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KONC&A7AS COVJTA/rAy
• niekad lietuvių tautos sū- 
ir dukros nebuvo taip išblaš- 

i po visą žemės rutulį,kaip 
ndien yra .Imiekad nėra bu- 
taip reikšmingi ir giliai iš
mani šie dainos žodžiai,kaip 
ša dienose.Šiandien mes turi- 
iitą galingą lietuvių tautos 
sios ginklą-lietuvišką dainą, 
1 mus guodžia ir ramina, o ka- 
ir atskleidžia mūsų kultūri- 
ir menines vertybes, kurios 

jtos, įpintos ir įniūniuotos 
Jioje meliodingoje lietuviš- 
e dainoje.
loto 3od. iš pilkos kasdieny- 
Ir svetimų dulkių ištraukia 

.atvykę mūsų menininkai, su 
o dvasiniu lobiu.Salė pilnu- 
1,‘anglai, lietuviai, lenkai, 
iiir jugoslavai.Dauguma jų 
o atvykusių iš tolimesnių 
vykių.Didesnis kiekis buvo 
rkąs iš Market Harborough su 
uzmickiu priešaky.Visų vei
sė žaidžia nekantrus laukimas- 
Šis laukimas neapvilia nei 
’.Scenoje mūsų solistai su- 

i tai ir išleidžiami aplodis- 
,q audromis.Didžiausią įtam- 
tlausy to juose pasiekia Stasio 
inausko ir Izos Motiekaitie- 
i Išpildytos lietuviškos dai- 
ir opcrį ari jos, kurie savo 

ingals balsais,giliu įsijau
ni ir savotišku, tik jiems ži- 
u išgyvenimu užimponuoja kie 
aną klausytoją ir susilaukia 
ų aplėdismentų audros, iškvle- 
nt iki kelių kartų.Gražiai 
lido Alia Kalvaitytė operos . 
Jas: "Don Carlos"ir"Il Trovat 
'ir Ipolitas Nauragis”Faustą” 
iavilijos Kirpėją.Kuri e taip 
tas pačias klausytojų sim- 
Ijas laimi kaip ir pirmieji.

B vai ir darniai visiems so
stas akomponavo prof.Vladas 
Bbėnas.Pas i sekimas milžiniš—

Menininkams įteikiamas gėlės 
ir pasakomos sveikinimo kalbos! 
lietuvių,Lenkų ir ukrainiečių 
bendruomenių atstovų.

Mūsų mieliems solistams ten
ka palinkėti,- tenenuvysta gėlės 
Jūsų rankose begarsinant mūsų 
tėvynės Lietuvos vardą,iki grįši
me į tėviškės klonius,kur nuolat 
vėl linksmai skambės šienpiovėlic 
ir grėbėjėlės lietuviška daina, 
o Jus matysime lietuvių tautos 
kultūros ir meno centruose - Kau
ne ir Vilniuje.

Viktoras D-kas.

ANGLŲ SPAUDOS

ATSILIEPIMAI

APIE

MŪSŲ MENININKŲ

KONCERTUS

EVENING NEWS (Glasgow 22.IV.48) 
Dainuodami savo gimtąja kal

ba keturi lietuviai įsa Motekai 
tiene,sopranas,Alia Kalvaityte 
mezzo-sopranas,Stasys Baranaus 
kas tenoras ir Ipolitas Naura 
gis,bosas davė puikų koncertą 
vakar vakare M’ Lellan galeri
joje.

Pirmoji programos dalis su 
sidėjo iš tautinių dainų atlie 
karnų su giliu jausmingumu ir 
puikiu atlikimu kas nustelbė 
kalbos sunku- mus. Arijos iš 
gerai žinomų operų sudarė an
trąją programos dalį.

Esant tokio aukšto standar- 
to dainavimui,ką nors iškelti 
į pirmą vietą galima tik pagal 
asmeninį pasirinkimą,kaip tai 
arija iš "Pajacai" (tenoras), 
ir Don Basilio arija iš "Sevi

KOVOS PLEČIASI, ATIMDAMOS VIS NAUJAS VIETOVES. BRITŲ

KARIUOMENEI SIUNČIAMI PASTIPRINIMAI

klestina tebevaidina svar 
įsią vaidmenį užsienio po- 
.koje.Padėtis yra labai mig 
i, gi JTO dar nepriėjo prie 
įtino sprendimo.Tikimasi prl 
tėti arabus ir žydus prie 
aubų, bet tuo tarp^ kraujas 
stinoje liejasi. Šventasis 

■žolinos miestas yra didelia 
tgsvojuje ir bijomasi,kad vi 
■s brangios vietos,bei pas- 
jįi Šventojoje Žemėje gali 
B sunaikinti ęasekoje civi- 
go karo tarp žydų ir arabų, 
jjeniažai susidomėjimo sukėlė 
■įmtimas britų kariuomenės 
aulų į Palestiną.Imant dėm- 
įtkad Anglai savo mandatą 
■uodą gegužės m. 15 d. ir 
I tada atsisako nuo bet ko— 
■ atsakomybės toje neraau- 
gplyje.Toks jų,žygis kelia 
ariu spėliojimų.Kariuome- 
įbustiprinimų pasiuntimas 
pinamas tuo, kad britai no- 
■laikyti tvarką, tol, kol jie 
j ten atsakomybę.Šiuo metu 
arinės pajėįos yra tiek sil 
ąkad

viai įsikišti.Tačiau ten,kur 
britai įsikišo,tvarka buvo at
statyta ir karo veiksmai sustab 
dyti.Ir Jeruzolime žydai buvo 
gavą ultimatumą sustabdyti ka
rą, bet jie to nepaklausė.Bri
tai atkreipė prieš juos savo 
ginklus, Ir žydai buvo priver 
sti padaryti paliaubas.Tokių 
įvykių jau buvo ir kitose Pal
estinos vietose, ir po atsiun
timo naujų sustiprinimų,tikima
si pasiekti paliaubų,kurios tą- 
sis iki tol,kol britai neperd
uos savo nadato (gegužės 15 d.) 
Britų civiliai yra skubiai eva
kuojami iš Palestinos.

Iš kitos pusės pranešama,kad 
arabų kariuomenė,kuri susideda 
iš Transjordan!jos,Sirijos,Eg
ipto ir kitų dalinių,stovi Pa 
lestinos pasienyje ir yra pas 
iruošusi Palestinos invazijai;" 
ateiti į pagelbą Palestinos J 
arabams. 1

įvykių plėtotė gali duoti 
labai daug netikėtumų,nes rei- ' 
kia atsiminti,kad viena,tiek ; 
ir kita kovojanti pusė turi sa-

Mūsų mieli svečiai,menininkąi iš Vokietijos. 
Sėdi,iš kairės į dešiną! I.Motekaitienė, 
I.Nauragis, A.Kalvaitytė, stovi,- prof.V.Ja
kubėnas ir S. Baranauskas.

Ii jos Kirpėjas,"ir duetas "Či 
gonės daina”(sopranas ir mezzo) 

Akompanistas Vladas Jakubė 
nas gavo pilnai užtarnautas ova 
cijas.

The Glasgow Herald (22.1V.48 
Lietuvių D.P. paramai vakar 

Vakare įvyko koncertas M’Lellan 
galerijose kuri, davė lietuvių 
operos daininkai,kurie patys 
yra D.P. Ypatingai tautinėmis 
dainomis jie davė puikų mu
zikos atlikimą,kuri retai čia 
girdima. Antroji dalis,daugiau 
šiai susidėjo iš pažįstamų 
operų.
The Highlands News (24.IV.48) 

Keturi Lietuvių operos dai- 
ninkai dalyvavo Lietuviiį Euro- 
--------------------- ■ ų d.arbininkų gy- 

Lochaber apylinkėjevenančių

surengtame koncerte Fort Will
iam rotušėje. Publikos buvo 
daug ir aukšto lygio.

Dainavimas p.p. Alia Kalvai
tytės, įsa Motekaitienės ir p.p. 

I Ipolito Nauragio ir Stasio Ba 
ranausko buvo aukščiausio lygio 
ir p.V. Jakubėnas buvo labai 
pajėgus akomponatorius.

Programa susidė jo iš lie
tuviškų dainų ir arijų iš ge 
rai pažįstamų operų k.t. "Tos— 
ca" "Aida","Pajacai","Troba- 
duras","Faustas" ir "Sevili
jos Kirpėjas".

Šerifas Cameron-Miller iš
reiškė. kiekvieno dalyvaujan
čio nuomenę dėkodamas solistams 
ir pridūnė, kad labai neįpras
ta girdėti tokio aukšto lygio 
dainininkus Fort William.

««!««

Mūsų sostinė Vilnius, Katedra ir Pilies bokštas

"mac ena t us"-rėmė jus.
Žinoma,gal ir pavyks atsiek
ia ikinų paliaubų,ypač, kadti laikinų paliaubų,ypač,kad 

Britai sutraukia savo kariuome
nę į Palestiną,bet toji laiki
noji "taika" ar tik nebus tik 
paprasčiausia tyla prieš audrą. 
Juk toji diena,kada britai vi
sai paliks Palestiną jau nebe
toli.jos nepajėgia efekty-

Jeruzalės vaizdas. Nuotraukos dešinėje ( du balti bokštai ) 
švento Kapo bažnyčios, viduryje ( pažymėta X ) Uolos Katedra, 
ir Uolumoje,ant Alyvų kalno,matoma Dangun Žengimo bažnyčia.

Šioje,visam krikščionaiškam pasauliui brangioje vietovėje 
kas kart labiau įsiliepsnoja pilietinis karas,kuris gali at
nešti nepataisomų sugriovimų istoriniems pastatams.

Si Sąjunga,kurią sudaro Bri 
tani ja,Prancūzija ir Benelux 
valstybės,daro didelą pažangą. 
Pereitą savaitę įvyko du svar 
būs pasitarimaiIvienas karini
ais reikalais,kitas ekonomini, 
ais,

Londone buvo susirinką tų 
valstybių karo ministerial su 
štabų viršininkais ir aptarė 
svarbius reikalus,liečiančius 
tų valstybių saugumą. Nutarim
ai yra slapti,bet iš viešai pa 
skelbtų biuletenių paaiškėjo, 
kad buvo svarstomi klausimai 
susi ją su tų valstybių kari
nių pajėgų integravimo,ginklų, 
lėktuvų ir p. suvienodinimo.be 
ndro-vienodo apmokymo,bendrų 
karo pratimų nravedimo,bazių 
įsteigimo įvairi ose valstybė
se,kuriomis galės naudotis bet 
kuris Sąjungos narys,bendro gy 
nimosi plano sudarymas ir t.t. 
įsteigtas nuolatinis karinis 
komitetas,kuris susidės iš šta 
bų viršininkų,ir kurio buveinė 
yra Londonas.

Briuselyje gi buvo susirin 
ką minėtų valstybių Finansų 
Ministerial ir tarė si ekono
miniais Vakarų Sąjungos.reika 
lals.kur prekybos praplėtimo 
klausimas,tarp Sąjungos narių, 
užėipė svarbiausią pasikalbėji
muose vietą.

( nukelta į 3 pusi.)

/VZ7V/V/ T£L£Gfin- 
MOS pns£uos

Iš paviršiaus atrodantis men 
kas dalykšįis išsivystė į dide
lės reikšmes politinį įvykį.D, 
Britanijos Darbo Partijos vid
aus gyvenime ir sukėlė daug tr
iukšmo Darbo Partijos narių ta n 
pe.To viso pradžia buvo telegra
ma, kurią pasiuntė apie 40 dar
biečių Italijos socialistų va
dai Nenni,kurioje sveikinami 
Nenni partijos socialistai ir 
linkima jiems pasisekimo per 
rinkimus. Tame, atrodo,negalė
tų būti nieko blogo,tašiau tosVlj Duba, ui “K. U uaClaU UU3
telegramos siuntėjai turė jo 
nukentėti. Mat Nenni ir jo so
cialistai susidėjo su komunis
tais ir ėjo į rinkimus vienu 

- sąrašu.Dėl to,Anglijos Darbo 
Partija jų išsižadėjo ir sa
vo palaimą atidavė kitai Ital
ijos socialistų parti jai, kuri 
atskilo nuo pirmosios ir nieko 
bendro nenori turėti su komun
istais ar Nenni socialistas.

Anglijos Barbo Pertijo^e jau. 
nuo senai yra keletą prokomunis
tinių parlamento narių,ir jie 
ne kartą kritikavo Bevino už
sienių reikalų politiką,kuri, 
jų nuomone,yra antirusiška,ir 
atseit,antisočialistiška.Jie 
buvo jau ne kartą įspėti ir 
jiems pagrąsinta.Darbp Partij
os vadai yra susirūpiną išlai
kyti vienybę partijos vidaus 
gyvenime ir dėlto turėjo imtis 
griežtesnių žygių,kad užkirsti 
kelią tolimesniems išsišokimams 
kurie eina prieš oficialią par
tijos politiką.Po ilgų svarsty
mų ir turimų Darbiečių Vykdoma
sis Komitetas nutarė vyriausią 
Nenni telegramos iniciatorių, 
John Platts-Mills, iš partijos 
pašalinti,© kitiems 20 tą tele
gramą pasirašiusiųjų pasiųsti 
ultimatumą,kad jei jie nepaža
dės laikytis ateityje bendros 
partijos linijos,jie irgi bus 
iš partijospašalinti.Dalis iš 
Jlį tokį pažadėjimą davė, ir dėl 
to prieš juos kitų žygių nebus 
imtasi. Pašalintasis Platts-Mills 
ir toliau pasilieka parlamento 
nariu,bet jis jau negalės skai
tytis nariu Darbo Parti jos,bet 
greičiausia pasirihks būti "ne 
priklausomu".Jis dargi pareiš
kė,kad jeigu jis patirs.kad jo 
rinkėjai (Finsbury rajone) Juo 
toliau nepasitiki,jis atsista
tydins, ir tada turės būti nauji 
rinkimai. Platts-Mills tada ga
lės irgi būti kandidatu,tik jau 
ne darbiečių partijos.

Kiti 20,Nenni telegramos pa
sirašiusiųjų, pareiškė vienokį 
ar kitokį pasiteisinimą ir prieš 
juos jokių drausmės žygių nebu
vo imtasi. Vieni sakė, kad jie 

nežinoję.kad ta telegrama būs
ianti siunčiama Nenni,kiti ma
nė, kad Nenni socialistai kaip 
tik esą tie, kurie su komunis
tais nesą susidėję,dar kiti gi 
teisinosi,kad jų parašai po te
legrama buvo padėti be jų ži
nios ar atsiklauslmo.Tiems ne
normalumams ištirti konservat
oriai pareikalavo paskirti sp
ecialią parlamento narių komi
siją, ir pravesti debatus par
lamente, kad užkirtus kelią 

tokiems aktams.^ateityje

Vienas iš energingiausi 
nizatorių arabų kovos u 
stinos laisvą, karalius 

ABDULLAH.
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GYVENAMASIS LAIKAS
Rašo - S. L

AKTUALIOMIS TEMOMIS

Rašydami straipsnius laikr
aščiams,mes kai kada nukryps- ■ 
tam* į smulkmenas iki susika- 
rikatūrinimo.Žinoma, slidinė ji- , 
mas paviršiumi ir žnaibymasis 
lengviau įmanomas,negu nuosek
lus esminių klausimų nagrinėji
mas. Prlsiskeitėme įvairių da- 
lykų.net apie keistą mūsų rū
šiavimą į pataikaujančlūs,į 
karštakošių entuziastus ir į 
zirzi!us, kuriuos praminė dru
geliais.B uvo ir tokių,kurie 
pasišovė saviškius tramdyti 
ir gė dinti.o šeimininkas gintį 
lyg jie būtų skriaudžiami ir 
bejėgiai.

Man atrodo,kad šiuo metu 
visi mes esame vieno stogo ir 
kad mūsų nepavydėtina dalia vie 
noda. Suprantama,mūsų tempera
mentai skirtingi! vieni esame 
santūrūs ir kantrūs,kiti viskam 
abejingi,treti jautrūs,ketvirti 
užsispyrėliai. Tatai natūrali!. 
Bet mes neturime užmiršti sa

vo skaudaus likimo,bendruomeni
nių reikalų.dorovingumo ir ne
galime išleisti iš akių mūsų 
santykių su darbdaviais.0 raš
inių panašiomis temomis bene 
labiausiai pasigendame.Bent jų 
per maža.

Tikrovė rūsti,gerbiamieji, 
ir me į liausi pamotė - ne mot
ina. Šiandien mes čia esame tik 
darbininkai,atvežti pagal sutar
tis,kurių sąlygas suraSė viena 
pusė ir kurios gali būti pagal 
reikalą keičiamos ar savanaudiš
kai aiškinamos,nes jokio tų su
tarčių garanto neturtais.Yra tik 
du nuogi faktai! mūsų parašas 
ir samdytojo nuožiūra.Net Lie
tuvos Respublikos Atstovybė tuo 
atžvilgiu neturi balso. Tad Čia 
ir žiūrima į mus,kaip į kandi
datus į žemiausiąjį luomą.

Politinis mūsų veidas pato
gumo dė liai užtušuotas iki 
K.V.W. inicialų.Belieka vidaus 
teisiniai nuostatai.su kuriais 
nesame gerai susipažinę.Darbas 
čia tvarkomas įstatymais ir tai
syklėm! s.Dirbanti e s lems pramonė
je informacijos prieinamesnės, 
bet žemės ūkio darbininkai vie 
nur kitur susiduria su blogos 
valios darbdaviais, kurie net 
prispirti visaip išsisukinėja 
nuo supažindinimo su darbo tai
syklėmis arba aiškina tik sau 
pqlankius paragrafus.Tačiau iš
kyla eibė s praktiško pobūdžio 
klausimų, į kuriuos vengia atsa
kyti net vietos darbo ir ūkio 
įstaigos. Atsargumas ir ignora- 
cija,nesvarbu, bet mes, sunkiai 
airbdami, turime žinoti savo tei
ses, pagal verbavimo skelbimus 
lygias su anglais darbininkais. 
Jei į mus žiūrima tik kaip į 
darbo jė gą.o pinigas mokamas 
tik už prakaitą,tai ir mes ne
turime žiūrėti vergų akimis į 
farmerio, lyg iš malonės,atkiš
tą ranką su šilingais,Tatai net 
žemina. Sąskaitos turi būti aki
vaizdžios.

Dėkingumas,reprezentacija, 
sentimentai ir kitos švelnybės 
savo vietoje,o pilkoji darbo 
diena-savo. Nereikia įsileisti 
5, širdį neapykantos,bet ir sa
vigarbos nereikia prarasti.Yra 
teisingų darbdavių,gerų žmonių 
bet yra ir išnaudotojų.Tad ne 
kiekvieno farmerio šypsena šil
do, nors ji gali atrodyti ir la
bai žavi.Beje, ji visados vie
noda, net laikrodi, darbo metu 
atgal sukant.Bet visados būkime 
nuoseklūs, ne įžūlūs.Tiek verg
iškumas, tiek akiplėšiškumas mum; 
nenaudingas.

Mes žinome,kad jokio santy
kių "įsisenėjimo" tatp darbda
vio ir darbininko nei čia,bei 
kitur nėra. Mūsų ir padėtis ko 
lei kas savotiška,neaiški.Mes 
galime posūniais glaustis prie 
profsąjungos, kur ji veikia,mums 
pažadėta pašalpa,sveikatą pra
radus, bet savo egzistencija ir 
ateitimi tarime Tūpintis patvs. 
nes nieko pastovaus šioje pla
netoje nėra, o ypač šiais lai
kais. Be to, šiandien prieš 
mus guli stipri ir grėsminga 
darbdavio kerta - "Germany", 

įsisiūbavus galima būtų 
ir klaikiau nušnekėti,bet ne
žiūrėkime į tai tragiškai. 
Mus jaudina neaiškumai,blogos 

: sąlygos ir skriaudos. Negeroarl 
yra,bet jų greita laiku sunku 
išvengto.Labiausiai mus veikia 
išvengtinos negerovės, pasitai
kančios skriaudos ir nežinoji
mas .Pavyzdžiui galima būtų daug 
aktualijų pavaizduoti,bet aš 
apsistosiu tik ties keliomis. 
Štai.Kodėl stovyklose nevieno
das maistas,nors kortelė s ir 
mokesčiai vienodi3 Iš kieno lai
ko vežiojimą į darbą! Gauname 
senus dviračius.Kieno lėšomis 
jie remontuojami J Kas apmoka 
už sugaištį pas gydytoją lai- 
kąlKodėl vienoje įmonėje dir
bantieji vedusieji apgyvendi
nami atskirai.Kaip tat išeina, 
kad mūsų mergaitės,tarnaujanč
ios pas farmer!us,dirba nuo 
7 vai. ryto iki 10 - llval. 
vakaro net šventadieniais,bet 
apie jokį atlyginimą už viršva
landžius šeimininkai nenori ne 
girdėti.Ar ligoninėje išbūtas 
laikas įskaitomas į darbo lai
ką atostogų atžvilgiu’

Taigi "nežinomybių" yra per 
akis.Suprantama, visi pasĮkilau 
jame D.B.L.S—gos,laukiame jos

ini cietivos, atsakymo,laukiame 
informed jų.Bet neužmirškime 
vieno, kad S-gos autoritetas ir 
pajėgusias proporcingas mūeų pa
ramai .Čia ir iškyla mūsų sąmo
ningumo reikalas bei S-gos svar
ba. Mes biaurimės Belgijos ka
syklų administracijos elgesiu 
su mūsų tautiečiais,mes baimi
name s ir vietos provincijos 
pareiguHų "neprisišaukimo" po
litikos ir nenorime, kad į mus 
žiūrėtų kaip iš kelmo išspirtus 
Todė 1 mes tarime budėti dėl 
savo teisių vieningi, organizuo 
ti.kaip kultūringi europiečiai, 
kad mus laikytų subrendė liais , 
ir su mumis kalbėtųsi.Atrodo. , 
kad šito nesiekti mes gale Si
me tik susispietę sąjungoje. 
Tik per ją ir politinis pasir
eiškimas bus įmanomas.

Reikia taikintis prie aplin
kybių, kas to nežino,bet reikia 
gintis ir nuo išnaudojimo.Svar 
bu taktas ir apdalijamas. r.r.ikl- 
žadinti ir telkti simpatijas, 
bet negalima prarasti savaimin
gumo, tuo labiau, neneigti tauti
nio solidarumo,nes nežinome,ka
da išmuš valanda,kai sava orga
nizacija bus kaip skęstančiam 

’e labai 
"ponų

■taikintis prie aplin-

ir apdalijamas. Reikie
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PASLAPTINGAS "X" PROJEKTAS 
^AV.-bių politiniai sluoksniai 
diskutuoja apie naujus kovos 
būdus su komunizmu. Atrodo, 
jau įsitikinta, jog lig šiol 
vartotomis priemonėmis nega
lima efektyvai laimėti "šal
tojo karo” ir del to reikia 
pereiti prie politinės, propo- 
gandinės ir psichologinės 
ofenzyvos. Savaime supranta
ma, kad tokie nauji žingsniai 
turi būti visu atsargumu ap
svarstyti. Gal dėl to oficia
lieji JAV vyrai apie tai li
gi šiol tylį nors respubliko
nų politikas Dulle ir sen. Bri
dges mini "X" projektą,kuriuo 
numatoma suteikti paramą už 
"geležinė s uždangos" kenčian
čių kraštų pogrindiniam sąjū
džiui.

valtis net tiems,kuri, 
ir labai jau nekenčia 
komitetų".

Tokios tatai temos 
dien d omina.O ginčus 
metilos.dėl kelnių be 
dėl drugelių ir entuziastų ati
dėkime linksmesnėms laikams.

mus šlan
dė! kos- 
kanto.

Amerikieti lai gerai supranta 
koks pavojas grasia vakarų Eu
ropos valstybė ms nuo komuniz
mo ir mato,kad satelitinė se 
valstybėse tautos valia yra 
bejėgė, o jos reprezentantai 
turi slapstytis pogrindyje. 
Dė 1 to jie ir svarsto,kokiu 

a—

Maskvos komunizmui.
Taipgi yra tikras faktas, 

kad, jeigu būtų prieita prie 
karo,vakarų galybė s vėl įvai
riais būdais imtų remti pogr
indinę akciją,kuri paprastai 
užfrontyje nukreipiama prieS 
karinės reikšmės objektus. 
Apie tai galvoja ne tik amer
ikiečiai, bet ir anglai .Nese
niai min.Morrison viešoje kal
boje išreikškė biltį, kad, kaip 
ir Hitlerio rėžimo metu, stip
rus pasipriešinimo sąjūdis 
pasireikš kontinente prieš 
naująją tiraniją.

Moralinė "X" projekto reikšta 
Ta proga verta atsiminti

Lietuvoje vykstantį pogrindinį 
sąjūdį.Pastarųjų dienų metu i? 
spaudos sužino jome, kad parti
zanai ne tik veikia su ginklu 
rankoje,bet ir su plunksna,re
gistruodami visus negailestiir j 
go okupanto nusikaltimus. Ne- i 
senai taipgi skaitė me mūsų

—Laisvės kova.nemenkė daaa 
dė 1 gausumo aukų ir kraujo, 
vis aršė ja.Broliai,išbaigė 
amuniciją,susisprogdina,kad 
neatpažintų veidų.Tuo apsau- 
gojarna šeimos nariai,jeigu 
dar lig šiol "neapsaugoti". 
Mūs t; eilė se yra ir sesių. 
Mums kritusiems nė ra ne tik 
kąpuose.bet nei žemėje, pake! 
ėse, vietos.Dažną lavoną Nemu
nas išneša arba gyvuliai sai
da.

-Mes kviečiami Jus ir visj. 
or utinį pasaulį padė ti kove! 
prieš "išlaisvinto jus".Mes dj 
vėm jau daugiau,negu, kad nū 
sų laisvė galė tų kainuoti. 
Mums paliko kova ne tik dėl 
Tėvynė s egzistenci jos,bet ir 
už tai, kad kur nors pasaulyj! 
liktų laisvas ir gyvas žmogusJ

Ar bereikia kalbėti, kokioj 
reikšmė s turėtų amerikiečii) 
efektyvi pagalba mūslį kovoja 
tiems broliams 1 Jau vien Ame
rikos susiinteresavimas jų ko
vos eiga atneša galingo mora
linio sustiprinimo.

gegužės -

gegužės -

NAUJI TRANSPORTAI atvykstanč- 
ių iš Vokietijos DP stovyklų į 
Angliją. kurių tarpe lietuvių 

30 balandžio-

būdu galingąją pogrind 
|lią išnaudoti,besiprie

DEMES10 MINININKAMS!
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vyrai ir 
motrys.
vyrai ir 
moteris .
vyrai ir 
šeimų.

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdyba skelbia

KONKURSĄ 
Sąjungos antspaudo projektui. 

Antspaudas apvalus,turi įrašus lietuvių ir anglų 
kalba,viduryje emblema,komponuojama laisvai. 

Projektus siųsti iki 1948.liepos 15 d.
Uždarame voke autoriaus pavardė ir adresas,ant voko 
slapyvardė

Ko galima būtų laukti.
Didelės reikšmės dabarties 

metu turi efektinga informac: 
ja .Ne be prasmės dėl to past
aruoju laiku Amerikos radijas 
duoda puikių trancliacijų Let 
kijai,Rusi jai, Vengrijai ir 
kitoms satelitinė ms valstyt* 
ms. I

Mūsų partizanai turi.be q 
jo,bent radio pri imtuvus .Kieil 
viena žinia,Liečianti Lietum 
ir jos kovas dėl laisvės,būt 
naujas impulsas dar energinę 
iau kovoti,informuojant Žinot: 
mases.

Tegu tad pogrindinis Liet: 
vos sąjūdis bus stiprinimas 
nors neilgomis radijo audio! 
jomis,- ak, klek daug jau bi 
tų padaryta.

Tik ką atliktoji kelionė buvo išvarginusi mus ir 
mes sėdėjome patogiai atsilošą foteliuose ir ilsėjo
mės. Mus supo gili tyla. Mes girdėjome viens kito al
savimą, ramų ir patenkintą ir toji gera tyla tąsėsi 
ilgai,o gal ir ne,juk poilsio buvome taip reikalin
gi,o ilsėtis buvo taip smagu,kad šis laikas bėgo ne
skaičiuotas minutėmis.

Staiga nuskambėjo jo juokas!
Juokas buvo toks svetimas jam,negirdėtas. Ir bu

vo toks netikėtas šioje poilsio valandoje,kad aš,ka
ip elektros srovės užgautas.atsisėdau ir nustebąs 
žiūrėjau į jį.

Jis dar valandėlę skaniai kvatojosi ir tik po to 
suŽiūro į mane ir,lyg atsiprašydamas,pridėjo ranką 
prie krūtinės.

Nekurį laiką mes abu tylėjome. Neklausiau aš jo 
kokia buvo priežastis juoko; nieko nesakė ir jis man. 
Ir taip būdavo dažnai tarp mūsų. Bet šiandien toji 
tyla ėmė pykinti mane. Iš viso jutau,kad paskutiniu 
laiku dariausi labai nervingu ir dažnai mane suerzin
davo maži niekai,kurių ankščiau,tiesiog, nepastebė
davau.

Po trumpos valandėlės sužiūrau į jį klausiamai. 
Jis puikiai skaitydavo mano žvilgsnį, suprato jį ir 
dabar. Pasižiūrėjo į mane,šyptelėjo,ir iš lėto,kaip 
visada,kad jis darydavo,pradėjo!
- Sekiau vorą.. .Ten jis,- parodė akimis už žvakydž- 

ių kampą, - matote. Ir žinot,kada tik aš pamatau vo
rą, jis visad man primena moterį...

Jis nutilo.Pasižiūrėjo į mane,nukreipė žvilgsnį 
į voro padarytąjį tinklelį ir tik po geros pauzos, 
svajodamas, tyliai, kimiu balsu kalbėjo, kalbėjo lyg 
sau,o ne man!
- Voras ir moteris pina tinklus...Voras ir moteris 

daro juos taip Įmantriai plonus,kad niekas jų nepas
tebėtų...Ir voras ir moteris vilioja į juos aukas... 
Sugavę auką,švelniausiai įvynioja į aukso siūlus, kad 
tuose pataluose auka rastų sau mirtį...

Jis žiūrėjo vis į tą vietą,kur buvo mažas voro 
tinklelis. Blizgėjo jis saulėje,pamažu supėsi lin
guojamas mažo skersvėjo.

Aš buvau nustebintas. Jis niekad taip nekalbėda
vo. Kol aš sumečiau ką jam pasakyti, jis vėl pradėjo!
- Voras ir moteris nepasitenkina viena auka. Jie 

abu atkaklūs medžiotojai ... ir jei medžioklė vyksta 
gerai,tokių į šilką suvyniotų aukų vis daugėja ir

daugėja...Atsargų mėgėjas.lygiai kaip voras,taip ir 
moteris.

Tylėjome abu. Jis susimąstąs vis tebežiūrėjo į 
kampą,aš laukiau jo kalbos toliau. Mačiau,kad jis 
gyvena atsiminimais,žino jau,kad jo gyvenimas buvo 
audringas,bet tada aš taip dar mažai jį tepažinau.

Mūsų tarpusavio santykių keistumas neleido mums 
viens kitam atverti širdies,Išsipasakoti. O ir iš 
viso,jis buvo labai nekalbus,užsidarąs.

Staiga jis vėl nutraukė tylą,bet jo balsas buvo 
jau pasikeitąs,aiškiai liūdijo,kad jis buvo susijau
dinąs 1
- Matote...jis žudo savo auką!..Ir kaip tai ramiai, 

apgalvotai viską atlieka. Būkite malonus,pasekite 
jį...

Mes abu žiūrėjome į tą kampą ir sekėme voro,kovą 
su maža musele. Aš ne tiek žiūrėjau į voro atlieka-

mus manievrus, kiek galvojau apie jo keistą pasija 
timą ir susijaudinimą. Mano mintyse virė darbas,: 
ieškojau bent mažų nuotrupų iš jo pasisakymų,kad 
pateisinti tik ką vykusį ir tebevykstantį jo keis 
tą elgesį ir kalbas,bet mano pastangos buvo velt 
aš nieko ir niekad neatsiminiau.kad jis kada nors 
būtų kalbėjęs panašia tema. Buvo jis puikus medi: 
to jas. Prityręs ir didelis žinovas rytų papročių 
puikiai pažino žmones, su kuriais mes dabar susit 
davome.bet niekad,o niekad jis man nebuvo nei ps 
žodžio užsiminąs apie moteris ir dargi taip keis 
mis aplinkybėmis ir taip dar keistesnių palygini

Mano mintys buvo toli. Aš skendau savo ir jo Į 
venimo prisiminimuose...

Pamačiau,kad jis pamažu atsilošia fotelin ir 
simerkia. Mačiau,kai jo veido ir viso kūno raune: 
iki šiol buvę įtempti,atsileidžia. Galva nusviro 
krūtinės ir išgirdau tylų, labai tylų, atodūsį, .ir 
ne man,bet sau kimiai ištarė! '
- Ir voras ir moteris neturi širdies...
- Ir tigras...- pridėjau aš.

Kodėl aš tai pasakiau, nepa si jutau. Ar veikė ? 
kutinės medžioklės įspūdžiai,ar buvau pagautas 
keistos nuotaikos kuria,mačiau,jis ~ '
labiau „u.-tebau,kai jis energingai 
tu balsu ištarė!
- Jūs apsirinkate,pone;

Stojo kurti tyla. Mes žiūrėjome 
tylėjome.
- Jūs apsirinkate, - pakartojo švelnesniu balsu, 

mažu atsistojo ir nuėjo prie atdaro lango.
Ten jis liko ilgesnį laiką tylus,susimąstęs.
Vėsus oras gaivino, jis,mačiau, su mals

mu traukė orą į plaučius, giliai kvėpavo. Jo susi 
dinimas pamažu slūgo. Sunkiai pakėlė ranką, perbr 
kė jąja kaktą,plaukus ir giliai atsiduso. Ir po 
zos, jau nurimusiu balsu, vėl taip,kaip paprastai 
kalbėdavo,- ramiai,šaltai,pasakėt
- Jei jūs leisite,aš jums papasakosiu tris mano 

venimo pasakas...Pasaką apie tigro širdį.... 
Pasaką apie vorą ir moterį ir....- jis nusišypso 
o tame šypsnyje buvo tiek skausmo ir kančios...
- Ir...trečią pasaką apie vienintelį,tikrą ir p 

tovų žmogaus palydovą...kančią...
( bus daugiau)

gyveno. Bet 
atsisėdo ir t’

viens i, kitą
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repeticijų. Visi Laukiam,gal

53STER* IS Mieste ir apy- 
es daugelyje mažesnių mie
lų yra apsigyveną nemažai 
avių. Centras yra Manches- 
s,-Lietuvių Klubas, -mažu- 
kambarėlią parteryje ir ki- 
viršuje. Šeštadieniais,kai 
žiuoja iš visų pusių po 
utį jaunimo, tai ne tik sto- 
nėra kus.bet sunku ir be- 

1.
lube svarbiausias dalykas- 
i.Kartais jaunieji susibūrą 
t padainuoja,na ir viskas. 
,o veikimo nėra dėl dviejų 
ižasčių, - stoka tinkamų pa
jų, ir nėra kam vadovauti. 
Tiek daug žmonių norėtų tu- 
1 savo nuolatinį chorąvdaug 
buvusių choristų iš Vokie- 

os stipriausių ansamblių),- 
s dirigento, nėra kur daryti

repeticijų. Visi Laukiam,gal 
kas nors,kada nors paims į sti
prias rankas...bet jau daugiau 
pusmetis prabėgo ir...nieko.

Tiesa,Eccles’o ir Rochdales 
lietuviai buvo suruošą pasiro
dymą su dainomis ir šokiais - 
kartą anglams,© per Kalėdas sa
viems Manchesteryje ir 16 Vasa
rio pasirodė vyrų choras ir ta
utiniai šokiai. Bet tai buvo 
daryta pripuolamai,vienai ar 
kitąi progai,gi graži pradžia 
turėjo sustoti ir nebesivysty
ti toliau, nes,nelaimė, - tarp 
tų dviejų miestelių per dide
lis atstumas...ir viskas iš
iro. Gaila. O medžiagos vei
kimui yra puikios-su pasiryži
mu ir pasišventimu, reikia tik 
vadovų Manchesteryje. Bet vis 
liekam belaukdami...

Tolivardis

1948.V.7
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Lietuvaitės Anglijoje 
foto B.Brazdžionio

G-ri'Hus

Visą dieną skaitei knygą, 
Bo bičiuli ir pavargo tavo 
ys ir susipynė daugybė vaiz-

MTls ų vyrai,dirbantisji že
mės ūkyje, pietų pertraukos me
tu užkandžiauja.

LIETUVIS STALO TENISISTAS
ŽAIDŽIA PRIEŠ WALIJOS MEISTERĮ

-Aš nesakau jums, kad aš 
prašysiu uš jus pas Tė vą,nes 
pefe Tėvas myli jus,dėl to kad 
jūs mane mylėjote ir tikėjote 
jog aš nuo Dievo išėjau (Jono 
16, 26-7),- kelbėjo meilės 
Mokytojas savo mokiniams,kurie 
atsakė!

-Štai dabar aiškiai kalbi.. 
Todėl mes tikime,kad tu esi 
nuo Dievo išėjus (16, 29-30).

Tačiau praėjo tūkstantis 
su viršum metų, ir žmonės užm
iršo mylėti ir tikė ti. Jie 
užmiršo dvasią,nes visa jėga 
metė si į materiją,užmiršdami, 
jog dvasia neseikėjama mater
ija. Užmiršą gi dvasią, žmo
nės nieko nežino apie didžiau
sią Dievo dovaną - maloną 
žino apie dangiškojo Tėvo

maloną,ne-
> mei-
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Tu. nesupratai kai sakiau, 
d nereikia skubėti,kad nėr. 
kia užmiršti, jog šalia kny. 
s yra dar gyvenimas.

Bet ar verta ir dabar apie 
i kalbė ti,jei tu vistiek 
Įimiršąs gyveni.-

Mirtis ir trumpa žinutė 
T<1 buvo prieš keletą metų.
Mirties siaubas nuvijo juos 

įvisus-kūdikius, vaikus,moti- 
8 ir dukteris,tėvus ir sūnus 
didelto miesto ’slėptuvą.
Sirėnos staugė, boibonešiai 
jo, žmonių širdys alpo.

Kai krito pirmoji bomba,- 
nkiaaukštis namas susverdė- 
|Kai sprogo antroji,visi auk
ai sugniužo.
ĮO bombos vis krito ir krito, 
ss vieną lėktuvų bangą, Lydė jo

g Slėptuvėje buvo tamsu, kaip 
lįste.Ir labai tvanku .Vanduo 
irkšlėmis bėgo iš pramuštų 
BLZdžių.Mirtis spaudė visų - 
jmažų ir didelių - krūtines, 
lUgė, siaubą kėlė .
Klykė vaikai,aimanavo mo
tos, jaunuoliai dejavo.
Ir tada krito dar viena 
įba,paskum dar keletas, 
rp aštrių skeveldrų kraujavo 
stšalusios mė sos gabalai. 
Rytojaus dieną laikraščiai 

Šė .
- Atskrido tūkstantis "Mos- 

ltų",o jų taikiniai buvo -tir
tai apgyvendintikvartalai 
ivo pota tūkstančių žmonių

Laiškas iš Lietuvos.
Staigiais rankų Judesi ai s 

atplėšė pageltusį voką ir iš
ėmė nedidelį sąsiuvinio lakš
telį.

-Matote,laiškas iš tėviŠk- 
ės!-pasididžiuodamas Šūktelė
jo.

Bet kodėl jo veidas taip 
greit pasikeitė. Kodėl taip 
staiga nutilo šaunusis jau
nuolis ir atsikė Lė ,palikus 
pusryčius.

Kodėl . Juk laiškas iš Lie
tuvės!...

Tik vakare pasirodė jaunuo
lis.Svyruojančiais žingsniais 
nukiūtino pas nepažystamą ku
nigą ir pabarškino į duris.

Ko Jis ten ėjo. Juk kunigo 
jis nemėgo,juk Evangelijos žo
džiai jam nieko nesakė.

-Gal galima šv.Mišių...už 
žuvusį brolį. . .LietMroje.

Kaip sužinojai,sūnau,apie 
šią nelaimų.

Jaunuolis padavė mažuįį 
sąsiuvinio lakštelį, kuriame 
buvo parašyta!

-----Kazys miške po egle už
migo...Šiaip viskas senaitos 
pačios ligos,tik nauji kapai..

Gyvenimas ir mirtis miego 
simbolikoje!

Gloucester!© miesto ir apy
linkės stalo teniso tarpklubi- 
nėse pirmenybėse,kuriose daly
vauja 22 sporto klūbai, Brock
worth Ind.Hostelio komandoje 
pirmąja rakete žaidžia žinomas 
mūsų stalo tenisistas Antanas 
Remeikis. Keturių mėnesių lai
kotarpyje sužaidė 17 rungty
nių,kurias visas laimėjo,tarp 
kitų,nugalėdamas Gloucester!© 
meisterius ir miesto rinktinės 
žaidėjus.

S.m. vasario mėn 3 d. Remei
kis žaidė Gloucesterio miesto 
rinktinėje prieš Cardiff rink
tiną, kurios sudėtyje buvo ang
lų internacionalas,Wall jos mei
steris Sweetland,žaidąs šiais 
metais Luxemburge,Mii.dlesex ir 
Londone pasaulio stalo teniso 
pirmenybėse.

Sweetlando ir Remeikio susi
tikimas atnešė įdomią kovą.Te
ko prąfilaimėti,bet iš Remeikio 
pusės buvo parodytas gražus pa
sipriešinimas, ko pasėkoje ang- 

spauda labai palankiai atsi
liepė apie mūsiškį.

Žurnalas "Table Tennis" ra
šo; "Nauji veidai stalo tenise 
iš kontinento. D.P.lietuvis,at
vykus darbams į Angliją..."

Kaip giliai ir gražiai 
nateriją,dvasią ir maloną 
sakė Paycal’is!

-Visi kūnai,firmamentas,žv
aigždės, žemė ir visos Jos be 

neprilygsta mažiaus
iai minčiai,- nes ji visa tąl 
žino, o kūnai - ne.

-Visi kūnai kartu paimti, 
ir visos mintys kartu paimtos 
ir visi minties kūriniai tiek 
neVerti, kiek vienas meilė s 
akths.

—Tai yra tvarka nesibaigian
čiai aukštesnė.

-Iš visų kūnų, kartu paimtų, 
negalima išgauti mažiausios 
minties! tai nebegalima -kito
kios tvarkos.

—Iš visų kūnų ir minčių nė
ra būdo išgauti tikros meilės 
aktoitai nebegalima ir kitokios 
antgamtinės- tvarkos.

O tačiau mes žinome mėgin
imų, atmetančių maloną,nes pats 
žmogus esąs mažas die va s, nerei
kalaująs atpirkimo.

apie 
pa-

Argi Kietzsches "antžmogis" 
neįkūnijo visas germaniškas 
dvasios pagundas. Argi šis vie
nišas žmogus neskelbė,kad did
vyris išpildo savo misiją "jen 
seits des Gut und Boesen"(ana
pus gėrio ir blogio).

Galbūt nejautė Nletzsch* . 
kad jo balsus sapnas apie galy
be, skirtą 1 šr i nkti esi , bus
išpčpuliarintas tūkstančiuose 
knygų ir laikraščių ir numes
tas miniai,iš kurios taip ty
čiojosi. Juk Alfred Rosenberg 
nuo paslapčių apiplėštas Jtietz 
sche.nes pradėjo kalbėti vis
iems vokiečiams suprantamais 
žodžiais. Ssesių dešimtų mili
jonų idealas pasidarė "antžmo
gis".Kiekvienas vokietis žino
jo, kad ne tai gera ar bloga, 
ką sako sąžinė, bet tai,ką nu
tars "neklaidingi" jo rasės ir 
kraujo apaštalai.Gi tie apaš
talai naudojosi kantriu popie
rium, etero bangomis ir.girkš- 
no darni vynĄ,vaizdavo naujo pa
saulio kūrėjus!

-Kuriame naują Europą,naują 
pasaulį! kas nenusilenks,į dul
kes sutrinsime! Kas tad prieš 
mus 2

-Aš!- tyliu balsu atsakė 
kuki1 Tikrovė.—Ne tuščios idė
jos diktuoja gyvenimo teises, 
bet pats gyvenimas,didžiojo 
Kūrėjo vairuojamas, susiran
da amžinąsias idėjas...

Ir griuvo "antžmogis",ir 
••jo griuvimo tragiką dar šian
dien kankina visą pasaulį.

O dangiškasis Tėvas myli 
mus,kai mes tikėdami mylime 
Kristųjfyli ir veda - per 
"antžmogių" kapus, per laiki
nes rudų ir raudonų plakatų 
idėjas,nes Jis - kelias,tiesa 
ir gyvenimas.

Northampton© žemės ūkio sto
vykloje gyvena grupelė lietu
vių krepšininkų. Savomis jėgo
mis baigiama įrengti krepšini* 
aikštelė,tik blogiau su kamuo
liu,- sunku gauti.

Pasitreniravus numatoma su
žaisti rungtynes su Londono Y. 
M.C.A. komanda bei kitomis an
glų ir,kur yra,lietuvių koman
domis .

Sveikintinas reiškinys.
Dviejų sporto entuziastų, Puzi- 
no Leono ir Gladkauskof .Gedimi
no iniciatyva steigiamas Manch

už lango. O gal—vos pasivelka 
voje chaosas!

-----  Juk sveikas buvo.Niekad 
nesirgo.Neseniai gi vedė jauną 
žmoną.Buvo džiugus ir laimin
gas.. .

O karste tuo metu gulėjo 
Vinco lavonas,nes tamsioji ran
ka seniai jo tykojo.-----

esterio ir apylinkės lietuvių 
sporto klubas.Šiuo metu,kol su
sidarys geresnės materialinės 
sąlygos,numatoma kultyvuotis t 
tik šias šakas:krepšinis,stalo 
tenisas,futbolas.

Krepšinio k-dai jau įsigyta 
uniforma,kuriai pavyzdžiu paim
ta gražiausia šių met!į Amerikos 
Bostono k-dos uniforma.

Gegužės 9d.numatoma sužaisti 
krepšinio rungtynės su Chorley 
lenkų k-da ”Karpat",ir stalo te
niso rungtynės su hostelio rin
ktine.

Tai gražus pavyzdys, esant ge
riems norams yra viskas galima. 
Ypatingai džiugu,kad iniciatyva 
išplaukė iš mūsų jaunųjų sporti
ninkų pajėgų, ir tuo pačiu norė
tųsi paklausti, ką gi veikia mū
sų vyresnieji sporto darbuotojai 
Būtų džiugu,kad jie au savo pa
tyrimu ir žiniomis prisidėtų pri 
mūsų sportinio gyvenimo.

Įvairios žinios
Šių metų T.embley taurės finali
nėse rungtynėse susitiko Manch- 
esterio ūhited ir Blackpool vie
nuolikės.

Po įtemptos kovos, kurią ste
bėjo 99.000 žiūrovai,laimė Jo 
Manchesteriottaited,rezultatu4i2.

Londono Ollmpijados 2/3 sėdi
mų vietų, ekonominės jtrlzės su
metimais, paskirta užsienio žiū
rovams.

Dalyvaujant 2o.ooo žiūrovų, 
ChicagoJei įvyko Europos mėgėjų 
/Amato-Po/boksininkų susitlkim 
as su "Auksine Pirštine”-U.S.A»

Šiais metais europiečiai pa
sirodė geriau negu praėjusiais 
metais/kada pralaimejoX4;2/, ir

• susitikimas baigėsi lygiomis818,

MAČIAU AŠ MOTINĄ LYG VIEŠNIĄ.

Kur kryžiais išpuoštos sodybos. 
Kur sielą sotina daina. 
Ten budi amžinoj sargyboj 
Palikus motina sena.

A.S-tis.

Ji liko saugot žemės saujos. 
Šventųjų Tėviškės lauku.
Ji laukia laisvės ryto naujo 
Laukia grįžtančių vaikų.

Mačiau aš motiną, lyg viešnią. 
Ir aš kaip svečias jai buvau. 
Bet meilės jos,kaip saulą šviesią 
Visad juntu-visur matau.

Ne apie tave kalbėjau,mano 
bičiuli, ir tu neturėjai laiko 
pasiklausyti mano žodžių.

Aš nė pats nežiną u, ar pavy
ko man pasakyti,kad didelis 
ir turiningas gyvenimas nesu
telpa į knygas.

Bet tu gali skaityti -----
Kitaip dar kartą nesuprasi ma
nąs ir padarysi išvadą,kad tik 
laukiniai neskaito

Telegrama.
Jis paliko nebaigtą griovį, 

metė į šalį kastuvą ir tekinas 
parbėgo į stovyklą.

-Pone komendante,išleiskite 
trejetai dienųl Štai telegra
mai "Vincas staiga mirė

Išleido.
Jis nenusėdi ezprese ir jam 

atrodo,kad telefono stulpai

Dėl mano laimės Tu aukojai 
Tiek daug skausmingų valandų. 
Dėl mano laimės prie altoriaus 
Vainikus pynei iš maldų

0 aš šiandieną toks silpnutis 
Net padėkot Tau negaliu 
Kol rytų vėjas neliaus pūtąs 
Aš brisiu nežinios keliu.

Tu ten nekantriai manąs Lauki 
Visas dienas,visas naktis, 
O mano laivas vis neplaukia 
Mes prieš bangas-bejėgis jis.

(Atkelta iš 1 pus.)
Prie to reikia pridėti ir 

organizuojamą kongresą Vakarų 
Sąjungai aptarti,kuris, nors ir 
būdamas privatinis (ne vyriau 
syblų organizuojama) visdėlto 
yra gana svarbus.Nuo Gegužės 
m. 7 fl. iki 10 d. Hagoje vyks 
šis kongresas.Jo iniciatoriais 
yra Churchellio vadovaujamas 
Suvienytos Europos Komitetas 
ir kitų Europos valstybių pa
našūs organai, bei federalinės 
organizacijos.Anglijos Darbo 
Partija savo oficialaus prita 
rimo Hagos kongresui nedavė, 
mat Jiems nepatinka,kad Chur 
chillis tai organizuoja.Jie 
gi norėtų socialistinės Euro

pos Sąjungos.Nežiūrint to, ke 
11 darbiečiai į tą kongresą 
važiuoja.

Apie kongreso rezultatus 
dabar, per anksti kalbėti.Gi 
kiek jis mums lietuviams ir 
kitoms bolševizmo pavergtoms 
tautoms turės reikšmės -sunku 
pasakyti.Jeigu jo tikslas bus 
gynimas dar laisvos Europos 
nuo komunizmo ir pasižadėji
mas išvaduoti Rusijos pavergt 
as tautas,- tada jie gaus ir 
mūsų pilną pritarimą.Jeigu kon 
gresas tų dviejų sąlygų neiš 
pildys,tada jo organizavimas 
bus bevertis ir reikš tik dūmų 
pūtimą žmona ms į akis.

Ir slenka metai vis po metų. 
Verkiu prabėgančios dienos. 
Kad laisvės motina nemato,- 
Kad skausmai spaudžia širdį jos

Tik pradžiungu, kai saulė teka 
Motinos veidą joj matau, 
0 jos veide-Tėvynė šneka 
Pranašo lūpų žodžiais tau.

Sako! "Ateis diena lauktoji 
Ašaros lietos perlais liks 
Tėviškės žemėn grįš artojai 
Motina sūnų vėl sutiks.

Nurimkit didžios jūrų audros 
Leiskit man grįžti į namus 
Ten laukia motina pavargus. 
Ten mano vardas bus žmogus!
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INTOS
• BERLYNAS. Vokiečių pollci- 
jos vadas Berlyne Ilans Kanig 
pabėgo iš rusų karinės valdž
ios būstinės į amerikiečių sek
torių Berlyne.
• LONDONAS.Atsakydamas į pak- 
lausimą Parlamente P.N.Edwards 
(Darbo Ministerija) pasakė,kad 
tikimasi šiais metais atgaben
ti į Didž.Britaniją 100 tūks. 
Europos savanorių darbininkų, 
kurių 35 tūks.reikalinga prie 
žemės ūkio darbų, 30 tūks.- į 
anglių kasyklas ir 20 tūkstanč. 
į tekstilės pramonę.
• FRANKFURTAS.Oficialiai pas
kelbta, k»<i š.m. kovo mėn.Vokie
ti jos amerikiečių zonoje buvo 
464 tūkst. išvietintų asmenų, 
iš kurių lietuvių- 32.046, la
tvių- 50.331 ir estų- 18.226.
• HELSINKIS. Suomijos vidaus 
reikalų ministeris Y.Leino(ko- 
munistas) kalbėdamas per radi
ją pasakė,kad Suomijos politi
nėje atmosferoje galima paste
bėti tam tikrą neramumą."Didė
jantis įtempimas tarptautinėje 
situacijoje yra davęs naujų vi
lčių anti-demokratinėms pajė
goms mūsų krašte",- sakė tas 
Maskvos "demokratas"...
• PRAHA. Parlamento rinkimai 
Čekoslovakijoje bus 30 gėgužės.
• LONDONAS. Darbo Partijos Vy
kdomasis Komitetas nutarė paša
linti iš Darbo Partijos Parla
mento atstovą P. J.Platts-Mills, 
už jo bendrą politinę laikyse
ną. Jis buvo surinkąs kitų Dar
bo Partijos kairiojo sparno at
stovų parašus ir pasiuntęs svei 
kinimo telegramą pro-komunisti
niam italų socialistui Nenni, 
linkėdamas pasisekimo Italijos 
parlamento rinkimuose. 15 pasi
rašiusiųjų savo parašus apsiė
mė, o likusius 21 atstovą Parti
jos Vykdomasis Komitetas per
spėjo, kad vienos savaitės lai
kotarpyje apsispręstų,arba bus 
taip pat pašalinti iš Partijos.
• VAŠINGTONAS. JAV Valstybės 
Departamentas ruošia įstatymo 
projektą aprūpinti ne komunis
tines tautas karine pa skola-pa
šalpa, panašiai buvusiam Lend- 
lease įstatymui. Vašingtone bu
vo diskutuojamas jungtinis An- 
glo-Amerikiečių planas Vakarų 
Vokietijai ginti,puolimo iš 
rytų atvė j u.
• LONDONAS. Parlemento atsto
vą s Š,Cocks pakla usė už s i eni ų 
reikalų mlnisterį Beviną,ar jis 
nesustabdytų ginklų tiekimą Are 
bu valstybėms,nes kai kurios 
iš jų pareiškė pasiryžimą užim
ti Palestiną po gėgužės 15 die
nos. P.Bevinas atsakė; "Ne." 
Tos valstybės yra įsipareigo
jusios sutartimi turėti tokį 
pat apsiginklavimą, kaip Britų 
kariuomenė ir stengsimės įvyk
dyti tą sutartį galimai grei
čiau. P.Cocks dar paklausa;
"Ar jūs leistumėt žydamas įsi
gyti ginklus apsigynimui." 
"Atrodo,kad žydai turi geriau
sius ginklus,"- atsakė p.Bevin.
• VAŠINGTONAS.Dėl didėjančio 
tarptautinio įtempimo, JAV jūrų 
laivynas numato turėti iki 1954 
metų 14.500 lėktuvų.
• LONDONAS. Ministeris Pirmi
ninkas p. Attlee pranešė,kad 
šių metų spalių mėnesy Londone 
bus sukviesta pirmoji pokarinė 
Britų Imperijos Parlamentarinė 
konferencija. Užjūrio Parlamen
tų atstovai pradės rinktis Bri
tanijoje rugsėjo mėnesį. Kon
ferencijoje bus svarstomi užs
ienio politikos klausimai,Impe
rijos santykiai su JTO,ūkinis 
bendradarbiavimas,gyventojų iš
skirstymas, gynyba,susisiekimas 
ir Parlamento Vyriausybės atei
tis.
• OSLO. JAV karo laivyno eska
dra, su lėktuvnešiu "Valley For
ge" ( 27.000 tonų) įplaukė į 
Bergeno (Norvegijoje) uostą.

• BERLYNAS. Britų karo vadovy
bė nesutiko,kad komunistų par-

į sa
les

1948. V. 7.

itiNietDiRitizutitrjfi
Nesenai Brazilijos vyriau- .

lybė išleido naujas taisykles, ar leidimai 
guriomis reguliuojama emigran— jon turi b 
tų įsileidimas Brazilijon. Ze- Brazilijoj; 
miau paduodamos tų taisyklių- 
svarbesnės dalys.

Veikiančių įstatymų ribose 
įvažiavimas Brazilijon paleng
vinamas kiekvienam svetimša
liui (vyrui, ir moteliai ), pra
dedant nuo 18 metų,sveikiems 
fiziniai,rimtiems ir tvirtiem 
moraliai, kurie gali patikrin
ti ( vistiek - darbu ar turi
mais piniginiais ištekliais ) 
pragyvenimą sau ir savo šei
mos nariams. Todėl nėra 
būtina emigrantui turėti gimi
nių Brazilijoje. Pakanka, kad 
jis būtų pripažintas naudingu 
ir rimtu ir patenkintų įstaty
mų numatytas "priėmimo sąly
gas",

Brazilijos valdininkai už
sieniuose (konsulatai, komisi
jos) yra įgalioti patys išsprę
sti visus vizų prašymus,kurie 
jiems patiekiami tose šalyse 
gyvenančių asmenų.

Asmenys,norintieji vykti 
Brazil!jon,turi kreiptis asme
niškai ir tiesioginiai į Brazi
lijos konsulatus ir prašyti 
reikalingų vizų.Todėl asmenims 
gyvenantiems Brazilijoje ir no
rintiems parsigabenti gimines 
iš Europos,nėra reikalo kreip
tis į Brazilijos Užsienių Rei
kalų Minister! ją, ar Imigraci
jos ir Kolonozacijos Tarybas? 
Tačiau yra ir išimtys, kurias 
sudaro atvėjai,pažymėti že
miau straipsnyje "Išimtys"

KOKIAS VIZAS IR KAM DUODA

duoti vizų tiesioginiai.Vizos
- 1 atvykti Brezili-

turi būti parūpinti pačioj

a) kontraktuotiems techni-

b)

kams ir mokyto jams;
Brazil!joj veikiančios 
įmonės ir įstaigos norin
čios atsikviesti viduti
nio ir aukštesnio laipsnio 
technikus ir mokytojus 
dirbti jose pagal savo 
specialybe,turi paduoti 
prašymus ( su reikalingais 
nurodymais ) Imigracijos 
Departamentui ( Departamen
to Nacional de Imigraęao ) 
kuris klausimą išsprąs, su
sitarus su CONFEA (Consel- 
ho Federal de Engenharia 
e Agriculture)ir kitais 
Darbo Ministerijos,Preky
bos ir Pramonės ir kitų 
Ministerijų departamentais, 
o rezultatus praneš ir Už
sienių Ministerijos Pasų 
Skyriui,kad būtų suteik
tos vizos.
Šitos vizos bus duodamos 
kaip laikino pobūdžio,kon
trakte pažymėtam laikui, 
bet neilgiau»kaip 3 met. 
f iminės.
. Svetimšaliai,kurie 

apsigyvens Brazilijoj, 
gali patiekti prašymus 
atsikvietimui sekančių 
savo giminių (patiekus 
garantijas jų išlaikym
ui) 
a) 
b)

d)

PATYS KONSULATAI

žmonos
tėvų virš 60 metų 
našlės motinos 
mažamečių vaikų 
netekė juslų dukterų 
globotinių.
Svetimšaliai,kurie

Sunkiose sąlygose pradėjome kurti savąją spaudą Anglijoje, 
nebuvo nei lėšų, nei bendra darbių. Pasišventimas nugalėjo kili 
tis ir pradėjus pereitais metais eiti "Žinių biuletenis" vi? 
to ^Britanijos Lietuviu"-savaitraščiu.

Šiandien padėtis yra pagerėjusi,lyginant su pirmaisiais žl 
gsniais.bet visų statomų gyvenimo reikalavimų dar vis negaili 
patenkinti. Juntame reikalą platėti ir gilėti turiniu, gaunaae 
dešimtimis gražiausių raginimų ir nuoširdžiausių patarimų ly 
širdingai dėkojame tautiečiams už tai. Bet atsiminkime,kad 
pagrindinė mūsų visų savaitraščio tobulėjimo sąlyga-jos prenc 
merątorių skaičius.

Skaitome,kad šiuo metu, jau nekalbant apie seniau čia gyve
nančius lietuvius,vien iš Vokietijos ir Austrijos D.P. atovyk 
lų atvyko apie 5.000 lietuvių. Tai gražus ir didelis skaičius 
reikalingas turėti kas kart didėjančio ir visus patenkinančio 
savaitraščio.

Sąjungos Centro Valdyba ir Redakcija labai gerai jausdana 
tai,nutarė "Britanijos Lietuvį" padidinti ir štai jau ketvlr- 
tas numeris išeina padidintas?

Laukdami ir prašydami ateityje remti "Britanijos Lietuvį" 
rašiniais, patarimais ir pageidavimais, kartu prašome visų tau
tiečių sukaupti jėgas, pravesti propagandą, pasiekti t uos, o to
kių dar yra labai daug,kurie dar neskaito savojo savaitraščio 
raginant juos prenumeruotis ir remti savąją spaudą.

Tikime, kad Jūsų nuoširdžių pastangų rezultate, "Britanijos 
Lietuvis" kas kart galės darytis turiningesnis ir didesnis.

Kartu primename, kad mūsų prieteliai liką Vokieti jo je,kurio 
su didžiausiu malonumu norėtų sekti mūsų gyvenimą ir darbus 
Anglijo j e, gausiai prašosi siuntinėti jiems "Britanijos Lietu- 
vį". bet, deja, dėl finansinių sunkumų visu- patenkinti šiuo se
tu negalime,nors rodoma ir čia gera valia,nemažas skaičius 
savaitraščio siuntinėjamas nemokamai i, Vokietijos Sanatorijas 
kur gydosi lietuviai,stovyklas ir kitur.

Prašome ateiti į talką ir čia - prenumeruokime savo pažys
tamiems, tebegyvenantiems D.P. stovyklose, "Britanijos Lieturį 
Jo kaina-prenumerata siunčiant j, Vokietiją ar kitur į užsieni, 
yra toji pat,kaip ir Anglijoje.

Išsiuntinėjame kvieslį prenumeruotis - duokite jį tiem, 
kurie dar neskaito, praneškite tokių tautiečių adresą - Redak
cija pasiųs jiems susipažinimui "Britanijos Lietuvį".

Tat talkon savajai spaudai ir bendrų pastangų rezultate 
turėsime gerą savaitraštį! ,

D.B.L.S. Centro Valdyba.

Patys Brazilijos Konsulatai 
gali suteikti sekančias vizas 1
1. Tranzito,turistų ir lai
kino apsigyvenimo vizas,— vi
siems, kurie atitinka reika
lavimams Dekreto No.23350 iš 
1947. liepos 5 d.
2. Laikino apsigyvenimo vi
zas;

a) studentams ir stipendi
ninkams ;

b) tarnautojams studijų at
vykusių misijų, kurios 
yra valdžios kviestos, 
ar turi jos pritarimą.

3. Nuolatinio apsigyvenimo vi
zas;

žemdirbiams ir speciali
stams žemės ūkio ir gy
vulininkystės srytyje, 
kurie pasižada dirbti 
kaimų zonose. Pirmeny
bė auodama šeimoms, tu
rinčioms nemažiau tri
jų dąrbingų narių,kurių 
amžius yra tarp 15 ir 
50 metų, 
kvalifikuotiems darbia, 
slaugėms (ams) ir ki
tiems ligoninėse reika
lingiems specialistams; 
tarnams ir tarnaitėms 
nesenesniems 50 metų, 
kurie įrodo šiam darbui 
tinkamumą ir praktiką 
ir kurie atvyksta tar
nauti namuose atvažiuo
jančių,arba jau iš se
niau apsigyvenusių; 
viešbučių tarnautojams; 
vidutinio ir aukštesnio 
laipsnio technikams,ku
rių darbu suinteresuota 
krašto gamyba.

Užsiėmimai,pažymėti raidė
mis ®,L,_c,d,^ ir f.'turi būti a- 
tatinkamai įrodytT konsulatui 
kuris išduoda vizas; toks emi
grantas turi būti įgudąs dar
be, nes atvykus Brazilijon tur
ės tą darbą-»dirbti kaip to 
reikalauja Brazilijos įsta
tymai.

IŠIMTYS

b) 
o)

d)

f)

Žemiaus išvardintoms emi
grantų kategorijoms Brazilijos 
Konsulatai svetur negali įs

tija Ruhro srityje pakeistų 
vo vardą į Socielistų liaud: 
partija.
• VAŠINGTONAS. JAV Atstovų Rū
mai priėmė privalomos karo tar
nybos dviem metams įstatymą.
• LONDONAS. Atvykus į Londoną 
amerikiečių zonos gubernatoriui 
generolui Clay,čia tąsiamos de
rybos dėl bttsimos Vokietijos 
politinės struktūros.Derybose 
taip pat dalyvauja Benelux'o 
kraštų atstovai.

• VALLETTA.Karališko jo laivy
no dalinysišplaukė iš Kaltos 
į Palestiną. Kiti Viduržemio 
laivyno vienetai yra pakeliui.
• TEL-AVTVAS. Du britų karo 
laivyno naikintuvai iškrovė 
kariuomenės pastiprinimą Ara
bų uoste Jaffa.
• BERLYNAS. Rusų valdžios or- 
ganai teigia,kad JAV agentai 
Bremene pagrobė rusų pulkinin
ką Įeit.Tesąjev'ą ir atsisakė 
jį perduoti sovietams. JAV pa
reigūnai Frankfurte pareiškė 
neturį žinių apie tariamą pul
kininko pagrobimą. Iš visai 
patikimų šaltinių patiriama, 
kad sovietų pulkininkas Tesa- 
jevas "dingo" savo noru...
0 VIENA. sąjungininkų Tary

bos Austrijoje posėdyje trys

f)
2.
gyvena Brazilijoj kaipo 

nuolatiniai gyventojai nem
ažiau trijų metų,gali išsi
kviesti, duodant jų išlaiky
mo garantijas,dar ir šiuos 
gimines!
a) našles dukteris ir mar

čias,
b) nepilnamečius brolius,na

šlaičius, ir
c) netekė jusias našles se

seris.

Ryšy sjt emegravimu Brazili
jon tenka turėti omenyje dar 
ir šiuos dalykus;

1) nfes ar pažįstami, 
gyvenantieji Brazilijoj 
ir norintieji atsikvie
sti savo gimines iš Eu
ropos, gali kreiptis į 
Lietuvos Konsulatą Bra
zil! jo j, kuris suteiks 
visų reikalingų paaiš
kinimų. Jo antrašas yra 
toks;

Consulsdo da Lithu
ania, 
Rua Jaguaribe, 477 
Sao Paulo (Brazil)

Kelionei Brazilijon reik 
pasirūpinti Lietuvos už
sienio pasas ir gimimo 
metrikai.Jos išduoda Lie
tuvos Pasiuntinybė Lon
done.Reik juos pasirūpin
ti iš anksto. Be to, reik 
pasirūpinti ir laivokarte 
Del jos reik kreiptis į 
kelionių biurus (Travel 
Agency). Laivokartės kai
na vienam asmeniui apie 
55 svarai.

Brazilijos Konsulato antraš-

• LONDONAS. Penkių Brusello 
pakto valstybių gynybos konfe
rencija posėdžiauja Londone. 
Penkių valstybių gynybos minis
terial tariasi įsteigti nuola
tinį Komitetą gynybos priemo
nių suderinimui-kariuomenės ir 
karo pramonės.Bendras genera
linis štabas turės paruošti 
Europos gynybos planą. Sis šta
bas turėsiąs ryšį su esančiu 
Vašingtone Britų-Amęrikos Jun
gtiniu Generąliniu Stabu.
• ATĖNAI, Graikų teisingumo 

ministenis p.Christos Laddas. 
kuris buvo pavojingai sužeis
tas,mirė ligoninėje.Jaunas dar
bininkas, kuris metė granatą,bu
vo policijos sužeistas ir su
gautas. Atėnuose ir kai kuriuo
se kitose Graikijos dalyse pas
kelbtas karo stovis. Keli minis

tėriai gavo grąsinamus laiL 
Vyriausybės kariuomenė vidurį 
nėję Graikijoje baigia liint 
duoti apsuptus banditus.
• LONDONAS. Ministeris Pin. 

p .Attlee, kalbėdamas pirmos g! 
gūžės proga Plymouth’e, pasak! 
kad nėra didesnės klaidos,kai 
įsivaizduoti, kad komunistų ji 
tija yra kairiųjų parti ją, Š 
munistai yra kraštutiniai ra 
kcionieriai. Rusija visuomet 
buvo policine valstybe-bainte 
ir priespaudos kraštas. Tas 
pat yra ir dabar, tik su kita 
valdovų komplektu.
♦ JERUZALĖ. Atvykus į Palest 

ną britų kariuomenės papildai 
ams, žydams ir arabams Jeruzel 
je buvo duotas ultimatumas: 
stoti šaudyti. Nuo gėgužės 5 
prasidėjo paliaubos

2)

as
Brazilian Consulate General 
Aldwych House, 
Aldwych, London,w.C. 2

Prašome šias žinias gerai 
įsitėmyti.Tuomi sutaupysite 
mums darbą,o sau laiką ir rū
pesnį.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ

"MINTIES" Prenumera toriams

n i hl
p 

eV*
M.i

Norint gauti laikraštį be per
traukos ,prenumeratą atnaujinti 
reikia ne vėliau, kaip 2 savai
tės prieš jai pasibaigiant.

Atskirų pranešimų nebus siun
tinėjama .

"Minties" atstovas D.Britani
joj- F.Neveravičius, 13,College 
St., Leicester.

vakarų valstybės atmetė rusų II 
pasiūlymą suvaržyti esančias’ U 
britų,amerikiečių ir prancūzų ' 
skraidymo per sovietų zoną t 
teises. i
# BUKAREŠTAS. Rumunijos komu- 

nistinis kabinetas nutarė,matoJ 
mai pagal įsakymą iš Maskvos, I 
paruošti kraštą prisijungimui J 
šią vasarą prie Sovietų Sąjun-pl 
gos. Rumunija būsianti 17 so- |) 
vietinė respublika. Karo metu u 
būvąs Rumunijos komunistų par~l(į 
tijos vadas,o iki šiol teisin-įj 
gurno ministeris P.Patrascann, i; 
kuris buvo priešingas Rumuni
jos prijungimui prie Sovietų 
Sąjungos,buvo atleistas iš 
tarnybos ir suimtas. Manoma, 
kad kitos rytų ir vidurio Eu
ropos valstybės tuoj seks Ru
muniją.

Aukštos klasės Lonciono 
ir Kontinento siuvėjai turi 
didelį pasirinkimą geriausios 
kokybės medžiagų.

Rūbai pasiuvami pagal pa
geidaujamą stilių!

Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių Laikotarpyje.

Maurice,
9,Burton St.

Nottingham.(Telef.Nottingham 
40832 ) 

arba;
12, New land, Lincoln.

(Telef.Lincoln 10949)

irenki Liutkiewicz-Liutkevičiu 
tei.Sfijungos Centre yra laiš
kas iš Šveicarijos.Prašome pra 
nešti savo dabartinį adresą.

Produced for the Lithuanian Association in Great Britain by Wardland Limited, London, S.E. 15.

Tautietės! Norėčiau susiraši- 
nėti su rimta lietuvaite nuo . 
19 iki 24 metų amž. Rašyti;’ 
Algirdas Romeika, Ansmuir Hos' 
tel. Lady Bank, Scotland.
Esu 36 metų,noriu susirašinėti 
su mergaite ne vyresne 28 m. 
Rašyti- Aleksandras Žukauskas, 
Y.M.C.A.Hostel,Thrybergh Hali, 
Nr.Rotherham, Yorks.
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GALIMA GAUTI SĄJUNGOS CSNTHI
Tremties metai. 

Lietuvių rašytojų Trem
tinių Metraštis..................... .!()/"
Stasys Santvaras, _
LAIVAI PALAUŽTOMIS BŪRĖM, 

lyrika.......................... 3/6
Vincas Jonikas.
TRYS MARGI LAIŠKELIAI, 

eilėraščiai............. 2/6
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Ieškomi fotografai ir kamer- 
menai su savo foto aparatais, 
nuolatiniam arba valandiniais 
darbui. Aukšto uždarbio gailį 
mumai.Dėl sąlygų kreiptis laj 
išku ( 
kai )

(arti

galima rašyti lietuvi! 
ar asmeniškai nuo 10-1!
Stell Photo Ltd. 
90,Mill Lane, 
London,N.W.6.

pož.stot.West Hampster
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