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RAŠO - Dr.S.Vėgelis
Didieji mūsų,kaip lietuvių, 

uždaviniai dar prieš akis. 
Laikas artėja tarptautinio mą
sto sprendimams,kurių rėmuose 
ras vietą ir Lietuvos byla. 
flSįkia kaupti jėgas ir ruoštis 
tam.

Mes,senoji išeivi ja,su nu
sistebėjimu sekame jūsų - po
litinių tremtinių pastangas, 
organizuotumą ir skaistų tikė
jimą rytojumi.

Tai yra dideli ginklai jū
sų rankose. Tai yra Naujosios 
Lietuvos auklėjimo nuopelnai, 
tai yra gražus paminklas,pas
tatytas kiekvieno lietuvio 
Širdyje. Vertai galite Jūs tuo 
iidžiuotis,kartu ir mes,nors 
ir senesnio amžiaus,galime 
daug ko pasimokyti iš jūsų, 
o ypač užsidegimo darbams ir 
(<ų išpildymo.

IJau kuris laikas seku Angli- 
jt lietuvių gyvenimą ir esu 
giliai sujaudintas jūsų mostų 

platumu ir išmintingumu.
Turiu mintyje LIETUVIU NA

MUS LCKDCKE. Jau senai reikė
jo, esu tuo reikalu ankščiau 
rašąs spaudoje,turėti lietuvi- 
iką centrą Britų Imperijos 
Širdyje. Jei tai būtų būvą pa
daryta, ir jūsų - tremtinių 
padėtis pradžioje ir šiandien 
bUtų kur kas lengvesnė. Bet 
praeities neprikelsi,nepatai
sysi klaidų.

G^rą darbą pradėjote,tepa
deda jums’Dievas jį išvesti 
iki galo. Juk čia,-šioje ša
lyje bus daromi sprendimai 
dėl Europos ateities,čia,pil
nai tikiu, turės spiestis ir 
politinė vadovybė lietuviškos 
išeivijos. 0 tada,gausėjant 
reikalams, bos svarbi savoji 
jUSta, sava pastogė,ne vien 
jūsų Sąjunga i, bet ir Lietuvos 
bylą bevedančiųjų politinių 
organų veiklai.

Tąsėkite ką pradėjote.

SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA, 
vykdydama visuotino Sąjungos 
Suvažiavimo nutarimą įsigyti 
namus Londone,gauna daug gra
žių atsiliepimų šiuo reikalu, 
lygiai,pradeda plaukti ir pir
šlėj! įnašai Namų Fondui.

C.Valdyba naudojasi šia pro
tą painformuoti besiteiraujan
čius dėl sąlygų įsigijimui ak
cijų ir atsako į kai kuriuos 
cell amus klausimus.
l.Pažymėjimai-akcijos jau ati

duodamos spa usdinimui, re iki a 
tikėtis.kad netolimoje ateityj 
galėsime išsiuntinėti visiems 
Sąjungos skyriams platinimui.
24daziausias įnašas-akci ja 

nustatoma £1. Jos sumokėjimas 
leidžiamas ir dalimis.
3. Kiekvienas akcijos savi- 

ninkas yra kartu ir LIETUVIŲ 
SAMŲ LONDONE savininku.
4. Visiems įmokėjusiems dabar 
(našus,akcijos bus išsiuntinė
tos netolimoje ateityje.
5. Sąjungos skyriai prašomi 
jau nuo dabar pradėti platini- 
»ą akcijų,sudarant sąrašus 
(mokėjusių asmenų,nurodant su
są, pavardę, vardą ir gyv.vietą. 
Sąrašai siunčiami Sąjungos Cen
trui.
6. Atskirai,ne stovyklose gy

veną lietuviai,priklausą ar 
nepriklausą Lietuvių Sąjungai, 
criečiami dėtis talkon namų 
(atgijimui, įnašus siunčiant 
Sąjungos Centrui.

Sąjungos Centro Valdyba ti
lt,kad šis visuotino Suvažia
vimo nutarimas,aktyviai įsi
jungus darban visiems Sąjungos 
nariams ir visiems lietuviams, 
bus galima privesti prie sėk
mingo galo.

Lietuviškoji talka įgalins 
ir mus turėti, kaip kad kitos 
ta utinės bendruomenės* turi, 

LONDONE 
savus—lietuviškus namus!

Ministeris dr. J. SAU LYS,
Lietuvos Nepriklausomybės 

p»ękelbimo akto dalyvis
Nuotrauka B. Gaidžiūno

Prie sprendimo artėjant
Praėjusį pirmadienį Saugumo 
Taryba svarstė pasiūlytą rezo
liuciją Berlyno klausimu.Toji 
rezoliucija siūlė!
1. Tuojau nuimti visus suvar

žymus liečiančius susisiekimą 
ir prekybą Berlyno su Vakarų 
zona.
2. Tuo pačiu laiku sušaukti 

karinių gubernatorių posėdį, 
tikslu įvesti rusų zonos valiu
tą visame Berlyne iki lapkri
čio 20d. ir
3.Sušaukti užsienių r.minis

ter! j konferenciją po 10 d. 
valiutą įvedus,tikslu pradėti 
derybas dėl visos-VokietiJod.

Kaip matome,rezoliucijoje 
nedaroma jokių kaltinimą ar 
pasmerkimo Rusijai,tai,aišku, 
buvo kompromiso išdava.Tą re
zoliuciją paruošė, taip vadina- 
mos.mažosios-neutralios vals
tybės, tos, kurios įeina į Sau
gumo Tarybos sudėtį.Kad sutai
kyti didžiuosius,Saugumo Tary
bos pirmininkas Dr. ’Bramuglia 
(Argentina) turėjo kelia pasi
matymus su Višinskiu ir vaka
rų valstybių atstovais.Kalba
ma, kad Višinskis pareikalavęs, 
tad blokada būtų rekomenduoja
ma nuimti tik po to,kai Berly
ne bus įvesta valiutos refor
ma.Su tuo.žinoma,Vakarai neea-
į*’ *•$** 1 •♦* "*•$*'

TAIKOS IR KARO
Pirmadieni, Paryžiuje įvyko 

Vakarų Sąjungos (Britanija,Pra- 
ncūzi ja JBBnel uz) užsienįų reik 
mini startų konferencija.Šiai 
konferencijai teikiama labai 
daug reikšmės.Nors pasitari
mai puvo slapti,bet kalbama, 
kad vienu iš svarbiausių dar
botvarkės punktų buvo gynybos 
reikalai.KonferenciJa yra juo 
svarbesnė,kad,kai p žinome,ką 
tik yra pasibaigusi Britų Im
perijos konferencija,kuri nus
tatė ir išryškino britų poli
tinį kursą.Lygiai ateina žinios 
kad ir iš anapus Atlanto yra 
gauti padrąsinimai.

iki šiol Britanija,stipriau
sias vakarų Europos sąjungos 
partneris,laikėsi kiek nuoša
liau,nes nežinojo kiek kitos 
dominijos,priklausančios Bri
tų imperijai, rests Vakarų Sąjun- 
gą.O juk Britanijos galybė ir 
glūdi jos domini jose-imperi- 
joje.Laike Imperijos konferen
cijos paaiškėjo,kad dominijos 
pritaria Vakarų sąjungai,tai
gi Bevinas šiuo metu galėjo 
kur kas drąsiau kalbėti Pary
žiuje. Iš Amerikos ateina ži
nios,kad galima tikėtis,jog 
Amerika rems ne vien ginklais 
Vakarus,bet net kalbama,kad 
gali būti pasiūlymas sudaryti 
Atlanto Sąjungą.į šią Sąjun
gą įeitų JAV,Vakarų Europos 
sąjunga,Kanada ir Skandinavi
jos valstybės .Ateityje šioji 
santarvė galėtų būti praplės
ta į lotynų valstybes,-Itali
ją ir Ispaniją,bei Portugali
ją. Yra žinių,kad Paryžiuje 
posėdžiavę ministerial svars
tė Ispanijos klausimą,nes Ibe- 
rijos pusiasalis yra strategi
niai labai svarbus Europos gy
nimui.

D^artinę Vakarų Sąjungos 
karinę organizaciją galima pa-

MIRĖ MINISTERIS DR. JURGIS ŠAULYS
Didieji įvykiai

BRITŲ IMPERIJOS KONFERENCIJA

Pasiekė mus skaudi žinia,kad Šveicarijoje,Bazelyje, 
mirė Lietuvos Nepaprastas Pasiuntinys ir įgaliotas 
Ministeris Šveicarijai dr. Jurgis Šaulys, sulaukęs 
70 metų amžiaus.

Lietuvių tauta su liūdesiu ir susikaupimu priima 
šią skaudžią žinią ir su pagarba prisimena savo 
didį Tautos Sūnų,Jos Laisvės akto - 16 Vasario 
dokumento pasirašytoją ir visą savo gyvenimą paauko
jusį Tėvynės tarnybai.

Tragiška,kad mirtis atima iš mūsų tarpo pačias 
brandžiausias varpas,kurios šiuo sunkiu Tėvynei 
metu yra taip reikalingos.

Tebūnie Jąm lengva,laikinai Jį pri
glaudusi, Šveicarijos žemė.

flr pasikartos gromykinis metodas?
Įėjo sutikti .Mažųjų valstybių 
rezoliucija ieškojo "aukso vi
durio” ir buvo galima manyti, 
kad ji bus priimtina visoms 
susiginčijusioms valstybėms. 
Vakarų valstybės jau buvo pa- 
reiškusios,kad jos priima tą 
rezoliuciją,kaip pagrindą dis
kas! joms. Višinskio nuomonė ne
buvo žinoma iki pirmadienio, 
bet,nežiūrint to,JTO sluok
sniuose buvo jaučiamas optimi-

Norėtu ginčą išspręsti, bet
Vyriausybė neranda streikui sprendimo

Angliakasių streikas tebesitę
sia Prancūzijoje. Tai jau ke
tvirtoji savaitė ir Prancūzija 
dėl šio streiko turi milžiniš
kus nuostolius.

Tai yra grynai kominformo 
užsakytas streikas ir,aišku, 
jis pirmoje eilėje yra nukreip
tas prieš Marshallio Planą.Mat, 
nepasisekus šio plano įgyvendi
nimą sutrukdyti,beliko tik sa
botažo aktais naikinti jo vei
kimą. Ir tas kominformui pavy-

BAROMETRAS
vaizduoti šia diagrama;
Vakarų Sąjungos Gynybos K-tas 

renkasi iš eilės penkiose sos
tinėse ir sudarytas iš penkių 
krašto apsaugos ministerių) 
Toliau - 
Vakarų 3ą-gos Štabų Viršininką;

(renkasi Londone) 
Jam priklauso -

Kakarų S-gos Karo Vadai 
( sausumos pajėgų vadas,oro 
pajėgų vadas ir laivyno vadas) 
Štabų Viršininkams priklauso- 
Karinis Komitetas su Prista

tymo ir Išteklių Taryba, 
(penkių valstybių karinės mi
sijos ir JAV . Kanados ste
bėtojai) >4

Iš šių organų, bene svarbiau
sia s yra Karo Vadų Komitetas, 
kuris karo atvėju turės vado
vauti karinėms operacijoms.Jo 
pirmininku yra buvęs vyr.Bri
tanijos karinių pajėgų vadas 
maršalas lordas Montgomery. 
Jo žinioje būtų,karui kilus, 
ir JAV-bių karinės pajėgos Eu
ropoje.

Kitas svarbus organas yra 
Pristatymo ir Išteklių Tary
ba, kurios uždavinys yra aprū
pinti kariuomnenę ginklais, 
maistu ir t.t. Amerika ir Ka- 
nadačia vadins didelį vaidme
nį ir todėl jos stebėtojai jau 
ir šiuo metu yra nuolatiniais 
Tarybos nariais.Po JAV-bių 
prezidento rinkimų tenka lauk
ti svarbių pasikeitimų,kiek 
tas liečia JAV-bių paramą,nes 
abu kandidatai į prezidentus 
Amerikoje sutinka su reikalin
gumu ir būtinumu remti Vakarų 
Europos sąjungą.

zmaa,tikint,kad tokią palankią 
padėtį išnaudos Rusi ją, kad iš
eiti iš nemalonios padėties. 
Net buvo kalbama,kad cats Mo
lotovas atvažiuojąs į Paryžių. 
Tačiau,tuojau prieš pirmadie
nio posėdį Višinskis įteikė 
pirmininkaujančiam "kontrapa
siūlymą" ir Tarybos posėdis 
turėjo būti atidėtas kelioms 
valandoms,susipažinimai su nau
ju "kontrapasiūlymu". Per tą 
laiką vyko intensyvūs privatūs 
pasikalbėjimai tarp delegatų.

ko,- šiuo metu streikai duoda 
diesnius nuostolius,nei gauna
ma parama Marshallio p lanu.

Streikas įgauna visai rimtą 
formą,plečiasi ir vyriausybė 
buvo priversta panaudoti ka
riuomenę. įvyko susidūrimų, yra 
ir aukų. Vyriausybė oficialiai 
pakarto jo,kad kariuomenei ir 
policijai yra duotas įsakymas 
panaudoti ginklus, jei to rei
kalaus situacija.

Streikuojantieji užsibari
kaduoja kasyklose ir nieko ne
įleidžia į kasyklų rajoną.De
lis kasyklų buvo smarkiai ap
gadintos, pav. užleidžiant van
deniu, susprogdinant įrengimus 
ir t.t. Kariuomenė gavo įsaky
mą kasyklas "išvaduoti”. Buvo 
pavartota jėga ir vietomis įvy
ko susišaudymas.

Prancūzijos visuomenė yra 
pasipiktinusi komunistų orga
nizuojamais neramumais,lygiai 
ir darbininkai nekomunistai, 
kurie smerkia streiką ir no
rėtų grįžti darban,bet organi
zuotos komunistinės gaujos 
neleidžia.Tenka pirmoje eilė
je sutramdyti šias gaujas. 
Komunistai paskelbė,kad kiek
vieno darbininko,kuris grįš 
į darbą be leidimo komunisti
nių profsąjungų,šeimos liki
mas gali būti pavojuje.Taigi, 
vartoja terorizavimą ramių 
darbininkų.

Streiko eiga atydžiai seka
ma visos Europos,nes yra pavo
jus, jei jis ilgiau užsitęs,kad 
gali būti sulaikytas vakarų 
Europos atstatymas pagal Mar
shallio planą.

Prancūzijos vyriausybė pa
šaukė 50.000 rezervistų į ka
riuomenę. Kariuomenės pastipri
nimai nuolatos metami į strei
ką apimtas apygardas.

St.Etienne kasyklų rajone, 
komunistuojančios pasiprieši
nimo grupės,sulaikąs los vieną 
kariuomenės puskarininkį,jam 
išlaužė rankas ir ištraukė su 
replėmis liežuvį. Siame susi
dūrime žuvo du darbininkai ir 
55 buvo sužeisti.

Kas kart vis daugiau gir
dėti balsų iš visuomenės,kad 
vyriausybė turinti tuojau pa
traukti į teismo atsakomybę 
komunistų vadus,palaikančius 
ir kurstančius šiuostreikus.

Kaip ir kokiu keliu Pran
cūzijos vyriausybė ras išeitį 
iš susidariusios padėties,ma
tysime sekančią savaitę,bet 
kol kas išrodo,kad tuo reika
lu Prancūzijos vyriausybė ne
turi vieningos nuomonės,kas 
palengvina komunistuojantiems

Sąryšyje su pablogėjusia tarptautine 
padėtimi,Britų Imperijos Dominijų prem
jerų konferencija įgauna didelės svar
bos. Visi svarstomieji klausimai domina 
ne tik pačias Dominijas,bet ir platųjį 
pasaulį. Svarstytas klausimus galima 
suvesti įekonominius, oolitinius ir 
karinius. Svarstant šiuos klausimus, 
negalima išvengti reikalų ir interesų 
susidūrimo su Vakarų Europa ir.svarbiau
sia, juos reikia suderinti.

.mglljoje buvo ir yra dvi mokyklos 
užsienio politikos klausimais.Vieni sa
ko, kad Anglijos interesai yra tik Impe
rijoje ir kad per didelis susirišimas 
su Vakarų Europa gali būti kenksmingas 
imperiniems interesams. Kiti,gi,tvirti
na, kad glaudus bendradarbiavimas su Vak. 
Europa yra atatinkąs Imperijos intere
sams. Su šia pažiūra.atrodo,ir Domini
jos sutiko - Vakarų Europos saugumas 
yra būtinas imperijos interesams.

Dvi savaites trukusi konfe
rencija pasibaigė praėjusį pen
ktadienį.Posėdžiai buvo slapti, 
bet iš paskelbtų komunikatų 
matyti,kas buvo svarstoma ir 
kas nutarta. KO-^ferencija di
džiausią dėmesį kreipė į eko
nominius klausimus,laikydamasi 
tos nuomonės,kad sveikas ūkis 
yra pagrindas ne tik taikos 
.•neto gerovei,bet ir pasiruoši
mui galimam karui.Premjerai 
davė sutikimą remti Vakarų Są
jungą ir padarė nutarimus ben
dram gynimais!,kaip Europoje, 
taip ir Azijoje, tikslu sulai
kyti nuolatinį komunizmo plė- 
timasį. Kartu Premjerai ieško
jo kelių ir būdų tampresniam 
bendradarbiavimai tarp atski
rų Dominijų,ko iki šiol nebu
vo .

Labai įdomus yra pats ofi
cialaus komunikato sjrreaagavi- 
mas.Jame niekur neminimas žo
dis "Britų" ir "Dominija". 
Vietoje to,tiesiog sakoma - 
"Commonweį.th" ir Coinmonwelth’o 
kraštai. Žodis imperija buvo 
pakeistas į sunkiai išverčia
mą lietuvių kalbon žodį Common- 
welth.Apleistas žodis ir "bri
tų".Tas buvo sąmoningai pada
ryta, kad neatstumti nebritiš- 
kų kraštų,kaip Indi jos,Pakis
tano ir Ceilono,kurie pirmą 
Kartą dalyvavo konferencijoje, 
kaip nepriklausomos valstybės. 
Tians kraštams žodžiai "bri
tai ir dominija" teikia neska
nių prisiminimų ir todėl tai 
teko pakeisti.

Ankščiau visus kraštus ri
šo Karūna.Dabar,Indi jai parei
škus, kad ji norinti persiorga
nizuoti į respubliką,tas klau
simas turi būti peržiūrėtas. 
Airija jau ir šiuo metu yra 

I respublika ir negali skaitytis 
teisėtu partneriu. Tie klausi
mai šiuo metu yra vystymosi 
stadijoje ir jokių konkrečių 

j nutarimų dar nebuvo padaryta.

Jei kiltų 
karas* ••

Rusai laiko šiuo metu 30 
divizijų Vokieti joje,iš kurių 

j 20 diviz.yra parengtos kiek
vienu metu veiksmui.

Britai Vokietijoje turi 1 
operatyvinę- pėstininkų divi
ziją) vieną šarvuotą brigadą 
ir vieną parašiutininkų bri
gadą.

Amerikiečiai turi truputį 
didesnes karines pajėgas.

Prancūzai turi savo zonoje 
50.000 karių,iš kurių gali 
sudaryti -2 divizijas._IŠ_viso

Prancūzija šiuo metu turi 
550.000 vyrų po ginklu,bet 
jos armijos pajėgumas yra ma
žesnis, nei buvo 1940 metais, 
nes turi blogesnį ginklavimą.

Belgija turi 2 divizijas.
Olandijos karinis pajėgum

as yra žemas,ji laiko arti 
20.000 vyrų kariuomenę.

Lux embargą, s prieš karą tu
rėjo 250 vyrų amrmiją.bet 
jis,esant reikalai,galėtų su
mobilizuoti iki 15.000.

*M*4**W^W* 
gaivalams kelti sąmišius ir 
daryti milžiniškas nuostolius 
valstybei.
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LONDONO LIETUVIU CHORAS Musų menininkai dirba
S.m. spalių mėn. pabaigoje 

sueina metai,kai Londono Lie
tuvių Chorui vadovauja V.Mamai- 
tis.

Minint šias sukaktuves,pro
ga yra peržvelgti ir visą lie
tuviškos dainos vargo kelią, 
nueitą per ištisą metų eilą 
Londone.

Kuomet pirmą kartą Londone 
viešai suskambėjo lietuviška 
daina,sunku tiksliai nustaty
ti.Londono lietuviai-išeiviai 
pradėjo organizuotai veikti 
jau net 1896 m. Jie lietuviš
ką dainą dažnai įtraukdavo į 
savo minėjimų bei pasilinkmi- 
nimų programas,bet tos dainos 
dažniausiai buvo atliekamos 
dviem balsais,keistos entuzi
astų arba visiškai ei promtu, 
arba tik porą trejetą kartų 
prieš tai jas perdainavą.Tuo 
metu lietuvių tarpe nebuvo nei 
vieno pakankamai muzikoje nu
simanančio žmogaus,todėl nie
ko geresnio nė nebuvo galima 
pasiekti,Dė 1 tos pačios prie
žasties, lietuviška giesmė bu
vo visiškai panašioje būklėje 
kaip ir daina,nors lietuviškos 
pamaldos pradedamos laikyti 
nuosavoje bažnyčioje net 1902 m.

Tokia padėtis tąsėsi maždaug 
iki 1913 m.,kol pagaliau Lon
dono lietuvių tarpe išaugo ga
bus muzikas P.Janušas.Baigęs 
Muzikos Akademiją,Janušas pra
deda vargoninkauti lietuvių 
bažnyčioje ir tuoj suorganizuo
ja pirmą bažnytinį chorą.

Dėja.kiląs Pirmasis Pasau
linis karas labai pakenkė lie
tuvių kultūriniam veikimui ir 
tik žymiai vėliau gyvenimas, 
vėl pradėjo eiti normaliomis 
vėžėmis.Tuomet prasideda gere
sni laikai ir lietuviškai dai
nai.Štai, 1922 m.P.Bulaitis pra
deda mokyti vaikus lietuviš
kų dainelių.1923 m.,P.Jonušo 
vadovaujamas bažnytinis choras 
buvo tiek pajėgus vienetas,kad 
šalia giesmių pradėjo repetuo
ti ir lietuviškas dainas.Vie
nas iš žymesnių to choro pasi
rodymų buvo 1924 m.Tautų Lygos 
koncerte,Londone.

1930 m.Janušui pasitraukus, 
trumpam laikui jo vietą užėmė 
J.Urbonąs,o po jo iki 1937 m.

»»■»<««

Pirmasis choro organizatorius 
ir dirigentas

P. JANUSAS

LONDONO LIETUVIŲ CHORAS SU DIRIGENTU VINCU MAMAIČIŲ

vargononkavo bei chorvedžio 
pareigas ėjo S.Grinkevičiutė. 
Tame laikotarpyje choras buvo 

j pusėtino lygio ir kartas nuo 
karto pasirodydavo lietuviškai 

'visuomenei įvairiomis progomis.
Nuo 1937 m. beveik iki pa

skutiniojo karo pradžios var- 
gonininkais-chorvedžiais buvo; 
T.Grinkevičius,J.Urbonas ir 
J.Kasikauskas.Tain pat,nuo
1937 m. R.Bulaitytė lygegria- 
čiai vadovavo bažnytiniam vai
kų chorui,kuris giedojo laike 
ankstybųjų mišių.

Prasidėjus Antrajam Pasau
liniu! karui,dauguma choristų 
vyrų buvo pašaukta į kariuome- 
ną ir choras dėl to labai smar
kiai nukentėjo.

Vis dėlto,tuometinis vargo
nininkas J.Degėsis tąsė darbą 
toliau,nors reguliaraus lietu
viškų dainų mokiniuos! buvo 
atsisakyta.Nežiūrint to,lietu
viška daina nenustojo visiškai 
skambėjusi.Esant reikalui,E. 
Steinytė padarydavo su choru 
keletą specialių pratybų,pakar- 
t lavo vieną kitą anksčiau iš
moktų dainų,taip,kad ir ši spr 
ga būdavo šiaip taip užpildo
ma.

1943 metų pačioje pradžio
je padėtis pasitaisė,kai lie
tuviškos dainos talkon atėjo 
J.PumerisįJis,papildęs bažny
tinį chorą keliais vyriškais 
balsais,vėl pradeda repetuoti 
lietuviškas dainas.Tarp kitko, 
tas choras pasivadina "Llthu—

ŽMO GUS IR ŠUO

Būvą Choro dirigentai - 
R.BULAITTJ’fc - ČKRNIETfe ir 

J. C E R N I S

»>»
anica" ir pasiskelbia visiškai 
nepriklausomu vienetu.Nežiūrint, 
kad tuo metu virš Londono kri
to įvairių rūšių bombos,choras 
"Lithuanica" labai intnsyviai 
dirbo ir palyginamai per trum-

Vaičaitis.

Vai lėkite dainos iš 
vargo nupintos..

Iš kaimo į kaimą,pas jaunus, 
senus.

Paguoskite širdis nelaimių 
sutrintas.

Nušluostykit ašaras,kelkit 
jausmus.

pą laiką davė daug koncertų 
net svetimtaučiams.Būtent; 
1943.x.Baltų koncerte;1944.xll 
Latvijos Nepriklausomybės šven- 
tėje;i944.III.irIV Ihtematiio- 
nal Friendship League ir1944m.

' pradžioje su dainomis aplankė 
I keletą kariškų stovyklų.

j.Puneriui laikinai pasitrau 
kus,R.Bulaitytė vadovauja mer
gaičių chorui nuo 1944 m.vidu
rio iki 1946 m.pradžios.Po to 
vėl sugrįžta j.Pumeris ir su 
bažnytiniu choru vėl pradeda 
ruošti.lietuviškų dainų reper
tuarą. Žymesni s pasirodymas bh- 
vo 1946 m.rudenį Lingvistų klu
be.

jtsaigiantis 1946 m. į Angli
ją pradeda plaukti nauji karo 
išblaškytų lietuvių būriai ir 
nuo to laiko lietuviška daina 
įžengia į naują etapą.Pirmoji 
kregždė Anglijos padangėje bu
vo iš Italijos atvykusių karių 
choras,vadovaujamas j.Černiaus. 
"Klajūnas" greitai susilaukė 
didelio pasisekimo,bet,dėja, 
po savo paskutinio pasirodymo 
Vasario Šešioliktosios Minėji- 

j me 1948 m.,nūstojo velkąs.
1947 m.pradžioje,lietuvių 

bažnyčięje vargoninkauti pra
deda J.Černius.Tuo metu,daugu
mas iš kariuomenės paleistų 

; karių apsigyvena Londone ir 
| žymiai pastiprina parapijinio 

choro sąstatą.Naujai persior
ganizavusiam chorui,gana sėk
mingai vadovauja j.Černius,baž
nytinio repertuaro paruošime, 
ir dainų - j.Pumeris.

net neužilgo londoniečiai 
susilaukė dar vienos staigme
nos - uest riyfleet vyrų choro, 
Tą chorą sudarė iš Vokietijos 
į Angliją atvykę tremtiniai, 
kurie V.Mamaicio vadovaujami 
labai gerai užsirekomendavo, 
nors teturėjo tik du viešus 
pasirodymus Londone.

Taigi,kaip matome,lygiai 
prieš metus laiko Londone eg
zistavo trys atskiri chorai; 
"Klajūnąs".Parapijinis ir Wes' 
Byfleet.Kadangi nei vienas iš 
jų nebuvo pakankamai pajėgūs 
balsų skaičiumi,tai kad neska: 
dyti be reikalo jėgų.'buvo nu
tarta juos visus sujungti į 
vieną reprezentacinį chorą, su 
kuriuo jau būtų galima pasiek
ti daug geresni rezuitatai.Ta: 
buvo padaryta.Naujojo,Londono 
Choro chorvedžiu taip pat ir 
vargonininko pareigoms eiti 
pakviečiamas V.Mamaitis.Chorai 
šalia lietuviškos dainos popu
liarinimo eina drauge ir baž
nytinio choro pareigas prie 
lietuvių bažnyčios.

Londono Lietuvių Choras šii 
metu turi apie 50 giesmininkų 
ir per vienus gyvenimo metus 
turėjo keturis puikius pasiro 
dymus.Chorvedys V.namaitis tu 
ri didelių užsimosimų,kurių 
jis,žinoma,be visuomenės para 

mos bei pačių choristų pasišvt 
timo to negalės įvykdyti.Taip 
pat dar reikėtų prisiminti, joj 
choristų skaičius nėra ribotai 
todėl jaunimas kviečiamas sto
ti į choro eiles.Laikas būtų 
suprasti,jog gero choro sukū
rimas nėra kurio nors vieno 
asmeninis reikalas,bet visų 
lietuvių pareiga.

Baigiant,tenka pasidžiaug
ti choro pasiektais vaisiai 
nes kas paskutiniuoju metu 
girdėjo Londono Lietuvių Cho
rą dainuojant,tas turi pripa
žinti, jog choras žengia spar
čiai pirmyn.

Jeigu chorvedys bei chori
stai nepagailės to triūso ir 
dirbs su ta pačia energija to
liau ir ateityje,tai neužilgo 
mes tikrai turėsime gerą cho
rą pilnąja to’žodžio prasme.

Londono Lietuvių Chorui, jo 
gyvavimo metinėse, linkime datų 
ištvermės bei sėkmės tai kuo 
greičiausiai pasiekti.

S.B.

Būvąs Choro dirigentas 
J. P U m fT'r I S .

Buvo šalta naktis.Mėnesiena.Aleksiejus Romansovas I 
nubraukė nuo rankovės žalią velniuką,atsargiai ats
tūmę vartelius ir įsviro į kiemą.
- Žmogus. - kalbėjo jis,apeidamas iš tolo pamazgų 

duobą ir stengdamasis palaikyti lygsvarą,' — tai d nl - 
h®.tai miražas,pelenai...Nikalojus Povilas — guber
natorius, bet ir jis - dulkė.Jo matoma didybė - sva
jonė, dūmai .. .Pūstelėk sykį - ir nebėra nieko!
- Rrrr... - pasiekė jo klausą neaiškus garsas.

Romansovas pažvelgė į šalį ir netoliese pamatė 
didelį ir tamsų aviganių veislė s šunį,didumo pulig 
vilku.Jis tupėjo prie savo būdos ir žvangino grandį- 
ne.Žmogus pažvelgė į šunį ir valandėlą pamąstė.Jo 
veidas rodė nustebimą.Paskui jis patraukė pečiais, 
palingavo galva ir liūdnai nusišypsojo.
- Rrrr... - dar sykį prabilo šuo.
- Nne...suprantu, - išskietė rankas Romansovas.
- Ir tu...tu išdrįsti urgsti priešais žmogų.Ką.Pir

mą kartą gyvenime girdžiu...Kaip Dievą myliu...Argi 
tu nežinai,kad žmogus...žmogus - tai pasaulio tvėri
mo vainikas.Tu pažvelk į mane...Aš prieisiu arčiau... 
Žiūrėk,sakau,štai...Juk aš esu žmogus.Kaip tau atro
do.žmogus aš ar nežmogus.Prašau paaiškinti!
- Rrrr...Gavi
- Leteną! - ištiesė romansovas šuniui ranką.
- Leteną,sakauINesiteikiat ištiesti.Nenori te.Ir ne

reikia.Taip ir užrašysim...ir atsiminsim.0 kol kas 
leiskite jums per snukį...Aš mylėdamas...

A. ČECHOVAS

- Rrrr...GavIGavLGav!
- lai tu kandžiotis užsimanei.Gerai, labai gerai.Talpi 

ir užrašysim...ir atsiminsim.Vadinassi,tu spiauni 1 I 
tai,kad žmogus - pasaulio sutvėrimo vainikas...visų 
gyvulių karalius.Vadinasi,prieimam išvadą,kad tu ir 
Nikalojaus Povilą galėtum įkąsti.Ką.Prieš Nikalojaus 
Povilą visi ant kelių puola,o tau visvien, sakai,kas 
bebūtų - ar jis ar kitas.Ar taip suprantu.Aaaa...Tai 
tu.kaip aan rodosi,socialistas.Palauk.tu atsakyk... 
Tu socialistas.
- Rrrr...GavlGav!
- Palauk,nesikandžiok...ką aš čia tik dabar kalbė

jau. Ak, atsimenu - apie pelenus.papūtei - ir nėralTai I 
kokiam tikslui gyvenam, kyla klausimas.ulmstame iš 
motinos skausmų,valgome,geriame,mokslus išeiname... 
ir numirštam...ir kokiam tikslui,kokiems velniams
ta visa painiava.Pelenąi!Žmogus toks oevertislTu,štai, 
esi šuo ir nieko nesupranti.Kad taip imtum ir įrep- 
liotum į širaįlArba galėtum pasinerti psichologijos 
gelmėse!

Romanso-. s pažvelgė į šalį ir nusispiovė.
- Purvas....Tau rodosi,kad aš,Romansovas,kolegijos 

sekretorius...pasaulio karalius...ApsirinkiJAš dyka
duonis, kyšininkas, veidmainys!. .Aš niekšas!

Romansovas ėmė muštis kumštimi į krūtinę ir pra
pliupo verkti.
- Aš - klastingas,pavydus pataikūnas...Tu manai,kad 

Korniuškiną ne per mane iš tarnybos išvarė.Ką.0 kas, 
leiskite paklausti,komiteto pinigus,du šimtu rubliu 
nugriebė ir kaltą ant Surgučevo suvertė.Gal ne aš. 
Niekšas,fariziejus...Judošius!Pataikūnas,rupūžė!

Romansovas nušluostė rankove ašaras ir vėl ėmė 
raudoti.
- Kandžiok,ėsk manelNuo pat gimimo niekas man išmin

tingo žodžio nekalbėjo...Visi.mane širdyje už niek
šą laiko,o į akis tai giria ir šypsosi!Kad bent sy
kį kas į snukį trenktųlBent sykį išplūstų!Žsk,šunie! 
Kandžiok maneIPlėšyk prakeiktą išdaviką.

Romansovas nusvyravo ir krito ant šuns kaip ilgas.
- TaipIKandžiok ir nesigallėk!Nors man ir skauda, 

bet nesigailėk.Štai - imk abi rankas! AhalKraujas 
tekaiKoks darįas.toks ir užmokestisIPlėšyk,Rudi... 
kaip ten tave iadina.Plėšyk mane,Sargiau...plėšyk 
ir kailinius.Visviena - kyšis...Pardaviau artimą ir 
nusipirkau kailinius...Ir kepurė su ženklu - kyšis... 
Vis dėlto,ką aš čia veikiu.Laikas eiti...Lik sveikas, 
šuneli...i šdykėli...
- Rrrr....

Romansovas paglostė šunį,kuris dar sykį sugriebė 
jį už blauzdos.Paskui susisupo į kailinius ir nuėjo 
prie namo durų.Pabudęs kitą dieną apie pietus,Roman
sovas nustebo.Jo galva,rankos ir kojos buvo apraišio
tos.Prie lovos stovėjo verkianti žmona ir susirūpi
nąs gydytojas.

vertė L.Švedąs .
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IŠ SUTTONCOLFIELD STOVYKLOS 
----------  GWB5TM0 ------------------

Ui cnuyut 
GMULUKhO

Si stovykla įsteigta nesenai 
buv.ugniagesių patalpose.Labai 
gražioje vietoje—pačiam Sutton 
aiesto parke,prie ežero,3 klm. 
nuo Birmingham©.

Anksčiau čia gyveno virš 100 
latvių,ir tik prieš porą mėn. 
atvyko būrelis lietuvių,vėliau 
atsikėlė dar daugiau ir dabar 
as ame viso 38.

į čia suplaukėme iš įvairių 
Vokietijos ir Austrijos vieto
vių, todėl pradžioje jautėmės 
tarpusavyje kiek svetimi. Sto
vyklą radome apleistą-išgriovę 
takai ir pilni piktžolių.Ben
dras, visų suprastas,stovyklos 
gražinimaslištaisyti,planingai 
ir grįsti takeliai,išnaikintos 
dilgėlės ir dagiai,© pačioje 
frontinėje stovyklos aikštėje, 
lietuviškais žymenimis išpuoš
tas išaugo ^Vilties Medis" (ž. 
nuotrauka) .Šeštadieniais ir seki 
aadieniais,kada anglų mipiossu- 
plaukia pai-kan, didžiuliai žmo
nių būriai sustoję prie mūsų 
stovyklos gėrisi,stebi tauti
nius simbolius ir skaito užrą- 
šą-" 1948m. LITHUANIAN HOSTEL". 
Pasigražinę buveinę,skubiai na-į 
statėme gaires tolimesniam vei
kimui ; numatyta ruošti pobūviai 
su programomis,sportas ir k.

Soc.aprūpinimo komitetas(įei- 
,11a du lietuviai Įgautomis iš Vyr. 
Komiteto Lemington lėšomis sku-I 
biai įrengia salę.Gautas stalo 
tenisas ir įvairūs sporto reik
menys.Nutarta pirkti pianinas 
ir steigiamas oktetas.Atidary
ta bendra stovyklos skaitykla. 
Taikia anglų kalbos kursai. 
f kus ir broliškas abiejų tau- 
[ ių sugyvenimas. Visokį vėl
imą uoliai remia ir pritaria 
jam stovyklos komendantas Mr.

C.Bolton.
Sutarta įsteigti DBLS Skyrių, j 

mruošti parodėlę,bendras Kū
čias ir 16-to Vasario minėjimą.

L T I E S 
D I S .

foto-S.Starkoa

SUTTONPARK 
lietuvių 
stovyklos
V I
M E pamaldos

PINI G Ų, P I N I G IJ IB PINIGŲ

&
Vėlinės - mirusiųjų atsimi

nimų diena.

įTON Parko stovyklos Ii ete
ri su komendantu Mr.L.C.Bol
ton (juodais akiniais) prie 

VILTIES MEDŽIO

Lietuvių Sąjungos skyrių atsto
vų suvažiavimas,dvi dienas po
sėdžiavus, baigė savo darbą.Bet 
atstovai buvo mūsų siųsti ir 
įgalioti,jie kalbėjo ir spren
dė uZ mus, todėl jų nusistatymas 
ir sprendimai įpareigoja nūs vi
sus mažų mažiausiai vieneriems 
metams,kol bus naujas suvažia
vimas ir nauji atstovai tars 
savo žodį,atsivežu naujus įga
liojimus.

Mes jau skaitėme suvažiavi
mo aprašymą.Jis pateikia mums 
suvažiavime iškilusias ir iš- 
sprąstas problemas.Kai kurios 
tų problemų negavo sprendimo 
formos,Liko tik kaip nedvipras
miškas pageidavimas.Pasakytume, 
kad gal taip ir geriau,gal tuo 
būdu paliekama daugiau laisvės 
ki ekvi enam a taki ram Sąjungos 
skyriui ar skyriaus nariui pa
sireikšti, kiekvienam lietuviui 
parodyti savo sąmoningumą ir 
s up ra titrą šios dienos uždavi
nių.

Mans šiandien statomi daug 
didesni reikalavimai,negu na
mie.Gyvendami namie,mes turė
jome valstybę,o jos priekyje 
vyriausybę,kuri tvarkė ūkinį 
ir kultūrinį gyvenimą, gyžiė mū
sų reikalus. Šiandien mes pa
tys privalome save ginti,savi
mi rūpintis per vienintelę sa
vo organizaciją, per jos vado
vybę, kuri įvairioms išlaidoms 
apmokėti negali mūsų pajamų 
apdėti mokesčiais,kaip kad bu
vo valstybėje,nes mes neturi
me čia nei turtų,nei savo val
stybės .Mes esame šiame krašte 
tik šešetas tūkstančių lietu
vių, apie pusė šio skaičiaus 
yra nesąmoningi,nes dar tebė
ra už Sąjungos ribų.neorgani- 
zuoti.Dalis Sąjungoje dalyvau
jančiųjų nesumoka net tų savai
tinių 6 penų.Kaip į Sąjungą ne
įstojusieji, taip ir šio mažy
čio mokesčio nemokantisji,ker
ta šaką,ant kurios mes visi 
sėdime. Todėl pirmasis šūkis 
visiems si 
vis būtų! b' 
ir s įmokėkime tą’trupinėlį! 
Ministeris K.Balutis savo kal
boje, pasakyto je suvažiavime, 
aiškiai parodė,ką duoda smul-

KNARESBOROUGH ka t.bažnyčioje 
SERI V ii J stovyklos lietuviams 
išpažintis ir šv.Mišios spa
lio 31 d.____________
HALIFAX'o St.Mary’s bažnyčio
je lietuviams šv^Mišios lapkri 
čio 6 d.11 vai. Sv.Mišių metu 
moterystės sakramentą priims- 
Mecelis Albinas ir Naumickaitė 
Veronika.
BRADFORDO St.Ann's bažnyčioje 
lietuviams šv.Mišios lapkri&io 

d.12 vai.

foto-S.Starkos

pirmasis šūkis 
.ingiems lietuvia- 

.me Sąjungos nariai

4______smul
kūs pinigėliai,sunešti į krū
vą sąmoningų lietuvių.Argi 
tarp mūsų būtų tokių,kurie no
rėtų būti nesąmoningi..

Suvažiavimas turėjo garbę 
išklausyti Vykd.Tarybos pirmi-

VIENERI METAI
Rašo P. D- nis

Vakar gavau iš vieno draugo laišką.Jis dirba geležies fabri- 
e.Man rašo;"Metai baigiasi.Taip greit jie prabėgo,lyg sapne, 
ors iš pradžių ir buvo sunkoka,neįprasta,dirbti,-tai dabar jau 
ienas puikiai valdau mašiną ir pasiliksiu sekantiems metams 
irbti.nes kaip girdėjau,visur vienodi "pyragai".Svarbiausia,- 
arbas yra įprastas,nors ir ne pelningas,bet niekkr mes nerasi- 
e geriau,būdami tremtiniai."

Skaitant jo laišką man prisiminė pereitų metų giedri rugpiū- 
io diena,kai būrys lietuvių,susidedantis iš 80 vyrukų,apleido 
ull Suttono pereinamąją stovyklą ir išvyko žemės ūkio darbams, 
ykome į Cumberlandą. Ilgas laikas be darbo.be pinigų ir slan- 
inėjimas iš kampo į kampą buvo visiems pabodus...Po keletos 
slandų važiavimo traukiniu ir autobusu,pasiekėme Cumberlando 
ygumas,kuriose ganėsi galvijų bandos.Jeigu Yorko apylinkėse 
atėsi daugiau bulvių ir daržovių,tai čia daugiausia žaliavo 
ievos ir margavo įvairių rūšių galvijai. Kiekvienas vykstan- 
is lengviau atsiduso,pagalvojęs,- gal čia ir visai nereiks 
Hvių kasti...Ir štai,- autobusas nusileido nuo kalniuko ir 
įstojo dauboje,- mūsų naujoje gyvenamoje vietoje,barakų mies- 
elyje.Barakai mūriniai,dažyti juodai.Pirmas įspūdis-kalėjimas! 
akščiau čia buvo gyvenę vokiečiai-belaisviai...o šiandien mes 
tvykome. Pirmos dienos buvo sunkios.Nebuvome pripratę prie 
izinio darbo,o dar blogiau,kad nemokėjome kalbos; Ir daugelis 
is laikė belaisviais.Bet lietuviai dirbo kietai,sąžiningai, 
ardo nepagadino.Mus stiprino viltis,kad taip ilgai nebus,kad 
teis diena,kada vėl grįšime į laisvus Tėvynės laukus. Ir štai 
au metai...Vakar pasakojo vienas lietuvis; "Aš nuvažiavau dirb- 
i pas ūkininką,kuris gyvena nuo stovyklos per 20 mylių.Ūkinin- 
as mane sutinka ir nei labas nepasako,o tik klausia;"Kokios 
autybės",-atsakiau-lietuvis. Tada anglas linksmai ištaria- 
O.K.Aš žinau lietuvius! Tai geri darbininkąi,nes pereitą ru- 
snį dirbo pas mane." Taigi...pereitą rudenį,-jau metai ir mū- 
q vardas,kaip ir Lietuvos,tik iš. gerosios pusės čia teminimas. 
kiek reikėjo pasiryžimo,kiek prakaltos išliejome,vis mintyse 

ešiodami savo tėvynės ilgesį,vien Lietuvai gyvendami.
Nesiruošiame keisti darbovietės. Liekame antriems metams 

ia. Juk,sako patarlė-"ten gera,kur mūsų nėra.." Daugumas mūsų 
kirstos!,apsigyvename pas ūkininkus.

Ir...kada aš išbūnu savaitę,kitą,negirdėdamas lietuvių
slbos,nematydamas savo senųjų draugų,vien tik anglų tarpe,aš 
ssiilgstu to senojo stov/klos kampo,kuris iš pradžių buvo toks 
turus...sėdu ant dviračio ir vėl esu tarp draugų! Ir kaip tada 
an gera. 0 kai vakaro prieblandoje susėdame apie rausvą nuo 
srščio pečiuką,- tada jaučiuosi ir vėl smagus ir pagalvoju, 
ad ir antrieji metai prabėgs taip pat greit,kaip prabėgo šie..

ninko V.Sidzikausko pranešimo, 
kuriame buvo apibūdinta ir Lie
tuvos bylos šiandieninė padė
tis.Pranešė jas nurodė,kad šian
dien kiekvienas lietuvis turi 
būdėti ir būti parengtyje. Jis 
taip pat pažymėjo, kad Lietuvos 
reikalų gynimas,jos bylos pro
paganda iš mūsų reikalauja taip 
pat tam tikros dalies,pirmoje 
eilėje piniginės duoklės.Paly
ginti, ši duoklė nėra didelė. 
Niekas iš mūsų nereikalauja 
aukoti asmens laisvės,kaip yra 
su tais Lietuviais,kurie liko 
tėvynėje. Niekas kol kas dar 
neprašo iš mūsų gyvybės aukos, 
kaip iš tų,kurie persekiojami 
gina savo tėvų namus. Iš mūsų 
maža tereikalaujama; savo pi
niginiais įnašais paranti kovą 
Ar mes turime teisų atsisakyti 
Tūkstantį kartų nei Dar dau
giau, - nes tarime apsidėti sa
vaitiniais ir mėnesiniais mo
kesčiais, idant tuo būdu nuolat 
savo įnašaįs papildytume Tau
tos Fondą.Šiandien pats vyriau
sias laikas,kur tik galima,nu
šviesti mūsų tautos ir krašto 
reikalą. Sitai jau ir daroma, 
bet tuščia kišene niekas nie
kur nenueis ir nieko neįveiks 
padaryti.

Suprantama,kad sunkiai už
dirbtas skatikas reikia ir šen 
ir ten skirstyti,dalyti,o rei
kalų dešimtys.Kiek mums žino
ma, lietuviško ji spauda Vokie
tijoje šiandien kabo ant plau- 
ko.Jei nauji,didesni transpor
tai pajudės į užjūrius.gali 
netrukus ateiti tokia diena,ka
da vienintelis lietuviškas sa
vaitraštis Europoje bus tas 
vienas "Britanijos Lietuvis". , 
Jo prenumeratorių skaičius di-

“r fsertn--— 
« "Lithuanains" I. - Andruškevi.

I čius (3) 
“ nas (2).

Morgan (0), 
Barber (1).
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STALO TENISAS

Spalio 15 d.įvyko pirmosios 
Londono lietuvių sporto klubo 

į I-osios komandos stalo teniso 
rungtynės su Oxford House Club. 

| Jas pelnytai laimėjo lietuviai 
j 9!0. Rungtynių techn.eigai 
; Razminąs-tfale (21;14)(21115) 

B ušmana s-Smi th ( 21; 12) ( 2117) 
Andruškevičius-Hurlin(2119) 
Bušmana s-Wale(26124)(16;21) 
Razminas-Smith(2i;i0)(2i;i0) 

Bušmanas-Hurlinf21;11){24;22) 
_ Andruškevičius-Wale(19121,2i;i3 

21117)
I Razminas-Hurlin(2i;iO)(2i;9) 

Andruškevičius-Snsith( 21111) (211 
Komanda žaidžia prie The 

East London Table Tennisleague,

Būdami laisvoje Tėvynėje, 
tą dieną lankydavome kapines, 
žibindavome žvakutes ant arti
mųjų kapų,melsdavomės.

Šiandien - tamsios vėlinės 
visai Lietuvai.Niekas nežino, 
kiek,kur ir kokiu būdu miršta 
lietuviai.Niekas nežino,ar jie 
palaidojami,kaip žmonės,ar ap
raudami, malda palydimi į kapus.

Dėl to šio amžiaus glūdumo
se įspūdingai skamba Dovydo 
žodžiai;
- Kaip daiktai,laikomi niekais, 

yra žmogaus metai.Jis beregint 
nuvysta,kaip lauko žolės,’rytą 
pražysta,kad vėliau nuvystų, 
vakare nukristų,nebetektų gy
vybės ir sudžiūtų (Ps.89).

Miršta visi žmonės - ir di
dieji, tautų vadai,ir paprastu
čiai piliečiai,vargo vaikai. 
Miršta,kad įvyktų satisfakci
ja, kad už laikiną gyvenimą že
mėje gautų amžinybę.Tačiau.kaip 
A.Dante,pasakė;
- Koks buvau gyvendamas,toks 

būsiu ir mirties valandą.
Gal dėl to tikintieji - be 

kompromiso savo sielas reika
luose, kad mirtis užtiktų juos 
pasirengusius.

M.Rudzka,kelerius metus iš
kalėjusi sovietų kalėjimuose, 
"Nelaisvės namų" knygoje apra
šo tokią vienuolių sceną kalė
jime;
- Jų monotoniška,vašku ir smil

kalais kvepianti giesme žadi
no mus prieš aušrą ir migdė 
.vidurnaktį.Kai kas tokio nuo
stabaus plaukė iš tos giesmės, 
kažkas tokio stipraus savo be
jėgiškume, kad netgi kartais 
nusižeminant prieš tą Kažką, 
daugeliui jų nepažįstamą,o dau
geliui vos atmenamą - celė til
davo sunedrąsėjusi ir surimtė
jusi. . .

Division 4 (South).
Norintieji stebėti rungtynes, 

prašomi sekti Lietuvių Sporto 
Klubo informacijos lentą Lie
tuvių Klubo patalpose, Londone.

V.Razminas

ti turinį ir padidinti savo 
apimtį,jei jį užsisakys visi 
Sąjungos- nariai,visi trys tūks
tančiai. Ar tai pareiga. Taip, 
pareiga,nes laikraštis turi 
būti ir turi gerėti.

Pasakyčiau,kad jau pats 
laikas susirūpinti Kultūros 
Fondo skyrių steigimu,nes an
traip paliksime ir be knygų, 
kai dabartiniai leidėjai baigs 
spausdinti,ką pradėję,ir be 
paramos nebepajėgs nieko nau
jo išleisti.

Jau tik vieni tie reikalai, 
kuriuos čir išvardijome,iš 
kiekvieno mūsų pareikalaus at
sisakyti šiokių tokių kasdie
ninių smulkmenų. O ką gi pada
rysi. Mes čia atvažiavome ne 
patogiai gyventi,bet už savo

Spalio 18,Lietuvių Klube įvyko 
stalo teniso pirmenybių rung- 

__ tynės tarp klubo "Lithuanians" 
t I-osios ir Repton & Hniversity 
į komandų.Rungtynes pelnytai lai

mėjo lietuviai aukšta pasekme- 
811. Tai jau antrosios sėkmin
gos rungtynės anglų stalo te-

:. - Andruškevi- 
Bušmanas (3), Ražai - 
Repton * university- 

Gallagher (O) ir
V.R.

Šiandien nesulauks mūsų lie
tuviškos kapinės su pasvirusiais 
kryžiais ir apleistais kapais. 
Nesulauks mūsų uždegtų žvaku
čių susirinkusios artimųjų vė
lės.Tuščia bus kapinėse.

Tik svetimų kraštų švento
vėse, svetimų valstybių kapinė
se vienas kitas atsiklaupęs 
melsis uĄ žuvusius kryžiaus 
kelio eisme.

Tačiau tą dieną išsklaidy
tų lietuvių širdys kartos aną 
Putino maldą už visus mūsų tau
tos kankinius;

Dėl žuvusių brolių skaus
minga malda
Teprakalba mūsų širdis 
suspausta ;
Suteik nekaltai nužudytiems 

o Viešpatie,
Amžiną atilsį!..

MANCHESTBiY PRADĖTOS KREPŠINIO
PUMENYBĖS

sidėti prie kovos, ir pri valone 
išlikti sveiki ir kultūringi.

Spalio 18 d.Manchesterio "KO
VAS" sužaidė pirmąsias Manches 
terio apygardos krepšinio pir
menybių rungtynes su Manohes- 
terio YMCA II,karias laimėjo 
33!11(11!10). "Kovas”,neturė
damas savo salės,pirmenybėse 
dalyvauja Oldham© anglų klu
bo vardu.

"Kovo" komandoje žaidė ir 
pelnė taškų - Glatkauskas 6, 
Puzinas 8, Butkus 3, Dargia 11 
Radauskas 5, Kvederavičius 0.

(kb)

( Lithuanian Social Club ) 
ADRESAS

MANCHESTERIO LIETUVIŲ 
' KLUBAS

453,Rochdale Road, j
Manchester -9

(įėjimas iš Norton St.)Iš \ 
miesto,nuo Cannon St.,pa- i1 
siekiamas autobusais 17, t 
17x ar 63 (bilietas kaštuo
ja 1 peną)

------------- VIEŠAS PAREIŠKIMAS ---------------
1948m.spalio mėn.9d.mes,pabalti jo universiteto lie

tuviai profesoriai ir studentai.susirinką Rinneberge universi- 
lėtinės stovyklos Vilniaus rūmuose atžymėti skaudžios atminti— 
nos lietuvių Tautai 1920 m.spalio 9 d.,kada Juozapo Pilsudskio 
įsakytas gen.Želigovskis iš pasalų puolęs lietuvius, smurtu oku
pavo mūsų sostinę Vilnių,sulaužydamas vos prieš dvi dienas pa
čių lenkų pasirašytą Suvalkų sutartį,iškilmingax pripažinusią 
Vilnių Lietuvai, irišklausę šios sutarties dalyvio prof .Mykolo 
Biržiškos pranešimą, , .

nustatė me , kad tam tikros lenkų tremties grupės, 
nors’T$39 ir vėlesniųjų metų įvykiai yra atitaisę ilgametę 
Lietuvai lenkų padarytą skriaodą-grąžinę Vilnių Lietuvai,užsi- 
spyrusios ne tik nenori su tuo sutikti,bet dar varo itin smar
kią propagandą Vilniaus klausimu,nesidrovėdamos net rinkti 
aukas tariamam Vilniaus krašto atkovojimui bei leisti įvairi s 
agitacines brošiūras ir laikraščius kurių tikslas priešiškai 
nuteikti Vakarų pasaulį Lietuvos atžvilgiu,- tuo būdu kliūdy- 
damos dviem tautom sueiti į gerus kaimyninius santykius, 

i s n ė 1 a m e ioc: nesiras nė vieno lietuvio,kuris būtų 
Pinigų, pinigų ir dar kartą I saw litoriną sostinę kuriai svetimai galybei,

šaukia visi gyvybiniai b t ^Lsi vienas ja gins nuo bet kurių pesikęsinimų nuo
Lietuvos atplėšti, 

ir esame įsitikinę ,kad mūsų
tinialTVETK’as/Išeivijos organizacijos įvairiuose kraštuose 
ir tremtinių bendruomenė - budriai 
nų politinius ir kitokius žygius i« ®iprie5ins visam
tam,kas galėtų gręsti mūsų Šventajai Sostinei.

(pasirašo f P?of.J.Gravrokns,profesūros vardu 
Vyt.Lapatinskas. studentų vardu

me nors grašiu prisidėti!
Nepasakyčiau, kad trupučio 

grašių atsisakymas būtų per
daug sunkus.Skaitome laikraš- 
čiuosetčia vienas,čia kitas 
lietuvis geriems tikslams,ne
pagaili ir keleto svarų. Čia 
mūsų Sąjungos pirmininkas P. 
VarkaLa,Sąjungos reikalams au
kodamas daug laiko,per viene
rius metus taip pat Sąjungai 
iš savo kišenės dar yra pridė-; 
jąs apie 200 svarų pinigais. 
Tokių svaro nepagailinčių vi
sur užtiksi.Va,Lawton stovyk
los lietuviai angliakasiai,iš
girdę, kad Manchesterio Lietu
vių Klubas ruošiasi pirkti na
mus, tuo jau pat sumetė £ 20,ke
letas aukodami net po starą.

Pinigi 
pinigų ši __
lietuviškieji reikalaiLlr tai j 
nėra dideli reikalavimai. Tie, i 
kurie liko namie,šimteriopai ! 
daugiau aukoja ir aukojasi! ~ ! 
Jie taip pat kasdien papildo 
kalėjimus ir priverčiamojo 
mirties-darbo stovyklas. 0 iš 
mūsų tereikalaujama tik sąmo- 
ningono ir mažutėlės aukos.

su tuo sutikti,bet dar varo itin smar
kia usimu,nesidrovėdamos net rinkti.. . . . , J vairias

daX d^i^toLGm s^Ll į gerus kaimyninius santykius;
. . , .  - _ — A. -rv4 nruO I 1 AT. IlTTt Iflir 1 «
įspėjame -

SUTTON PARK stovyklos 
lietuviai gražina sa
vąją stovyklą.

foto-S.3tarkos
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darbo.be


1948.X.28.
dieną sukilėlių radijas šią ži- 
nią paneigė ir pagrobimo kaltą 
numetė ant "Amerikos gangsterių"

BRIUSELIS. Belgijos Senatas 
atmetė Įstatymo projektą,kuriuo 
buvo siūloma padaryti referen
dumą apie karaliaus Leopoldo 
grįžimą Į sostą.

LONDONAS. Laivyno metraštis 
pažymi,kad Rusija dabar turi 
250 povandeninių laivų ir dar 
100 baigiamas statyti.Laikraš
čiai paskelbė,kad vokiečiai bu
vo apskaičiavą,jog Britanijai 
nugalėti jūroje užtektų 400 
povandeninių laivų.

PARYŽIUS. JTO Politinės ko- 
mitetas 41 balsais prieš 6 ir 
10 susilaikius,priėmė Kanados 
rezoliuciją, kuri Įgalioja Ato
minės Ikergijos komisiją paruo
šti tarptautinės sutarties pro
jektą atominei energijai kontro
liuoti.Rezoliuci ja taip pat pra
šo 5-kias didžiąsias valstybes 
ir Kanadą išsiaiškinti ar yra 
pagrindo susitarimai tarp Vaka
rų daugumos ir Rusi jos.Ukrainos 
delegatas Manuilskis pasakė,kad 
Komisijos pirmininkas po 6 mėn. 
galės pranešti,kad "susitarimui 
pagrindo nebuvo..."

VI INA. Spalio 9 d.Sovietų 
bombonešis,pakiląs iš Ukrainos, 
nusileido amerikėnų areodrome 
prie Linzo.Austrijoje.Du rusai 
karininkai pasakė,kad jie pasi
naudojo mokamuoju skridimu pa
bėgimui iš Sovietų Sąjungos.Tre. 
šias bombonešio Įgulos narys- 
puskarininkis nežinojus apie 
sąmokslą ir pareiškė norą

MlNJFIMRJtlZUCKJrja
ŠIS MEMORANDUMAS VISUOTINO 
SUVAŽIAVIMO PRIIMTAS IR PER
EITĄ SAVAITĘ ĮTEIKTAS DARBO 
MINISTERIUI.

PARYŽIUS. Ryšium su neramu
mais anglių kasyklose,Prancūzi
jos vyriausybė paskelbė Įsakymą, 
pašaukiant saugumo bei karo in
žinerijos atsarginius.Šaukimas 
palietė apie 40.000 vyrų.Polici
ja ir kariuomenės daliniai,iš
skirstyti po kasyklų rajonus, 
saugoja šachtas nuo sabotažo . 
Komunistų vadovaujamos frofsą- 
jungos užprotestavo prieš vyriau 
sybės nutarimą mobilizuoti ka
riuomenę kovai su streikuojanč
iais ir paprašė Pasaulio prof
sąjungų Federaciją,kad Amerikos 
ir Anglijos angliakasiai,uostų 
darbininkai ir jūrininkai atsi
sakytų, kol tęsiasi streikas,pri- 
statynėti Prancūzijai akmens an
gį i s. Prancūzijos vyriausybė pa
prašė iš Europos anglies rezer
vų papildomai 1 milijoną tonų, 
nes dėl streiko galinti susto
ti kita pramonė.

LONDONAS. Airijos užs.r. ir 
finansų ministerial tarėsi su 
D.Britanijos,Austrai!jos,Kana
dos ir N.Zelandijos ministeriais 
Londone dėl Airijos vyriausybės 
nusistatymo atšaukti "Užsienio 
Santykių Įstatymą",kuris riša 
Airiją su Britų Karūna.Buvo ap
tartas milijonų airių likimas, 
kurie dabar dirba Įvairiuose 
Imperijos kraštuose,naudodamie
si lygiomis piliečių teisėmis. 
Išstojus Airijai iš Imperijos, 
tie airiai būtų skaitomi svetim
šaliais.

VAŠINGTONAS. Karo aviacija 
paskelbė atsišaukimą Į buvusius 
pilotus,navigatorius ir mecha
nikus stoti Į tarnybą Britani
joje, Vakarų Europoje ir Berly
ne.Norima suverbuoti apie 10. 
tūkst.buvusių aviatorių.

ROMA.Marshall!s grįždamas iš 
Graikijos,buvo sustojęs Romoje 
ir turėjo pasikalbėjimą su Ita
lijos vyriausybės atstovais ir 
lankėsi pas Popiežių.

SEDULAS. Maskvos radijas pra
nešė, kad Sovietų kariuomenė pra
dėjo evakuotis iš šiaurės Korė
jos. Amerikiečių okupuotoje pie
tų Korėjoje komunistų sukilėliai 
užgrobė du miestus ir bandė žy
giuoti Pusano uosto kryptimi. 
Komunistai nužudė 100 policininkų f erencija .išklausiusi D.Brita-

HAMBURGAS. Britų kąra ligoni- nijos Gynybos komiteto pirminin- 
• - - - įas Attlee,Gynybos ministerio

Alexander!o ir Oro maršalo Lor
do Tedderio pranešimų apie pa
dėtį, priėmė nutarimą gynybos 
politikai ir pasaulio taikos 
palaikymui.Oficialiame komuni
kate sakoma,jog buvo susitarta, 
kad karo pavojui turi būti pa
siruošta, atstatant karinės pa
jėgas, tikslu atbaidyti kiekvie
ną būsimą agresorių,ir kad lai
svė turi būti užtikrinta ne 
vien karinėmis priemonėmis,bet 
taip pat keliant socialinį ir 
ekonominį gerbūvį.

PRAHA. Čekoslovakijos užs.r. 
minister!ja atsiprašė Britų Am
basadorių Prahoje, dėl sulaikymo 
Ambasados sekretoriaus,kuris 
buvo išlaikytas dvi valandas 
policijos nuovadoje.Britų am
basadorius buvo Įteikęs griež
tą notą dėl policijos elgesio 
su britų diplomatu ir dėl poli
cijos sargybos pastatymo prie 
Britų informacijos biuro.

LONDONAS. Rusai Įrengė kaž 
kur prie Baltijos krantų radijo 
stotį,veikiančią 342 metrų ban
gomis, kuri kliudo klausytis BBC 
programas.Britų peštų valdyba 
pareiškė protestą dėl nesilai
kymo tarptautinių sutarčių.

VAŠINGTONAS. Vokietijos karo 
guberna to ri usgen.Clay,kuris 
lankėsi Vašingtone ir padarė 
pranešimą Prez.Trumanui,parei
škė, kad rusai savo zonole yra 
suorganizavę policiją is 300 
tūkstančių vyrų.Policijos pajė
gos kasdien yra didinamos.Prez. 
Trumanas leido generolui Clay 
naudoti dar 66 transporto lėktu
vus C 54,maisto pristatymui Į 

yntį.
VARŠUVA

Įvyki, Rusi ją ir pasiūlė tuoj 
pat grąžinti lėktuvą,© Įgulai 
leido laisvai apsisprąsti dėl 
grįžimo.Gen.Kurasovo atstovai 
kelia.s valandas Įkalbinėjo ka
rininkus grĮžti Į Rusiją,bet 
jie atsisakė.Pasikalbėjime su 
spaudos atstovais Įeita.Piro
govas ir leitn.Barsovas pareiš
kė, kad jie abu yra vedą ir pa
liko žmonas Rusi joje.Paklausti, 
ką jie tikėjosi laimėti pabėgi
mu iš Sov.Rusijos,leitn.Pirogo
vas atsakė - Pirmiausia šiuos 
tris dalykus,kurie yra nežino
mi Sovietų Sąjungoje! laisvą 

. uždirbti pragyvenimui iš bet- 
kokio darbo,kurį mes galėsime 
susirasti, laisvą kalbėti ir 
laisvą skaityti.

LONDONAS. Pasibaigusi Impe- 
rijos bfinisterių pirmininkų kon-

nėję,belaukdamas teismo už karo 
nusikaltimus,mirė buv.Reicho 
feldmaršalas von Brauchitschas, 
67 metų amžiaus.Prieš mirtį jis 
padarė pareiškimą,kuris dar nė
ra skelbiamas.

VAŠINGTONAS. Prancūzija ir 
Britanija sutiko su MarshaIiio 
Plano administratoriaus Hoffma- 
no pasiūlymu sulėtinti Vokieti
jos fabrikų išmontavimą.Vokie
čių darbininkai,kurie dirbo prie 
2 fabrikų išmontavimo Ruhre,at
sisakė dirbti.

ATĖNAI. Graikų komunistai 
pagrobė BBC korespondentą ir 
kaip pareiškė Markos vyriausy
bės atstovas Prahoje,esą jie ke
tino jam parodyti,kaip atrodo 
"demokratinė armijaVSekančią

___ Spalio 23 d.Varšu- 
voje mirėLenkijos kardinolas 
Hlond,67 metų amžiaus.

ATĖNAI.Graiki Jos vyriausybė 
paskelbė karo stovĮ Peloponese, 
kur pastaruoju laiku pasireiškė 
intensyvi komunistų veikla.Su
kilėliai, kurių skaitoma apie 
2.700,yra aprūpinami iš lėktu
vų, kurie skraido naktimis.

HELSINKIS. Suomijos policija 
tarėjo nuraminti demonstruojan

kėm unis t us su streikuojan
čiais darbininkais Helsinkyje. 
Minister!s pirmininkas pasakė, 
kad šiais neramumais komunistai 
siekia anarchijos,bet vyriausy
bė visomis priemonėmis kovos

St*linas-"Kelias uždarytasl" 
Molotovas-"Geležinkelis uždarytas! 
Višinskis- "Pagauti ir lėktuvus...

(Scotish Daily Mail)

AUKOS TAUTOS FONDUI

p.J.Sirutis........£.-10- 
p.O.Linkevičiūtė...£.-10- 
p.M.Makarevičienė..£.-10- 
p.V.čiekas............... ..  .£.-10-
B.Bal.Brazdžionis..£1O.-.-

PTS 3.Lavant sk...£13.9.11 
(iš šios Skyriaus aukos, 
didesnes sumas suaukojo: 
M.Mašalaitis 10/-. Lesčinsk- 
as £1.-.-. J.Sutkus 10/-^ 
Kviecinskas 12/-. 3.Survila 
£.1.2.6.,H.Survila £.1.6.0.)

ĮNAŠAI NAMU FONDUI

(Pažymėjimai-akcijos atiduo
tos spaudai, gavus jas,tuojau 
bus išsiuntinėtos visiems,Įne
šusioms pinigus Namų Fondui)

p.J.Račkus.............£.1.10- 
p.S.Prapuolenytė.......£.5.-.- 
p.P .Šablinskas....................£.1.-.-.

KANONIŠKA VYSKUPO VIZITACIJA

Lapkričio 7 d. J,3m.Kardinolo 
Griffin vardu,Londono Lietu- 
vi$ bažnyčia vizituos J.3.Vy
skupas pagalbininkas J.I.Cra
ven.11 vai. vyskupas svečias 
laikys šv.Mišias ir pasakys 
angliškai pamokslu.Betarpiai 
po šv.Mišių suteiks Sutvir
tinimo Sakramentu.Kurie norė
tu priimti šį Sakramentu,tuo
jau tepraneša Lietuvių baž
nyčios rektoriui šiuo adresu: 
The Rector,21,The Oval,Hack
ney Road,London,3.2.arba te
lefonu Bįghopsgate 4499.

ATĖJO VAKARAS 1 GIRIA
LIETUVOS PARTIZANŲ DAINA
Atėjo vakaras į girią,
Atėjo ilgesys pas mus.
Berželių šakos prasiskyrė
Ir pučia vėjas nuo namų.

Prie laužo sėdi laisvės broliai 
Akis Įsmeigę į liepsnas, 
Tai.vėl prasmego girių toliuos 
Kovos ir nerimo diena.

Plevenk, plevenk, miela liepsnele, 
Ir su mumis drauge dainuok — 
Į laisvę veda mūsų kelias, 
Į saules kupinas dienas.

Pašoka- kibirkštys j aukštį 
Ir dingsta tamsoje staiga, 
Miškų tankmėj pabunda paukščiai 
Iš žygio grįžta trys draugai

Atėjo vakaras į girią
Veidai užsidegė ugnini, 
Šviesa bajnson sau kelią skina 
Drąsiai mes žvelgiame naktin.

dėl tvarkos.
BERLYNAS. Sovietų zonos "Liau 

dies Tarybos" posėdžiui Berlyne 
yra patiektas "Vokietijos demo
kratinės respublikos konstituci
jos projektas",kuris yra Ijrg ir 
atsakymas vakarams,kurie panašų 
konstitucijos projektą ruošia. 
Sovietų valdžia nori Įsteigti 
"laisvą Vokietijos respubliką", 
kuri paprašytų greičiau atšauk
ti okupaciną kariuomenę iš Va
karų Vokietijos.

VAŠINGTONAS. Respublikonų 
parti jos kandidatas Į preziden
tus Dewey,po pasitarimo su savo 
patarėjais,priėjo išvados,kad 
lapkričio 2 dienos rinkimuose 
jo laimėjimas yra užtikrintas. 
Todėl jis apsiribos tik 4 kal
bomis ir paskutine rinkimų iš
vakarėse kalba per radiją.

PBR KLAIDĄ...

SIR,
Mes,delegatai dalyvavą metiniame D.B.Lietuvių Sąjungos (su

sidedančios iš 78 skyriųjsuvažiavime,susirinką Londone Lietuvių 
Klube,345,Victoria Park Road,E.9.spalio 16-17 dienomis,vienbal
siai nutarėme pasiųsti Jums,Sir,mūsų širdingus sveikinimus šia 
proga ir prašyti,kad Jūs,kaip atstovas Jo Didenybės Vyriausybės 
priimtumėt mūsų padėką už suteiktą mums galimybę dirbti ir gyva 
ti šiame krašte ir drauge savo kukliu Įnašu prisidėti prie ši 

tos didžios šalies ekonominio gerbūvio.
Pasinaudodami šia proga,tikėdamiesi Jūsų palankaus aps

varstymo, mes išdrįstame atkreipti Jūsų dėmesį Į tas problemas, 
kurios yra visą laiką E.V.W. mintyse ir nuo kurių išsprendimo 
priklauso Westward Ho! ir Baltic Cygnet planų pasisekimas,taip 
pat pasitenkinimas ir laimingumas EVW atvykusių dirbti Į šitą 
kraštą,pagal minėtus planus. Šitos problemos yra sekančios!

'* * Ji ir didžiausia mūsų sunkybė,- tai mūsų padėties 
šitame krašte. Šituo klausimu yra susirūpinąs kiek

vienas SVW. Mes atvykome į šį kraštą kaip European Volantter 
Workers,priklausomai nuo įvairių,aiškiai neapibrėžtų,sąlygų. 
Mes atvykome prileidžiant galimybę,kad čia liksime tam tikrą 
ribotą laiką.Iš nedraugingų ir blogos valios šaltinių mums ne 
kartą tenka girdėti - "Jūs esate čia lig tol,kol esat reikalin
gi darbui." Neturėdami aiškių garantijų ar EVW statuto,mes ne
turime jokios galimybės atsakyti Į tą klausimą.Esant mūsų to
kiai padėčiai,būtų labai malonu,kad mums būtį duotas aiškus 
atsakymas,kaip galima greičiau,nes stoka garantijų gali atnešti 
labai nepageidaujamų pasekmių.

Mes norėtume kartu pareikšti atsakomin tiesas organams dėl 
EVW schemos pasisekimo kai kurias mintis,kai kuriuos rūpesčius, 
kurie ypatingai vargina šiuo metu mus, ryšyje su netikra virš 
paminėta EVW padėtimi šiame krašte. Trumpa i jos gali būti išdės
tytos sekančiai!

(a) Vykdami savanoriais dirbti Į Didž.Britaniją,kaip EVW.mes 
praradome galimybę Įsikurti nuolatinai kuriame kitame krašte.

(b) IRO,kurios atsakomybėje yra DP Įkurdinimas,mus skaito, 
(kurie atvažiavime Į D.Britaniją darbius) faktiškai Įkurdintais 
ir Į IgO planus mes nesame Įskaitomi.

(c) Čia,Anglijoje,mūsų padėtis nėra aiškiai apibrėžta,taigi, 
yra galimybė,kad kada nors ateityje gali būti iš mūsų pareika
lauta apleisti šituos svetingus krantus ir tada prieš mus atsi
stos klausimas - kur mums vykti. Nelaimei,dėl visiems aiškios 
priežasties,mes negalime grĮžti Į savo kilmės kraštą ligi tol, 
kol jis yra okupuotas tiraniško priešo pa jėgos.Taigi,prieš mū
sų akis stovi klausimas,reikalingas kaip tik šiandien tiksle? 
nio apibrėžimo mūsų padėties.

Tie ir panašūs klausimai,kaip vėžys graližia EVW mintis,nai
kina pajėgumą ir pakerta laimingumą,kas yra neginčijama būti
nybė bet kurio vykdomo darbo pasisekimai. Todėl mes grįstame 
pasiūlyti, kad būtų imamasi tinkamų priemonių mūsų padėtį le
galizuoti, duodant oficialų pareiškimą tuo reikalu.

(2) Remiantis Jūsų instrukcijomis,visiems EVW leidžiama dir
bti tik tam tikrose pramonėse,kaip pav.žemės ūkyje,anglies ka
syklose, tam tikros srities tekstilės pramonėje ir metalo fabri
kuose. Tarp lietuvių EVW darbininkų yra nemaža daktarų,dantų 
gydytojų,architektų,inžinierių,agronomų,technikų ir amatininkų, 
kai kurie su aukštomis kvalifikacijomis ir ilga praktika savo 
darbe.Tie asmenys dabar nenaudingai naudoja savo patyrimą žemės 
ūkyje ar kitame darbe,kur reikalinga grynai tik fizinė jėga. 
Jei jiems būtų leista dirbti jų profesi jose,jie galėtų daugiau 
prisidėti prie šio krašto gerbūvio.Todėl mes prašome Jūsų,imtis 
žygių praplėtimui sąrašų apimtįes.kad kiekvienas galėtų būti 
samdomas jam artimo.je darbo branžoje ir kad asmenims su specia
liu išsimokslinimu būtų leidžiama dirbti savo specialybėje,pa
gal jų turimas kvalifikacijas.

(3) DP perkeliami iš Europos Į kitus kraštus nuolatiniam ap
gyvendinimui , yra paliekami specialiam rėžime tam tikrą laiko
tarpį ( Kanadoje-10 mėnesių, USA-2 metus,Austrai!joje-2 metus) 
Mes prašome nustatyti terminą, kuris nustatytų visiems EVW ter
miną palikimo specialioj Darbo Ministerijos žinioj ir kuriam 
pasibaigus būtų tvarkomi D.Britanijos bendru darbo Įstatymu, 
kaip ir visi kiti vietos gyventojai.

(4) Yra nemažas skaičius lietuvių EVW,kurių šeimos laukia 
atvykimo į D.Britaniją.Nuolatinis jųatgabenimo delsimas atro
do daugumai visai be priežasčių.Dar daugiau,-dabartinė nepasto > 
vi tarptautinė padėtis kelia gilų susirūpinimą jų šeimų ar arti
mųjų likimu.Ir už tikrinimą s, kad jų artimieji bus atvežti dar 
šių metų bėgyje,mūsų manymu,turėtų puikių išdavų.

(5) Pagal dabartines taisykles,tiktai artimi EVW giminės tėra 
Įleidžiami Į šį kraštą (argumentus čia,dėl vietos stokos,nepa
duodame Jie d. ) . Prašoma praplėsti galinčių įvažiuoti asmenų sąrašą

(6) Tarp EVW yra daug tokių atsitikimų, kad šeimos nariai turi 
gyventi atskirai,toli vienas kuo kito. (Dėl vietos stokos sutrim 
pinta.Red.) Prašoma užjausti ir suprasti prašančias persikėlimo.

( Seka lojalumo pareiškimas ir išreiškiama viltis,kad šis 
raštas bus išklausytas. Gavus Darb.Min.atsakymą,-painformuosime  
Gerb.skaityto jus apie jo turinį.)

netiki imas

ų pareika- 
■š mus atsi-

zonos "Liatr

Pietų Amerikos moteris Amelija 
Garcia atsirado Londono areė- 
drome,perskridusi Atlantą,nes 
ji stovėjo klaidingoje eilėje.. 
La Guardi ja areodrame.New Yorke 
Ji norėjo skristi Į pietų Ame
riką, Argentinon, bet stovėjo ne 
toje eilėje,bet ten,kur žmonės 
sėdo skridimui Į Londoną. Ji ne
turėjo nei vizos,nei bagažo ir 
nemokėjo kalbėti angliškai.. 
Po vienos valandos "vizito" An
glijoje, ji nuskrido atgal Į 
Ameriką...

NEPAMIRŠKIME PRATĘSTI
PRENUMERATOS

Sąjungos Centre galima gauti 
gaidų-

K.V.Banaičio ^Liaudies dainos 
St.Sodeikos Šiaurės pašvaistė 

Kaina (abi)- 2/6.
Mergaites dėmesio! Esu 28 m. 
noriu susirašinėti su lietuvai
te vedybų tikslu,ne senesne 25m 
Suinteresuotos prašomos rašyti 
laiškus šiuo adresu-uasinskas 
Vincas,E.V.W.Hostel,Newgate St. 
Nr.Hertford.

Žemiau išvardinti asmenys pra
šomi savo adresas pranešti Są
jungos Centrui - Pęanckevičius 
Petras,Valeika M.,Zvingilienė 
Mari ja,Midus Nikodemas, Pareš- 
tienė Marija, Juralavičius Jus
tinas, Gailiūnienė Juzefą, Nar
butas Vladas, Jakutis Aleksan
dras, Bagdonavičius Kostas, 
Lukoševiftiutė Birutė.

Esu 30 m.lietuvis,noriu susira
šinėti su Bristolio apylinkės 
lietuvai tėmis.Rašyti-Staff-12, 
Y J4.C.A.Hostel Hambrook,Nr. 
Bristol.
Esu 25 m.pageidauju susirašinė
ti su lietuvaite. Suinteresuo
tos rašykit - Membership Card 
3881,Miners Hostel Oakdale,Nr. 
Blackwood,Mon. S.Wales.

ATSILIEPKITE giminės ir pažįs
tamieji. Ra Syti šiuo adresu - 
P.Juodvalkis, Trelisk Hostel, 
Nr.Truro Cornwall, England

AUKŠTOS KLASES LONDONO
ir Kontinento siuvėjai tu- ; 

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

MAURICE,
9,BURTON St. NOTTINGHAM .

(telef.40832 ) arba
12, NEWLAND , LINCOLN .

( telef.Lincoln 10949 )

Alperavichus arba Alperąvit so
ns s Abrasha,išvežtas iš Kauno 
Į Dachau ir Auschwitz. Austin 
Anna Lena g.3.4.1919, paskutinės 
žinios iš Poggelon.Macklenburg. 
Austin He inr i c hi s, ZOau paskuti
nės žinios iš Poggeoloot. Baja- 
lis Alfonsas g.1910,Bajalis Al
gis, Bajalytė Danutė,Bajalytė 
Zene,visų Bajelių paskutinės 
žinios iš Guestrow,Macklenburg. 
Balbach Anatol g.1927 Boyno, 
Balčiūnas Leonas g.1913.Škoti
joje, paskutinės žinios iš Vil
kaviškio, Baliūna s lesif Mihay- 
leivich,g.1913 Vaikiškiuose, 
išvežtas iš Kauno Į Vokietiją, 
Baltras Jonas Žiūre,g.1885. 
išvežtas Į Vokietiją, Bardaus- 
kaja Freskovia g.1922,paskuti
nis adresas-Kurtojany, Becker 
merg.pavard.Derfert Anna,g.2o. 
4.1894 Butvilišiuose,. Benevi- 
čius Macas,pa skutinis adresas 
Bitužių km.dabar gali būti DP 
Vokietijoje, Beniakonsky Rina, 
12 m.amž.g.Vėlniuje.
Jie patys ar asmenys žiną jų 

dabartinius adresus prašomi 
atsiliepti- I.R.O. Internatio
nal Tracing Service HQ ,

(16) Arolsen,Kr.Waldeck, b.Ka
ssel, Germany. '
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