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Šią brangią mums'dieną vėl švenčiame tolti nuo tėvynės krantų. 
Nors, karas, kuris turėjo atnešti laisvą ir nepriklausomybę visoms 
tautoms, jau ir senai pasibaigė,-lietuvių tautos sūnūs ir dukterys 
negali grįžti į savo tėvyną,’ kuri tobemcrdėja po maskoliška priespau 
d a.

Tautos šventės proga mūsų mintys ir mūsų simpatijos yra nu
kreiptos į musų tautiečius, pasilikusius Lietuvoje, kurie neša sun
kią jungo naštų ir narsiai kovoja prieš okupantus. Vardan šventos 
Lietuvos žemės mes pasižadame vesti tų kovą už Lietuvos ribų ir iš
judinti pasaulio žmonių sąžiną dėl padarytos Lietuvių Tautai netei
sybės .

Musų vaizduotėje yra kenčiančios Lietuvos pavoksiąs,’■ Lietu
vos,. kur to , pačio kraujo žmonės gyvena, kur motušė pagimdė ir užau
gino, kur mos savo laimingas jaunystės dienas praleidome, kur 
■kiekvienas žemės sklypelis, kalnelis ar upelis yra mums pažįstamas 
ir brangus, kur Nemunas plauna Rambyho pakrautą, kur Laisvės Alėja, 
Karo Muziejus,- Laisves Varpas, Gedimino Pilis ir Aušros Vartai.

N-s yisi-'.viy’/;yp,"’i- n rž ; -įsus. ir :• -./ųirimsirje--
tol, ai Lietuvos-ž-neį sjobK s r.- ■reŽin.ta’ jos -vaikams.

’’Tegul meilė Lietuvos dega mūsų širdyse, 
Vardan tos Lietuvos vienybė težydi."

— o C o —

Sava i t ė s bėgy j e-.

TUO ir Rusija. Per paskutinius pora rietu britų viešoji opinija tu
rėjo didelių pasikeitimų įvairiais gyvenimo klausimais, kas yra su
krėsto ir kintančio pokarinio laikotarpio pasėka. Tas nusistatymo 
keitimasis ryškiausiai matyti Rusijos atžvilgiu. Karo motu TSSR 
prestižas šiame krašto buvo iškilus iy pačias viršūnes, bet tuojau 
karui pasibaigus, dėka Kremliaus vedamos užsienio politikos, tas 
prestižas pradėjo smukti ir šiandien jis jau yra labai žemai. D t 
Britų profesinių sąjungų (Trade Unions) narių tarpe yru komunistų 
ar jų. pataikūnų, kurie Laiko Stalinų neklystančiu darbo žmonių glo
bė ju. Dar net gegužės nūn. įvykusiame kongrese, prof, sąjungų de
legatai smarkiai kritikavo Bovin’o priešsovintiną politikų ir rei
kalavo tampresnių ryšių su USSR, Tačiau ir čia jau įvyko transfor
macija, kurios rezultatai metėsi pereitų suveltą pasibaigusiame 
kongrese (Trade Unions Congress). Rezoliucija, pritarianti Bovin’O 
užsienio reikalu nclitIka4 buvo priimta labai didele balsų dau-
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guria, ir tokio pat didele dauguma buvo atriestas pasiūlymas pakeis
ti tot rezoliuciją ta prasme, kad anglija pakreiptų savo užsienio 
politiką prekybos su Rusija naudai ir prieš prekybą su JAV,(prieš 
taip vadinamą dolerio diplometija). Panogyrikų Sovietams irgi nebn- 
V O •

Nežiūrint to, būtų tačiau klaidinga manyti,' kad Sovietų ša
lininkai staiga visiškai išnyko if D.Britani jos padangės. Toli gra
žu dar taip nėra. Labai smarki priešsovietinė kalba, kurią tane 
kongrese pasakė vienos' Jungtinių-Valstybių prof, sąjungos (AFL) de
legates Mr. Richardson, susilaukė daug protestų ir triukšmingų set 
nų susilaukė iš auditorijos susirinkimo dalyvių. Ta kalba buvo ypa
tinga savo atvirumu ir griežtumu. Mr. Richardson primygtinai pažy
mėjo,,- kad skirtumas tarp Rusijos valdovų ir JAV yra išimtinai tane, 
‘kad Kremlius sulaužė visas savo padarytas sutartis, garantuojan
čias nėprikla-usomybę ir demokratines teises Rusijos silpnesniems 
ir neturtingesniems kaimynams-. Tarp pat smarkiai kritikavo Pasau
linę'Prof. Sąjungų Federaciją, kuriai priklauso ir Britų unijos, 
už tai, kad per ja Sovietai ir jų satelitai veda propagandą sa
vo n'ūdai. ■ .

Britai ir Imperija. Ekonominei krizei spaudžiant, Anglija vis dau
giau ir daugiau-dėmesio pradeda kreipti į Imperijos kraštus ir pre
kybiniai santykiai tarp jų darosi tampresni. Kaip karo, taip ir 
taikos metu Dominijos solidariai rėmė ir remia D.Britaniją, ir net 
save skriausdamas ieikia šiai šaliai visokeriopą pagelią. Tarp Do
minijų ir D.Britanijos veikia taip vadinami prcferenciniai muitdi, 
kurie suteikia privilegijuotas teises tiems kraštams ir apsunkina 

,prekybą•tarp Imperijos ir kitų pasaulio valstybių. Todėl nenuosta
bu, jei JAV nori tuos tarifus panaikinti, D.Britanija tačiau su 
tuo nesutinka ir net nori eiti toliau ir sudaryti bendrą Imperijos 
muitų uniją,, kurios Mr. Bovin’as pageidavo savo paskutinėje kalbo
je. Šitokią uniją praktiškai įgylendinti bus. sunku jau vien dėl Iv. 
mados ypatingos padėties santykyje su JAV.

I..poriniams reikalams aptarti gera proga bus sosto įpėdinė 
' karalaitės Elžbietos vestuvės lapkričio mėn. į vestuves yra pokvie 
ti visi dominijų premjerai. Parengiamieji pasitarimai įvyks dar š 
mėnesį tarp Britanijos ir dominijų atstovų,/kuriu atvažiuoja į Lon 
doną dalyvauti Pasaulinio Banko ir Voliutų Fondo konferencijoje. 

• ‘ . X
Marshall’io planas, -Kitą savaitę Paryžiuje susirenka 16 Europos 
valstybių "užsienio reikalų ministerių galutinai patvirtinti tų 
valstybių expertu paruostu ekonominį pi km is bus įteiktas A. 
rikai. Pagal šį ploną tačiau pagalba Europai negalės būti duodama 
anksčiau pavasario, nes JAV Kongresas gali užtrukti kelis mėnesius 
Europa jau dabar randasi tiesiog katastrofiškoje padėtyje ir var
giai pajėgs pergyventi žiemą be bado, jei ji negaus pagelios iš kij 
tur. Tai būtų geriausia dirva komumunistinio . parazito augimui. Tą 
labai gerai supranta atsakingi JAV asmenys ir jie mano, kad vieno 
k-ia ar kitokia forma pagelba turės būti suteikta Europai dar prieš 
žiemos pradžią. Italija ir Prancūzija yra. lobai blogoje padė
tyje-ir neturi dolerių importai iš Amerikos apmokėti. Jei pagalba 
iš: Jungtinių Valstybių nepasieks tų kraštų laiku, italų ir prnn-
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pūzų komunistai pradės didelį, aktyvumų ir pastatys tų kraštų vyriau
sybes į keblių‘padėtį. JAV gi nori žūt būt sulaikyti komunistų eks
pansija ir dės visas pastangas ta;', pasiekti. '

Trečiadienio vakaro Marshall’is paskelbt, kad’Užkirsti kelių 
gresiančiam badui ir šalčiui” Europoje, reikalinga skubi pagalba. 
Speciali TV Kongreso sesija bus sušaukta spalio inčn., kurioje JAV 
valdžia prašys Kongresų patvirtinti "nuomos-paskolos" planų, pagal 
kuria, per ••koletų metų JAV duotų Europai po £ 1.250.000.000 metams.

Kasyklų streikas. Yorkshire kasyklų streikas dar vis tcbesiplečic. 
Streikuoja. apie'55.000 angliakasių, kurie kasdien galėtų iškasti 
5 - 6,000 tonų anglių. Kų per vasarų Anglija sutaupė, tų dabar pra
rado dėl streiko. Unijų atstoiai ir bzriausybė deda visas pastan
gas sugrąžinti streikuojančius i. darbų.

Streikas prasidėjo Grimethorpe kasykloje, kur angliakasiams 
buvo duotas parėdymas padidinti apdirbamų plotų nuo 21 pėdos iki 23 
pėdų vienam žmogui per dienų. Tas buvo padaryta sąryšyje su penkių 
darbų dienų savaitėje įvedimu, kada buvo pasižadėta iškasti tokį pat 
anglių kiekį per 5 dienas, kas pirmiau buvo iškasama tik per 6 die
nas. Tačiau Gi’inothorpc’o angliakasiai tam pasipriešino, sakydami, 
kad tos prie dabartinių sąlygų yra neįmanoma pi daryti ir kad jie dėl 
to nebūvą atsiklausti. 200 darbininkų pradėjo streikų ir.daugelis ki 
tų angliakasių iš kitų kasyklų sustreikavo solidarumo dėliai.

I r_• a v - 4 X ''•* *T ‘ > •'«* ■' • • . .u . •-.-e_

Maskva (7.IX). Molotovas savo notoje, pasiųstoje Marshall'iui atmo- 
tč afrikiečių pf iulyaą duoti Korčjni ncpriklausoaybų*

I , f -

J ung t. Valstybė s (7.IX). Atvykus į Now Yorka K.Schuschingg’a.s, buvus 
Austrijos kancleris, pasisako esųs pabėgėlis bei D.p. ir pareiškė 
viltį jog galėsiąs Amerikoje ramiai gyventi,

•«

Aus+rija.(5.IX.) . Nors iki šiol buvo jau 56 posėdžiai, bet lokio su- 
•sitarimo neprieita ginčytinuose klausimuose Austrijos Taikos Sutartį 
sudarant. Anglų delegacijos kalbėtojas pareiškė i "Perspektyvos su
sitarimui neaiškios ir beveik tikra, jog ■ tai gali nepavykti padary
ti."
Sbfi.,ia_ (_7-JX).. Dulgari jos opozicijos vado M. Petkovo apeliacija bus 
svarstoma rugsėjo mėn. 16 d. aukščiausio Bulgarijos apeliacinio teis 
mo. Anglijo, ir Amerika dar k-rtų pasiuntė Rusijai griežtų "protestų 
dėl paskelbto Petkovut mirties sprendimo ir reikalauja tuo reikalu 
trijųšalių pasitarimo.

.Paryžius (7.IX). Gen. de Gaulle, kalbėdamas, Bayonne, pasakė ; "Mes 
matome du trečdalius - didžiulį žmonių bei ištekliu bloką - izoliuo 
tus po sovietinio režimo geležiniu bizunu, kur yr.a ušsrionr*iamo žmo
gaus laisvė ir tautų nepriklausomybė." ’ °

Toliau kniubdamas pareiškė, jog 1-rancuzijos laisvė taip pat 
yra_ pavojuje, kuris nuolat didinamas savų žmonių grupės aklai po. sida 
zusros svetimos jėgos įtc,k<..i* Kac, ’.ngi, dc Go.ullc nuomone," jokios pa
galbos iš kitur nesą, galina tikėtis, to.i Prancūzija nati’tuįi užsi
tikrinti sau ateitį. Tas būsia4 pasiekta, jei vietoj nertinių kivirčų 
bus įgyvendinta tautinė vienybė ir jei, atsisakius individualius as
meniškumo, pirmoj eilėj bus rūpinamasi bendrais tautos reikalais
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Berlyno.s (5.IX), Didelį susijaudinime, vidurinėje ir pietinėje Vokie
tijoje sukėlė Turingijog ninisterio-.prezidento R.Paul dingimas. Dau
giausia pagrįstas spėtiojinas - kad jis su savo šeirio. bus pabėgąs į 
Vakarų zona,,. nes rusai jau kuris laikas būvą juo nepatenkinti.

Mažiau tiesos tane, jog R.Paul es.ųs rusų slaptai suimtas.

Vatikanas (7.IX), Ronos spauda praneša, kad Nen-Yorko kardinolas 
Spcllnaųas greitu la iku atvyks į Romą užimti Vatikano Sekretoriaus 
vieta. Sis postas jau kuris laikas buvo neužimtas ir yra vienas iš 
aukščiausių Katalikų Bažnyčioje.

. Kaip, žinoma, kard. Spolimenas yra didelis-mažų tautų draugas 
ir užtarėjas,.

Nei? York (5.IX). "Prąvdos" redakcinio kolektyvo narys Zaslovskis vie
name "Pravdos" numeryje smarkiai užpuolė "Neu York Times" redaktorių 
E.L,James ir viso, Amerikos spaudo,.- Išgyrąs rusų spaudą, kaip lais
vinusią pasaulyje, išvadino Amerikos skaitytojus kapitalistinio no- 
nopolizmo aukomis.

E.L.James savo atsakyme Zaslozskiui rašo! "Jus turite milijo
nus žmonių priverčiamojo darbo lageriuose. Tų žmonių skaičius-siekia 

■ 'nuo 8 - 14 milijonų. Sakote, kad jus turite laisvą spaudą. Štai yra 
problema, gana svarbi tiek politiniu, tiek ekonominiu atžvilgiu. Ko
dėl nepasinaudoti jums savo žurnalisto laisve ir nesupažindinti^pa
saulio su tais koncentraciniais lageriais; kur jie yra, kiek žmo
nių juose yra, už ką jie buvo ten pasiusti ir kaip jie gali iš ten 
išeiti*. Tai būtų tikras įrodymas koki" žurnalistine. laisve jūs nau
dojatės..."
Vatikanas (26.VIII). Prezidentas Trunanas ir Popiežius Pijus XII pa- 
sikeitė ’istorinio svarbumo laiškais pastovios taikos kūrimo reikalu 

Trumenas savo laiško rašo; "...Aš, kaipo Jungtinių Valsty
bių gyventojų išsirinktas vadas, tiręiu taisą pareikšti savo pilno, 
pasitikėjimo Jumis, dirbti su Jūsų Šventenybe ir visomis geromis pa
saulio jėgomis pastovios taikos kurine • Pastovi taika gali būti su
kurta' tĮkypasiremiant krikščioniškais principais,"

Londonas (10.IX)'. Višinskis, paklaustas apie galimybes rusų pilietėm 
atvykti į Angliją pas savo vyrus-britus, atsakė. ”Aš tuo klausimu 
mažai įdomaujuosi, man daug daugiau rūpi 150.000 sovietų,piliečių 
Britų zonoje, Vokietijoje, kurio vis do.r nepaleidžiami namo."

Užsienio Ii o tuvių loajernš^čiu .puslapiuos^;

, - Latvijos radijo stotis Madona paskelbė, jog socialistinės
sovietinės Baltų respublikos dalyvavo kovose Graikijoje, kalbėtoj-s 
oabrėžė kad 30 latvių tarp jų 3 aukštesnieji karininkai, 20 cS ų 
ir daugiau kaip 40 -lietuviu "reprezentavo .sovietines baltų respubli- 
’’•-"s Graikijoje". "Šitie kovotojai - kalbėjo Madonos radijas - yra 
m-rtiz.-nai kurio kovojo šalia sovietų kariuomenės Baltijos krašruu 
fšlaisvinant." ‘ • ("Darbininkas" - Amerika) -

’ "La Prensc" patalpino telegramą 
mi komunistų okupuotos Lietuvos ūkio k^ 
pristatyti javų norma s ir apsile-idir.^

iš Maskvos, kurioje kaltina-, 
misarai už nerangumą sovietui 
savo pareigose. Ta telegrama
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parodo, kad ir petys Lietuvos komunistei pradeda nebepntikti Maskvai, 
ir jų vieton paskirs tikrus. noskolins. Poprastei komunistų vedų die
nos huno, lobai trumpos,

("Žinios” - Argentina)

Iš Lietuvos, Latvijos ir Estijos vis dažniau ateina šiurpu
lingos žinios apie naujus tų valstybių gyventojų išvežimus, kuriuos 
paskutiniu laikų vykdo bplfovi^i okupantai. Gyventojai bėga į gi
rias, kiti veržiasi per ^ūapa į Švediją, bot dauginusia, jų išgabena
ma į Sibirą. Niekas jų .teužtaria ir nesuteikia pagalbos, 

("Dirva" - Amerika.) 
«*=» aav-

Dar dėl profesinių sąjungų. Iš profes. s-gų centro (TUO) gautas 
Laiška-s-, kuriamo sakoma., -kad EVL's priėmmimos į Profesines Sąjungas 
priklauso nuo S-gos apim~nčios tą darbo sritį, kurioje darbininkai 
dirba. Tačiau, kiek TUO yra žinomo, nėra kliūčių EV7s tapti prof., 
s-gų noriais. Pav, -- laiške sakome -"kiek tai liečia lenkus, netgi 
jų samdymo sotlyga .yra, kad jie stotų į profesines sąjungas.

Šeirių reikalu. Biuletenyje Nr. 7 buvo minėta, kad^D-rboJlinisteriją 
iKšiuntinės- paaiškinimų ir pareiškimų lapus sąryšy su šeimų atveži
mu. Prie virš minėtų p-reiškimų bus pridėti dar papildomi paaiškini
mai, kuriuose sakoma, jog yra galinas dalykas, kad kai kuriose apy
linkėse EWs darbininkai galės surasti privačias patalpas .savo šei
moms savo darbdavio ar WS (MOterų Lnisvr.norių Organizacijos) pagal
ba. Tokiais atsitikimais bus padaryti žygiai pargabenti seimas ar
timoje ateityje, nes nereikės laukti kol joms bus parengtos patalpos 

" specialiuose šeimų bendrabučiuose. Darbininkas, suradus gyv.patal
pas, turi pranešti raštu vietinei D.M, įstaigai (adresas paduodamas 
pareiškimo lape), nurodydamas visas smulkmenas apie butą, taip pat 

. pažymėdamas, ar, dirbdamas dabartinį darbą, galės gyventi kartu..
Tokiu atveju visų atsakomybę už šeimos išlaikymų pasiima dirbantysis 

• šeimos narys.

Paklausimų kertelė

. i- • Nuo" šio numerio įvedama "Paklausimų.kertelė", kuria jo. redok- 
cijo stengsis atsakyti į skaitytojų užklausimus, kurie turi bendro 
intereso visiems EWs, Prašome rašyti trump'i ir aiškiai.

Adresų rašymo reikalu. Adresai dažnai būna.rašomi klaidingai o.r ne
įskaitomai. Atvykusieji į naujok vietovę turi gerai įsidėmėti ko. i no 
ar miestelio, gatvės ir apskrities vardus. Savo o drąsus.užrašyti.už
pakalyje voko, o taip pat būtinai ir laiško pradžioje didžiosiomis 
spausdintomis raidėmis, nes vokai yra išmetami, o laiškai laikomi. 
Vokus reikia adresuoti tokio tvarkai Pavardė, numeris ir gatvė ,
miestas, miesto distriktas ar apskritis. 1-o pnvordės.pridėti "Esą. 
kas reiškia "ponui"J rašant poniai ar pancloį - pridėti pavardės , 
pradžioje "Mrs." (poniai) a.r"Miss" (p-lei). Žodis "Street" (gatvėj 
geli būti sutrumpinto. ”St." .(ne - "Str."), "Sąuare" - "Są.”, "Ave
nue” - "Ave”.
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DwzeSini: J.T,Bnrnnkn, Esą.,
13, Orange St., 

London, S.’I.l.

Mrs. Jonaitienė,
■■"Sunshine", 

Blackey. Road,
BokiiiG.

Surrey. t

ukosl Langton House, Blondford lietuviui - £ 2.4.9. mW*1"*****! •’ ■'* ■

Biuletenio’Redakcija kviečio. S-gos narius siųsti trunpo 
koruspo^dencijas iš S-gos skyrių bei hostelių gyvenimo 

Tokios korespondencijos duos proga® nrčiau susipažinti 
su po visą .Angliją, išmėtytų lietuvių gyveniuu. Patortin 
kad" kiek vieno, no skyriuje būtų paskirtas asr.iuo tokious 
korcspondcncijons paruošti. D61 vietos stokos korespond 
cijos turi būti kiek.galina .trunpesnfts, -i
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