Įrištas į simboliškos (žalios, 
kaip lietuviška gamta) spalvos dro
binius viršelius.

Kita klasiška knyga — tai Šatri
jos Raganos-Pečkauskaitės Sename 
dvare (apysaka, trečiasis leidimas), 
išleista Toronte, Kanadoje, naujos 
„Baltijos“ leidyklos. Prof. V. Myko
laitis-Putinas apie tą knygą, yra 
šitaip rašęs: „Apskritai, visa šita 
graži, subtili, lyrinių niuansų pilna 
Pečkauskaitės apysaka apie senąjį 
dvarą yra tarsi ne vien jos, bet ir 
visos mūsų mirštančios bajorijos 
gulbės giesmė“, o Pr. Naujokaitis 
savo lietuvių literatūros istorijoje 
sako: „Literatūrinė šio veikalo ver
tė yra gana didelė, čia atskleista 
gyvu bajorijos atstovų, duota vaiz
dingų gyvenimo scenų, iškelta žy
miausios atbundančios Lietuvos 
problemos, puikia forma patelkta 
auklėjamųjų idėjų. Nė viename mft 
sų literatūros kūrinyje nerasime 
ryškesnio, su meile atv.aizduoto,

1 mūsų išmirusios bajorijos kultūros 
■ vaizdo“.

Tai taip pat puiki dovana sau ar 
kitam. Jos kaina 2 doleriai.
Trečią iš eilės reikia minėti Balio 

Sruogos Kazimierą Sapiegą, 4 veiks
mų 9 paveikslų istorišką kroniką, 
parašytą eilėmis. Išleido Čikagoje 
taip pat nauja knygų leidykla „Ter
ra“ (knygos 276 psl., kaina 2.50 dol.) 
Knyga aprūpinta J. Blekaičio para
šyta studijėle „Balio Sruogos teatro 
bruožai“, o taip pat pridėtas B. 
Sruogos stambesniųjų knygų ir

Apie Henriko Radausko Strėlę 
danguje (išleista Čikagoje V. Sau
liaus jau praeitais metais), eilėra
ščių knygą, nemaža jau buvo rašyta 
daugiau kultūros reikalams skir
tuose leidiniuose, šio poeto reika
las buvo iškilęs, kai buvo svarstoma, 
kam paskirti praeit metų literatū
ros premiją. Literatūros kritikai 
knygą sutiko su didele simpatija ir 
autorių pavadimo nerūpesingu, kiez. 
atokiau nuo gyvenimo stovinčiu, 

i formos
meisteriu.

Knygos viršelis ir skyrių piešiniai

V. Kasiulio. Knyga turi 112 psl. 
(kaina 2dol.).

Dr. A. Garmus, nuvažiavęs į Či
kagą ir susitikęs ten jaunų dienų 
draugą, prisiminė jaunas dienas ir 
iš šitų išryškėjusių prisiminimų pa
rašė knygą Nemuno pakrantėmis, 
kurią perleido atkarpoje člkaglškės 
„Naujienos“, o „Nemuno“ knygy
nas toje pat Čikagoje išleido knygą, 
Daugumas knygoje duodamųjų 
vaizdų taj carizmo slegiamoji 
Lietuva 1885 — 1895 metais.
.Knygos 136 psl., kaina 1 dol.

Rašytojas P. Babickas, mėgėjas 
keliauti ir rašyti kelionių įspūdžius 
(Lietuvoje jo buvo išleista knyga 
spie Graikiją), dabar,Rio de Janeiro 
— Sao Paulo išleido naują knygą — 
Brazilija. — vaizdai, žmonės, nuo
tykiai. šioje 140 puslapių knygoje 
duodama žinių tiek apie patį kraš
tą ir jo žmones, tiek ir apie šiame 
krašte gyvenančius lietuvius. Auto
rius turi parengęs spaudai ir kitą 
knygą apie Braziliją — jos gamta, 
kūryba, praetis.

Labai įdomu, kad knygą išleido 
garbės prenumeratoriai.

K. Barėnas

IŠSIVERŽE VULKANAS
Filipinuose žuvę per 100 žmonių, 

vulkanui Hibok išsiveržus. Sprogi
mas buvo toks stiprus, kad lava ir 
ugnimi žerlą pelenai užpylė 8 kai
mus, atitolusius per 6 mylias nuo 
vulkano.

Jūrininkai, plaukią netoli salos, 
pasakojo, kad šis vulkano sprogi- 
mas priminė atominės bombos spro
gimą.

Visi 45.000 salos gyventojai eva
kuojami į saugesnes vietas.

VENGRŲ PROTESTAS
New Yorkas. Vengrų tautinė ta

ryba išsiuntinėjo 58 valstybių pre
zidentams ir karaliams protesto 
raštus, kuriuose prašoma padaryti 
atitinkamus žygius prieš masinius 
išvežimus Vengrijos piliečių iš Bu
dapešto.

Šį atsišaukimą pasirašė kun. Be
la Varga, buvęs Vengrijos parla-’ 
mento pirmininkas. Vengrijos tau
ta, •— rašo Varga, yra mirtiname 
pavojuje.

PASIKEITIMAI DBLS 
COVENTRIO APYGARDOS 

VALDYBOJE'
šiomis dienomis, ryšium persikė

limu gyventi iš Leicester!© i Londo
ną. pasitraukė DBLS Coventrio 
Apygardos pirmininkas J. Senkus. 
Dabar šios apygardos pirmininko 
pareigas eina ligšiolinis vicepirmi
ninkas A. Gurevičius. Taip pat J. 
Senkus išėjo ir iš Leicesterio sky
riaus pirmininko pareigų, kurias 
perėmė V Kvietkauskas.

Venecuelos Lietuviai darbais 
pagerbia Smetoną, Stulginskį, įtryniu

Venecuelos lietuvių laikraštis .dingos jos praeities paunksmėje ir 
„Tėvų Kelias“ lapkričio mėn. nu- laisvėje kūrusią savo dvasinę ir 
meryje išsispausdino jaudinantį medžiaginę gerovę, šiuo save žygiu 
aktą pasirašytą šešių tame krašte 
gyvenančių lietuvių. Vladas Venc
kus, Liudas Jablonskis ir Jurgis 
Bieliūnas sudėjo po 1000 bolivarų ir 
Petrė Mikalauskienė, Donatas Ki- 
kas ir Marius Zupkus po 500 boli
varų (visa suma — 4500 bolivarų — 
sudaro 1340 dolerių) ir tą auką 
paskyrė 1952 metų litęratūros pre
mijai, kuri bus paskirta geriausiam 
tais metais lietuviškam kūriniui — 
poezijai ar romanui.

„šią premiją aukojame“, rašoma 
akte, „visų Venecuelos šalyje gyve
nančių lietuvių vardų ir skiriame 

atgimusios Lietuvos 1918 1940
metuose trijų Respublikos Prezi
dentų — Antano Smetonos, Alek
sandro Stulginskio ir Kazio Griniaus 
pagerbimui, šių trijų garbingų Lie
tuvos sūnų — buvusių Lietuvos 
Respublikos priešakyje — asmeny
je pagerbiame ir pačią Lietuvą, di-

darome dalinį patarnavimą mūsų 
rašytojams, atsidūrusiems su nema
ža savo tautos dalimi tremtyje ir 
nešantiems sunkų likimą. Tegul 
šis patarnavimas bus ženklu jiems, 
kad kiekvienas išvarytas iš savo 
namų bedalis lietuvis, kur jis be
būtų. ilgesyje savo tautos laisvės, 
mena tokį pat bedalį mūsų brangų 
rašytoją ir laukia iš jo davanos — 
naujos ir geros knygos 1952 metais. 
Visa tai tegul bus mūsų visų rašy
tojų tokiu nuoširdumu priimta, 
kaip kad mūsų padaryta“.

šis aktas buvo paskelbtas 1951 m. 
spalio 13 d. Venecuelos Lietuvių 
Savišalpos Bendruomenės atstovų 
suvažiavime, o pinigai perduodami 
Lietuvių Rašytojų Draugijai.

štai kilnus tautinės vienybės įro
dymas. džiuginanti parama lietu
viškai kultūrai! štai įrodymas, ką 
gali tik šeši lietuviai!

BRADFORDO TEATRAS 
LONDONE
pirmą kartą vaidins

Dramos Studija „Atža-
Londone. 

Bradfordo 
lynas“.

Grodžio

Londono Liet. Sporto ir Sociali
nis Klubas 345a, Victoria Park Rd.. 
E. 9 gruodžio 25 d. (Pirmą Kalėdų 
dieną) 8val. vak. rengia

KALĖDŲ BALIŲ
Šokių metu bus galima laimėti 

įvairių premijų.

vardus, skautiškus laips- 
eitas pareigas tų L.S.S. na-

vardes, 
nlus ir 
rių, kurie paskutinių okupacijų 
metu buvo suimti, kalinti, kankinti 
ar kitu būdu persekioti, b) tokias 
pačias žinias tų, kurie buvo oku
pantų deportuoti, c) kurie žuvo 
kautynėse su okupantais, d) kurie 
mirė okupacijų metu, nurodant jų 
mirties priežastį, e) kurie vienu ar 
kitu būdu ypatingiau pasitarnavo 
Lietuvos laisvės reikalui. Jeigu bū
tų žinoma, prašoma drauge pažy
mėti bent apytikrę įvykio datą, 
vietą, laiką.

Mes turime viltį, kad broliai ir 
sesės neatsisakys tokius davinius 
suteikti ir tuo būdu prisidės ne tik 
prie mūsų kankinių registracijos, 
bet ir prie jų tinkamesnio pagerbi
mo. žinias siųsti tokiu adresu: 
„Mūsų Vytis“ 7320 Sq. Talman Avė.,

.Mūsų Vyčio“ Redakcija kreipia
si Į visus tremtyje esančius brolius, 
seses, tebesančius ir buvusius L.S.S. Chicago 29. Ill., U.S.A., arba Angli- 
narlus prašydama visus pasirausti joj gyvenantieji sktn. K. Vaitkevi- 
savo atmintyje ir pranešti: ą) pa- čiui, 21 Cobden St, Derby.

VAIDINO KARALIŲ
Tas įvyko visai neseniai Belgijoj. 

Grupė Louvain'o Universiteto stu
dentų sugalvojo iškrėsti išdaigą. 
Jie paskamb no į Haverlee vienuo
lyno mokyklą, kad už valandos 
mokyklą lankys karalius Baudouin. 
1500 tos mokyklos mergaičių pasi
puošė geriausiais ' drabužiais ir 
laukė (ypač, kad karalius yra tik 21 
metų amžiaus ir dar nevedęs! ) 
su nekantrumu to didelio įvykio. 
Keturi juodi žibą limuzinai sustojo 
prie mokyklos. Mergaitės susijau
dinusios sekė kai jų Vyresnioji Mo
tina sveikino „karalių“, vedamą 
„karaliaus dvariškio“ ir lydimą 
dviejų „karaliaus palydovų“ ir 
jauno išdidaus „švietimo ministeri
jos atstovo“...

Po to, kai „karalius“ apžiūrėjo 
plaukymo baseiną — Vyresnioji 
Motina nuvedė jį į koplyčią, kur 
„karalius“ .priklaupė trumpai mal
dai, o „spaudos“ fotografai darba
vosi...

Kapelionas atydžiai sekė „kara
lių“ ir pastebėjo kad jo veido spal
va žymiai skyrėsi nuo tikrojo ka
raliaus, kurį jis visai neseniai buvo 
matęs. Jam pasirodė keistoka čia 
nebuvo nė vieno senesniųjų kara
liaus rūmų dignitorių... Kapelionas 
tuoj paskambino policijai, kuri jo 
įtarimą patvirtino. Greit „karalius“ 
su visa savo „svita“ ir „spaudos 
fotografais“ atsidūrė policijoj...

Tai sužinojęs karalius Ba .douin 
’ tuoj įsikišo ir prašė nebausti „ka

rališkojo vizito“ juokdarių...
K. V.

15 du šeštadienį, 6 vai. 
vak. „Aušros Sūnūs“.

Gruodžio 16 d., sekmadienį, 5 vai. 
vak. Valkata“.

Abu vaidinimai vyks Londono 
Sporto ir Socialinio klubo salėje, 
345a, Victoria Park Road, E. 9.

Bilietai jau pardavinėjami. Ga
lima gauti pas skyriaus valdybos 
narius, Liūdžiu krautuvėje ir Lie
tuvių Namuose. Kaina nuo 2/6 iki 
7/6.

Iš provincijos atvažiuojantieji 
prašomi bilietus iš anksto užsisa
kyti pas DBLS Reikalų Vedėją, 
Lietuvų Namuose, Tel. PARk 9699.

Nepraleiskite progos pamatyti 
scenoje šiuos veikalus!

DBLS I-jo skyriaus valdyba
— o — •

Malonėkit tuojau užsiprenume-. 
ruoti „Laisvąją Lietuvą“. Lietuvos 
Atgimimo Sąjūdžio laikraštį, lei
džiamą Kanadoje. „L.L.“ turi ry
šių su Tėvynėje kovojančiais par
tizanais ir duoda žinių iš Tėvynės. 
Savo turinio įdomumu ji pralenkia 
daugelį kitų laikraščių. Kaina — sesuo Aldona, žinantieji prašomi 
metams 25 šil. Atstovas K. Jonely- pranešti: P. Bačinskas, 21 Wood- 
nas, The Chace Hostel, Coventry, view, Mannigham, Bradford, Yorks.

Klubo valdyba
— o —

Londono Liet. Sporto ir Sociali
nio Klubo loterijos traukimas įvyks 
gruodžio 22 d„ šeštadienį, 9 vai. vak.

— o — 
Daugiausia žinių apie Kanadą ir

jos lietuvių gyvenimą duoda
„Nepriklausoma Lietuva“, 

išeinanti 8 ir 10 pusi, kas savaitę. 
Prenumerata — 6 dol. metams. 
Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 Ville Lasalle, Montreal. P. Q. 
Canada. Mūsų atstovai Anglijoje: 
Mr. A. Gerdžiūnas, 6 Beechey St.. 
Oldham, Lancs., Mr. V. Zdanavi
čius, 35 Fashion St., London, E.l. 
Per juos galima užsisakyti „Ne
priklausomą Lietuvą“.

— o —
Ieškoma Ona Veličkienė. Ji pati, 

arba ją žinantieji prašomi pranešti 
adresu: Linda Talts, 115 Cromwell 
Road, London, S.W.7.

— o —
Ieškomas Jonas Bačinskas ir jo

Mielą choristę ir šokėją
p. O. SIAURYTĘ 

ir " |
p. A. MATULAITI

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
sveikiname ir linkime gražaus gy
venimo.

Notts, Lietuvių Meno Sambūris
— o —

LIETUVIŲ NAMAI
43, Holland Park, W. 11

Kaip ir praėjusiais metais, L. Na
muose ruošiama bendros 

lietuviškos Kūčios ' .'I 
Norintieji dalyvauti, registruojasi 
pas L. Namų administratorių iki 
gruodžio 15 d. Kaina 12/6 vienam 

asmeniui.
— o —

Poezijos antalogiją „Žemė“ ir 
„Lietuvių Dienų“ magaziną Angli
joje galima įsigyti šiose vietose: 

DBL S-gos Centre — Londone. 
J. Mockevičius — White Hart, 

Holmfirth, Huddersfield; Yorks.,
A. Gerdžiūnas — 6, Beechey St., 

Oldham. Lancs.
P. Dragūnas — 91, Jakman Rd., 

Cannon Hill, Birmingham.
— o —

INFORMACIJŲ AGENTŪRA.
Duodami patarimai ir informacijos 
Įvairiais skyrybų paieškojimų, biz
nio ir kitais reikalais. Agentai D. 
Britanijoje. JAV, Indijoj ir Afrikoj, 
Kreiptis raštu ar ėodziu: Enquiries 
Incorporated, Continental Section, 
23, Stanley Gardens, London, W. 11. 

Tel.: BAY 8138.
— o — 

GERIAUSIAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS 
Seniausia Londono lietuvių 

parduotuvė siūlo:

I

I

2/6
1/8
Sil..

Džiovinti grybai 
Aguonos

1 oz. 1/9
1 sv. 3/6

Pracūziška salami 1 sv. 7/6
Austrai, salami 1 sv. 6/6
Kiaulienos dešros 1 sv. 6/6
Airiška salami 1 sv, 5/-
Rūkyti lašiniai 1 sv. 5/-
Sūdyti lašiniai 1 sv. 5/-
Daniškas bekonas dėžė 3/6
Olandiškas sūris 1 sv. 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 2/-

60 
pamo-

Raugintų agurkų dėžė 
Už persiuntimą
Jei užsakymas viršija 
persiuntimo išlaidas
kame mes. Siuntinius galime 

pasiųsti ir į Vokietiją.
LIŪDŽIU. 421, HACKNEY 
ROAD, LONDON, E- 2.
Telef.: SHOreditch 8734.

s.

JEI NORI SKANAUS KONTINENTIŠKO MAISTO 
reikalauk savo krautuvėje Goodfare marinuotų silkių vyno padaže, 

raugintų kopūstų ir kitų 
goodfare 

gaminių.
LAŠIŠŲ RŪKYMO BENDROVĖ- 

Maisto pakavimas — Importas — U rmo prekyba
House of Goodfare, Gordon Street, Broughton, Manchester 7. 

T lefonas; BLAckfriars 3535/6 & DEAnsgate 6470. 
T kg-amos: „Goodfare, Manchester 7.“
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