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Faktai, kurie turi sulaikyti nuo karo
Amerikiečiu akys prasiveria

Atlanto Pakto teksto paskel
bimas yra neabejotinai istori
nis įvyki s. Bri tani jos Užs.RJ>5. 
Bevinas tų paktų pavadino sto
gu, dengiančiu Atlanto vandeny
nų. Atsakingi valstybės vyrai, 
abipus Atlanto, išreiškė juo 
pasitenkinlmą.Viešoji nuomonė, 
kaip Amerikoje,taip ir Europo
je Paktui karštai pritaria.Tik 
komunistai pasipriešina ir Mas
kva karčiais žodžiais jį pas
merkia. Pagal Kremliaus sampro
tavimų, Atlapto Pakto valstybės 
siekia pasaulio dominacijos ir 
ruošiasi karui prieš Sovietų 
Rusijų.Gi Atlanto Pakto valsty
bės tvirtina,kad Rakta s yra 
grynai defenzyvinis.kad jie ne
siekiu nieko pulti.Tačiau lais
vosios valstybės yra nuslsta- 
čiusios nepakartoti istorinių 
klaidų ir neleisti agresoriui 
sutvarkyti vienų valstybų po 
kitos atskirai.

Atlanto Paktas,kuris oficia
liai vadinamas Siaurės Atlanto 
Sutartis,bus pasirašytas Vašin
gtone balandžio 4 d. šių vals
tybių! JAV. Kanados,Britanijos, 
Prancūzijos,Belgijos,Olandijos, 
Luxembargo ir Norvegijas.Pakvie 
timas prisidėti vėliau yra pa
siųstas Danijai,Italijai,Portu
galijai ir Island!jai.Sutartis 
sudarana dvidešimčiai metų ir 
svarbiausi jos punktai yra šie
a) Ginkluotas užpuolimas prieš 
bent vienų pasirašiusį yra skai 
tomas užpuolimu visų ir kiek
vienas eina užpultajam į pagal
bą ir imsis tokių priemonių,ko
kias ras reikalingu,įskaitant 
ir pavartojimą ginkluotų pajė
gu*
b) Ginkluotas užpuolimas prieš 
vieną ar daugiau pasirašiusiųjų 
bus skaitomas tada,kai bus už
pulta! 1) pasirašiusiojo teri
torija Europoje,Šiaurė s Ameri
koje ar Prancūzijos Alžyre
2) Jei bus užpultos okupacinės 
kariuomenės Vakarų Europoje- 
VokietiJoje.Austrijoje ir Trie
ste. 3) pasirašiusiųjų salos ar 
4) laivai ir lėktuvai Siaurės 
Atlanto ribose.
c) Bus bendrai tariamasi,jei 
grės pavojus bet kurios terito
rijos integralumui,politinei 
nepriklausomybei bei saugumui.

JAV Sekretorius Acbesonas 
pareiškė,kad sutartis pasako, 
kąd jei bent vienas iš pasira
šiusiųjų bus užpultas, tai JAV 
eia į karų prieš užpuoliką.

Taipgi užpuolimas ant lėktuvo, 
skrendančio per Vokietijos te
ritorijų į Berlyną,bus skaito
mas ginkluota ataka prieš vie
ną iš pasirašiusių.Pagalba bus 
duodama kiekvienai šaliai,kuri 
jausis,jog mažumos viduje,su 
. „ per
versmų. Žodžiu trumpai,Atlanto 
Paktas reiškia,kad jei Rusija 
panorėtų pulti bet kurią Euro
pos valstybų tiesiogine ataka, 
ar duodant instrukciją vietos 
komunistams,bus karas ir JAV 
prisidės prie to karo.

JAV-blų rolė šioje sutartyje 
yra svarbiausia.Amerika pirmų 
kartų istorijoje prisiima to
kias sąlygas ir įsipareigoji
mus Europai. Atlanto Pakto val
stybės skaito virš 250 mil. 
žmonių ir turi didžiausius kie
kius žaliavų išteklių.

Tačiau reikia pažymėti,kad 
pagal Atlanto Faktų JAV auto
matiškai neskelbs karo užpuoli-

jausis,jog mažumos v-----
pagalba iš užsienio,ruo

kui.nes karų paskelbti tegali 
tik iunerikos kongresas, bet Pak
tas nustato,kad užpuolimas ant 
bet kurio signataro kartu reikš 
atakų ir ant a#AV-bių ir aišku, 
tokiose aplinkybėse Kongresas 
neturės kitos išeities,kaip pa
skelbti Rusijai karų.Taipgi At
lanto Paktas nesiima garantijos 
apginti kiekvienų Europos vais
tytų nuo okupacijos,nes tam rei
kė tų laikyti di del ų kari įme
ną Europoje,kas neigiamai atsi
lieptų i, ekonomini, Europos ir 
JAV stiprumų.Tašiau Faktas sa
vo garantijomis nusako.,kad to
ji okupacija tebus laikina,ir 
tokia okupuota valstybė bus ga
limai greišiau išvaduota.

Pasirašius Atlanto Paktų,jis 
turės būti visų pasirašiusiųjų 
valstybių ratifikuotas,bet ne
laukiama šia jokių netikėtumų, 
tuo labiau,kad .unerikos visuo
menė palankiai atsiliepia apie 
Paktų.

Juoda spalva pažymėtos valstybės prisidedančios prie Atlanto 
''akto.Brūkšniais pažymėtos-valstybės,kurios yi*a pakviestos pri
sidėti prie Pakto.  

O mus šventas lietuviškas žodi...
SOLISTŲ KONCERTAI ANGLIJOJE

PASKUTINĮ JAU KARTĄ
ATSISVEIKINIMO KCNCERTAS LCNDCNK. SVEČIAI SOLISTAI - DAMBRAU
SKAITĖ, KALVAITYTĖ, BARANAUSKAS, NAURAGIS IR PROF.JAKUBĖNAS IŠVYKSTA

Davus iš Vokietijos žinias, 
kad kai kuriems solistams jau 
yra priartėjus laikas emigruo
ti, numatytieji koncertai,kurių 
dar turėjo būti visa eilė,buvo 
atšaukti ir teko ruoštis atsis
veikinimo koncertui.Kiek žinia, 
tiek ir pasirengimas buvo stai
gus. Vos tik penktadieni Londo
no lietuviai sužinojo apie tų 
koncertų, Įvykstanti, sekamdienį. 
Lietuvių Klubo salėje.

Salė prisirinko pilna meno 
gerbėjų,prisirinko ne vien lon- 
doniškių,-atvyko ir a- rtlmosios 
provincijos lietuviai.

Koncertas praėjo labai paki-

lioje nuotaikoje.audringomis 
katutėmis klausytojai reiškė 
menininkams savo dėkingumų už 
gražias dainas,dėkojo už jų 
triūsų ir pasišventimų taip 
gražiai populiarinus Lietuvos 
vardų britų žemėje.Po puikaus 
koncerto,DEL Sųjungos atstovai, 
iškvietų svečius solistus į 
scenų,tarė atsisveikinimo ir 
padėkos žodžius.

Ilgai londoniškiai nepamirš 
tų įspūdžių,tų gražių dainų ir 
tų malonių pasišventėlių,kurie 
nebodami vargo aukavosi Lietu
vos labuii

DBLS CENTRO VALDYBOS VICE rttRMININKO M.BAJORINO ŽODIS 
ATSISVEIKINANT LIETUVOS OPEROS SOLISTUS

Sovietai puola Skandinavijos kraštus
Rusija įteikė Švedijai antrų 

notų,pakartodama tuos pačius 
kaltinimus dėl "persekiojimo 
ir kankinimo Sovietų piliečių, 
kurie nori grįžti ,į Sovietų Ru
siją,bet Švedija neišleidžian- 
tl". Švedija labai greižtal at
sakė į tų notų ir apgailėstau- 
dama pareiškia,kad Rusija rado 
reikalų pakartotinai tuos pa
čius nepagrįstus kaltinimus 
kartoti ir kad Sovietų ambasa
da buvo, taip blogai painformuo-

ta.Tuos kaltinimus Švedija va
dina visišku absurdu.

Dėl vieno baltiečio,Janis 
Maurans,kuris,sovietų duomeni
mis, buvo ilgai tardomas ir iš
kratytas, Švedija sako,jog šis 
asmuo turėjus leidimų gyventi 
tik viename mieste,bet jis va
žinėjąs ir i, kitus miestus, to
dėl Švedija jau yra 
pageidavimų,kad jis 
kiek galima skubiau 
teritorijų.

pareiškusi 
apleistų 
Švedijos

Pirmiausia noriu perauoti Sąjungos Pirmininko p.Varkalos 
linkėjimus ir atsiprašyti,kad jis dėl Ligos negalėjo asmeniš
kai dalyvauti šį vakarą.Dėlto man ir tenka ši nepaprasta pa
reiga Centro Valdybos ir Sąjungos vardu padėkoti Jums ir at
sisveikinti su mielais svečiais.Atsisveikinti ne trumpam,bet 
gal ir labai ilgam laikui.Kitą savaitą Jūs apleldžiate šį kraš
tą, ir kai kurie iš Jūsų turi Jau pakėlą sparnus emigracijai į 
kitus kreštus.’Tetrukus Jūs išsisklaidysite po platųjį pasaulį, 
ir esu giliai įsitikinąs,- garsinsite Lietuvos vardą,taip kaip 
ir čia Jūs tai labai sėkmingai atlikote. Jūsų gastrolių Brita- 

Inijoje meniškoji pusė buvo tinkamai įvertinta kompetetingų as
menų ir spaudos.Jūsų padaryta propaganda Lietuvai yra neįsivai
zduojamai didelė.Mes keli tūkstančiai lietuvių.gyvendami čia 
po kelis ar keliolika metų,nepajėgėme padaryti nė krislo to, 
ką Jūs penki padarėt© per šį trumpą laiką.

Centro Valdyba atsiprašo už Jūsų nepakankamą priėmimą bei 
išlaikymą šiame krašte ir giliai įvertina Jūsų kuklumą pasi
tenkinant tuo,kas buvo Jums,pagal mūsų išgales,padaryta.Hūsų 
širdys yra kupinos Jums dėkingumo ir mes norėtume,tikrai ir 
nuoširdžiai norėtume,apdovanoti Jus,ko Jūs esate pilnai nusi
pelną, tačiau, deja, nors mūsų širdys yra perpildytos geriausių 
norų,bet mūsų kišenės nepilnuma neleidžiu to įvykdyti. Todėl, 
mieli svečiai,būkite malonūs priimti iš mūsų po Labai kuklią, 
simboliną,dovanėlą,kuri Jums primins šį kraštą ir šio krašto 
lietuvius. Norime tikėti,kad Jūs,nežiūrint didelio nuovargio 
ir blogų gyvenimo sąlygų,išsivežite iš čia malonius prisimi
nimus. Atsisveikindami su'Jumis ir dėkodami už gražias valan
das ir didį darbą Lietuvos vardui ir garbei,linkime Jums kiek
vienam asmeniškai geriausios kloties Jūsų keliuose ir ateities 
valandose. Tegu Dievas laimina Jūsų kelius ir darbą!

Sovietu kariuomenė Graikijos pasienyje
Maskva kirs lemiamą smūgi Titai?

Žiniomis iš Balkanų,Bulgari
joje koncentruojama sovietų ka
riuomenė. Sklinda kalbos,kad Ko— 
ainformas nutarė galutinai at
siskaityti su nepaklusniuoju 
Tito.Žiniomis iš Jugoslavijos, 
"banditų gaujos" atėjusios iš

Bulagarijos pradėjo organizuo
tus sabotažinius veiksmus.Tito 
ruošiasi pasipriešinti.Šiomis 
dienesnis padarė "valymų" savo 
ir autonominių kraštų vyriausy
bėse, pašalindamas Įtariamuosius 
ministerius

Iš Vašingtono pranešama,kad 
JAV-bių vyriausybė šiomis die
nomis perduodanti Turkijai 4 
kontrtorpedinius laivus

DBLS CENTRO VALDYBOS SEKRETORIAUS A.J.KAULĖNO ŽODIS, 
PASAKYTAS ATSISVEIKINANT LIETUVOS OPEROS SOLISTUS

Prancūzijoje
Pereitų ir šį sekmadienį Pran

cūzijoje vyksta savivaldybių 
rinkimai,kurie anksčiau nesu
keldavo didesnio susidomėjimo, 
ir būdavo atliekami daugiau pa
rapijinių interesų ribose.Dabar 
gi šie rinkimai įgavo visai ki
tų vaizdų,nes jiems visos par
tijos priduoda labai didelės 
reikšmės ir šiuo metu tie rin
kimai darosi tikru barometru 
Prancūzijos politinės orienta
cijos kitimo.

Degaulistai per pirmų sekma
dienį nors( ir išėjo stipriau
sia partija,bet tesurinko vos 
25% visų balsų.Taigi,rinkimų 
rezultatai nerodo,kad gen.De 
Gaule turėtų absoliučių balsų 
daugumų tautoje.

Vyriausybės partijos(socia
listai, katalikai ir radikalai) 
visi kartu surinko 51%.

Pranešama,kad daug komunistų 
nėjo beispoti,tuo norėdami iš
reikšti nepasitikėjimų Thorezo 
kalbai,kurioje jis sakėsi svei
kinsiąs Raudonųjų Armijų ant 
Prancūzijos sienos.Komunistai 
surinko 24% visų balsų (tai

tik vieno sekmadie
nio rinkimų daviniai 
sekančius pranešimo 
vėliau),bet tik 16 
atstovų tepraVedė, 
nes kitos partijos 
yra susiblokavusios 
prieš komunistus.

Dėl šios priežas
ties ir ši,, sekanti, 
sekamdienį komunis
tai turi label maža 
vilties pagerinti

kas jau aiškėja.kad 
jie nebeturės jokios 
galimybės pravesti 
167 atstovus,kuri uos 
jie turėjo po pra
ėjusių rinkliau.

Sle rinkimai aiš
kiai parodo,kad pran
cūzų tauta krypsta 
vis daugiau j, dešinų.

Komunistų vadų 
PrancUzijoje kalbos 
ir aiškus garbini
mas Rusijos ir Sta-, 
lino daugeliui pran- 
BŪzų atveria akis.

Kai spektakliui pasibaigus 
nusileidžia uždanga,auditorija, 
pareiškusi scenos menininkams 
savo dėkingumą už suteiktą jai 
džiaugsmo valandų,išsiskirsto 
ir grįžusi vėl į savo pilkojo 
gyvenimo aplinką pasineria jos 
kasdienybėje,greit pamiršdama 
gautus teatre tuos dvasinio pa
sitenkinimo įspūdžius.

Mūsų Valstybinės Operos rep
rezentantai išbūvą britų žemė
je du su puse mėnesio,davą iš
tisą graudiną vertingų koncer
tų. .atliktąjį šių pasišventėlių 
darbą galime drąsiai pavadinti 
vientisu užburiančios dainos 
spektakliu,kurį žiūrėjo ir klau 
sėsi keliolika tūkstančių žmo
nių ir kurių didžiausią nuošim
tį sudarė tos žemės pastovieji 
gyventojai anglai. Daine1 užsi
baigus, ir uždangai nusileidus, 
jie entuziastingų ovacijų nekė
lė ir apleido auditoriją susi- 
kaupą rimtyje,santūrūs.Tačiau 
jų vertinimus dėl gautų įspū
džių mes išgirstame po kelių 
dienų plačiose britų spaudos 
skiltyse. Ir iš tų vertinimų, 
kiekvienas mūsų,pažįstąs san
tūraus anglo būdą,gali padary
ti sau išvadą,kokį įspūdį tu
rėjo jiems sudaryti šie lietu
viai, kuriems buvo tiek pareik
šta viešų spaudos komplimentų, 
o kartu ir užuojautos jų ken
čiančiai tėvynei!

Tad kas,šia proga,čia užak- 
centuotina.

Visiškai ne tai,kad iš 50 
milijonų britų tik keliolika 
tūkstančių asmen iškai tegir
dėjo tą plaukiančią iš lietu

viškos krūtinės dainą,bet tai

kad penkiasdešimts milijonų 
britų skaitė tą spaudą,kurioje 
iškelti reprezentantai tos ma
žos ir dar taip nesenai• beveik 
buvusios užmirštin nustumtos 
tautos.

Šiandien jau retą besutiksi 
anglą šioje žemėje.kuris neži
notų kas toksai yra lietuvis 
ir kuriame pasaulio krašte ran
dasi jo gimtoji žemė.Jis jau 
lietuvio nebeieško egzotinių 
kraštų salose.su jietimi ran
kose šokantį egzotinį karo šo
kį, pagal savo primityvios mu
zikos garsus (o kaip dar nese
nai tokia nuomonė vyravo!),šian
dien an, 
vakariai 
su jo individualia,tačiau vaka
rietiškos kultūros,apraiška, 
kantrų,kūrybingą ir valstybiš
kai subrendusį.

Žinant šios didžiulės imperi
jos spaudos galią ir jos įtaką 
į pasaulio kultūriną, socialiną 
ir politiną tautų opiniJą,nesun
ku reziumuoti išvadą dėl mūsų 
kenčiančios tautos pasiektų lai
mėjimų kovoje už laisvą,per gy
vąją propagandą kultūrinėmis 
priemonėmis,kurių pirmaujančią 
vietą tenka skirti dainos menui, 
o garbą jos reprezentantams,mū
sų Valstybinės Operos solistams 
p.p.Dambrauskaitei,Kalvaitytei, 
Baranauskui ir Nauragiui ir ma
loniam jų akomponatoriui prof. 
V.Jakubėnui.

Taip. Šitą mes pripažįstame 
ir atmetą į šalį bet kokį abe
jingumo šešėlį,Jų nuopelnų fak
tą konstatuojame.

( nukelta į 2 pusi.)

glas jau mato lietuvį 
šio kultūrininko eilėse

Vieningai Dirbkime Lietuvos Laisvei!
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KULTŪRINIS GYVENIMAS
LONDONO LIETUVIŲ CHORO

TEMOMIS

Rašo - Prof.V.Jakubėnas

Per Nepriklausomybės šventės 
minėjimą Westminster Katedros 
salėje teko pasiklausyti p.Ba
naičio vedamo Londono lietuvių 
choro. Bendras Įspūdis galėjo 
pradžiuginti,- dirbama teisin
ga kryptimi,su aiškiu vokalės 
kultūros pojūčiu ir gražių at
spalvių pradmenim!s.Atrodo,kad 
tam tikru atžvilgiu likimas 
buvo Londonui palankuslp.Mamai- 
čio asmenyje čia buvo atblokš
tas gabus ir sąžiningas chorve
dys, kuris prie palankių sąlygų 
galėtų pasiekti, su šiuo choru, 
tikrai gražių rezultatų.

Taigi...prie palankių sąlygų. 
0 kame gi yra šios "palankios 
sąlygos". Į tai lengva atsaky- 

• ti. Ar choras yra didelis, ar 
mažas! ar JĮ sudaro dideli,ar 
maži balsai - jam galioja vie
nas ir tas pats dėsnis! tikrai 
geras sąskambis pasiekiamas tik 
tada,kai visi dalyviai moka sa
vo partijas. Jei yra nors vie
nas, kuris detonuoja, nelaiku Į- 
stoja.arba savo balso stiprumu 
išsišoka - jau jis bus lyg tas 
garsusis deguto šaukštas medaus 
bačkoje,kurio kiekis labai ma
žas, o veikimas - neproporcingai 
didelis. 0 savajai partijai iš
mokti yra tik vienas kelias,- 
lankyti repeticijas. Net ir pro
fesinis muzikas,laisvai iš la
po skaitąs gaidas,negali išven
gti repeticijų lankymo,nes ki
taip ir jis nebus susigyvenąs 
su kolektyvu.o kolektyvas su 
juo.

Antras būtinas dalykasicho- 
ras privalo būti ne taip jau 
mažas,privalo turėti balsų;bal
sų kiekis privalo būti maždaug 
išlygintas.NeĮmanomas pav.yra 
choras iš 12*tenoriu ir 3 sopra
nų, arba atvirkščiai.

Chorvedys,komplektuodama s ir 
mokydamas chorą ir norėdamas 
pakelti jo LygĮ dažnai atsidu
ria prieš labai sunkią padėtĮ. 
Reikia verbuoti žmones,patrauk
ti, suĮdominti Juos,reikia iš jų 
ir reikalauti. Nereikalausi - 
choras nekils lygiu,gi reikalau
si per daug - gali išsilakstyti. 
0 svarbiausia - kas daryti su 
tais,kurie tik retkarčiais Į 
repeticijas teatallanko,o turi 
puikų balsą ir gerą klausą.. 
Pašalinti iš choro..0 ką gausi 
jų vieton. Kankintis su jais 
toliau..Taua per koncertą gali 
būti reiškinių,dėl kurių pyks
ta klausytojas ir kaltina ne
laimingą chorvedĮ,kuris čia nie- 

. kuo dėtas ir kurio kelias tik
rai ne rožėmis klotas.

Šios senai žinomos tiesos 
prisiminė beklausant vasario 
20 d.minėjime Londono choro 
atliktų dainelių.Buvo dalykų, 
su kuriais nevisai sutikčiau, 
kaip pav.kai kurių dainelių 
išpildjnno lėtumas,’ čia atsako
mybė tenka pačiam chorvedžiui. 
Bet dauguma prikištinių smulk
menų, kaip intonaciniai nukrypi
mai, neišbaigtumai atspalviuose, 
ritminiai netikslumai Įvyksta 
visai ne dėl chorvedžio kaltės! 
aiškiai jaučiama,kad dalis cho
ristų nevisai moka savo parti- 
jas.Chotrvedys, kuris Įstengia 
pasiekti tokio gražaus išpil
dymo lygio,kaip kad rnatėip kai 
kuriose geriau pavykusiose dai
nelėse - tikrai nėra iš tų,ku
rie dėl apsileidimo,ar dėl ne
mokėjimo nedamokytų choro.Ne, 
čia kaltė glūdi pačiame chore; 
kalti ar atskiri choristai,ar

.......... .. . 'L
jų gyvenimo ir darbo apystovos. 

Įdomus faktas! teko patirti.
kad uoliausia choro lankytojų 
grupė yra kaip tik iš "senųjų" 
lietuvių jaunimo,t.y.kaip tik 
iš tų,kurie greičiau galėtų bū
ti nutolą nuo lietuvių dainų. 
Tuo tarpu "EVW.dar taip nese
nai atvyką iš lietuviškų sto
vyklų, būk tai,žymiai šalčiau 
žiūri i, choro reikalus.Būk tai 
esą mergužių ir bernužėlių su 
gerais balsais ir klausa,kurie 
išviso atsisako dalyvauti cho
re, nors pagal jų darbą ir gy
venamosios vietos nuotoli, tas 
atsisakymas nebūtų pateisina- 
mas.

Mieli tautiečiai ir tautie
tės! Atminkite vienai EVW kolo
nijos Anglijoje susiaarė iš

pripuolamai susirinkusių žmo- 
nių.Niekas nekomplektavo mūsų 
pagal buvusias profesijas.Pats 
likimas atbloškė Jums Į Londo
ną gerą chorvedį,kuris dabar 
išsivadavo iš privalomo darbo 
ir jau turi "dirbančio" vargo
nininko teises.Pats likimas 
taip pat lėmė,kad tokiame cen
tre, kaip Londonas.be negausių 
ir Išmėtytų "EVW" yra ir gau
sesnė, labiau koncentruota "se
noji" kolonija. Atsiradus ir 
chorvedžiui nebūtų kliūčių su
daryti tikrai gerą chorą,kuris 
pagyvintų mūsų kultūriną veik
lą, palaikytų lietuvišką dvasią 
per senius ir jaunuko drauge 
ir reprezentuotų mus prieš an
glus.

Susidarąs galimumas privalo

tačiau būti išnaudota s.Kiekvie
nas pajėgiąs dainuoti privalo 
prisidėti Pkie jau esamo choro 
ir,kas svarbiausia,- ištverti 
apsiimtose pareigose - lankyti 
reguliariai repeticijas.

Yra žinoma,kad daugeliui,ypač 
EVW.tai surišta ir su nemažais 
sunkumais ir su kelionės išlai
domis .Tačiau tai turėtų būti 
nugalėta.Gyvename tokius tra- 
gingus mūsų tautai laikus,kad 
kiekvienas Lietuvis privalo 
jaustis lyg fronte.lyg karei
vis kovoje už mūsų tautos,mūsų 
kultūros išlikimą.

Sukūrimas gero choro Lo: 
yra vienas iš svarbių šio 
vos uždavinių. Nedžmirškite ši' 
tol

Darbas gražiai pradėtas,ta-

šia u to,kas iki Šiol pasiekta, 
Londonui ne užtenka.Privaloijie. 
ir galime turėti chorą su tik
rai išbaigtu,kad ir neplačiu, 
bet iki galo padarytu,išmoktu 
repertuaru.Tam reikalui pajėgų 
chorvedį, turi te. Viskas priklau
so nuo choristų,nuo jų kiekio 
ir pasiryžimo.

;ero choro Londone 
>s ko

Londono Lietuvių Choras. Viduryje dirigentas V.Mamaitia
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( atkelta iš 1 pusi.)
Tai yra pirmoji medalio pusė. 
Paimkime tad ir antrąją to 

paties medelio pusą,kurią "re
cenzuoja" mūsų gerbiamųjų tau
tiečių neruaža dalis.Čia Jan šis 
"nuopelnas" priklauso tautiečia- 

. ms,gyvenantiems Vokieti joje,iš 
kurių tarpo atvažiavo mūsų gar
bingieji svečial-menininkai. 
Jie.neĮsigilindami Į reikalo 
prasmą Ir nepasiteiravą apie 
esamas gyvenimo ir tvarkos są
lygas Didžiojoje Britanijoje, 
ne vienas yra pareiškus tokią 
"privačią" nuotnoną,kuri, tartum 
balsi epidemija,pasklido po 
plačią ano krašto koloniją,- 
"gera jiems reprezentuoti,kada 
Į čemodanus pluoštais svarai 
krenta.."

-Viešpatie,atleisk jiems,nes 
jie nežino ką daro! - tenka tar
ti prįkalto prie kryžiaus Kris
taus žodžiais.

Kad daryti logiškas išvadas, 
reikia pirma pagyventi šiame 
krašte.Suprantama,ir tai kiek
vienam yra aišku,kad tokiam 
skaičiui,kuris yra aplankąs 
koncertus,ir kurie nebuvo juk 
veltui Į juos Įleisti,susidarė 
atitinkamos sumos pajamų.Tačiau 
tegu visiems bus žinoma,kad vi
sos pagrindinės pajamos atiteko 
Britanijos Meno Valdybai,kuri 
didžiumoje tuos koncertus ir 
rengė.Didž.Britanijos Lietuvių 
Sąjungai buvo sumokėta "tvirta" 
kaina nuo kiekvieno koncerto, 
kuris sunkiai dengė pačių meni
ninkų išlaikymo bei kelionių 
išlaidas. Tad tegul tie gerbia
mieji tautiečiai nusako iš kur 
tuos pluoštus svarų reikėtų pa
imti, kad juos sudėti Į mielųjų 
man į ninku čemodanus. 0,D.B.L.S. 
su didžiausiu džiaugsmu tai pa
darytų! Gi nurodžiusĮ tokĮ "sva
rų šaltinĮ" Įamžintų jĮ.kaip 
gerą macenatą,Lietuvių Tautos 
Garbei. Taip. Su širdgėla tenka 
konstatuoti,kad tiek pirmosios, 
tiek antrosios šių tauriųjų lie
tuvių gastrolės šiame krašte 
pasibaigė jų materialia "lygsva
ra", t.y. tuščiomis kišenėmis 
atvažiavo ir tuščiomis grĮžo 
atgal...

Kada gi išmoksime gerbti sa
vo kraštui ir tautai nusipel
niusias tautiečius..Argi tik 
po jų mirties..0 būtų jau lai
kas atsisakyti šios atgyvenusios 
tradicijos,ir už jų vargą,triūsą 
ir pasišventimą atiduokime visi, 
kaip vienas,nuoširdžiai pride
rančią pagarbą nors kartą gy
viesiems, už visą tai,ką jie 
lietuvių tautos garbei padarė!

Šia proga nuoširdžiai apgai
lestaujame, kad priartėjąs kai 
kurių menininkų emigracijon iš
vykimo terminas,privertė sutrum
pinti jų numatytą dar čia kon
certų grandĮ ir tuo pačiu dau
geliui tautiečių atimti viltĮ 
Į lauktąjĮ džiaugsmą juos iš
girsti tą paskutinį kartą šio
je šalyje.

Tad,tegul bus leista Didžio
sios Britanijos lietuvių vardu 
tarti Jums,taurieji lietuviai, 
mūsų nuoširdžiausios padėkos 
žodžius ir linkėti Jums,Jūsų 
vingiuotuose ateities kryžke- 
liuose,nešant nors ir sunkų,bet 
garbingą Laisvė s kovos vėliavą, 
vė 1 grĮžtl Tėvynės vieškeliu 
su pergalė s vė llava ir galin
ga, savo gaivinančia jėga,daina 
Į mielą, rūtomis kvepiančią 
tėviškės seklyčią!

0.B.AUDRONĖ
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Aš Tau maldą siunčiu iš širdies,iš gyvos, 
aš Tau skausmą nešu kalinės Lietuvos - 
Gūdumoje nakties anei balso toli. 
Gūdumoje nakties Tu paguosti gali.

aš nelaukiu žaibų,aš nelaukiu audros - 
0 atlėks tekina - nežabota atjos 
Ir be lizdo nušluos,be pastogės nuplaus - 
Aš nelaukiu audros - o.nesiųski tuojaus

Gi tėvynės manos sopulingam kėly 
Išsiilgą dienos miško broliai žali 
Ir nykiosios šiaurės nesvetinguos takuos 
Gal tik ji viltimi atgaivins ir paguos -

0 nesiųsk! audros,lai dangus patylės - 
Dar kraujuota rasa ant laukinės gėlės 
Nesuspėjo nudžiūt po dangum tuo plačiu. 
Dar belaisvio ženklai ant kareivio pečių.

0 nesiųsk! audros - be audros Tu gali 
Šventą laisvą grąžinti mano skausmo ialy - 
Pakelėse tenai susimąstąs budi -
0 nesiųsk! audros,nors naktis taip gūdi.

Ar ne ji,ne a ūdra,išsiliejus plati 
Mūs' išgriovė namus,ir mūs’ sodžiai tušti. 
Ar ne Ji šėldama uraganu girtu 
Paskandino varguos mūsų šalĮ kartu!

0 nesiųsk! audros - be audros Tu gali 
Šventą Laisvą grąžint mūsų vargo saly. 
0 nesiųsk! audros - ji klastinga,baisi, 
B e t ...
Jei Laisvą atneš - 
Teesie!

Kad nebūtumėte kaip katė su šuniml- 
dvi priešingybės.Tadą ir prie geriausių norų sunku 
sugyventi.Yra retų išimčių,kada valingi vyrai,gele
žinėmis valiomis,sutvarko savo temperamentus ir Įsi
giję puikų charakteri,, kuris JĮ vainikuo ja, bet tai 
vienu plunksnom briūkšniu nei,vyksta, tai reikalauja 
ilgų metų vyričkos kovos,pasiryžimo.Puikus charakte
ris - gražiausia vyro puošmena.

Gyventi šalia žiauraus,brutalaus,tirono,stačioko 
vyro moteriai yra tiesiog kankynė.Juk tekėdama mer
gaitė galvoja apie meilą, nuostabią šilimą,o čia,to 
vietoj..koliojinai,nuolatiniai keiksmai; amžinai kaž 
ko nepatenkintas,surūgus,niekaip negalima Įtikti.Ir
dažniausia tokiais būna vienturčiai sūneliai,tėvų le
pūnėliai, kuriems tėvai nieko nedraudė,nepamokė. Mūsų 
gi vyrai dažniausia džentelmeniški ir riteriški,tik 
tas riteriškumas turi tam tikrą Lietuvišką atspalvi,. 
Gi būti dŽentelmenu-riteriu,tai dar nereiškia,kad vy 
ras turi prieš mus ant kelių klauptis,tai nereiškia, 
kad jis turi pildyti kiekvieną mūsų užgaidą,kurių,de
ja,mes turime i, valia s..Vyrės turi būti mandagus, už- 
jaučiąs.Vyras gerbia savo ir kitas moteris ir jas, 
kaip silpnesnes,globoja,bet nepataikaujaTKaip Kris
tus yra Bažnyčios galva,taip vyras yra šeimos galva" 
rašo apaštalas Povilas."Moterys būkite paklusnios 
savo vyrams,© vyrai mylėkite savo moteris",dar pri
deda Apaštalas.O tave geriausia supras ir tu būsi 
geriausiai suprasta tik lietuviško riteriaus.

Jokiu būdu netekėk už giminės.Jau tas net ir vals
tybių Įstatymais draudžiama,nes giminingo kraujo tė
vai dažniausia gimdo išsigimėlius,idijotus.Pamokantis 
pavyzdys - samaritiečiai,kurie labai nekenčiami savo

glminalčių Žydų ir nenorėdami bendrauti su pagonimis, 
nuo senų laikųtkelis šimtmečius dar prieš Krlstųjtik 
tarp savąs vedasi ir teka.net labai artimi giminės. 
Užtat nestebėtina,kad jų jau vos apie 400 beliko. , 

buvusio Vokietijos Kaizerio Vilhelmo II sesuo buvo 
ištekėjusi už Rusijos Caro Nikalojaus II. Žinome,kad 
Didžiojo karo metu,bekariaujant vokiečiams su rusais, 
karo laimė tai vieniems,tai antriems Sypsodavosiį Kai 
sekdavosi rusams-caras šypsojosi,© carienė lindėdavo 
(nes los broliams nesiseka),ir pri ešdkngai , ka 1 sekėsi 
vokieciams-carienė džiaugėsi,© caras liūdėjo.Gi tas 
vargšas sūnus cariukas nežinojo ką daryti-su kuo kada 
verkti,su kuriuo kada juoktis...

Mišrios šeimos yra didelis Lietuvių tautai vėžys. 
Nuo seno lietuviams buvo aktualus "Jadvyginis klausi- 
mas",nes žiūrėk,tai lenkų Jadvygos madoje,tai rusiš
kos Julijonos,tai vokiškos Frydos. Mišrios šeimos 
Įstūmė Lietuvą Į didžias nelaimes.Jei ne Jadvyga,tai 
gal ir šiandien Lietuva būtų didi ir galinga.Mišrios 
eInos su lenkėmis daug Lietuvių nutautino ir net

lietuvišką kraują pavertė didžiausiais Lietuvos prie— 
šais(Pilsudskis ir t.t.).Mišrios šeimos su rusėmis, 
pradedant Algirdo žmona Julijona,baigiant Tatijano- 
mis ir Sutromis,kiek Įmanydamos tempė vyrus Rusijos 
link Nepriklausomybės laikais,nors atrodė jau buvo 
aplietuvėjusios.Tačiau kai tik atėjo komunistai,- 
jos ir tie neva lietuviai jų valkai,kartu su žydais 
pasitiko bolševikus išskėstomis rankomis.Tų šeimų 
vaikai ir dabar dirba Lietuvai pragaištingą darbą.

O su kokiu dėkingumu Lietuva amžiais minėjo ir mi
nės tauriąją,lietuvišką Kąstučio ir Birutės šeimą!

Iki šiol labai mažai lietuvaičių tekėjo už kita
taučių. Jei tai pasitaikydavo,tai jų vardas pasidary
davo nemažiau garsus už "Raseinių Magdės".Lietuvė 
gerai žino,kad tekėti už kitataučio, tai mirti savo 
tautai,savo kraštui,ypač svetimame krašte.Jei žydai 
tai būtų darą,tai juos dabar tik istorija teminėtų. 
Jei dar kuriai nors būtų neaišku-netikėtų,toji tepa- 
slžiūri Į čia gyvenančių lietuvaičių likimą,- kurios 
ištekėjo už lietuvių,tos ir pačios išsilaikė lietuvė
mis, ir jų vaikai-lietuvlai.Tačiau kurios tik ištekė
jo už kitataučių,- jos Lietuvai mirė.Taip atsitikda
vo su užsigrūdinusiomis "Vargo Mokykloje" lietuvėmis, 
su mūsų knygnešių sesutėmis,su savanorių tetomis,© 
ką ir bekalbėti apie mus lepunėles,kurios tik ir sva
jojome apie visokius patogumus,gerą gyvenimąlMums ir 
dabar dar vis išrodo,kad jei jau iš toliau,iš už de
vynių upių,tai jau gražus ir protingas ir-geras,nors 
kartais besąs kaip "čebato aulas",nors kartais ir ne 
kryžiuočio rūbuose,bet tėvynei nieko nežadąs vyras. 
Jau toks lietuvaitės būdas,kad kas savo,tai prasta, 
ir mums daug vertingesnis,niekam dėtas,koks raudon-
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KAS NAUJO ŠIĄ SAVAITĘ
IŠ COVENTRY KRONIKOS LIETUVIAI LORDŲ RILIUOSE - 

------- ALDERSEY
Vasario U d.išvažiavo iš Co

ventry į JAV-bes dr.Leimonas 
su visa šeima.Sąjungos skyriui 
tai didelis nuostolis,nes nete
ko dviejų stiprių inteligenti- 
nių pajėgų.P.Leimonienė buvo 
šioje sk.Valdyboje,gi dr.Lei
monas prieš tai.Skyriaus nariai 
padarė kuklias išleistuves.

Skyrius šiais veikimo metais 
periodiniai rengia paskaitas. 
Jos vyksta kas mėnuo.

Spalio mėn.Dr.J.Leimonas skai
tė "Būsimosios Lietuvos struk
tūra".

Lapkričio mėn. Grigaliūnas 
skaitė apie "Lietuvos Kariuome
nę" .

Gruodžio mėn. prof.S.Žakevi
čius iš Birminghamo skaitė pas
kaitą "Demokratija ir Anglijos 
vyriausieji konstituciniai or
ganai".

Sausio mėn. prof.dr.Valteris, 
taip pat iš Birminghamo univer
siteto, skaitė apie "Hormonus".

Paskaitos turi didelio pasi
sekimo ir sutraukia daug klau
sytojų. ______________________

Vaičiulis ir Dymša pirmieji 
iš EVW yra priimti į profesinę 
Elektrotechnikų s-gą,kaip elek- 
trotechnikai.

Vasario l&d.atidarytoji Lie
tuvių Paroda,kuri tęsėsi ligi 
II.21.ir dainininkų koncertas, 
įvykęs kovo 7d.nust1knė į šalį 
visus kitus darbus.Bet Jais 
lietuviai išėjo į viešumą ir 
aiškiai atsistojo prieky visų 
kitų kaimyninių tautų.Ir vie
nas ir kitas įvykis buvo atžy
mėtas anglų spaudoje labai pa
lankiai, tuo labiau,kad abejuo
se parengimuose dalyvavo mies
to majoras bu kitais valdžios 
pareigūnais.

Iš Coventry į Vokietiją grįžo 
jau apie 10 asmenų.Grįžta savu 
noru,- nori važiuoti su giminė
mis kartu į kitus kontinentus.

Vasario pabaigoje pradėjo 
veikti "Vaikų subatvakariai". 
Tai lietuvių vaikams skirtos 
švietimo valandėlės.Vadovauja 
mokytojos p.p.Mikuckienė,Go
ber! enė. Va iš vi lien ė ir Venckie
nė. Vaikų valandėlėje dalyvau- 
Ja-lankosi 8 vaikai EVW šeimų 
ir 3 senosios išeivijos šeimų, 
kurie jau lietuviškai nebemoka, 
taigi viso 11 vaikų.Patalpos 
gautos Courtaulds fabrike.Su 
jais dainuojama,šokama,mokoma
si rašyti,skaityti,mokomasi 
Lietuvos istorijos,geografijos. 
Žodžiu,- papildoma angliškoji 
mokykla.

Neužilgo jau bus pora metų, 
kai gražioje Chester apylinkėj 
apsigyveno būrelis lietuvių,že
mės ūkio darbams.Pradžioje čia 
būta net apie 25 
ko tik 12. E_._ 
buvo paskirstyti po apylinkę, 

įvairius lietuvių reikalus 
tvarko DBLS vietos skyriaus val
dyba! P.Tarvydas.K.Buitvydas ir 
pirmininkas V.Milašius.Kiaurą 
dieną dirbę,vakarais susirenka 
čia toji "12 apaštalų" grupė 
gražion pastogėn,prie jaukaus 
židinio pasidalina dienos įspū
džiais, aptaria įvairius reika
lus, paskaito,parašo,jaučiasi 
tarsi viena šeima,tarsi broliai.

>ie 25,gi dabar beli- 
Kiti išsiskirstė,ar

YELVERTOFT’ AS

Kovo 5 į Yelvertoft’ą atkėlė 
iš Northampton© stovyklos apie 
20 žmonių.Padidėjus lietuvių 
skaičiui,atsirado gyvas reika
las steigti DBLS vietinį sky
rių. Sablinsko inciatyva,kovo 
13 įvyko steigiamasis susirin
kimas. Skyriaus valdybon išrink
ti - pirmininku Sablinskas,sek
retoriumi Firinauskas ir inždi- 
ninku Bliūdžius.

Jau pačioje pradžioje į nau- 

vyklos gyve’ntoJųZReik’ia manyti, 
kad įstos nariais ir visas lOOjŽ 

ūžsibrėždami gaires naujiems 
darbams,esame pasiryžę gražiai 
veiklai ir pavyzdingam elgesiui 
bei sugyvenimui.

A.Bliūdžius

Aldersey-dalis lietuvių.
Prieky- pirmininkas V.Milašius

Net kitataučiai,čia gyveną,mie
liau ieško lietuvių,nei savųjų 
draugystės.Reikia pasidžiaugti 
ne tik tokiu nuoširdžiu visų 
sugyvenimu, bet ir mokėjimu tin
kamai sunaudoti savo sunkiai už 
dirbtą pinigą.Dauguma Jau ne 
tik susitaupę juodai dienai,bet 
ir tinkamai apsirengę,įsigiję 
vertingų,reikalingų dalykų ir 
tiems lordų rūmams Jau §ėdos 
nedaro. y jj

po 20 savaičių bus visas svaras
Rašo - K. Barėnas

Lietuvių Namų pirkimo Londone klausimas,man rodos,turėtų 
jau visiems čia gyvenantiems lietuviams būti aiškus,tik nema
tyti,kad visi stengtųsi laiku atlikti savo pareigą.Kai kurie 
atskiri lietuviai jau su kaupu atidavė savo dalį,taip pat ir 
kai kurie skyriai pasiryžę ištesėti,kiek iš Jų priklaūso.Vis 
dėlto nemaža dalis užmiršta,kad be Jų talkos mes šio reikalo 
dar ilgai negalėsime baigti.0 kiekvienam lietuviui tai tik 
svaro tevertas reikalas.Jeigu jis negali,iš jo niekas daugiau 
ir neprašo.

Visa akcija labai daug priklauso nuo skyrių valdybų. Kur 
valdyboms tai rūpi,ten Jos pajėgia ir savo nariams įtikinamai 
nupiešti,įsąmoninti juos.Girdi,va, šitiek ir šitiek narių jau 
turi nusipirkę akcijas arba pasižadėjo pirkti,o likusieji - 
neišJudinami.0 kodėl gi neiš judinami.Susirinkime jiems buvo 
paminėta,kad gautos akcijos,tad norintiems siūloma pirkti.at 
su kiekvienu atskirai kalbėta. Ne,nėra laiko smulkintis.. 0 
jeigu valdybos nariai truputį pasismulkintų,suprasdami,kiek 
esmėje šis reikalas svarbus ir didelis,tai ir nariai nė vie
nas nebemokėtų atsisakinėti.Gal nariui sunku iš karto įmokėti 
visą svarą,bet jis kas savaitę mokėdamas po šilingą jau būtų 
įmokėjęs daugiau kaip svarą! Jis dar’ir dabar gali pradėti, 
tik reikia.kad kas nors su kiekvienu pakalbėtų ir išsiaiškin
tų. Jog tą svarelį ar porą galima išmokėti ir visai nejaučiant.

Suprantama,kad ir tą šilingą ar porą Jų reikia kas savaitę 
tvarkingai paimti.Gal valdybos nariadis perdaug sunku kiekvie
nu reikalu apibėgti visus narius,tai tegul ji pasiprašo talki
ninkus.Toks talkininkas tegul kas savaitę paima mokestį iš 10 
narių (kitas iš kitų 10) ir niekam nebus sunkumų! nei dalimis 
savo akcijas išmokantiems,nei valdybai.

Šioje Lietuvių Namų pirkimo ako Gijoje beveik visiškai ne
dalyvauja senieji šio krašto gyventojai lietuviai,labiau su
sikaupę tik ties savo parapijiniais reikaląis.Senosios lietu
vių kolonijos turi savo organizacijas ir jų vadovybes.Ar visų 
kolonijų vadovybės negalėtų susitarti ir rasti gražų būdą da
lyvauti šiame reikale ir išjudinti tuos,kuriems jau niekas ne
berūpiau apie vieną senųjų kolonijėlę kažkas buvo prasitaręs 
kad ji lietuvybei visiškai žuvusi,bet nesenai pats gavau įsi
tikinti,kaip kai kurie tos kolonijėlės nariai imasi lietuviško 
darbo,Jei tik yra kas juos jungia,įtraukia į dirbančiųjų eiles

NE ČIA PATAIKĖ
Kovo mėn.9d.vakare,į Sutton 

Coldfield stovyklą atvyko,šios 
stovyklos gyventojams nepažįs
tamas lietuvis,Soroka Jonas ir 
pareiškė,kad esąs paklydęs ir 
neturįs pinigų sugrįžti namo į 
EVW hostelį,Ramsbury.Nr.Makl- 
boubh.Sios stovyklos gyvento
jai iškarto patikėjo liūdna 
draugo padėtimi ir stengėsi 
jam padėti suš dpdami pinigais, 
bet po trumpo laika,stovyklos 
vadovui p.Bolton padedant pa
vyko išaiškinti,kad turima rei
kalo su valkata-nusikaltėliu, 
kuriam vieta kalėjime,© ne ap
gaulingas naudojimas lietuviš
ko nuoširdumo.Pasitarusi lietu-

jąjį skyrių įstojo 75& visų sto- vių^grupė nutarė perduoti ne-
prašytą klajūną vietos polici
jos globon.Apklausinėjamas po
licijos. Soroka pareiškė,kad

jau keletą stovyklų jis yra 
aplankęs tuo tikslu,ir vis jam. 
sekdavosi..Soroką policija pa
siuntė į nuolatinę gyv.vietą 
ir iškėlė bylą už elgetavimą. 
Turimomis žiniomis,Soroka,at
likęs nustatytą bausmę,bus iš
siųstas atgal į Vokietiją.

Liūdna,bet taip yra,-Soroka 
priklausė DBLS-gai ir tarp ki
tų dokumentų policijai parodė 
ir Sąjungos nario pažymėjimą, 
pabrėždamas,jog jis esąs Sąjun
gos nariu, i Mūsų žiniomis,nu
sikaltasis Soroka Jonas,Centri
nio Skyriaus narys,Valdybos 
nutarimu yra pašalintas iš 
Sąjungos.Red.)

Ta proga tenka pažymėti,kad 
Sutton Coldfield lietuvių gru
pė jau ne pirmą kartą parodo 
norą kovoti su įvairaus plauko 
iškrypėliais P.Dr

JK-
"NORIME GYVENTI. GYVENTI

Gavėnios metas reikalauja,kad 
tikintieji dažniau susitelktų, 
kad pasirengtų vėlykinei ir Kris 
taus Prisikėlimui.
Gavėnia tikina,kad kelias į 

prisikėlimą veda per sunkų Kal
varijos kelią,per kančias ir pa
niekinimus .
Žmonės,kurie paragauja vargo 

ir nelaimių kvapsnį,atidžiau 
žiūri į savo gyvenimą ir parei
gas.

J. E. Petras - Pran
ciškus Būčys, 
tit. Olimpo vyskupas 
ir Tėvų Marijonų Ge
nerolas, dabar gyve
nąs Romoje.

Australijos lakūnas Bertram 
"Skridimo į pragarą" knygoje 
rašo! "Šešiolika dienų, esame 
atskirti nuo paša alio;neradome 
Jokio maisto ir neturime van
dens.Kas bus..Ar numirsime.Ar 
išprotėsime.Esame jauni.nori
me gyventi,gyventi! Žvelgiu į 
beribi, žvaigždėtą dangų, stebiu 
nemąstydamas krintančius mete
orus, ir paskum atrandu kelią, 
vienintelį kelią!meldžiuosi. 
Žodis po žodžio kalbu Tėve mū
sų nakties tylumoje ir sudedu 
mūsų likimą į Viešpaties ranfcu 
Tą valandą pažįstu paprasčiau
sią gyvenimo tiesą, kurios nes 
žmonės taip ilgai veltui jieš- 
kojome.kol ji apsireiškia,tar
tum atitraukdama skraistę nuo 
mūsų akių.O ta tiesa yra,-tai 
šaukiu garsiai visam pasauliui!
- Tu,žmogau,esi reikalingas 

valios ir tikėjimo! Netgi gele
žinė valia vieną dieną paluš, 
jeigu tu netiki!"

Šitokiais žodžiais kreipiasi 
į mus žmogus,kuris 25 metus gal
vojo, kad galima apseiti be Dievo

PAMALDOS
HALIFAX St.Mary's bažnyčioje 
velykinė išpažintis ir šv.Mi
šios balandžio 2d. 11 vai.
BRADFORD St.Ann’s bažnyčioje 
velykinė išpažintis balandžio 
2d. 7 vai.v.o šv.Mišios - 3d.
12 vai.Po pamaldų parapijinis 
susirinkimas.

VYSK.P.P. BUČYS, BUV.LIETUVOS UNIVERSITETO REKTORIUS.- 
--------------------------- JUBILIATaS-

J.E.vyskupas Petras Pranciš
kus Būčys,MIC,kovo 25 d.švenčia 
savo 50 metų kunigystės sukak
tį. Vysk. Būčys gimęs 1872m.Sil- 
galiuose(Slavikai)Sakių aps.mo
kėsi Marijampolės gimanzijoje, 
Seinų Kunigų Seminar!Joje,vė
liau studijavo Petrapilio Dvs. 
Akademijoje ir Šveicarijos Fri
burge.Pasirinkęs savo specialy
be apologetiką ir apgynęs isto- 
rinę-apologetinę dlzertaciją 
apie šv.Stanislovą,1901m.gavo 
Friburge teologijos daktaro 
laipsnį.1902m.buvo pakviestas 
į Petrapilio dvas.Akadėmiją 
profesoriūmi.Kurį laiką jis bu
vo šios Akademijos prorektorium, 
eidamas drauge ir rektoriaus 
pareigas,nes rektorium oficia
liai nebuvo skirtas,kaip nelen- 
kas.Per I did.karą prof.kun.Bū
čys nuvykęs į JaV redaguoja 
"Draugą",dirba pastoracinį dar
bą lietuviškose parapijose.1921 
grįžęs į Lietuvą-paruošia teo
logijos fakulteto planą.1922m, 
Seimui pavedus,jis parengia Lie
tuvos Universiteto planą,kuris 
su kai kuriais pakeitimais bu
vo priimtas.įsteigus Kaune uni
versitetą, prof .Būčys pakviečia
mas teologijos fakulteto deka
nu ir fundamentalinės teologi
jos profesoriumi.Vėliau buvo 
Universiteto prorektorium ir 
1924-1925 išrenkamas rektorium. 
Mirus arkivysk.J.Matulevičiui, 
Marijonų Vienuolijos atgaivin
to jut,kun.prof .Būčys,kaip arti
mas bendradarbis ir pirmas ar
ki vysk.Matulevičiaus atgaivin
tos Vienuolijos narys,1927m. 
išrenkamas Vyriausiu minėtos 
Vienuolijos vadovu(generolu). 
Persikelia gyventi į Romą. 
1930m.konsekruojamas titulia- 
riniu rytų apeigų vyskupu.Tuo 
laiku vizituoja JAV ir kitus 
kraštus.Baigęs savo skirtą 6 
metų vadovavimą,vėl grįžta į 
Lietuvą,ir čia vėl dirba visuo
meninį ir plunksnos darbą,lai
kydamas rytų apeigų pamaldas 
Kauno įgulos bažnyčioje.Vienus 
metus išbūva Telšių Kunigų Sem. 
dvasios vadu.1939m.vėl išrenka

mas antru kartu Marijonų Vienuo
lijos Vadovu,kuriuo tebėra iki 
šiol.Jo rezidencija Romoje.

Vysk.Būčys visuomeninį ir 
plunksnos darbą pradėjo dar Sei
nų Seminar!Joje,organizuoaamas 
ir leisdamas laikraštėlius ir 
rašydamas į to laikotarpio lai
kraščius ! Varpą, Apžvalgą,Tėvynės 
Sargą,Ūkininką ir kt.Jo publi
cistinis darbas dįdėja.Lietuviš
ko j Enciklopedijoj (IVt.895st) 
rašoma,kad įvairiomis kalbomis 
jo parašytų straipsnių yra dau- 
fiau kaip 500.Be šių trumpų ra
inių, yra visa eilė jo moksli

nių populiarių knygų,įvairiais 
klausimais.

Nežiūrint vysk.Būčio senyvo 
amžiaus,jo visuomeninė,tautinė, 
ir religinė veikla nesumažėjo. 
Jis giliai pergyvena Lietuvos 
okupaciją ir kiekvieną proga 
savo prakalbomis žadina tėvy
nės meilę ir ilgesį

Šiuo metu vysk.Būčys yra vi
zitacinėje kelionėje ir lankosi 
ArgentInoje.Rudeniop vysk.Būčys 
žada apsilankyti ir Britanijoje. 
Naudinga būtų ir šio krašto lie
tuviškai visuomenei iš anksto 
pagalvoti apie pagerbimą šio 
garbingo Lietuvos kovotojo,ku
ris drauge su mūsų tautos vy
rais - dr.Basanavičium,Jablon
skiu,Maironiu, Būga, Jaunium ir 
kit.sielojosi ir darbavosi Lie
tuvių tautos gerovei.

Kun.J.Sakevičius

Panaikinus rūbams pirkti ku
ponus buvo tikėtasi padidėji
mo apyvartos manufaktūrinėse 
krautuvėse,bet tie spėjimai 
nepasitvirtino. Kalbama,kad 
būsiančios atpigintos medžia
gos. __ __________________

MASKVA. Visa rusų spauda 
smarkiai kritikuoja Atlanto 
Paktą,vadindama Jį tikru ag
resiniu paktu,nukreiptu prieš 
"taikingąją" Rusiją.

Prasidedančioje JTO konferen
cijoje Rusiją atstovaus Gromyko.

Kolumbijos pasiūlymu,kardinol. 
Kindzanty bylą nagrinės JTO.

plaukis,by tik jis moka labiau pataikauti,labiau į 
sijoną įsikibti,į restoranus ir panašias vietas pa
vedžioti. 0 mes dažnai nematome,kad mūsų vyrai,nors 
čia ir suvargę atvyko,bet per metus laiko jau spėjo 
ne tik padoriai apsitaisyti,bet ir susitaupyti,kad 
jie pro visokias kliūtis,užtvankas grąsiai žengia 
pirmyn į šviesesnę ateitį.Ir daugelis mano seserų 
metasi ant slidžios meškerės,ieško tik namų ir lai
kinos užuovėjos,visai nesigilindamos.kad Jos niekad 
nesutaps su svetima dvasia,niekad neišmoks padoriai 
kalbėti svetimos kalbos,kad jos visad bus "svetimos", 
kad jų svetimtautis vyras nesuptas,nes kiekvienos 
tautos yra skirtinga dvasia,kad Jos bus ir liks tik

amžina,amžina tarnaite.Dažna i mano sesei pasidaro 
nebesvarbu,kad jos lauks senas tėveli s,kad motulė 
nuo kiemo vartų vis žiūri į vakarus,laūkdama dukre
lės, kad brolis,sesuo veda žūtbūtinę kovą už Lietuvą, 
kad ir ji turi stoti į tas gretas ir eidama per pa
saulį vis šaukti apie daromas mums neteisybes!

Brangi sesute,mano širdis tau linki tekėti tik už 
lietuvio,tik už lietuvio!

Labai daug nesusipratimų šeimoj kyla,kai vyras 
ir žmona ne vieno tikėjimo.Dar metus,kitus ištyli, 
kol dega liepsnojanti meilė,o paskui jau pradeda vy
ras iš žmonos tikėjimo šaipytis,pajuokti.o tau labai 
skaudu.0 jei ir nepajuoks,tai jau vis bus negero!, 
kai vienas eisite vienur,kitas kitur,kai nekartu var- 
gsite,nekartu džiaugsitės.Jau nebebūsite "du viename 
kūne".Dar blogiau jei vyras bus netikintis,jei namuo
se negalėsi laikyti kryžiaus-paslaukojimo ženklo.0 
juk moterystė yra didis bandymas,reikalaujantis la

Nemokša,tinginys vyras įstums ir tave ir tavo šei
mą į didelius vargus.Okur skurdas,ten ir nesutikimai, 
ten ir karščiausia mei lė atvėsta.Tačiau nagingas,. 
darbštus,mylįs žmoną vyras ir iš penkių pirštų tuoj 
pasistato laimės pilį,susikuria jaukų šeimos židinį. 
Nors tokioje pradžioje ir pasitaiko sunkumų,bet ne
išsigąsk. Tą viską padengs.net su kaupu, meilės ku
pina širdis.0 kas to nežino,ką gali pakelti mylinti 
širdis!

Kai pernai viena mūsų sesė Amerikoje ištekėjo už 
milljonieriaus,tai daugelis su pavydu į tai žiūrėjo. 
Gal ji ir bus laiminga,tačiau daugumas,kurios ište
kėjo į puikius rūmus,kur daug pinigo,po kelių metų 
jau norėtų gr įšti.o kitos net pabėga ir grįžta į 
samanotas bakužes.Kas kad ten visko yra,o širdies 
nėra! Kas kad ten viskas auksu blizga, be_t nėra vyro, 
nėra vaikelių,negali mylėti ir būti mylima.Kartais, 
o ypač šiuo metu dar blogiau atsitinka! tos kurios 
tekėjo ne už žmogaus,o už turtų,dabar neturi nei 
turtų.nei žmogaus.Nerizikuočiau,net savo apnešiotą 
skrybėlaitę nestatyčiau lažyboms,kad po metų,kitų 
neatsitiks taip su toms,kurios ir šiandien vaikosi 
tik turtų ir turtingų vyrų'.Rinkis ir tekėk tik už 
nagingos ir darbščios širdies,- "visa kita bus duota"

Čia,mano manymu,paminėjau tik keletą vyriškų savy- 
bių.keletą vyrų tipų,į kuriuos tekėdama turėtum atsi
žvelgti.Nors gerų, ypač lietuvių,vyrų yra daug,bet 
visais atžvilgiais tinkamą vyrą išsirinkti jau nėra 
taip lengva. Tačiau, "kas ieško,-tas ir randa!"

bai daug pasisukojimo.0 iš ko semsies stiprybės,jei 
prieš akis neturėsi Kančios Mokyklos.Juk pirmoji 
meilė ilgai nesitęsia,o po to prasideda kasdienis 
vyro ir moters gyvenimas.Tada,jei nėra Tikėjimo 
šviesos,jei jau yra užgesęs jis ir tamsa širdyse, 
tada prasideda nakties žvėrių staugimas.kuris tuoj 
r at šeimą pradeda pulti ir anksčiau ar vėliau iš 

eimos belieka tik griūvėsią!.Priešingai,jei vyras, 
kaip Simonas Kirenietis,drąsiai neš gyvenimo kryžių 
per gyvenimo audros,tai žmonai su kūdikiu ant rankų 
bus daug saugiau eiti gyvenimo keliu.

Miela sese,tu ieškai ne tik vyro,bet ir sau gyve
nimo draugo,kuris tave visur sliprastų, kad būtų jud
viejų vienas protas ir viena širdis.Patartina tokio 
draugo ieškoti savo profesijoj,sau lygiam išsilavi
nime. Jei dabar visi.veik vienodą darbą dirbate,tai 
dar nereiškia,kad jau visi ir tinka.Kūną galima pa
vergti, tačiau ne besotę dvasią.Nebūsi jo draugu,pa
tarė ju.nesuprasi jo ir jis tavęs,jei būsi už jį že
mesnio,ar aukštesnio išsilavinimo.Gali taip atsitik
ti,kad ar tau,ar jam "prii-eiks" ieškoti kitur "pata
rė jų", ar "sekretorkų"! Jei jau kalbėti apie profesi
jas, tai reikia priminti,kad kai kurios profesijos 
moterystės gyvenimui labai nepatogios ir pavojingos. 
Jokia paslaptis,pavyzdžiui,kad šoferiai kartais net 
kiekviename mieste turi po "žmoną",kad jūrininkai, 
nors jie labai grožiai atrodo,bet tinka tik ne vedy
boms.išvažiuoja. Išplaukia ir tada turi vyrą ir netur 
vyro,o kas svarbiausia,kad tokie keliauninkai vyrai 
būna ir neištikimi.Rinkis vyrą iš "sėsliųjų",arba 
apsigyvenk taip,kad visuomet būtum kuo arčiau prie 
jo.Sunkumai dabar jums daromi persikelti,bet kai yra 
noro,tai yra ir priemonės!
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LIITVLH
MASKVA. Rusijos spauda pra

dėjo stiprią akciją prieš Suo
mi ją.Suomi jos vyriausybė kalti
nama sulaužiusi taikos sutartį.

Suomijos likimu ypač susirū
piną Skandinavijos kraštai,nes 
okupavus SuomiJą,RusiJa atsirem
tų į Švedijos ir Norvegijoj siena

Vokietijoje,nuo pereito 
dienio uždraudė vartoti 
tų marką ir paskelbė ją

satelitai laužo sutartis

Užs.Reik.Ministerio padėjėjas 
McNeil Parlamente davė smuklų 
pareiškimą,kaip trys sateliti
nės valstybės - Rumunija,Bulga
rija ir Vengrija sulaužė pasi-
rašytas talkos sutartis.Sutar- 
tys sulaužytos šiose srityse: 
žmogaus teisės, ekonominio ben- ui 
dradarbiavimo ir ginklavimosi kj 
apribojimo. įffi!
1( Antikomunistinės partijos jį

pirma- 
Sovie- 
nelega- 

lia valiuta Vakarų Valstybių 
okupacinėse zonose ir Berlyno 
sekteriuose. •

Tuo.laiku.kai Sovietai ir Va
karų valstybės įvedė atskirus 
piniginius vienetus Vokietijo
je, Sovietai davė įsakymą,kad 
tik Jų valiuta turi būti skai
toma legali visame Berlyne. 
Vakarai su tuo nesutiko,bet 
po ilgų derybų buvo pasiektas 
kompromisas,- abi marės,Vakarų 
ir Sovietų,yra teisėtos ir kad 
75$ algų turi būti išmokama

_________ i 1 ! ___________
Balandžio pirmosios proga pa
sirodys naujas "D.Britanijos 
fabrikantų bei farmer!ų opozi- 

ciozas
APUOKAS________

Pirmojo saloje 
linksmaus laikraščio generali
nė atstovybė visoms penkioms 
pasaulio dalims - 38,Melville 
Road, C o v e n t r y.

Egzemplr.kaina - 1 šil.

Rytų markėmis.Dabar šis susita
rimas jau nabegalioja.

Tai aiškus įrodymas,kad So
vietų Berlyno blokados tikslas- 
išmesti Vakarų valstybes iš Ber
lyno, yra visai nepasisekąs,ir 
iš šio fakto matyti,kad Vakarų 
valstybės planuoja ten ilgam 
pasilikti.Sis nutarimas labai 
palankiai buvo sutiktas vokie
čių, tuo labiau,kad sovietų mar
kės vertė buvo labai menka ir 
valiutos pakeitimas pašalins 
ekonominius ir socialinius ne
teisingumus, kurie susidarydavo 
iš dviejų valiutų buvimo Berly
ne.

Mielus Tautiečius M Šeimos židinį sukūrus,
PACEVICIŲ Vladą ir ANTANĄ PEČIAKOJŲ ir

_______________ __ ______ BUDRKCKAlTą Leokadiją, Įp poRIN PARKINSQN , 
likviduotos ir laikraščiai už- Į®,svetimoj padangėj sukūrusius lie JS nuoširdžiai sveikiname 
daryti. 2) Bažnyčios persekio-lietuviškos šeimos Židinį,nuošir- ir linkime gražaus gyve- 
jamos. 3) Žmonių persekiojimas ĮitpJĮdžiai sveikiname ir linkime imi alino
vykdomas kasdien gatvėse ir na-X saulėto gyvenimo. F
moose. 4) Bulgarijos ir Rumuni-.ląj; DHLS Scotia South j
Jos ginkluotos pajėgos viršija |jį Skyriaus VALDYBA ir
sutartyje numatytas riba s. 5) Vi- iii__ __  ___ NARIAI J
sos veda ekonominį karą prieš 
Vakarus.

DHLS "Scotia South" J 
Skyr.VALDYBA ir įj 

NARIAI.

Vakarų valstybių pastangos 
priversti tas valstybes laiky
tis taikos sutarčių,buvo Rusi
jos sušantažuotos.Jei ir kari
nėje sutarčių laužymo srityje 
Vakarams nepavyks pravesti sa
vo teisėtų reikalavimų,Britani
jos vyriausybė turės peržiūrė
ti savo laikyseną su tomis val
stybėmis.

Britanijos įgaliotas minis- 
teris prie TransJordan!jos ka
raliaus Abdulos,atvyko į Lon
doną pasitarti su Bevinu.

Izraelio kariu omenės manev
rai pietų Palestinoje ir sukon
centravimas kariuomenės prie 
Akabos uosto,kuriame yra ir bri
tų kariuomenės garnizonas,suda
ro pavojų tos dalies saugumui. 
TransJordanija prašo britus,kad 
britų kariai perimtų patrulia
vimą Akabos rajone,iki 50 milių 

I pasieniu.Tuo norima apsisaugo
ti nuo bet kokio netikėtumo iš 
žydų pusės.Britanijos Užs.R.Mi- 
nisterija šį prašymą svarsto.

Taikos derybos tarp Izraelio 
ir Sirijos ir Libanono prasi
dėjo Rhodes saloje.Tikimasi, 
kad paliaubos bus dar šią sa
vaitę pasirašytos. -

JAV-bių,Britanijos ir Prancū
zijos kariniai gubernatoriai

MŪSŲ SOLISTŲ BRAKE ORD’E APSILANKYMO PROGA Į
( Priedelis prie buvusių ten jų garbei kalbų ir gėlių )

Rašo - SILSDFNAS ZENONIS
O,nukankintoji tauta manoji. 
Šventų smūtkelių raudanti giria, 
Priimk paklydusį,nevertų sūnų, 
Leisk ašarom išverkti kruvinom 
Prie tavo kojų visą žemės skausmą...

B.Sruoga
Mūsų menininkų himnas, komponuotas Tallat Kelpšos, praside

da žodžiais! "Menas galingas ir stebuklingas!" Šiuose žodžiuose 
yra daug tiesos.Visais laikais menu reiškėsi mūsų tautos siela, 
per meną mes artinomės prie kitų,iš meno apie mus sprendė sveti
mieji, tiek Nepriklausomybės laikais,tiek dabar tremtyje.Visa mū
sų tautinė gyvybė juk buvo,yra ir bus gyva tik menininkų dėka.Ra
šyto jai,kūrėjai,dainininkai, tapyto jai yra patys. Jautriausi,galin
giausi lietuviškos dvasios,krašto meilės kūrėjai,puoselėto Jai ir 
angelai sargai.Štai genialusis mūsų tautos merĮninkąs-tapytoJas 

Čiurlionis suprantama visiems kalba apie tautos sielą byloje vi
sam kultūringam pasauliui .Menininkai visais mūsų tautos saulėte
kiais ir saulėleidžiais mus telkė,žadino prie bendro darbo savo 
tautai.guodė įr drąsino nepasisekimuose Menini•<,,rai ir dabar trem
tyje yra mums tarsi tie šviesūs švyturiai jūroje paklydusioms 

laivams. Mūsų tauta daug kartų amžių bėgyje buvo pasmerkta žūti 
ir vis dėlto ji nežuvo,ji išliko gyva ir daugiausia vien dėlto, 
kad joje nebuvo užgesusi meninė kūrybos kibirkštėlė.Sunkiausio
mis, juodžiausiomis vargo dienomis skambėjo lietuviškos dainos, 
pakėlėse rymojo susimąstę rūpintojėlial,gūdžiais rudens vakarais 
buvo porinamos pasakos,tautos sąmojus reiškėsi mįslėmis,patarlė
mis.Tautos gyvybė buvo Įialaikoma ir reiškėsi šia "Varpo" garsais, 

sčia"Aušros" spinduliais.Tautinė dvasia buvo gyva ir reiškėsi 
įvairiais meno kūriniais.

Šiandien vėl Tėvynėje Juoda ir tamsu.TėvynėJe naktis be aušros 
Ten šią valandą kaip viesulas šiaušia mirtis,nužmoginimas,Nerono,

1949.III.85..------------ ------- . .
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PASIIRTAS LIETUVIU ŽURNALISTŲ SĄJUNGOS ATSTOVAS-įGALIOTINIS 
DIDZ.BRITANIJAI. Lietuvių Žurnalistų Sąjungos Pirmininko raštu 
iš š.m.kovo 5 d.,Sąjungos Atstovu-įgaliotiniu paskirtas F. 
Neveravičius. v
LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ D. BRITANIJOJE DBtESIUI , visi D.Bri tani Jo j 
gyveną lietuviai žurnalistai: a) buvę Lietuvos žurnalistų S-gos 
tikrieji nariai profesionalai,nariai visuomenininkai ir nariai 
korespondentai, b) aktyvūs Lietuvių žurnalistų Sąjungos vigų 
kategorijų nariai, c) asmenys,nepriklausą ir nepriklausą LZS, 
bet šiuo metu aktyviai dalyvauja savo rašiniais periodinėje mū
sų spaudoje tremtyje .maloniai prašomi skubiai pranešti savo 
adresus LŽS Atstovui-įgaliotiniui šiuo adresu - P.Neveravičius, 
40,Posse Rd. Centr. Leicester,

Šios evidencijos tikslas - parengti dirvą LŽS skyriui D.Bri
tanijoje įsteigti. Tikimasi,kad gerb.kolegos,suprasdami LŽ or
ganizacijos Britanijoje reikalingumą bei,ypač šiuo momentu, svar
bą, registracijos reikalo neuždels ir tuo įgalins greitai ir sėk
mingai daryti tolimesnius žygius organizacijai įsteigti.

P.Neveravičius, 
L.Žurnalistų Sąjungos Atstovąs-įgaliotinis

Džingišchano laikai.Suklysi,brolau sesuo,beskaičiuodamas pėdas 
i Sm-t n ta s gimtuose laukuose keliaujančių į Sibirą mirčiai pasmerk
tų,nesuskaitysi ir tuose laukuose verkiančių akmenų.Taip.Nuoga 
teisybė,lietuvis vėl keliauja Sibiran,kaip anais caro laikais 
už mielas knygas.Kaip raupai,kaip parazitai apniko gimtuosius 
namus burliokai,kacapai,nudriskusios,nuskurusios,lopiniuotos  
būtybės.Pažįstame mes juos,kaip savo penkis pirštus. Ir šiuo 
mūsų tautos vėlinių nuotaikas ir balsios klaikumos metu Tėvy
nė je. Anglį jo j gyvenančius lietuvius,didesnes Jų koloniJas,lan
ko mūsų didieji menininkai,Nepriklausomos Lietuvos Operos solis
tai.Jų vardai be žodžių aiškūs.Šie didieji mūsų menininkai pa
sirinko tremtinių bedalių kelią,savo didžiulius retus talentus 
ir jėgas pašventė žūstančios tautos garbei ir vardui.Jų testa
mentas didžiojo lietuvio B.Sruogos žodžiai: "Eime žmonėms į 
šiadį viltį sėt,Kartot kaip maldą vardą Lietuvos".

Beveik visi iš šių garbingų vardų,išskyrus Baranauską,jau 
prieš karą buvo plačiai žinomi Lietuvoj ir Europos Operose.kai 
kurie jau bando prasimušti į pasaulinės operos sceną.

Bradford milijoniniame didmiestyje.prie Rotušė s Mechanics 
Instituto salėje,prieš minią kaip Jūrą,išsiveržė kaip ugniakal- 
ni g mūsų brangių menininkų-solistų balsai*.Solistai, su dideliu 
pasisekimu, pavyzdingai pasirodė pirmaeilėse parti jose.Kiekvie- 
oas buvo 3u.1.1 nkąnws ir palydimas didžiulėmis ovaci jomis .Sitaii— 
lingai atsilankiusi į koncertą angliškoji visuomenė,turėjo pro
gos išgirsti mūsų solistų ištobulintus,puikiai valdomus ir di
dingai su efektingomis viršūnėmis skambančius Jų balsus.Prie 
pilkų dienų tai buvo didelio džiaugsmo diena.

Koncerto metu didieji mūsų menininkąi.mintimis mus nukėlė 
į ten,kur mūsų visų širdys ir atodūsiai,įten,kur baisios nelai
mės ištikto gimtojo namelio žiburėlis,liūdnas.kaip Vėlinių va
karo žvakelė,šią valandą žiba.Kur Rūpintojėlis prie kelio,me
dine ranka pasirėmęs,neišverkia ir nesuskaičiuoja kančių.Kur 
gimtųjų namų šulinio svirtis dejuoja baisia kančia.Kur Sengal
vėlė, balta, kaip žydinti obelis,pasislėpus,sukdama rąžančių,mel
džiasi už mus.Mlntimis nepaliaujamai veržėmės prie brolių par- 
tizanų,kurie ledinėmis lūpomis,mirties valandą kalba, uz Tave 
Tėvyne,už Tave... Širdys tarsi pritarė perpuolusial ant kelių, 
prie aptemusių Tėvynėje altorių,kuri iš visos sielos gelmių 
šaukialMarija,Marija.palegvink vergiją...

Ak mielas Dieve,to koncerto metu mes buvome "namuose'.Jis 
perpuolusius prikėlė,pavargusius atgaivino,nutolusius suarti
no, surado kas mus jungia Jį,. riša.

Zis koncertas ir kiti penaSUs parengimai,mue įcareiguuja 
nepasimesti.nepasiklysti svetimtaučių jūroje,nebėgti patiems 
nuo savęs,nepasiduoti nevilčiai ir įveikti atžangos trauką ko-* 
voje dėl laisvės.Lietuva ir bendra kova dėl jos laisvės turi 
būti visų mūsų žemiško gyvenimo tikslas,pradžia ir galas.

Koncerte didieji menininkai parodė ir mums ir anglais,kad 
Lietuva gyva dainoj,gyva lietuvio artojo,darbininko prakaite, 
gyva piemens dūdelėja,gyva nekalto kūdikėlio ašaroje.vjrturėlio 
čirenime.gyva profesorių.mokslo vyrų ir pilkų žmonelių prote 
ir širdyse.

LIETUVA- "ŽALIOJO INTERNACIONALO" NARYS

Paskirti Lietuvių Žurnalistų 
atstovai į Rytų bei Vidurio 
Euįopos,Pabaltijo ir Balkanų 
tautų laisvųjų žurnalistų Fe
deracijos Tarybą.LŽS Valdyba 
kovo 3 d. specialiu raštu pra
nešė H bei V.E.P ir B.Tautų 
L.Z.Federacijos Generaliniam 
Sekretoriui,apie p.F.Nevera- 
vičiaus paskyrimą atstovu į 
minėtos Federacijos Tarybą Lon
done.
Britanijos Lietuvių Rašytojų 
Draugija patvirtinta.

Minėtos Draugijos pirminin-

kas Britanijoje p.F.Neveravi
čius gavo iš Lietuvių Rašytojų 
Tr.D-ijos Valdybos pirmininko 
p.Stasio Santvaro raštą,tvir
tinantį Draugijos įsteigimą.

į Londoną persikėlė gyventi 
buv.aktorius J.Laumakys.Reikia 
tikėtis,kad Londono dramos mė
gėjų ratelis pagyvins veiklą.

Inciatorių būrelis šiais me
tais ruošiasi išleisti,jau į 
tradiciją įėjusį lietuviškos 
spaudos gyvenime,jumoro lai
kraštį "APUOKAS". Linkime 
gražaus pasisekimo. Leidinys 
kainuos 1 šil ir užsakomas 
šiuo adresu - 38,Melville Rd. 
Coventry.

Tai bus pirmas toks leidinys 
britų žemėje.

-

it*'

Nuo balandžio 2d.visoje Angli
joje panaikinamas draudimas var
toti elektros energiją krautu
vių vitrinoms apšviesti.Nuo to 
laiko visi miestai atgaus prieš
karinį vaizdą,iliurainacijomis 
bei šviesos reklamomis.
Sekmadienį Londone viešo mitin

go metu įvyko muštynės tarp Mos- 
ley(fašistų) ir komunistų.Susi
rėmimas truko 5 valandas.8 po
licininkai sužeisti.

’Jm&i
Praeivis,sėdinčiam a .c šali

gatvio akla jam,meta į kepurę 
pinigą.Sis nepakliuvęs kepurėB, 
nurieda į gatvę.Aklasis greitai 
pašoka ir pasiima pinigą.
- Kaip jus galite matyti rie

dantį pinigą,jei ant krūtinės 
laikote lentelę su užrašu "Vi
siškai aklas",- klausia praeivis
- Matote,aš nesu aklas,- ramiai 

atsako elgbta,- aš tik pavaduo
ju čia visuomet sėdintį tikrąjį 
aklį, kuris šiuo metu r»uėjo pa
žiūrėti fUrnos...

Vienas čekų prekybininkas, 
kuriam suvalstybino jo fabriką, 
iš nusivylimo norėdamas pasiro
dyti kankiniu,nuėjo į mitingą, 
sušauktą paminėti Stalino var
dine s. Po prakalbų, laike 
jų.jis pakilo iš vietos 
šuko - "Salin Staliną!" 
jo draugai greit pašoko 
ištempė jį iš salės.
- Ar sukvailėjai,- paklausė 

vienas iš jų,- ar neįsivaizduo
ji į kokį pavojų 
jei mitinge būtų 
komunistas...

ovaci-
ir su-
Trys
ir

patektume!, 
bent vienas

Po ilgiau užtrukusių pasikalbėjimų (nuo spalių mėn.l948m) 
tarp S.Kuzminsko (iš Lietuvos pusės) ir "Žaliojo Internaciona
lo" atstovo,šiomis dienomis pranešta,kad Lietuva priimta "Žalio
jo Internacionalo" nariu.

"Žaliasis Internacionalas" yra tarptautinė organizacija,api
manti viso pasaulio ūkininkus.Todėl "Žaliasis Internacionalas" 
Lietuvai,kaipo žemės ūkio kraštui,yra artimiausia tarptautinė 
organizacija.

Lietuva dalyvaus šioje organizacijoje kaip Nepriklausoma Vals
tybė (Sov.Rusi jos laikinai okupuota).Jos atstovu bus 3.Kuzminskas.

"ZI” Centr.Biuras Londone kviečia S.KuzminskĄ atvykti pasitari
mams, tolimesniam bendradarbiavimui bei veiklai aptarti.

.SUPTAS.
"KOVAS" ANGLIJOS KREPŠINIO 

-1-------- PIRMENYBIŪ KVARTFINALB

Kovo 12d."KOVAS" išjudėjo iš 
savo apygardos ir Liverpulyje 
susitiko su Liverpulio apygr. 
nuhalėtoju - Holey YMCA.

Holey YMCA 2 metus buvo >m- 
glijos meisteriu.Si komanda 
per 12 metų beveik nepakeltu- 
si sąstato, yra .anglį jos krep
šinio pionieriumi.Žaidžia pri
silaikydami senojo žaidimo sti 
liaus. KOVAS Jau žaidimo pra
džioje paėmė inciatyvą į savo 
rankas ir Ją išlaikė iki rung

tynių pabaigos.Apskritai,run
gtynės praėjo be didesnės ko
vos ir KOVUI neteko panaudoti 
savo "deimančiukų".KOVAS lai
mi rezultatu 34:26 (22:11).

Žaidė ir taškus pelnė-Glat- 
kauskas 12. Puzinas 3.Butkus5.
Dargia 6. Lnkeranas 3. Kelmis- 
traitis 2. Radauskas 3.

Po šių rungtynių KOVAS įkopė 
į Anglijos krepšinio pirmeny

bių pusfinalį,kuriame teks su
sitikti su Birmanighamo apygar^ 
dos nugalėtoju.

V.Steponavičius

Lietuvis, 24 metų, nori susii-aši 
nėti su lietuvaite. Rašyti - 
A.Es.,122,Pasture R D. Staple
ford. Notts.
Moderniškas privatus viešbutis, 
18, Talbot Square,London,7.2. 
telef. PAM&ngton 2855, puikiai 
mebliuotas, daug kambarių bu pri 
vašiomis voniomis(2 min.kelio 
nuo Paddington stoties)Susikal
bama prancūziškai,vokiškai,ita
liškai, rusiškai .Kaina 12/6 nak
vynė ir pusryčiai.Savininkas 
A.Tiškevičius.

Kazys Kanapkis,gyv.EVW Hostel 
Twyn Holm, Castle Douglas,Scot
land, ieško savo sesers Onos, ki
lusios nuo PaJevonio,Vilkaviš
kio aps.Bus dėkingas už bet 
kokias žinias.
Mergaitės lietuvaitės,rašykite, 
esu lietuvis 28 m.Blaivas ir 
rimtas,noriu susirašinėti su 
lietuvaite,ne vjresne 26m.Ra
šyti - Identtity Card No2663:060. '
Gateford,Rd.Hostel,Worksop,Notts
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