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V ienybė-galybė 
ir

kai du stos-visada 
daugiau padarys.

Šį šeštadienį susirenka D. 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
skyrių atstovai metiniam su
važiavimui.Susirenka apie 100 
statovų dviejų dienų darbui.

sDidž.Britanijos lietuvių gy
venime tai yra svarbus įvykis, 
aes Šiuo metu Sąjunga yra di- 
ižiausia organizacija -ir savo 
veiklumu, neabejotinai, stovi 
pirmoje-eilėje, tarp visų kitų 
name krašte esančių organiza- 
eijų.

Sąjunga žengianti jau antruo
sius savo gyvenimo metus, bai- 
;usi susiformuoti organizaci
jai, gausėjanti narių skničiu- 
il.yra svarus Instrumentas mū
są tėvynės laisvinimo kovoje 
ir narių moralinės stiprybės 
ii laikymo Šaltinis.

Jos balsas ar darbo rezul
tatai šiandien Britanijos ne 
t lietuvių,bet ir anglų vi- 
.omenėje bei įstaigose turi 

svorį,gi darbo vaga teikia gra
siausių vilčių ateičiai.

Lietuvis moka organizuotai 
gyventi ir dirbti,moka-aukotis 
ir ryžtis, todėl ir turi teisę, 
savo metinių susirinkimų metu, 
su pagrindu atsipūsdamas po 
rienos darbo vagos sėkmingo ' 
Išbaigimo, žvilgterėti į nuei
tą kelią,surasti spragas,jas 
taisyti ir nustatyti darbo gai
res ateičiai.

Kai žiūri į Sąjungos skyrių 
(kurių jau yra 73) nuveiktų f 
Jarbų apyskaitas - malonu koii* 
statuoti.kad pasišventimo ir 
organizuotumo dėka propaganda 
ingių visuomenėje padaryta ne
šąlą.Nieke, d mes to nebūtame 
adarę būdami neorganizuoti, 
įiekad nebūtų pavykę,tokiu 
trumpu laiku,tiek daug atsklei
sti krašto šeimininkams mūsų 
politinės padėties ir kultūros 
sei meno lobyno.

Ir tai yra svarus dalykas, 
yra gražus pateisinimas 

sų tremties ir mūsų pareigos 
celti savo šalies garbę,garsą 
Ir visiems ir visur priminti 
Fakarų pasauliui, jog mūsų ma- 
Soji tėvynė gyvena baisiai di- 
Ižias kančių dienas, kad melo 
ir apgaulės siaubas-komuniatmas 
yra lygiai pavojingas visiems 
geros valios žmonėms.

Ir tai atliekame,kiek mūsų 
sąlygos leidžia,aukodamiesi, 
aepailsdami vis vardan tos 
Lietuvos,mūsų tėvynės.

Šioje mūsų darbų šviesoje 
Tisai leilgva suptesti tas di
džiules kruvinojo bolševizmo 
pastangas mus "išsikviesti" 
atgal,kad ten likviduoti .Mes 
esame tokie tiesos šaukliai, 
tokie gyvų žiaurumo faktų liū- 
i Įninka!,kurie bolševizmui,ap
gaulės ir melo meistrams,griau
name jų statomas propagandines 
pilis,apnuoginame faktus ir 
parodome visiems tikrąją tie
są. Ir jei šiandien pasaulis 
pradeda blaiviau žiūrėti į 
bolševikinį melą, tai be jokių 
abejonių,dideli s įnašas tie
sai prasimušti buvo ir yra 
padarytas okupuotųjų tautų 
tremtinių.

Mes jaučiamės savo pareigą 
atlieką,- aukojame savo suge
bėjimus, jėgas ir remiame Šią 
kovą materialiai ir šventai 
tikim®,kad augiausiam! savo 
jėgas,dar tvirčiau pasiryžda- 
ai tusti pradėtuosius darbus, 
jungsimas bendron energingųjų 
Šuropos tremtinių šeimon, ben
dram darbai ir kovai už tira
ni jos demaskavimą ir sunaiki
nimą.

Sveikindami susirinkusius 
atstovus,linkime su karšta 
tėvynės meile širdimi,nutiesti 

ryžtingas gaires veiklos atei
tie, nes didžioji valanda artė
ja, kada iš mūsų pareikalaus 
darbų ataskaitos ir tėvynė.

AMŽINASIS MINTIES KALĖJIMAS TURI ŽŪTI 
W CHURCHILLO KALBA

SUSTABDYTI RUSIJĄ DABAR. ATOMINĖ BOMBA - VTJNINTELĖ TAIKOS

.Churchill!o kalbos visada at
kreipia visuomenės dėmesį.Jis 
yra ne tik geras oratorius,bet 
ir toli pramatantis politikas, 
kurio pranašystės labai dažnai

■lšsuDildo.?tsimintina,kad dar 
prieM šį karą jis smarkiai puo
lė tuometinę krašto valdžią už 
nepakankamą šalies paruošimą 
karo galimumui ir įspėjo visuo
menę, kad ginkluotas susirėmi
mas su Hitleriu yra neišvengia
mas.Kiek vėlesnė jo kalba,pa
sakyta Fui tone, nukrei pta prieš 
komunizmą,tada buvo irgi susi
laukusi daug kritikos,© šian-

„Mes bijome jūsų, pone Višinskį“
Berlynas,atominė bomba ir 

nitai ginklavimą s - tėmos, kurio
mis kalbasi JTO pasaulio tau- 

’ tų diplomatai.
Saugumo Taryboje,kurioje 

svarstomas Berlyno klausimas, 
Višinskis pareiškė,kad ST nė
ra kompetetinga svarstyti tą 
klausimą,ir todėl Rusija to
liau debatuose nedalyvaus.į 
posėdžius,tašiau,Višinskis lan
kosi, bet svarstyme nedalyvauja.

Višinskis vis dar tebetvir
tina, kad Vokietiją okupuojan
čių kraštų ginčus tegačbi sprąs
ti tik Užsienių r.min.Taryba, 
o ne JTO. Vakarai gi atsako, 
kad reikalas eina ne apie san
tykius su vokiečiais,bet apie 
santykius tarp pačių didžiųjų 
valstybių,kurių viena grąso 
kitoms trims valstybėms,kas 
ir sudaro pavojų taikai.

Kitos,mažesnės,valstybės, 
kurios sudaro Saugumo Tarybą 
ir yra nesuinteresuotos Berly
no klausimu,ieško būdų kaip 
sutaikinti "didžiuosius”,pa
siekiant kokių nors,kad ir 
laikinų,kompromisų. JTO Sau
gumo Tarybos pirmininkas Dr. 
Bramuglia (Argentina) turėjo 
tuo reikalu pasikalbėjimus su 
Višinskiu ir Vakarų valstybių 
ministeriais ir paprašė juos 
atsakyti į kelis klausimus.

Bet,kaip praneša spauda,le- 
akcija.tiek Vakarų,tiek Rytų, 
yra' labai šalta.

Kol vyksta tie užkulisiniai 
pasitarimai,Saugumo Tarybos 
posėdžiai vis diena iš dienos 
yra atidedami.

Gi JTO Politinis Komitetas 
svarsto Sovietų Rusijos iškel
tą nusiginklavimo pasiūlymą.. 
Višinskio pasiūlytoji resoliu- 
cija yra labai trumpa,- joje 
reikalaujama,kad penkios di
džiosios valstybės (JAV,Brita
nija, Irancūzi ja, Kini ja ir S. 
Rusija) sumažintų savo karines 
pajėgas vienų metų laikotarpy 
iki vieno trečdalio dabartinio 
pajėgtsno ir kad būtų įvesta 
tarptautinė kontrolė. Ten pat 
pažymima,kad kol atominės bom
bom nefeus sunaikintos,tol Spie 
bent kokį nusiginklavimą nega
li būti ir kalbos.

va karų valstybės,norėdamos 
demaskuoti vilingą Rusijos pa
siūlymą, paprašė smulkesnių pa
aiškinimų. Pav.Britani jos ats
tovas McNeil pareikalavo iš Vi
šinskio smulkių detalių dėl na
rna tonos tarptautinės kontrolės. 
Jis pareiškė,kad ponas Višins
kis gerai žino kiek Britanija 
išleidžia ginkląvimuisi.bet 
kas žino kiek Rusija tam rei
kalui išleidžianti.Vien gražių 
kalbų neužtenką, sako McNeil. 
Po karo Britanija pravedė nu
siginklavimą ir doemobllizaci- 
ją,o Rusija to nepadarė,todėl 
toks pasiūlymas,kad sumažinti 
visiems kariuomenę iki vieno 
trečdalio dabartinio pajėgumo, 
išeitų tik Rusijos naudai.

Kitoje kalboje,pasakyto je 
per debatus dėl atominės ener
gijos kontrolės,McNeil smarkiai 
pasisakė prieš S.Rusiją ir jos 
imperialistinę politiką ir 
pirmą kartą po kabo,atsakingas 
Britų kabineto narys_______ .
paminėjo Lietuvos vardą,ryšyje 
su Rusi jos agresi ja. Jis pa sa
kė,kad Britanija nesutiks su 
Rusijos dviprasmišku planu ato
minei energijai kontroliuoti, 
nes visi Vakarai biją Rusijos 
agresijos. "Ir kas neturi bi
joti didelės valstybės,-tąsė

GARANTIJA
dien jau niekas neabejoja jos 
tikslumu. Karo metu Churchillis 
liko dideliu autoritetu, ir šian
dien jis,nors ir nebūdamas val
džioje, yra neabejotinai garsiau
sias ir populiariausias šio 
šimtmečio anglas.Jo prestyžas 
yra ypač labai didelis Ameriko
je. Paskutinė jo kalba,pasaky
ta Konservatorių partijas kon
ferencijoje < 
tarptautinės reik: 
labai palankiai sutikta visos 
laisvojo pasaulio spaudos,o 
ypač Amerikoje.

Pagrindinis Churchillio kal

turi ypatingos 
reikšmės ir buvo

McNeil,- kuri užgrobė Estiją, 
Latvi ją,Lietuvą,Ruteniją,ry
tiną Lenkiją,Kurilų salas, 
šiaurės Sachaliną ir Prt-Ar- 
tūrą. Kūpi laiko priespaudoj 
Lenki ją,Čekoslovaki ją,Bulgari
ją, Vengri ją, Albaniją, ir - bent 
iki visai nesenai- Jugoslaviją 
Kas gi kursto sukilimus Grai- 
kijoįe,Indonezijoje ir užblo
kuoja Berlyną,Kasdien grąso 
Turkijai ir Persijai. Kas ta
ri "Trojos arklius” kiekvieno- 
Že Europos valstybėje,kursto 

tnones vienus prieš kitus ir 
sėja skurdą,badą ir netvarką, 
kur tik jums pavyksta tas pa
siekti." Ir žvelgdamas į Rusi
jos delegatą,McNeil,tiesiai 
užklausė; "Ar tai tokie yra 
darbai to,kuris sako taikos 
siekiąs, ar tai yra ypatybės 
gero kaimyno. Ar mes,girdi, 
galime sunaikinti atomines 
bombas tokiose aplinkybėse. 
Be efektyvios kontrolės 
mo apie tai negali būti 
kalbos ."

Po to sekė dar kitos ________
Matydamos mažosios valstybės, 
kad šiuo metu didieji negalės 
susikaIbėti,ir skaitydamos,kad 
derybos ir pasitarimai yra ge& 
riau nei nutrūkimas svarstymo,- 
nutarė ieškoti kompromiso.Dėl 
to Naujoji Zelandija pasiūlė, 
kad Atominės energijos Komisi
ja ir toliau svarstytų Rusijos 
ir Vakarų valstybių pasiūlymus 
iki sekančių metų JTO suvažia- 

įvedi
nei

kalbos

Ksminformo ofensyvo
Ar ilgai išsilaikys QuetiilU?

Profesinių sąjungų vadovai reikalauja streikus išplėsti. 
Vyriausybė imasi atsargos priemonių.

Akivaizdoje vis stiprėjančios komunistų akcijos kovoje dėl 
valdžios ir tebesitęsiančio nuostolingojo angliakasių streiko, 
kuris vis plinta ir į kitas darbo sritis,Prancūzijos vidaus r. 
ministeris Moch spaudos konferencijoje pareiškė,ked angiakasių 
streikas kilo įsakius Kominformui. Nuo šios savaitės,Kominfor- 
mas išmoka kasdien po ‘20 milijonų frankų streikininkams; Šis 
streikas siekįa panašių tikslų,kokių turėjo garsieji vasario 
mėn.streikai Cekoslovakijoje-paraližuoti vyriausybės veikią 
ir palengvinti perversmą,paimant valdžią į savo rankas komunis
tams.

Darbo Generalinė Konfederacija stipriai užsipuolė vyriausy
bę ir vykdomą Marshall!© Planą. Anot jų, tai esąs•Prancūzijos 
pavergimas ir netekimas nepriklausomybės.

Dabartinis angliakasių streikas neša lygiai tokius nuosto
lius,kiek Prancūzija gauna paramos Marshallio Flano rėmuose. 
Prancūzijoje prokomunistinės profsąjungos daro pastangų strei
ką išplėsti. Vyriausybė Jau turėjo visą eilę posėdžių.Imamasi 
kai kurių atsargumo priemonių,kaip tai,kariuomenės sugrupavi
mas streiko apimtose apylinkėse. Kada ir kaip pavyks Prancūzi
jai išbristi iš šios painiavos,šiandien sunku pasakyti.

Min.Moch dokumentaliai pa
rėmė savo tvirtinimus,cituoda
mas Kominformo įsakymus duotus 
Prancūzijos komunistų vadams. 
Tas įsakymas yra toks; "Daryti 
visas pastangas laike JTO po
sėdžių Paryžiuje užgniaužia! 
pastangų organizuoti karą prieš 
Rusi ją. Trukdyti visus pasiren
gimus (karinius ) Prancūzijoje". 
Toliau įsakyme nurodomos prie
monės, kurios turi būti panau
dojamos; "panaudoti streikus, 
kad būtų palaužta Prancūzijos 
ūkinė galia ir sudarymas to
kios pat situacijos,kokia yra 
buvusi Čekijoje prieš įsigalė
jimą komunizmo." Kominformas 
pareiškia,kad jis garantuoja 
visęs tos akcijos finansavimą.

Šiuo metu posėdžiaujanti 
socialistų Taryba,kurioje tuo 
reikalu buvo labai karštos dis
kus! jos, dalimi savo atstovų 

h išsireiškė,kad būtų pats lai-
yra supuvusi... kas kapituliuoti prieš koBuinis-

Hitlerio dvasiu į.Staliną, 
aš tikėjau,kad demokratija

• bos teigimas buvo tas,kad jei 
norime dabar išvengti karo,rei
kia jau dabar,kol dar Rusija 
neturi atominės bombos,pasiek
ti galutino reikalų išsprenoi-. 
mo. Stovint prieš mirtiną prie
šą, -Rusijos komunizmą,kuris ve
da nuolatiną agresijos politi
ką, turime reikalą nuvesti prie 
kulminacinio punkto kaip tik 
dabar ir pareikalauti jų galu
tino išsprendimo. Anot kalbė
tojo, tarp galutino Europos pa
vergimo po komunistiška tiro
nija ir išsilaikymo laisvėje, 
stovi amerikiečių atominė bom
ba, kuri jokiu būdu neturi bū
ti išduota Rusi jai,kol nėra 
grąžinta laisvė pavergtoms tau
toms. Tegul Rusija išlaisvina 
satelitines valstybes,atsitrau
kia iki savo normalių sienų- 
Curzono linijos ir teapleidžia 
vienuolika Rytų Europos sosti
nių, kurias ji dabar laiko savo 
naguose. Tegul paliuosuoja 1 
milijoną vokiečių ir japonų 
karo beleisvių ir tesustoja 
terorizavusi ir išnaudojusi 
Vokietiją ir Austriją. Ketu
riolika Kremliaus vyrų,kurie 
valdo 300 milijonų žmonių ir 
kurie laike pusę Europos pries
paudoj e, nekenčia laisvo ir ci
vilizuoto pasailio draugystės. 
Nei vienas žmogus tenegalvoja,- 
sako Churchillis,-kad mes tu
rime neribotą laiko tarpą,nes 
ateis laikas ir Rusija turės 
atominą bombą.Ką jį tada darys, 
jei šiandien ir be atominės 
bombos ji nesiskaito su visu 
pasauliu... Baigdamas Churchi
llis pareiškė - Jeigu JAV,rem
damos ios vien tik popierine 
sutartimi sutiktų panaikinti 
atominės bombos atsargas,ji 
būtų kalta dėl žmonijos lais
vės nužudymo ir savo savižu
dybės .

vimo.kada turės duoti raportą 
tuo klausimu. . .Tuo būdu deryos 
pratęsiamos dar vieniems metams. 
Kaip prisimename, Atominė s Ener
gijos Komisija jau buvo tą klau
simą svarsčiusi du..metus..bet 
be rezultatų.Taigi,nutarta dar 
Vienus metus bandyti laimą.

Mus pasiekė skaudi žinia, 
kad š.m.spalio 7 d. mirė

FEDRAS BANCEVIČIUS , 
žymus Škotijos lietuvių veikė
jas. Petro Bancevičiaug mirtis 
>alieka didelą spragą Škotijos 

I lietuvių tarpe. Jo namai bu
vo svetingumo centras kiekvie
nam atsilankiusiam toje apylin
kėje; Didelius patarnavimus 
Jetras Bancevičius yra atlikus 
Škotijos lietuvių bendruomenei. 
Jo vardas nebuvo vardas pavie
nio esmens.bet institucijos. 
Kaip organizatorius,laikraščio 
leidėjas,Škotijos lietuvių 
reikalų atstovauto jas,jis se
nai buvo susilaukęs pripažini
mo ir įvertinimo iš tėvynės, 
kuri jam už nepailstamą tarna
vimą savo kraštui ir tautiečia
ms, apdovanojo jį Gedimino Orde- 
nu.

Jo duęsnumas buvo plačiai 
žinomas Škotijos lietuvių su
buvimuose, nes jo biznieriški 
sugebėjimai tam suteikė gali
mumo. Ištisos eilės svečių 
iš Lietuvos lankėsi jo namuo
se ir gėrėjosi jų lietuviškai 
simpatinga atmosfera.

P.Bancevičius buvo didelis 
gėlių mėgėjas ir labai didžia
vosi savo botanikos laimėjimais. 
Savo darže jis turėjo išauginąs 
rūtą beveik medžio didžio.

Prieš kiek laiko,pasitrau
kus iš biznio,jis daug dirbo 
platindamas laikraščius,infor
muodamas lietuvius tremtyje 
ir padėdamas administruoti 
"Išeivių Draugą". Mėgo plunks
ną ir pats. "Laike" yra pasi
rodę daug jo straipsnių ir 
eilėraščių.

Mūsų nuoširdžiausia užuo
jauta jo pasilikusiai žmonai 
poniai Bancevičienei ir dukte
riai Marytei,kuri yra pirmoji 
lietuvaitė baigusi aukštuosius 
mokslus Škotijoje.

tų spaudimą ir sutikti su įėji
mu jų į koaliciną vyriausybą.

Sekančioji savaitė turės 
išryškinti padėtį Frencūzijpje.

ĮVYKIAI PASAULY
LONDONAS, Šią savaitą pra- 

sįdėjo D.Britani jos Imperi jos 
Konferencija.Pirmininkauja Att
lee.Dalyvauja 5‘ premjerai ir 3 
delegatai atstovaują dominijų 
valdžia s.Bus svarstomi konstitu
ciniai, ekonominiai .ir kariniai 
kla usimai.

LONDONAS. Vidaus reikalų 
ministerija įsaKė didelių gy
venamų vietovių,svarbių pramo
nės centrų ir uostų administra
cijai sustabdyti viešų jsrieš- . 
lėktuvinių slėptuvių ardymą. 
Jungtinis divilės gynybos ko
mitetas patarė,kad gynybos sta
tinių. likučiai turi būti užlai
komi iki to laiko,kol nauji 
civilės gynybos planai bus į- 
gyvendinti.'

MASKVA. Sovietų vyriausybė 
paskelbė naujus suvaržymus už
sienio misijų bei konsulatų 
personalui keliauti visoje So
vietų Sąjuhgos teritorijoje. 
Užsienių diplomatams neleidžia
ma išvykti iš Maskvos toliau 
kaip* 50 kirą,

VAŠINGTONAS. Amerika dabar 
turi "akiną” bombą,kurios ”a- 
kis" vairuoja bombą kristi į 
taikinį,iš kurio spinduliuoja 
šilumailaivai,fabrikai,žibalo 
rafi-nerijos ir pan.
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Lietuva
JUNGTINĖS EUROPOS VALSTYBĖS
RAŠO - ST

Šio laikraščio skiltyse įvai
rių asmenų ir gana plačiai bu
vo ir tebėra rašoma Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos Sąjungos 
reikalu. Neabejotinai, tai la
bai svarbus reikalas. Tačiau, 
čia pat norėčiau pasisakyti, 
jog tas,daugiau ar mažiau,vie
tinės svarbos klausimas.

Europa.kad ir labai užimta 
vis daugiau aiškėjančiais ne
susipratimais tarp Rytų ir Va
karų, lygiagrečiai nepamiršta 
ir kito,labai svarbaus, reika
lo. Tas reikalas yra - 

Jungtinės Europos Valstybės.

Sis reikalas šiandien jau yra 
tiek toli pažengus,jog netenka 
abejoti,kad Europos ateities 
forma (Rytų-Vakarų skirtumus 
išlyginus karu arba talka) bus 
Jungtinės Valstybės.

Visiškai nepriklausomos,šo
vini stlškai naciolalinės,viena 
nuo kitos.su didesne ar mažes
ne neapykanta,atsirubežiavusios 
valstybės bus stengiamasi su
burti po vienu stogui bendrom 
pastangom bus mėginama eiti 

• prie šovinistiškai nacionali
nių skirtumų panaikinimo; kiek- 
viena"nepaklusni" tauta bus 
mokoma "meilės artimui".meilės 
kitai tautai, vi s vien ar rėžai, 
ar dideliai. Bus mokoma,kad 
dviejų metrų Ūgis vieno žmo
gaus dar neįgalina mušti kitą 
žmogų,kurio ūgis tėra tik vie
nas metrąs.Tuo noriu pasakyti, 
jog bus mokoma,kad maža,2-3 
milijonų tauta negali būti oku
puojama kitos.didesnės,tik 
todėl,kad ji maža,kas buvo da
roma ir dar dabar tebedaroma. 
Toks laikas ateis.

Jungtinių Europos valstybių 
mintis nėra nauja.Ji gimė tuo
jau po pirmojo pasaulinio karo. 
Baisūs 1914-18 metų karo sunai
kinimai pagimdė neapykantą ir 
pasibaisėjimą karu.Išdavoje, 
atsirado Žmonių,kurie su dide
liu dvasios pakilimu šaukė Eu
ropos tautas vienybėn,visiems 
europiečia ms bendros kultūros 
ir civilizacijos vardu. Jie 
jau ir tada nurod inėjo,jog 
einama prie jos sunaikinimo. 
Sitų Jungtinių Europos Valsty
bių pionierių vadas buvo veng- 
ršs-grovas C. Colegri. Bet, 
deja,jų balsas buvo šaukimas 
tyruose. Nors ir nebuvo iš jų 
juokiamasi,bet ir rimtai nie
kas to klausimo nesvarstė.

1939 metais kilo naujas ka
ras.

1939-45 metų karas atnešė 
dar didesni, skurdą ir sunaiki
nimą Europai.Atsirado atominis 
ginklas,jį neŠantieji milžiniš
ki lėktuvai,© Rytų-Vakarų ne
santaika priartino visą pasau
lį prie trečio karo. Europos 
kultūra ir visi europiečiai 
vėl atsidūrė tiesioginio karo 
pavojaus akivaizdoje. Pasibai
sėjimas ir neapykanta kerui 
timė kiekvieno eilinio europie- 
io,širdyje.

Sį kartą prabilo ne mažas 
žmonių,idealistų,skaičius,bet 
patys tie,kurių išmintis vado
vauja tautas-valstybės vyrai 
su Churchilliu priešaky.

Jungtinių Europos Valstybių

mintis pradeda įgauti vis dau^ 
giau konkrečias formas. JEV 
tampa būtinybė europiečiui ir 
jo kultūrai apsaugojančiai nuo 
savąs ir kitų sunaikinimo.

VI-VII šimtmečiuose europie
čiui buvo reikalinga valstybė, 
kad apsisaugoti nuo nuolatinių 
barbarų antplūdžių ir jų sunai
kinimų. XX gi šimtmetis,atrodo, 
lygiai tiek pat europiečiui 
yra reikalinga Jungtinė Euro
pos Valstybė,kad apsisaugojus 
nuo subarbarėjirno.'

Jeigu JEV galėtų įsikurti 
šiandien,t.y.šių dienų sąlygo
mis ir aplinkybėm!s, taįžinoma, 
galima būtų jau numatyti Jaung. 
Europos Valstybių formą ir kiek
vienos atskiros valstybės vie
tą joje.Deja,tarp šiandien ir 
ryt dar tebeguli plati ir gili 
prarajaJkyla naujo karo pabai
sa. Kokiomis aukomis bus ši 
praraja užlyginta. .Kokia bus 
tuomet Europa..į šiuos klausi
mus tėra tik vienas aiškus at
sakymas - to niekas nežino. 
Nuo savęs aš tegalėčia u tik 
vieną pasakyti! juo ilgiau ry
tų-vakarų ginčo išsprendimas 
nusitąs.juo mažiau bus galimy
bių, jog Europa iš viso išliks.

Todėl Jungtinių Europos Val
stybių klausimą svarstant ten
ka prileisti,kad Europa bus 
maždaug tokia,kokia ji yra 
šiandien,išlaisvinus pavergtus 
kraštus,sumažinus Rusiją iki- 
jos rutežių ir atkūrus Vokie
tiją pagal jai numatytą tai
kos sutartį.Bet kuriuo kitu 
atvėju JEV-bės būtų iš viso 
nereikalingos.

Kokią vietą tektiį užimti 
Lietuvai tose Jungtinėse Eu
ropos Valstybėse.

Pirm nei atsakius į šį klau
simą, būtų labai gera panagrinė
ti, kokie mėginimai yra daromi 
jau dabar,įtraukti Lietuvą į 
didesne Europos valstybių gru
pę, Didž.Britanijos.Prancūzi
jos, Belgi jos,Olandijos,Lurem- 
burgo pavyzdžiu.

Vieną aš jau minė jau-Lietu
va-Latvi Ja-Esti ja .Apie tai 
kiekvienas šio laikraščio skai
tytojas yra gerai painformuo
tas, taigi , daugiau ir plačiau 
šiuo klausimu nėra reikalo čia 
išsitarti.

Antras mėginimas yra visai 
naujas ir labai svarbus,todėl 
dėl jo tenka išsitarti smul
kiau.

Šio laikraščio Hr.40 iš rug
sėjo 30 d. tilpo žinutė,jog 
Miunchene sudarytas Vidurio- 
Rytą Europos Valstybių Klubas, 
kurio pirmininku išrinktas. / 
Iietuvis-V.Sidzikauskąs.Siame 
Klube dalyvauja; lietuviai,_____

Tai buvo jaunas bernas,kuris vieną vasaros rytą 
arė savo lauką.Saulė maloniai švietė.Žolė buvo šla
pia nuo rasos, ir oras buvo toks tyras,kad nėra žodžių 
jam aprašyti.Arkliai gėrė ryto orą ir traukė plūgą 
lyg žaisdami.Jie šiandie visai kitaip traukė,negu pa
prastai, ir artojas turėjo daiktais pabėgėti kad spė
tų juos sekti.

Žemė,plūgo apversta,buvo juosvai ruda,atrodė drėg
na ir riebi,o tas,kuris arė,ėjo ir džiaugėsi, kad greit 
toje žemėje augs rugiai.Jis galvojo! - Kodėl aš kar
tais būnu toks lebai susirūpinęs ir kodėl man atrodo, 
kad sunku gyventi.Ar reikia ko nors daugiau,kaip sau
lės ir gražaus oro,kad būtum palaimintas,lyg Dievo 
vaikas danguje.

Aplinkui tęšėsi ilgas ir labai platus slėnys, kuris 
buvo išdaliytas į daugybę auksiniu ir gelsvai žalių 
pasėlių laukų,buvo ten įvairių rūsių ganyklinių dobi
lų plotai,buvo ir žydinčių bulvių ir mažų,melsvai žy
dinčių linų laukai,kuriuose nepaliaujamai skraidė pul
kai peteliškių.Ir lyg tam, kad šitai būtų užbaigta,slė
nio gilumoje stiebėsi puiki sena ūkininko sodyba su 
daugybe pilkų trobesių ir dideliu, raudonai dažytu 
gyvenamuąju namu.Frie tos sodybos bovo du suaugudių 
kriaušių sodai,pora Jaunų berželių prie vartų,keletas 
didelių šiaudų stirtų prie daržinės.Taip gražu buvo 
stebėti tą sodybą,kėliaujančią tarp lygiųjų laukų.kaip 
matyti laivą burėmis plaukiantį jūros paviršium.
- Ir toks dvaras,kokį tu turi: - Galvojo tas,kurs 

arė. - Jame yra daug puikiai pastatytų namų,puikūs 
galvijai,ir greiti arkliai,ir ištikimi tarnai.Tu esi 
turtingas,kaip nieks kitas apskrity,ir tau nereikia 
bijoti,kad gali kada nors tapti neturtingas.
- Bet ne skurdo aš bijau,'- tęsė jis,lyg atsakydamas 

savo paties mintims. - .iš būčiau patenkintas, jeigu bū
čiau toks geras žmogus,kokie buvo mano tėvas ir sene
lis. »
- Kvaile,kad aš priėjau prie tų minčių, - šnekėjo 

Jisai, - juk aš dabar buvau'toks linksmas.Bet reikia 
tik pagalvoti.Tėvo laikais visi kaimynai oamėgdžloda
vo tai.ką Jis. tėvas.darė!tą patį rytą,kai Jis pradė
davo šienapiūtę,pradėdavo ir Jie,ir tą pačią dieną, 
kai mes išeidavome arti Ingmaro dvaro laukų,visas slė
nys tučtuojau išeidavo su plūgais į laukus.-, dabar
aš ariu Jau kelias valandas,© kiti nė nemano pradėti.

Aš manau, kad aš sutvarkysiu ūi.ą taip gerai, kai p 
pridera tam,kuris vadinasi Ingmaras,Ingmaro sūnus, - 

latviai,lenkai,čekai,rumunai, 
ukrainiečiai,bulgarai,jugosla
vą i,eštai,gūdai,vengrąi,grai- 
kai. Panašūs klubai jau esą 
įsikūrę Romoje,Londone, Pary
žiuje ir Vašingtone.

Mes dar nežinome kokiais 
klausimais pirmoj eilėj užsi
ims šis Klubas Miunchene.Bet 
mes jau žinome šį bei tą «įie 
šioj žinutėj išvardintus Klu
bus Paryžiuje,Londone ir Va
šingtone. Per juos,tiesiogi
niai ir netiesioginiai, Len
kija pastaruoju laiku mėgina 
išvystyti smarkią propagandą 
savo naudai.

Mes lietuviai gerai pažįs
tame lenkus ir lenkų būdą.Sa
lia jų gerų bruožų,mes lygiai 
gerai žinome ir jų neigiamy- 
bes-išdiduroą. Kiek jis yra 
savitas kiekvienam paskiram, 
kad ir Nepriklausomoj Lietu
voj dar tebegyvenusiam "šlėk
tai", tiek jis tebėra savitas 
visgi lenkų tautai.

Sis lenkų tautos bruožas, 
kalbant valstybiniai,išsirei- 
škia štai kuo: būti didele vai 
stybe,vadovauti sąvo mažesnie
ms kaimynams (jeigu galima,tai 
•įjungiant į savo teritoriją), 
ir vaidinti istorinį vaidmenį, 
jeigu galima,visam Europos 
kontinentui,sudarant gynimo 
bei puolimo linijas tarp vaka
rų (ekspansijonistinės Vokie
tijos) ir rytų,(imperialisti
nės Rusijos). Siam tikslui 
Lenkija esąs būtinas reikalas 
ir jai reikia būti dideliai,- 
pietuose atsiremti į Juodąsias 
jūras,o šiaurėje į Baltiją. 
Štai ir gauname labai seną, 
kiekvieno lenko ne tik išsva
jotą, bet ir uaug kartų persap- 
nuotą Lenkiją - ”od morza do 
morza" (nuo jūros iki jūres).

Lenkijai nėra jokių perspe
ktyvų tai pasiekti tiesiogin
iu keliu,ypač sunkios perspek
tyvos pasiekti Juodąją jūrą. 
Todėl Lenkija pasiryžusi vyk
dyti jai "Dievo skirtą istori
nį uždavinį-misi ją"..mė gina 
eiti kitu keliu-jungiant apie 
save savo mažesnius kaimynus 
pietuose ir šiaurėje,t.y.mė
ginant sudaryti valstybių fe
deraciją tarp Baltijos ir Juo
dųjų jūrų.Vadovybė šiai fede
racijai, aišku, turėtą priklau
syti Lenki jai,kaip didžiausiai 
ir centre šios Valstybių Fede
racijos gulinčiai valstybei. 
Taip galvoja Lenkija.

Dar kartą pakartosiu tokios 
Federacijos tikslą,Lenki jos 
politiko akimis žiūrint,- 
sudaryti Europos gynimo lini- 
JaJreikalui esant irgi puoli- 
mo) tarp Vokietijos ir Rusijos, 
t.y.neduoti išsiplėsti Vokie- 
tijai rytų sąskaiton, taigi,tuo 
būdu pasidaryti didesne grėsmė 
vakarams ir. stabdyti Rusijos 
oastangas plėstis į vakarus.

Reikia pripažibti,kad pir
mam pasu uliniam karui pasibai- .

INGMARŲ
SŪNŪS
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kalbėjo jisai. - Aš gavau už savo šieną jaugiau,negu 
tėvas,ir aš nepasitenkinau žde apaugusiais laukais, 
kuriuos šienaudavom Jam gyvenant.Tiesa ir tai,kad aš 
neblogiau už tėvą verčiuos mišku.
- Kartais atrodo taip sunku, - kalbėjo sau artojas. 

Nevisada man taip lengva,kaip šiandie.Kai tėvas ir 
senelis dar buvo gyvi,tada visi žinojo,jog Ingmarai.' 
jau taip ilgai gyvena žemėje,kad jie supranta,ko no
ri Dievas,ir žmonės maldavo,kad jie valdytų sodžių. 
Jie kalbėdavos su kuningu ir varpininku,jie nustaty
davo,kada upė išsilies,kur statyti mokyklai namus.0 
manęs niekas neprašo ne Jokio patarimo,ir aš nieko 
negaliu.
- 0 vis dėlto keista,kad rūpesčiai tokie lengvi at

rodo dabar čia.rytą.Man dedas,kad aš beveik juoktis 
galėčiau.© vis dėlto aš bijau,kad rudenį man bus dar 
blogiau,negu kada nors.Jei aš dabar apie tai galvoju,
tai todėl,kad niekas iš bažnyčios tarnų sekmadieniai;

nepaduos man šventoriuje rankos.Aš nė karto nebuvau 
išrinktas į neturtingiesiems remti draugiją ir niekad 
aš negaliu tikėtis būti išrinktas bažnyčios seniūnu.

Niekad nėra taip lengva galvoti,kaip tada,kai ei
ni taip sau ir seki plūgą - vagą pirmyn,vagą atgal. 
Vienišas yra žmogus,ir nėra nieko,kas galėtų jį supra- 
sti.'gal tik varnos, kurios seka plūgą ir ieško kirmi
nų.Bernui atrodė,kad mintys taip lengvai eina per jo 
galvą,lyg jam kas į ausį būtų jas šnibždėjęs.Ir ka

dangi jis retai galėjo galvoti taip tiesiai ir grei
tai kaip šią dieną,jis buvo linksmas ir patenkintas. 
Jio ėmė galvoti,kad be reikalo taip rūpinasi;jis pa
sakė pats sau,kad jis niekam nereikalingas ir kad tu
ri likti nelaimingas.

gus,Lenkijos politikams labai 
sėkmingai pasisekė įtikinti 
Vakarų Europos valstybės vy
rus, jog Lenkija tokiai istori
niai Dievo duotai misijai tik
rai yra skirta ir todėl ji tu
ri būti būtinai didelė. Tokių 
įtikinimų sąskaiton,be kitko, 
Lenkija ryžosi atimti iš mūs 
Vilnių ir Vilniaus kraštą.Len
ki jai irgi buvo pripažintas 
Lvovas ir eilė kitų ne lenkais 
apgyventų kraštų.

Daug kartų Lenkija,savo is
torijos bėgyje,deja,buvo žiau
riai nubausta už šios "istori
nės Dievo skirtos misijos"pri- 
sisavinimą! tris kartus pada
linta tarp Rusijos ir .Vokieti
jos, pavergta, okupuota ir su
naikinta. Ir Lietuva.susi jun
gusi nelemtais Liublino uni
jos ryšiais,turėjo eiti tais 
pačiais likimo keliais.

Bet savo "istorinės misi
jos" Lenkija nepateisino., 
paskutiniame kare ji buvo per 
20 dienų nugalėta ir vėl pada
linta tarp Rusijos ir Vokieti
jos. Tačiau,kiek atrodo,Lenki
jos politikai mažai tėra lin
kę mokytis iš praeities klai
dų. SiandieJ jų politikai trem
tyje vėl eina tais pačais "mi
sijos" keliais. Tiesa,reikia 
pripažinti,kad jų tarpe prade
da atsirasti ir blaiviai gal
vojančių politikų,kurie nei
giamai atsiliepia apie "isto
rinės misijos" politikus,saky
dami, kad jie nori padaryti iš 
Lenkijos "kanarką",kuri turė
tų suvaldyti du katinus (su
pra sk-Rusiją ir Vokietiją). 
Savaime aišku,jog toji "kanar- 
ka" nevalios atlikti to užda
vinio ir ankščiau ar vėliau 
teks jai sunkiai sunegaluoti.

Tad ir kiltu klausimas,-

ar mums,lietuviams,privalu 
lenkams padėti šiuos "du ka
tinus" suvalgyti. Ar tai ne
bus virš mūsų išgalės ir ape
tito. Pagaliau, ar tai nėra 
priešinga pačiai ”katinų"pri- 
gimčiai. Niekad dar neteko 
girdėti,kad "kanarkos" valgy
tą "katinus"... juk jie tokie 
dideli..

Visa tai rašau ne tam,kad 
norėčiau papeikti p.V.Sidzi
kauską už dalyvavimą tokiame 

•Klube. Ne. Priešingai,-gerai, 
kad jis dalyvauja ir net pir
mininkauja. Pirmininkaudamas 
jis galės turėti daugiau įta- 
ko» ir Klubo veiklai pakreipti 
tinkama linkme. Aš net paska
tinčiau ir Londono,Paryžiaus, 
Romos,Vašingtono lietuvius 
būtinai aktyviai dalyvauti 
tokiuose Klubuose. 0 mano 
šio straipsnio tikslas - tik i 
įspėti dalyvaujančiusar neda 
lyvaujančius,- būkime akylūs;1 
Dalyveūkime,bet kurtu ir nepa
mirškime,- visur eikime atvi
romis akimi s,kad galėtume ai
škiai skirti,kas Lietuvai nau
dinga,kas ne.

Kokioj gi Jungtinių Europos 
Valstybių Federacijoje Lietu
vai tektų dalyvauti ir koks 
turėtų būti Lietuvos vadomuo.

( bus daugiau )

Smarkesni vejai
..r. mūsų baimė yra be pagrin 

do. - paklausė Britanijos at
stovas H.McNeil JTO Atominės 
energijos komitete,atmesdamas 

'Sovietų pasiūlymą sunaikinti 
visas iinerikoje turimas atomi
nes bombas."Kalbėkime atvirai, 
-pasakė jis, - kas turėtų ne
bijoti didžios valstybės,kuri 
užgrobė Esti ją,Latvi ją,Lietu
vą, Rusini ją, rytinę pusę Lenki
jos,Kurilų salas,siaurės Sacha
liną, vienašališkas teises Port( 
Artūre;kuri laiko pavergusi 
Lenki ją,Čekoslovakiją,Bulgari J 
ją,Rumuni ją,Vengri ją,ulbaniją 
ir,bent lig šiol,Jugoslav!ją. 
Kuri skatino sukilėlius Grai
kijoje ir Indonezijoje,nori 
atkirsti Berlyną,terorizuoja 
Turkiją ir iersiją,ir kurios 
agentai yra kiekvienoje Euro-

pos valstybėje.Rusi ja,teritoriniu atžvil
giu, pralobo, kaip niekas kitas

Ji® S^JkOjo, Kad jei jo tėvas tebebūtų gyvas jis 
paklaustų jo apie tai,kaip kad jis buvo pratęs klau
sti jį patarimų visais sunkiais reikalais..Artojas su
sirūpino ir sumišo.Tėvo nebėra ir jis negali jo pak
is us t i.
- Kad taip žinočiau aš kelią,kalbėjo jisai ir ėmė 

šypsotis,džiaugdamasis tokia mintimi, - tai aš tikrai 
nueičiau pas jį.Ką pasakytų Didysis Ingmaras,jei aš 
vieną gražią dieną •pasivaikštinėdamas nueičiau pas

■jį.Aš manau - jis sėdi dideliem dvare,daugybė laukų 
ir pievų,dideli namai ir didelė ruda kaimene;joje ne
bėra nei juodų,nei pilkų galvijų,kaip kad jis norėjo 
turėti čia žemėje.Kad aš taip imu ir įeinu į didžią
ją trobą...

Artojas sustojo vidury lauko.Jis žiūrėjo kažkur 
ir šypsojos.Tos mintys teikė jam didelį pasitenkini
mą, ir jos bėgo keliu drauge su juo,kad po valandėlės 
jis beveik pamiršo,kad žemėje gyvena.Jam dėjos,kad 
jis beveik pamiršo,kad žemėje gyvena.Jam dėjos.kad 
jis staiga atėjo pas savo seną tėvą į dangų.
- Kaip aš taip įeisiu į didelę trobą, - tęsė jis, - 

Jis sėdi tenai apsuptas kaimiečių,kurie visi turi ži
lei rausvus plaukus ir baltus antakius,ir dideles apa
tines lūpas.ir visi taip baisiai panašūs į tėvą,kaip 
kad vienas lokys yra panašus į kitą.Kąi aš pamatau, ( 
kad tiek daug žmonių,aš pasidarau sumišęs ir lieku 
bestovįs prie durų.Mano tėvas sėdi aukštai prie sta
lo ir vos tik mane pamato,taria jis! - Sveikas atvy
kęs tu,Mažasis Ingmarai;Ingmaro sūnau;ir tėvas priei
na prie manęs. - Tėve,aš norėčiau su jumis pakalbėti, 
- sakau aš, - bet čia tiek daug svetimų. - 0,tai tik

i giminės - sako tėvas. - Visi tie vyrai gyveno Ingma
rų dvare. - Bet vis dėltd> aš norėčiau pakalbėti tik 
su Jumis,tėve.
- Tada tėvas apsidairo ir galvoja,ar jam-vesti sūnų 

į mažąją seklyčią,bet kadangi esu tik aš vienas,eina
me į virtuvę.Ten tėvas atsisėda ant krosnelės,o aš

.ant kaladės. - Tai gražus dvaras,tėve,kurį jūs čia 
turite, -sakau aš. - Taip,jis pakankamai geras, - sa
ko tėvas. - Kaip einasi namie,Ingmarų dvare. - Gerai, 
sakau aš, - praeitais metais mes gavome 12 dolerių 
už vieną vežimą šieno. - Ar tai galima, - klausia tė
vas. - AŠ manau,kad tu atėjai čia, kad pasijuoktum 
iš manęs,Mažasis Ingmarai.
- Bet su manim blogai, — sakau aš. — Visur aš girdžiu, 

kas jūs,tėve,buvote išmintingas kaip pats mūsų Vieš-

2

kitos.su


įssęJš eno y u.
£whGMVE4JI(l)0

,B.LIETUVIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIA
VIMO PARAŠTĖJE

Rašo-V. Steponavičius

Šio mėn.16-17 d.d.įvyksta 
Jungos skyrių atstovų suva- 
.avimas.Tai jau antras toks 
įvažiavimas.Pirma s, įvykęs be
ik prieš metus,buvo dąugiau 
■ganizacinio pobūdžio.Siam 
įvažiavimui teks susidurti 
i visai kitais Klausimais, 
a norėtųsi patiekti keletą 
istabų.kurios gal prisidės 
■ie suvažiavimo darbų našu- 
iir reikšmės.
Pirmia usia, ko Sąjungos na

ši ir visi lietuviai norėtų, 
>1, kad Sąjunga suaktyvintų 
ivo veiklą, kiek tai liečia 
,a Anglijoje esančius lietu
os. Kiekvienas įvertina Są
lygos padarytus ir daromus 
irbus, bendrame lietuviškame 
rbe.kaip tai pakvietimas 
įlįstų,plačiai išgarsinusių 
letuvos vardą ir netiesiogi
ai mus pačius,rinkimas aukų 
lutos Fondui,sušelpimas sal- 
sjynais mūsų vaikučių,esan
ti Vokietijoje ir t.t.
Tačiau žmogus jau toks pa

iras,kad jam arčiau"savi kai- 
iniai’.’ Jis nori,mokėdamas na- 
.0 mokestį,pirmiausia matyti 
tokią tokią naudą sau.To iki 
lol buvo mažoka. Tai p. .Sąjunga 
lėk galėdama stengėsi ginti 
rairiose institucijose čia 
iančių lietuvių reikalus, pa- 
idavo privačiai besikrei pian- 
anę ir t.p.,bet to dar ma- 
I. Šiuo metu yra susi darin
iu įvairių naujų reikalų, 
iriems suvažiavimas turėtų 
isti šiokius ar tokius spren-

is.
/Įsu aštrumu atsistoja 

ieš^akis kultūriniai reika- 
1. Šeimų gabenimas pamažu 
na prie galo.Atvažiavą mo
klini© amžiaus vaikučiai tu- 
lankyti angliškas mokyklas, 

r jie bendraudami su anglų 
Įkais greit pramoks anglų 
Ibospersiims anglišku gal- 
jimu, angliškais papročiais, 
kaip bus su lietuvių kalba, 
etuvos istorija.geeografi ja 

■ kitais specifiniais lietu- 
škais dalykais.
Nepamirškime,kad anglų mo

kiose tų dalykų jie neišgirs 
kai kas gal pasakys,kad tą 
ragą turi užpildyti tėvai, 
it čia neturėtų būti pamiršta 
i ne visi tėvai Žino tiek 

perduoti vaikams. Tai gali pa
daryti tik mokyto jas.

Valka s,nepajutęs,neįsisąmo- 
ninąs Lietuvos istorijos,geo
grafijos, Ii etuviškų tradicijų 
didybės ir grožio,išėjus į gy
venimą pelnytis duonos (o tai 
čia turės pradėti anksti,nes 
nelengvas darbininkų gyvenimas 
verčia juos išleisti savo vai
kus jau nuo 15-16 m.prauėti 
uždarbiauti),greit paskųs an
gliškame gyvenime ir nutantės.

Padėtis yra rimta.Reikia 
būtinai diaesniuose centruose, 
arba ten,kur yra daugiau susi
būrę lietuviškų šeimų,steigti 
"vargo mokyklas",surasti spe
cialistus mokyto jus,kurie at
liekamu laiku goįėtų tuos vai
kučius pamokyti.žinoma,tas pa
reikalaus iš tokių mokytojų 
pasiaukojimo (okada mokytojai 
nesiaukojol),todėl nors dali
nai reikėtų jiems atlyginti. 
Tuo būtų padarytas didelis dar
bas lietuviškumo išlaikymui 
mūsų jaunojoje kartoje,kas tu
rės didelės reikšmės ateičiai.

Toliau,reikia rasti būdą 
padidinti ir pradėti spausdin
ti spaustuvėje "Britanijos 
Lietuvį".Kaip matome,Vokieti
joje esanti lietuviškoji spau
da gyvena sunkias dienas.Gali 
tekti jai ir visai sustoti, 
ypač turint galvoje šiuo metu 
vykstančią masiną emigraciją. 
Tuo būdu ”BL” teks talpintu 
savo skiltyse ne tik politines 
bei specifines mums žinias ir 
straipsnius,bet rasti vietos 
visoms lietuviško visuomeninio 
bei kultūrinio gyvenimo aprai
škoms. Lygiai pagalvotina ir 
apie galimumą leisti knygas.

Reikia atkreipti nemažą dė
mesį ir į socialinės globos 
reikalą. Yra nemažai tautie
čių, kurie, atvykus jų šeimoms, 
atsidūrė sunkioje būklėje, 
ypač ligos atvėjais.

Yra daug reikalų, rei kaliuk-ų. 
Visi prašosi sprendimo.

Visam tam įgyvendinti,aišku, 
neužtenka vien Centro Valdybos 
ir Ji prie geriausių norų to 
negalės padaryti.Reikėtų gal . 
sudaryti atskiras sekei jas,pav. 
švietimo,ekonominę ir t.t. O

Mūsų mažųjų būrelis kas 
kart gausėja Britanijos 
žemėje.

ALDERSZY HALL. Š i ame ho s t e 1 y 
gyvena apie 16 lietuvių.

Spalio 2 d.mus aplankė kun. 
Kairiūnas,kuris atlaikė pamal
das ir pasakė mus pastiprinan
tį pamokslą. Mažas mūsų būre
lis dėkingas kun.Kairiūnui,kad 
mus aplankė.

gramą-kurią valandą ir kas jį 
priims. Fochas,peržiūrėjęs pro-

IŠ EKCALIBUR ŠEIMŲ STOVYKLOS GYVENIMO

Mes reprezentuojame Lietuvos 
tautinius šokius..

3v.MIŠIOS

f ai paieškoti ir kitų kelių,- 
ia jau suvažiavimo reikalas, 

bet viena tik aišku,- reikia 
tuos klausimus svarstyti ir 
juos išspręsti.

Tikėsimės,kad šis suvažia
vimas bus darbingas ir jo pa
daryti nutarimai įgalins Są
jungą praplėsti savo veiklos 
apimtį,kad ir Lietuvos propa
gandinėje srityje ir narių 
naudingumui būtų pasiektas 
maksimumas.

Pagaliau ir mūsų stovykla pradėjo bent kiek krutėti.Iki šiol 
bet kokia veikla buvo neįmanome,kadangi lietuvių šeimų buvo la
bai maža.Bet per praeitą mėnesį šeimų skaičius išaugo iki 33. 
Nors dirbančiųjų vyrų šeimoms darbas ir yra neprivalomas,bet, 
išskyrus keletą moterų su mažais vaikais,visos turi darbą ar 
tai pačioje stovykloje.ar tai aplinkiniuose porcelano fabrikuo
se.Be to,ir vyresnieji vaikai dirba įvairiose dirbtuvėse, gi ma
žesniems valkams (nuo 5-16 m.) veikia bendra anglų mokytojų ve
dama mokykla.

Prieš porą savaičių visai netikėtai atsilankė kan.Kairiūnas. 
Tad žmonės turėjo progos prieiti išpažinties ir išklausyti šv. 
Mišių.

Rugsėjo Pamokyto jų inciatyva.buvo suruoštas kontfertas,kurio 
visą programą išpildė stovyklos vaiką! bei jaunimas.Be angliškų 
dainelių,buvo ir atskiri tautiniai pasirodymai. Gražiai pasiro
dė mūsų jaunimą s. Ypatingai gilaus įspūdžio padarė mūsų tauti
niai šokiai bei keletas akordeonu sugrotų tautinių dainų.

Šokėjai,su p.Renteliene priešaky ir akordeonistas E.Šova, 
susilaukė kuotriukšmingiausių katučių.

Stovykloje veikia ir skautai .Stovyklos vadovybė paskyrė jiemr 
atskirą patalpą,kur jie turi įsitaisę savo buveinę.irie^ ją,jų 
pačių pastangomis, pastatytas atRiaa vėliavai ir labai gražiai, 
iš spalvotų šukių,išdėstė Lietuvos Vytį ir skautiškus ženklus.

Padaugėjus mūsų gyventojų skaičiui,galėjome jau ir mes įstei
gti DBLS Skyrių.Iš 33 asmenų,29 įsirašė nariais.į Skyriaus val
dybą išrinkome-pirmininke 0.Kairiūkštienę, kasininku-A.Gerdzžiū- 
ną ir sekretore-R.Siniutę.Atstovu į visuotiną 3-go s suvažiavi
mą išrinkta p.0.Kairiūkštienė. Susirūpinta lietuviškos mokyklos 
bei tikybos mokymo reikalais.Sparčiai ruošiamasi Kalėdų šven- 
tėms;moterys-vaikams žaislus,o jaunimas ypatingai susirūpinęs 
tautiniais šokiais.Šiuo klausimu esame laimingoje padėty.Visai 
nesenai į stovyklą atvyko p.Brazdienė,kuri ir Lietuvoje jau 
šioje srityje dirbo,Tad ji maloniai sutiko ir čia vadovauti 
mūsų šokiams.

Londono Centrinis Skyrius ren
gia Literatūros vakarą-koncer- 
tą,kuris įvyks lapkričio 13, 
šeštadienį,Londono Lietuvių 
Klubo salėje.

Primename visiems Gerb.prenu
meratoriams, kad jau laikas 
pratęsti savo prenumeratą se
kančiam ketvirčiui.

CROWCROOK St.Agnes bažnyčioj') 
( Ryton-on-Tyne,Co Durham) 
lietuviams išpažintis ir šv. 
Mišios spalio 24 d.

parisiejai norėjo įve»tiKai
Kristų į dvasinio ir pilieti
nio gyvenimo paines,jie paklau
sė,ar dera duoti ciesoriui mo
kestį. Kristus,rodydamas mokes
čio pinige (denare) ciesoriaus 
paveikslą ir įrašą,atsakė;
- Atiduokite tat,kas ciesor- 

iaus-ciesoriui ir kas Dievo- 
Dievul (Mato 22,21).

Katalikas.eidamas padoraus 
piliečio pareigas,darbu ir vei
kla pasitarnaudamas savai tėvy
nei ar jį priglaudusiam kraš
tui. - niekad nepamiršta atiduo
ti Dievui to,kas Jum priklauso.

Garsusis prancūzų vadas Fo- 
chas,aplankąs JAV.buvo iškil
mingai visų priimtas.Vieną sek-J 
madienį padavė jum dienos pro-

gramą,pakla usė!
- C kur šv.Mišių laikas 

šiandien sekmadienis;
Ir,daug negalvodamas, 

ėmė pieštuką,nubraukė dv 
valančių vizitus, tardamas

ithuanian Social Club ) 
ADRESAS

MANCHESTERIO LIETUVIŲ 
KLUBAS

Iš mūsų darbo pasaulio

Tuo metu būsiu bažnyčioje, 
kad išklausyčiau šv.Misiąs!

Pasaulinio garso gydytojas 
prof.Barson prisipažino!
-Kerėjau beveik visą Europą, 

buvau Afrikoje,neprieinamuose, 
atrodo.pasaulio kraštuose,bet 
neatsimenu kad savo gyvenime 
būčiau apleidęs nors vieno sek
madienio šv.Mišias.

Vienas misijonierius pasa
kojo! - Mano misijų laukas ap
ima net 100 kvkm.Tačiau kiek
vieną sekamaienį ir šventadie
nį prie bažnyčios durų rinkda
vosi gausus būrys žmonių,kurie 
rankose laikė maisto ryšulėlius. 
Lai tardavau, kad jie esą pavar
gę.- džiugiai atsakydavo!"Bet, 
tėve.es^ie laimingi,kad galime 
čia bendrai garbinti Dievą ir 
dėl to visai nesijaučiame pa
vargę!”

JT atstovai Paryžiuje turi 
daug dar K> .Nepaisant to,.TT pil
numos pirmininkas,Australijos 
užs.r.min.dr.Evatt,kartu su 

kitais katalikais sekmadieniais 
išklauso šv.Mišiąs.

Didelė yra tikėjimo,reali
zuojamo gyvenime,prasmė.Gra
žiausia ją aptarė mirdamas 
prof.Stumpf-Brentano (Innsbrut) 
šeimos akivaizdoje;
-Moksląs,grožis,garbė ir ga- 

lybė-be tikėjimo visa, tai yra 
niekis.Tik tikėjimas palaiko 
žmogų gyvenime ir mirties va
landoje .

453,Rochdale Road, 
Manchester -y 

(įėjimas iš Norton St.)Iš 
miesto,nuo Cannon St..pa
siekiamas autobusais 17, 
17x ar 63 (bilietas kaštuo
ja 1 peną).

is,o manęs niekas neklausia patarimo. -Ar tu nepa- 
uvai į valsčiaus valdybą.-klausia tėvas. - Niekur, 
lį mokyklos tarybą,nei į bažnyčios,nei į valsčiaus 
Ldybą. - Ką blogo tu padarei .Mažasis .Ingmarai. -C 
s sako,kad tas,kuris nori kitus mokyti,turi pirmą 
‘odyti, kad pats gerai moka.L’an rodosi, kad senis au
džia akis,sėdi tyliai ir galvoja. - Tu turi vesti, 
piarai.ir turi gauti gerą žmoną, - prabyla jis po 
■andėlės. - Bet tai yra kaip tik tas, ko aš negaliu 
daryti, tėve, - atsakau aš. - Visam kaime nerasi to- 
) vargingo ūkininko,kuris sutiktų atiduoti man sa~ 
dukterį. - Kalbėki aiškiai,Mažasis Ingmarai,kaip 

i galėjo įvykti, - sako tėvas tokiu maloniu balsu. 
Taip,mato te,tėve,prieš keturis metus,tuo pačiu lai
kai atėjau į dvarą,aš pasipiršau Britai iš Bersko- 

■ - Palauk, - sako tėvas, - ar kas nors iš mūsų gi
lių gyvena Bergskoge. - Atrodė,lyg jis būtų pamir- 
i.kur yra Bergskogas. - Ne,liet tai yra geri žmonės, 
jūs puikiai atsimenat,kad Britos tėvas buvo šeimos 

‘ys. - Bet tu būtum geriau padaręs, kad būtum vedgs 
nors 1^ mūsų giminės,būtum gavęs žmogų,kuris pazį- 

i mūsų senus papročius. - Teisybė,tėve,tai aš jau 
pats pastebėjau.
Dabar mes sėdime abu ir tylime,tėvas ir aš;paskui 
ts ima kalbėti! - Ji,turbūt,graži. - Taip, - sakau
- ji turėjo tamsius plaukus,šviesias akis ir ro- 
akruostuose.Bet ji ir darbšti .Motina buvo pa ten

tą,kad aš ją imsiu.Viskas buvo gerai,bet tik vie- 
rados kliūtis!ji manęs nenorėjo.Bet tėvas priver- 
ję pasakyti taip. - Iš kur tu žinai,kad ji bovo 
versta.Aš manau - ji džiaugėsi gaudama tokį turtu- 
vyrą,koks tu esi,Mažasis Ingmarai,Ingmarų sūnau. 
0 ne,ji nesidžiaugė.bet vis dėlto vestuvių dieną 
o nustatyta,ir Britą dar prieš jungtuves išvažia- 
su mumis į Ingmarų dvarą,kad padėtų motinai.Turiu 
akyti,kad motina pradeda senti,greit pavargsta, 
s nematau čia nieko blogo,Mažasis Ingmarai, - sa- 
tėvasjlyg nori pasijuokti iš manęs.
dėt tais metais laukuose niekas nenorėjo augti,bul- 
viaai išnyko,javai buvo nesveiki,todėl motina ir 
lutarėm vestuves atidėti vieniems metams.Aš nema- 
Lkad jungtuvės tai jau toks svarbus daiktas. - 
būtum paėmęs ką nors iš mūsų giminės,tai ji tuo- 
būtų buvus tavo, - sako tėvas. - 0 taip, - atsa- 

. - aš pastebėjau,kad Britai nepatiko tas atidėji

mas,bet, matot, aš turėjau pagrindo.Pavasarį mes juk 
turėjome laidotuves,o pinigų iš banko nenorėjome im
ti. - Taip,tai buvo gerai,kad tu laukei, - sako tėvas. 
- Bet aš bijojau,kad Britą bus nepatenkinta,kad rei
kės švęsti krikštynas pirma vestuvių. - Svarbiausia 
visad elgtis teisingai.
- Netrukus Britą pasidarė tyli ir susirūpinusi,ir 

aš dažnai stebėjausi,kas su ja atsitiko.Aš manau,kad 
ji ilgisi namų,savųjų,ji visad labai mylėjo tėviškę 
ir tėvus.Tai praeis,galvojau aš,kai ji čia apsipras. 
Ji tūri pradėti mėgti Ingmarų dvarą.Tai aš laukiau 
kurį laiką,paskui paklausiau motiną,kodėl Britą pasi
darė tokia išbalusi ir kčdėl jos akys dega lyg lauki- 
nės.Motina pasakė,kad tai todėl,kad Britai gims kūdi
kis ir kad ji,kai visa tai praeis,bus vėl kaip buvus. 
Aš nujaučiau,kad Britą kenčia,kam aš atidėjau vestu
ves,bet aš bijojau jos to klausti.Jūs žinot,tėve,jūs 
visad sakėt,kad tais metais,kai aš vesi u,visi trobe
siai turi būti raudonai nudažyti.0 to aš kaip tik tais 
metais ir negalėjau padaryti.Kitais metais tikrai bus 
geriau,galvojau aš.

Artojas sekė plūgą,lūpos jam krutėjo,jis buvo taip 
labai įsigilinęs į savo mintis,kad jam atrodė,jog prie
šais mato savo tėvo veidą.Aš turiu pasistengti tėvui 
viską išdėstyti tiesiai ir aiškiai,galvojo jis,kad 
jis man galėtų duoti gerą patarimą.
- Taip praėjo visa žiema,ir aš dažnai galvojau,jei 

Britą čia yra tikrai nelaiminga,ar negeriau būtų nu
siųsti ją namo į Bergskogą,bet dabar buvo jau pervė- 
lu ir tai.Taip galų gale mes susilaukėme ir gegužės. 
Vieną vakarą mes pastebėjome,kad Britą buvo.dingusi. 
Mes ieškojome jos visą naktį,bet tiktai rytą viena 
iš tarnaičių ją surado.
- Sunku man toliau pasakoti, - aš nutylau, o tėvas 

paklausė! - Ji buvo negyva. - Ne,ne ji, - atsakiau 
aš! - tėvas girdi kad mano .balsas dreba. - Kūdikis 
buvo užgimęs. — KLausia tėvas. — Taip,sakau aš, — Bri
tą užtroškino jį.Jis gulėjo negyvas prie Jos. - Ji, 
turbūt,niekad nebuvo protinga. - Ne, protingumo ji 
buvo protinga,sakau aš. — Ji tai padarė,kad atkeršy- 
tų man už tai,kam aš jėga pasiėmiau.-Ji to nebūtų pa
dariusi, jei aš ją būčiau vedęs,bet dabar,sakė ji,ji 
manė kad jei aš nenoriu turėti savo kūdikio garbingai, 
tai man visiškai nereikia jo turėti.Tėvas nutilo ir 
buvo visai nusiminęs. - Ar tu džiaugeis! kūdiklu.La- 

žasis Ingrimal. - legaliau klausia tėvas. - Taip, - 
atsakau aš. - Man gaila tavęs,kad tu sutikai blogą 
moterį.
- Ji dabar,turbūt,kalėjime. - Klausia tėvas. - Taip, 

ji buvo pasmerkta trims metams. - Ar tai todėl nieks 
nenori duoti tau savo dukters. - Taip,bet aš net ne
prašiau jų. - Ar tai todėl tu neturi jokios galios 
sodžiuje. - Jie mano.kad aš kitaip turėjau pasielgti 
su Britą.Jie sako,kad jei aš būčiau buvęs toks protin 
gas vyras,kaip jūs,tai aš būčiau kalbėjęs su ja ir 
paklausęs,kas ją slegia. - Nėra taip lengva,nėra taip 
lengva vyrui suprasti blogą moterį.
- Ne tėve, - sakau aš, - Britą nebuvo bloga,bet ji 

buvo išdidi. - Tai beveik tas pats, -’atsako tėvas.
- Kai aš pasrebiu,kad tėvas palaiko mano pusę,aš sa

kau! - Daugelis sako,kad aš galėjau reikalą pakreip
ti taip,kad žmonės tik tiek būtų žinoję,jog vaikas 
gimė negyvas. - Kodėl gi ji turėjo išvengti savo bau
smės.-Sako tėvas. - Jie sako,kad jei tas būtų atsiti
kę jūsų laikais,jūs būtumėt liepę tarnaitei,kuri ją 
rado,tylėti,ir nieks nieko nebūtų žinojęs. - Ar tu 
būtum tada ją vedęs. - Ne,aš nebenorėjau po to jos 
vesti,Aš būčiau įdėjęs išsiųsti ją namo pas tėvus,
o paskui nutraukti rysius.Todėl,kad ji ilgėjosi manęs. 
-Tą galima buvo taip padaryti,bet nėra ko norėti,kad 
tu,būdamas toks jaunas,jau būtam toks protingas,kain 
senis.
- Visas sodžius mano,kad aš blogai pasielgiau su Bri

tą . — Bet ji pasielgė dar blogiau, ji, kuri atnešė gė- * 
dą garbingiems žmonėms. - Taip, bet tai buvau aš,ku
ris priverčiau ją būti mano, - Jai buvo tik džiaugtis, 
-atsako jis.
- Ar jums,tėve,neatrodo,kad per mano kaltę Britą pa

teko į kalėjimą. - Aš manau,kad ji pati save ten įki
šo. - Tada aš pasikeliu ir sakau iš lėto! - Tėve,tai 
jūs manote,kad aš nieko neprivalau jai,kai ji dabar, 
rudenų,išeis iš kalėjimo. - Ką gi tu galėtam padaryti. 
Ar vestum tu ją. - Taip,aš to norėčiau. - Tėvas žiū
ri į mane atidžiai ir klausia! - Ar ji tau oatinka.
- Ne,ji užmušė visą mano meilę. -Tėvas suraukia'anta
kius ir nieko neatsako,tik ima galvoti.

(bus dauginu)
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VAŠINGTONAS Atvykęs iš Pa- 
ryžia us JAV Sekretorius I'arsha- 
llis.iš areodromo tuoj pat nu
vyko su Prezidentu Trumanu į 
Baltuosius Rūmus.Po konferen
cijos buvo paskelbta,kad Prez. 
Trumą nas atsisako nuo savo pla
no siųsti Aukščiausiojo Teis
mo pirmininką F.Vinson į Mask
vą, pasikalbėti asmeniškai su 
maršalu Stalinu. Sekretoriaus 
Marshall!© nuomone,toks dviša
lis pasikalbėjimas atneštų nei
giamų rezultatų santykiuose 
su Vakarų Europos sąjunga .Mar- 
shallis.po pasitarimų su Prez. 
Trumanu,grįžo atgal į Paryž- 
ių.dalyvauti JTO darbuose.

PARYŽIUS. Prancūzijos mi- 
nisterių kabinetas,darbininkų 
streikui plečiantis,susirinko 
ypatingam posėdžiui.Prieš po
sėdį min.pirm.pasakė per radi
ją kalbą,kurioje pasmerkė pas
tangas nukreipti darbo klasės 
veiklą prieš Amerikos pagalbą 
ir streiko priemonėmis daryti 
spaudimą į vyriausybės užsie
nio politiką. "Vyriausybė ne
toleruos panašių grąsinimų 
Respublikos režimui,kurį yra 
pasiryžusi ginti"-pasakė jis. 
"Vyriausybė panaudos visas 
priemones sustabdyti agitaci
jai, kuri įgauna sukilimo po
būdį." Labiausiai įtempta pa
dėtis buvo rytų Prancūzijoj, 
kur tarp kasyklų ir metalo pra
monės darbininkų ir policijos 
buvo keli susirėmimai.Strei
kininkai įsirengė barikadas, 
ir jei vyriausybė nusistatys 
pasiųsti policiją ar kariuo
menę kad atidaryti, kasyklas 
bei kitas įmones ir apsaugoti 
norinčius dirbti darbininkus, 
rimti susidūrimai yra neišven
giami.Šiaurės anglių kasyklo
se bandoma susitarti su darbi
ninkų profesinėmis sąjungomis 
dėl aukštųjų krosnių eksplota- 
cijos,kurių sustabdymas kraš
tui duotų milžiniškų nuostolių.

LONDONAS. Konservatorių par
ti jos konferenciją uždarant,W. 
Churchill!s pasakė kalbą,kurio
je aštriausiais žodžiais pasi
sakė prieš Rusijos tikslus ir 
jos politiką.Jeigu nebūtų Ame
rikos atominių bombų atsargų.- 
jis sekė,-tai nebūtų jokių prie 
monių sustabdyti komunistų ma
chinacijoms Vakarų Europoje,ku
riomis jie siekia jos užgrobi
mo,kurį remtų Rusijos armija 
ir įgyvendintų politinė poli
cija .Kiek vėliau jis savo kal
boje pasakė-"Dėl vieno dalyko 
aš esu visai, tikra s-tai,jei 
JAV-bės sutiktų,pasitikedamos 
popierinėmis sutartimis,sunai
kinti savo atominių bombų at
sargas, jei būtų kalti dėl žmo
nijos laįsvės nužudymo ir jų 
:pačių savižudybės papildymo".
Churchillio nuomone,Vakarų tau
tos turi patiekti Rusijai sa
vo reikalavimus,kol vien tik 
jie turi atominės energijos 
paslaptį.Jis būtų pas teigęs 
Berlyno atžvilgiu visai ki
taip, am tomai, jis būtų ėmęsis 
priemonių prieš Rusijos laivi
ninkystę ir importą.Jis pasaa- 
kė.kad Konservatorių partija 
remia vyriausybės nusistatymą 
apsiginklubti.

TEL-AVĮVAS^ Iš Jaffos kalė- 
jimo pabėgo aįe 100 Stern te
roristų, pasiimdami su savimi 
kalėjimo prižiūrėtojų ginklus. 
Vėliau kai kurie pabėgėliai 
grįžo prie kalėjimo ir gatvė
je turėjo pasikalbėjimą su 
spaudos atstovais.Tuo pat Lai
ku, nuginkluoti prižiūrėtojai 
stovėjo nuošaliai.Vienas iš 
teroristų pasakė-”Kodėl dabar 
mes galėtume norėti apleisti 
kalėjimą,kai mes 
jame".Kitas parei 
esanti tik pradžia ir kad vi
si bus išlaisvinti.

SINGAPŪRAS. Pietų-rytų Azi- 
jos Aukštasis Komisaras MacDo
nald išskrido į Londoną pasi
tarimams su užsienių reik.ir 
kolonijų ministerijomis dėl 
kovos su komunistais Tolimuo
se Rytuose.

MADRIDAS. Ispanijos Charge 
d*Affaires Londone įteikė Bri
tanijos užsienių r.ministeri
jai protesto notą, dėl padary
to pareiškimo,kad Ispanijos 
socialistai ir monarchists! 
pasirašė susitarimą pakeisti 
esamą gen.Franco režimą,suda
rant laikiną vyriausybę užsie
ny je. Toks susitarimas yra pa
darytas Paryžiuje ir susitari
mo 6 str.sako,kad abi partijos 
siekia tuoj pat įjungti Ispa
niją į Europos ekonominio at
statymo organizaciją ir į 
Briuselio paktą.

BUDAPEŠTAS.Paga1 Maskvoje 
pasirašytą prekybos sutartį, 
Vengrija pristatys Rusijai tek
stilę, žibalą ir grūdus ir mai-

nais gaus iš Rusijos ginkius 
kariuomenei ir aviacijai.

VIENA. Austrijos užs.r.min 
Gruberis nuvyko į Paryžių,kur 
turėjo pasimatymą su Amerikos 
Prancūzijos ir Belgijos užs. 
r.mini s teriais.Aus tri jo svyriau- 
sybė patyrė Maskvoje,kad Rusi
ja yra linkusi toliau vesti 
nutrūkusias derybas dėl sutar
ties su Austrija.Rusi ja nerem- 
sianti Jugoslavijos, teritori
nių reikalavimų ir žada nusi
leisti dėl reparecijų.Austri
jos užs.r.min.nori prikalbi n- 
ti Vakarų valstybių ministerius 
vėl atnaujinti derybas.Londone 
į tokias derybas žiūrima labai 
skeptiškai.Rusi ja siūlo tuojau 
atitraukti okupacines kariuq- 
menes iš Vokietijos ir Austri
jos, kad Europoje esanti Ameri
kos kariuomenę nekliūdytų ko
munistų planams.

TOKI Of Dr.Ašidos vadovauja
mas minister!ų kabinetas atsi
statydino ryšium su kyšių afe
ra. Yra suimtas ūkio stabiliza
cijos Targbos direktorius dr. 
Kurusu.

TEL-AVIVAS. Izraelio teis
mas nuteisė Britanijos pilie
tį Sylvester 7 metus kalėjimo 
už žinių tiekimą Izraelio prie
šui.Kiti 4 britai buvo ištei
sinti.

ANKARA. Didelių Turkijos 
kari uomenšs manevrų,kurie vy
ko Istambulo rajone,žiūrėjo 
Turkijos prezidentas gen.I. 
Inoenu ir Amerikos karo misi
jos šefas gen-majr.Macbride. 
Manevruose dalyvavo žemės,oro 
ir jūrų pajėgos.

LONDONAS. Karo 
ministerija prane
šė,kad Karalius 
patvirtino gen. . 
Šir William 
Slim, 57 metų 
amžia us,pasky
rimą D.Bj-itani- 
jos Gen.Stabo 
Viršininku.
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jį kontroliuo- 
Skė.kad tai

TAUTOS FONDAS

Einant kiek anksčiau įvykusiu 
susitarimu,Londono Lietuvai 
Gelbėti Fondo Valdyba surink
tus pinigus-aukas pervedė į .
Tautos Fobdo sąskaita,- 
sumoje.  ...........................£.200.o.o
p.Pilipavičius L....£.0.6.o.
DBLS Halifax skyr...£.2.16.6 
DBLS-Darley Moor sk.£.5.17.6. 
DBLS Fort William s.£.4.10.o. 
DBLS Blackshaw Moor.£.1.5.o.
p.Rimdzevičius Alb..£.1.6.3.

Aukotojas Tautos Fondui,p.Alb. 
Rimdzevičius rašo: 
“Suprasdamas mūsų Tautos ir 
tėvynė s kančias,vergi ją ir 
nelaimes,gelbėjimo reikalą- 
kovą už laisvę, ka’d ir ligonis 
būdamas jau 5 mėti, be t jaučiu 
pareigą ir aš prisidėti prie 
tos kovos už’ laisvą nors savo 
skatikais.Todėl skiriu ii- au
koju vienos savaitės gaunamą 
ligonio kuklią pašalpą £.1.6.3 
Ta utos Fondui."

IIJNJF WJR JMZUCM JfJPl
----- SOCIALINIS DRAUDIMAS ------------------------- —

( NATIONAL INSURANCE )

rusai,kurie 
tarnavo Sovietų diplomatinėje 
tarnyboje Amerikoje,ir jų šei
mos. Švedų laivu išplaukė į Ru
si ją. Jie tarnavo konsulatuose, 
kurie pd Kosenkinos iššokime 
iš lango,buvo uždaryti.- 

LONDONAS. Britų valdžios 
įstaigos paneigė žinias,kad 
Acheno apylinkėse bus atlieka
mi jungtiniai anglo-belgų ka
riuomenės manevrai.Pažymima, 
kad iš anglų pusės' manevruose 
dalyvaus tik aviacija.

VAŠINGTONAS. Sekantį mėne
sį šiaurės Atlante prasideda 
Amerikoj laivyno manevrai,ku
riuose dalyvaus 65 karo laivai 
ir 30 eskadronų aviacijos.Ame
rikos 6 motorų bombonešis B-36 
galės išvystyti savo veikimo 
radiusą iki 12 tūkst.mylių ir 
galės pasiekti tikslus bet 
kurioje pasaulio vietoje.

Prasidedančiose Anglijos 
■ rudens krepšinio'pirmenybėse 
dalyvauja ir Londono Lietuvių 
krepšininkų ekipa "Tauras".Tai 
nuopelnas kelių sporto entuzi
astų, kurie nežiūrėdami,su tuo 
susi jusiu,nemažų išlaidų,ryžo
si pradėti judinti lietuvišką
jį krepšinį.

"Tauras" yra priimtas į I-jį 
Londono divizioną /aukščiausią
ją klasą/ ir burės rungtiniau- 
ti su stipriausiomis Londono 
ekipomisIlatviais, lenkai-s,ame
rikiečiais jūrininkai s,ameri
kiečiais studentais /Anglijos 
meisteri s/,YMCA ir kt.Žinant, • 
jog žaidikai gyvena plačiai 
išsiskirstę po Londoną ir jo 
apylinkes ir ir neturi jokios 
salės nei aikštelės treniruo
tėms, sunku tikėtis,kad "Tauras" 
galėtų tinkamai atstovauti lie
tuviškąjį krepšinį,tačiau rei
kia laukti,kad mūsų sportinin
kai pasirodys tinkamai.

Rungtynės vyks darbo dieno
mis apie 8 vai. vakaro,vieną 
sykį savaitėje.įėjimas nemoka
mas.Sportą mėgstančioj! lietu
viška visuomenė kviečiama at
silankyti .Dar negautas tikslus 
rungtynių tvarkaraštis,todėl 
negalima pakelbti tikslių rung
tynių datų bei vietų.Apie kiek
vieną susitikimą bus skelbia
ma Londono lietuvių klubo spor
to skelbimų lentoje.

Pirmoms rungtynėms "Tauras" 
prisistatys šios sudėtieslAdo- 
mavi č i us, Andri uškevi č i.us, Buš- 
manas,Dūda,Juras,Kasaltis,Raz
minas, Stonys ir Šeškevičius.

Tenka tik džiaugtis,kad ga
lų gale sujudo ir Londono 'lie
tuviai sportininkai,nors tam 
laikas jau senai pribrendęs. 
Juk jau beveik du metai,o Lon
done apie jokią sportišką veik-

’ŠOKOLADAS,kuris buvo pasiųstas 
iš Sąjungos Centro gegužė s m. 
pasiekė Wentorf.Fallingbostel 
ir Seedorf pereinamąsias sto
vyklas ir buvo išdalintas jo
se esantiems 440 vaikams.(Iki 
7 m.amžiaus) Iš Raudonojo Kry
žiaus Gen-įgaliotinio p.V.Užu
pio gauta sekanti padėkai 
"Ta proga sušelptųjų vaikų var
du reiškiu širdingiausią padė
ką D.Britanijos Liet.S-gos p. 
Pirmininkui,Valdybos nariams 
ir D.Britanijoje gyvenantiems 
lietuviams,lietuviška meile, 
kilnia širdimi ir duosnia ran
ka prisidėjuslėms tranzitinėse 
stovyklose gyvenančių vaikų 
skurdžiai būklei palengvinti. 
7.X. 48,Detmold."

PIRMOJI AUKA S-GOS NAMAMS 
p.K.A.Brazdžionis...£.5.o.o. 
kartu su šia auka,gerb.auko
tojas prisiuntė šį laiškąl 
"DBLS Pirmininkui, 
Gerbiamas Tamsta, 
Perskaičius p.inž.Izbicko strai
psnį "BL",pilnai pritariu jo 
iškeltam sumanymui įsteigti 
Londone DB Lietuvių klubą su 
ska i tykia,vaIgykla,mi egama is 
kambariais ir patalpomis to
kios įstaigos aptarnavimui.Jei 
Sąjungos suvažiavimas nutartų 
tą sumanymą vykdyti,prašau pri
imti čia pridedamą čekį £5,kaip 
įnašą kolektyviam įsigijimui 
atitinkamų namų DBLS Centrui 
ir klubui kur visi tautiečiai 
galės jaustis kaip pas save. 
Su tikra pagarba-(pas)

K.A.Brazdžionis.

Lapkričio 18 d. Londono lietu
vių choras ir tautinių šokių 
grupė yra pakviesta dalyvauti 
Y.W.E-A. rengiamame,pasaulio 
draugiškumo savaitės proga,kon
certe.Koncertas įvyks minėtą 
dieną Londone,Queen Mary Hali.

"Manchester Guardian" 7.10.48. 
rašo! "Trys lietuviai,kurie 
atvyko savanoriais dirbti An
glį jon iš DP stovyklų Europo
je, Blackwood (Mon) teismo bu
vo nubausti po tris mėnesius 
kalėjimo už tai,kad atsisakė 
klausyti Darbo Ministerijos 
patvarkymo dirbti Glyncorrwg 
anglies kasyklose Pontypridd. 
Teismas rekomenduoja,kad jiems 
atlikus bausmę,jie būtų depor
tuoti atgal į Vokietiją.

Keletas lietuvių ir 4 jugosla
vai buvo nubausti penktadienį 
po £6 už nepaklausymą patvar
kymo ir atsisakymą dirbti an
glių kasyklose Bargoed (Glam) 
Šie vyrai buvo išėją aštuonių 
savaičių apmokymą N.C.B.cen
tre Oakdale,Blackwood. Jugos
lavai jau sutiko eiti darban.

Sukūrusius lietuvišką šeimą 
p. ANTANĄ ŠUOPį ir

P. AGUTĘ VTŠČltTĘ , 
nuoširdžiai sveikiname ir 
Linkime, laimingo gyvenimo 
svetimoje padangėje.

Ėst La va n t* o 
"bačkutės" draugai

lą nebuvo girdėti.Tad geros 
sėkmės mūsų vyrams.

P. A.

NEPAMIRŠKIME PRATĘSTI
PRENUMERATOS

Šių metų liepos 5 d.pradėjo veikti naujas Socialinio Draudita 
įstatymas,kuris apima visus šio krašto gyventojus,o lygiai 
taip pat ir užsieniečius,kurie atvyksta į Britaniją,kad ir 
trumpam lęikui.Tai bene bus vienas pilniausių ir geriausią 
tos rūšies įstatymų pasaulyje.Per tris jo veikimo mėnesius 
daug kas paaiškėjo ir dabar jau galima tiksliau supažindinti 
skaitytojus su juo.įstatymo tikslas-apdrausti žmones nuo lig 
nelaimingų atsitikimų, bedarbystės, senatvės ir p. šie ką rašy 
sime vėliau.Pradžiai reikia pažymėti,kad visi asmenys turi t 
sę naudotis nemokama mediciniška pagalba,specialistais,ligon 
nėmis, poilsio namais- ir 1.1.visai nežiūrint į tai, ar jie mok 
premijas ar ne.Tačiau premijų mokėjimas daugumai yra privalo 
mas.Išimtį sydaro tik pensininkai,vaikai(dar nebaigę mokyklą 
bedarbiai,mažai uždirbą asmenys ir vedusios moterys.Tokie as 
menys,kurie premijų nemoka,visvien turi teisę draudimu nauu 
tis ir turi turėti National Insurance Cards (Socialinio Draii 
dimo knygutę)ir gauti raštišką paliuosavimą nuo premijų mokė 
jimo.Vedusios moterys pačios gali pasirinkti,ar jos nori mok 
ti premijas ar ne.Nutarus nemokėti,reikia gauti raštišką pa
tvirtinimą, kas išduodama užpildžius blanką formos C.F.9.Tuo 
atvėju moteris moka tik 3 penus į savaitę,vadinamo Industri
nio sužalojimo mokestį (Industrial Injury) ir gauna visą ned: 
cinišką patarnavimą,remiantis vyro apsidraudimu.Ištekėjusios 
moterys,jei nori,gali mokėti pilną premiją.To nauda yra ta,ta 
jos gaus pensiją sulaukusios 60 metų, nežiūrint į tai, ar vyrai 
jau yra pensininkas (vyrui pensija nuo 65m),ar ne. Jeigu, tačli 
moteris pilnos premijos nemoka, tai tik jos vyras gaus pensiji 
sulaukęs 65 metų.Vedusio vyro pensija yra didesnė,nei nevedtu 
Visus socialinio draudimo reikalus tvarko Socialinio Draudiac 
Ministerija (Ministry of National Insurance),kuri turi savo 
įstaigas visose vietovėse.Dėl to,visais tokiais reikalais rei 
kia kreiptis į vietinę N.I.įstaigą, kurios adresą galima sužii 
ti artimiausiame pašte. įsidėmėtini yra šie dalykai! kiekviet 
asmuo turi turėti National Insurance Card,kurią galima gauti 
aukščiau minėtose įstaigose, užpildžius atitinkamą blanką.Tade 
reikia pasirinkti gydytoją,kuris priklauso naujai schemai(ka! 
kurie gydytojai nesutiko įeiti į šią draudimo schemą ir priia 
pacientus tik privačiai) ir paklausti jo,ar jis sutinka įtrat 
kti į savo sąrašą (on the Panel).Teigiamu atvėju reikia užpil 
dyti atitinkamą blanką.Gydytojų adresai ir pavardės galima si 
žinoti N.I.įstaigose.Tai atlikus,galima Siti pas gydytoją ir 
gauti vaistus ir patarimus nemokamai.Gydytojas(Panel Doctor) 
reikalui esant, gali siųsti pacientus pas specialistus, kaip ta 
akių,vidaus ligų,odos,nervų ir 1.1. Dantų gydymo reikalu niek 
kito nereikia daryti,tik sužinoti kuris dantistas priklauso 
schemai ir nueinant nusinešti National Identity Card.Blankus 
užpildo pats dantų gydytojas.Bet norint pasinaudoti kitais s: 
cialistais (akių.ir p.) ar ligoninėmis,reikia gauti iš save 
gydytojo raštišką sutikimą.Gimdymo atvėju yra patartina užs. 
kyti vietą ligoninėse Labai iš anksto,nes kitaip galima nogau 
ti lovų.Mokėti nereikia.

PR3JIJ0S (Contributions) Premijas moka darbininkai ir dar- 
daviai ir jų sumokėjimas atžymimas specialiais ženkleliais,tau 
rie yra klijuojami į N.I.Card.Ašmenys,kurie dirba savistoviai 
turi patys mokėti premijas ir klijuoti ženklelius,kurie yra 
parduodami paštuose.Visais kitais atvėjais tai atlieka 
darbdaviai. Mokamos tokias premijos!

Vyrą! nuo 18-65 metų amž.moka darbinink-4/Ll,darbdavys-4/2 vi 
Mažiau 18 metų.......... .. ..............................................2/loį-......................2/5į .,!

4 penai............... 4/2...4,
3/10...................3/3...7,
2/4............................ 1/11..4,

. __________ 3 penus. ............... 3/3. ,3,
Asmęnys, dirbą savo sąskaiton.meka! vyrai 6/2,moterys-5/1.Nuo 
premijų mokėjimo atleidžiami bedarbiai ir tie,kurių metinės p 
jamos neviršija £.104 per metus.Tuo atvėju reikia užpildyti 
blanką formos No.C.F.10,prašant atleisti nuo premijos mokėjiB 
KĄ MOKA SOCIALINIS DRAUDIMAS. Apart nemokamo gydymo, vaistų, H 
goninių ir p.,socialinis draudimas duoda dar šias pinigines p 
šalpas! ligoniui,bedarbi ui,gimdymo atvėju, našlėms,globėjams, 
mirties atvėju. Ligos atvėju (sick benefit).Ligonis turi gauti 
pirmąjį pažymėjimą iš gydytojo ir jį kartu su užpildytu blan- 
ku-Notice of Incapacity and Claim for Benefit,ne vėliau kaip 
tris dienas po susirgimo pasiųsti v! etj ntai National Insurance 
Office.Ant minėto blanko reikia būtinai pažymė ti draudimo Nr< 
(National Insurance Number),kuris yra ant Soc.draudimo knyge 
lės (National Insurance Card) .Kiekvieną savaitę raik!a iš gy
dytojo gauti naujas pažymėjimas ir jį vėl siųsti tai pačiai 
į-staigai.Darbo negalima pradėti tol,kol gydytojas neišduoda 
paskutinio pažymė jimo-Final Certificate,kuri irgi rdlkia pa
siųsti minėtai įstaigai.

( bus daugiau )

Virš 65 metų.......................
Moterys nuo 18-60 metų
Mažiau 18 metų................ .
Virš 60 metų......................

Visi skelbimai apmokami.Eilutė •6 penai 
Redakcija už skelbimų turinį neatsako

Sąjungos Centre galima gauti 
gaidų-

K.V.Banaičio vLiaudies dainos
St.Sodeikos Šiaurės pašvaistė 

Kaina (abi)- 2/6.

Du vyrai,latvių tautybės,- 
Antons 25 metų ir Eriks 22m 
nori susirašinėti su lietu
vaitėmis. Rašyti - Y.M.C.A. 
Hostel, Sudeley Win.chcombe, 
Glos. 16 barak.

Albertas Baltrušaįtis,kilęs 
iš Raseinių apsk.Šimkaičių v. 
Pametovių kaimo,gimęs 1927m. 
ir iš Miuncheno DP stovyklos 
1947 m.išvykus į Angliją,pra
šomas skubiai atsiliepti į 
Sąjungos Centrą. 
Mergaitės! Esu 31m.amž.noriu 
susirašinėti su lietuvaite 
ne senesne 27 m.Suinteresuo
tos prašomos rašyti laiškus 
šiuo adresu-Membership Card 
No.177. Newbattle Miners Hos
tel, Dalkeith,Midlotnian

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
ir Kontinento siuvėjai tu- ; 

ri didelį pasirinkimą geriau-; 
sios kokybės medžiagų. ;
RUBAI PASIUVAMI pagal pegei- ; 
daujamą stilių.Pristatymas už; 
tikrintas 4-6 sav.laikotarpy.;

MAURICE, ;
9, BURTON St. NOTTINGHAM J

(telef.40832 ) arba
12, NEWLAND , LINCOIM

( telef.Lincoln 10949 ) :

Du lietuviai 26 m.amž.nori su
sirašinėti su Manchesterio apj 
linkėję gyvenančiomis Lietuvai 
tėmis. Rašyti-St. Martins Hostel 
15 Room,E.E.ar P.D.Oswestry, 
Shropshire.____________________
Birutė Laugalytė-Ašebergienė, 
gyv.Muenchene-Freiman-Warner 
Kaserne,Block C-4-49,ieško 
Gailutės Vaičiūnaitės,kurios 
paskutinis adresas buvo-Cas
hes Green Hospitai,Stroud,Glos
ŽODYNAI -
Pewtress ir Gericas,Lietuviš
kai angliškas ir angliškai lie 
tuviškas žodynas.. .kaina-10/6. 
Langenscheidts Vokiškai anglii 
kas ir angliškai vokiškas žo
dynas, i. .kaina- 18/— 
Segal,Rusiškai angliškas žody
nas.. .kaina....42/- 
Segal, Angliškai rusiškas žo
dynas.. .kana...42/- 
0’Brien,dvejuose tomuose,Nau
ja s angliškai rusiškas ir ru
siškai angliškas žodynas 15/-

Knygos siunčiamos tik apdė
tu mokesčiu,kad užtikrinus ga- 
'vimą.

Eckersley vadovėlių,žodynų 
įvairiomis kalbomis,techniškų, 
rankdarbių,mediciniškų ir kitų 
knygų reikalu rašykite - 
angliškai, vokiškai ar lenkišis 

EARLS COURT BOOKSHOP, 
38, Kenway Road, 

London,S.W.5.
Kviečiame aplankyti mūsų kny
gyną. Pasiekiamas autobusals- 
Nr.74 ir 31, priešais Earls 
Court stotį.
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