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Pereitą savaitę buvo padėti 

pirmieji konkretus pagrindai 
kuriamai Europos Vakarų Sąjun
gai.

Briuselyje įvyko penkių val
stybių konferencija,kurioje da
lyvavo Didžioji Britani ja,Pran
cūzija ir Benelux šalys (Belgi
ja, Olandija ir Luksemburgas ) 
Svarbiausias tos konferencijos 
rezultatas,- pasirašymas tarp 
tų valstybių karinio bendradar
biavimo, pagal kurį tie kraš — 
tai eis vienas kitam į pagal
bą automatiškai ir be jokio iš 
anksto atsiklausimo,jei vienas 
iš jų liks agresijos auka.

Taip pat manoma,kad pasira
šiusios valstybės leis viena 
kitai naudotis karinėmis bazė
mis ir areodromais. Taip,kad 
Britų aviacija turės tokias 
bazes Benelux šalyse.

Ekonominėje srityje jokio 
ypatingo nutarimo nebuvo pada
ryta,bet vistik susitarta glau
džiai bendradarbiauti ir šioje 
srityje ir siekti tų kraštų 
ūkinio susiliejimo.Su tuo prin
cipiniai visi konferencijos 
dalyviai sutiko.

Daugiausia dėmesio kelia 
tas faktas, kad šiuo kartu ag- 
resori us nėra nurodomas.Kaip 
žinome, Angli ja jau turi alijan- 
so paktą su Prancūzija,prieš 
agresiją iš Vokietijos pusės. 
Britanija ir Prancūzija siūlė 
ir kitoms valstybėms sudaryti 
su jais panašius paktus.Tašiau 
Benelux valstybės į tai atsakė, 
kad toks paktas būtų visai ne
realus dabartinėse aplinkybėse, 
kadangi agresorius artimoje 
ateityje tegali būti tik Sov. 
Rusija,o ne Vokietija. Angli
ja ir Prancūzija su tuo tuojau 
sutiko ir per labai trumpą lai
ką priėjo prie naujo pakto su
darymo, kuris atitinka naujoms 
aplinkybėms.

Toks greitas Vakarų Sąjun
gos sudarymas yra tiesioginė 
Čekoslovakijos įvykių išdava. 
Jei Kremlius būtų numatęs kiek 
jis sau žalos pridarys su Čeko
slovakijos užėmimu,gal jis bū
tų tokio žygio nesiėmus.

Spaudoje ir per radiją Čeko
slovakija vis dar tebelinksniuo- 
jama ir žmonių pasipiktinimas 
Rusijos elgesiu vis aštrėja. 
Juk visi yra liudininkais pas
kutinių įvykių Vidurio Europo
je,kur pavyzdinga,demokratiška 
ir laisvę mylinti tauta buvo 
be išorinio užpuolimo,be šūvio, 
Rusijos okupuota. Visas darbas 
buvo atliktas iš vidaus komu
nistų, -Rusi jos penktosios kolo
nos. Ir Čekoslovakija buvo kaip 
tik vienintelė šalis,kuri nuo
širdžiai norėjo bendradarbiau
ti su Sovietų Rusija ir pildy
ti jos valią. Atsakingi valsty
bių vyrai yra labai susirūpinę 
Vakarų Europos apsauga. Ką gi 
gali padėti apsigynimo linijų 
statymas ir ginklų gaminimas, 
jei Rusija savo agresiją gali 
vykdyti iš vidaus,savo penkto
sios kolonos pagalba. Galvoja
ma, kad yra būtinas reikalas 
tuojau pakeisti apsaugos meto
dus ir pirmoje eilėje tenka 
susirūpinti saugumu viduje.Bet 
kaip tik čia demokratijos su
siduria su didelėmis kliūtimis. 
Jeigu komunistų partijos būtų 
likviduotos, tuo atvėju, aišku, 
būtų prasižengta su demokrati
jos principais,kurie garantuo
ja laisvę visiems,nežiūrint ko
kių pažiūrų žmonės bebūtų.Ko
va turėtų būti vedama ideolo-

Didžiosios Bri
tanijos Užsienių 
Reikalų Ministeris 
ponas Bevinas 

sveikinasi su 
Prancūzijos Užsie
niu Reikalų Minis- 
teriu ponu Bido.

ginėje srityje ir komunizmas 
turėtų būti atremiamas aukšte
snėmis ir geresnėmis idėjomis. 
Pavojus yra tame,kad komunist
ai, labai dažnai,veikia prisi
dengę visai kitais vardais tol, 
kol jie pasiekia aukštų ir įta
kingų vietų. Tai pasiekę,jie 
imasi jėgos ir,kad ir mažas jų

Taip vadinamas šaltas ka
ras tarp Vakarų ir Rytų labai 
paaštrėjo po Čekoslovakijos 
įvykių. Pasaulyje gal dar nie
kas negirdėjo tokio koliojimo- 
si tarp atskirų valstybių tai
kos metu,o ypač tarp buvusių 
sąjungininkų. Verta prisimin
ti, kad šiuo metu tarp Britani
jos ir Rusijos galioja jų pa
sirašytoji penkiasdešimčiai 
metų draugiškumo sutartis-pak- 
tas...Kokius epitetus sovietai 
vartoja Vakarų valstybių adre
su, čia neverta ir minėti,nes 
su jais,ypač mes,esame gerai 
susipažinę. Bet ir britai,ku
rie pasižymi savo korektišku
mu ir šaltu galvojimu,dabar jau 
visai nebesiskaito su žodžiais 
Rusijos atžvilgiu. Atsakingi 
valstybės vjrrai, kabineto nar
iai, vartoja kalbą,kokios net 
ir mes vargiai išdrįstame pa
naudoti. Koks tai nepaprastai 
didelis skirtumas tarp dabar
tinių laikų ir karo meto.Juk 
tada,-karo metu,mes negalėjom 
net išsižioti prieš tuos "di- 
vyriškuosius rusiškus sąjungi
ninkus" ...

Nesenai Lordų Rūmuose įvyko 
užsienio politikos klausimais 
debatai,per kuriuos lygiai opo
zicija, taip ir vyriausybės ša
lininkai išreiškė didelį susi
rūpinimą dabartine padėtimi ir 
išreiškė savo pasipiktinimą Ru
sijos elgesiu. Aštriausiai Ru
siją pasmerkė Kabineto narys 
lordag Pakenham, kuris savo kal
boje Čekoslovakijos pučą api
būdino kaip "komunistiško pa
vadinimo, hitleriškos technikos
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būrelis,pajėgia pavergti daugu 
mą.Kaip ten bebūtų,viena yra 
aišku, kad pasaulis dabar jau 
pažįsta komunistų metodus ir 
žino jų siekimus,© tai jau yra 
galimybė,-pažįstant priešą ir 
žinant jo kovos būdus,ruoštis 
kovai,kurios sėkmingo galo ga
lima tikėtis- 

ir kuo prakeikčiausios visais 
kitais atžvilgiais". "0 dabar, 
toliau tęsė lordas Pakenham,- 
"nelaiminga Suomijos vyriausy
bė yra kalbinama arba apkabi
nama mirties bučkiui."

Lordas Vansittart irgi pri
dėjo, kad nuo dabar mums jau 
reikia Staliną laikyti tokiu 
pat,kaip kad laikėme Hitlerį 
ir niekuomet nepasitikėti su
tartimi sudaryta su totalita
rine valstybe. Markizas Sali
sbury, opozici jos vadas Lordų 
Rūmuose,įspėjo dėl pavojaus,k 
kuris gręsia iš Rusijos ir ra
gino kuo greičiau sudaryti Va
karų Sąjungą,nes laikas yra 
labai trumpas.Jis kvietė vi
sus palikti partinius nesuta
rimus ir vienytis ieškant tų 
dalykų,kurie bendri visiems, 
kad atremti gręsiantį pavojų.

Tai yra,žinoma,vien tik kal
bos, bet būtų labai neišmintin
ga jas ignoruoti.Ir jei Stali
nas būtų gudresnis,jis tai ir
gi priimtų dėmesin.Bet yra sa
koma, kad ką Dievas nori nubau
sti, tam jis pirma atima prbtą.

Britai yra lėto būdo žmones 
ir reikia daug laiko,kad juos 
iš judinus,bet kartą išjudėję 
jie nesustos iki tikslas bus 
pasiektas.

Paskutinėmis žiniomis,Suo- 
mi jos Parlamentas sutiko pri
imti Stalino pakvietimą dery
boms, bet iš anksto jokiems pa
žadams neužsiangažavo. Suomiai 
nurodo,kad jiems savitarpinės 
pagalbos paktas yra visai ne
reikalingas, nes niekas jų ne
grus ina užpuolimu.

LONDONAS. Rumuni jos karalius 
Mykolas,kuris su savo motina 
princese Elena,pravažiavo per 
Londoną,pakeliui į Ameriką,spa
udos konferencijoje pareiškė, 
kad jis atsisako nuo abdikaci
jos .Rumuni jos karalius pieta
vo Buckingham Rūmuose su Bri
tanijos karaliumi ir karalie
ne ir po to Claridge viešbuty 
pareiškė spaudai; "Gruodžio 
30 d.rytą Groza ir Dej,Rumuni
jos min.kabineto nariai,patie-i 

(nukelta į 4 pusi.)

II metai

Jungtinių Tautų Organizaci
jos politika Palestinos klausi
mu priėjo liepto galą...

Kaip žinome,dauguma balsų 
buvo nutarta Palestiną padali
nti į Arabų ir Žydų valstybes. 
Arabai su tuo nesutiko ir pagrą- 
sino priešintis.Buvo aišku,kad 
padalinimas galės būti įvykdy
tas tik jėga,bet niekas savo 
kariuomenės nenorėjo siųsti,gi 
britai pasakė, kad jiems jau už
teko savo karius ten aukoti, už 
ką jie tik koliojimus iš kitų 
tegirdi.Jie savo mandatą ati
duoda JT Palestinos Komisijai 
ir nuo š.m. gėgužės 15 dienos 
atsisako nuo tolimesnio įsipa
reigojimo Palestinoje palaiky- 
t i tva rką.

JT Palestinos Komisija ge
rai žino,kad be kariuomenės ji 
nieko ten negalės padaryti ir 
kad civilinis karas turės kil
ti. Arabai su žydais jau nuo 
senai mušasi ir manoma,kad tas 
karas dar labiau suliepsnos 
britams pasitraukus. Arabai or
ganizuoja savo padalinius ir 
turi jau nemažai jų,dėliai to 
žydai jau pradeda jaudintis.

JT Saugumo Taryba vėl svar
stė Palestinos padėtį ir pada
rė nutarimą,kad Didžiosios val
stybės tą reikalą dar kartą tu
rės persvarstyti ir bėgyje 10 
dienų pranešti Saugumo Tary
bai savo nuomones. Britanija 
atsisakė tuose pasitarimuose 
dalyvauti,bet pažadėjo duoti 
savo patarimus,jei to reikalaus 
besitariantieji. Ką galima bū
tų per tuos naujus pasitarimus 
pasiekti,niekam neaišku... 
Yra tik viena išeitis - suda
ryti tarptautinę kariuomenę ir 
ją pasiųsti į Palestiną.Kitaip 
nuo Palestinos padalinimo teks 
atsisakyti.Bet kariuomenę sių
sti JAV nesutinka.0 patį nuta
rimą padalinti Palestiną Ameri
ka padarė su tikslu laimėti žy
dų balsus per ateinančius Pre
zidento rinkimus.Ir jei jai 
reikėtų siųsti savo kariuomenę 
ir aukoti amerikiečių gyvybes, 
tada daug amerikonų pasiprie
šintų Trumano kandidatūrai į 
Prezidentus ir tas anuliuotų 
iš žydų gautus balsus.

Arabai,iš savo pusės, grąsi- 
na.kad jei bus vykdomas pada
linimas, jie sustabdys žibalo 
davimą Amerikai,kas būtų dide
lis smūgis,nes Artimieji Rytai 
yra svarbiausi žibalo tiekėjai.

Palestinos klausimas taip 
ir šiandien yra neaiškus.Tik 
viena Rusija nesnaudžia.Ji gau
do žuveles drumstame vandėnyje. 
Patikrintomis žiniomis labai 
didelis skaičius naujų emigran
tų į Palestiną iš Rytų Europos, 
esą komunistai,pas kuriuos ras
ti daugelio kraštų komunistų 
partijų nario knygelės.Yra tik
ra, kad tie emigrantai atkelia
vo su Rusi jos,ar jos satelitų, 
žinia.Aišku,jie ten vykdys vi
sus kominformo duodamus įsaky
mus.Tuo laiku,kai JAV duoda 
ginklus Graikijai ir siunčia 
ten dolerius,kad apsaugoti tą 
kraštą nuo komunistų perversmo, 
užnugaryje gi rusai stato savo 
bazę ir į ten siunčia paruoš
tus agentus.
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Petro Babicko nuotrauka

SOLIDARUMO EGZAMINAS

Tremtis,kaip kokia baisi ka- 
šmera,slegia taus visus.Vienodai 
kenčiame moralines kančias,sie
lojamės tėvynės vargais,vieno
dai raštingai dirba,e,kiek mū
sų sąlygos leidžia, jos vadavi
mo darbą.Visi juntame ir visi 
žinome,kad mūsų visų,kur mes 
bebūtume, ja usmai savo tautai 
ir tėvynei yra vienodai karšti 
ir nuoširdūs.

Lygiai taip pat,šioji trem
ti s-nelaimė,mus suartino,išly
gino buvusius nesusipratimus, 
mes pasijutome esą vienos,vie
ningos, kovojančlos tautos vai
kais .Mes žinome,kad kiekvienas 
lietuvis Lietuvai yra ir bus 
brangus,tiek suaugęs,tiek ir 
mažas vaikas.Laikas mums sta
to didelius reikalavimus.Daug 
pasiaukojimo turime pakelti var
dan kovos už tėvynės Laisvę, už 
išsaugojimą savęs ir visų bro
liųj-seslų tautiečių sveikų ne 
tik dvasia,bet ir kūnu.

Ir štai,-didžioji problema, 
kuria jau nebe nuo šiandien yra 
susirūpinę mūsų vadovaujantie
ji veiksniai,-išlaikyti ir iš
saugoti tremtyje esantį jauni
mą,kad laisvos valstybės atsta
tyme jis būtų pajėgus kūrybi
niam darbui,o neliktų našta ki
tiems.Ne paliegėlių,bet darbi
ninkų reikalaus Lietuvos atei
tis, todėl ir mūsų, tų - kurie 
šiandien esame geresnėse mater
ialinėse sąlygose ir būtų, tau-

Laikui bėgant komunizmo ra
tai vis drąsiau rieda:jau su
mindžiota Čekoslovaki ja,spau
džiama Suomija,puolama Graiki
ja... Tačiau ir vakarai nelaukia

JAV senatoriai siūlo 
na u ją areopagą

Keturiolika JAV respublikonų 
senatorių pasiūlė sensacingą 
projektą-tuč tuojau sudaryti 
naują tarptautinį organą(vie
toje JT Saugumo Tarybos),kurio 
tikslas-organizuoti kolektyvi
nę akciją prieš agresorių.ZJau- 
joje organizacijoje nebūtų vė
tė teisės,kuri paraližuoja S. 
Tarybos veikimą.

Senator.Brewster, vienas iš 
inciatorių,pabrėžė,jog projek
tas padėtų sudaryti "defenzy- 
vi4ę-ofenzyvinę sąjungą,kuri 
patikintų kolektyvinį saugu
mą." Naująją organizaciją su
darytų 11 valstybių atstovai; 
tačiau užtektų 7 balsų nutarti 
karinę akciją.į šią organiza
ciją galėtų įstoti visi JT na
riai, kurie sutinka atmesti ve
to teisę.Praktiškai-ji apimtų 
tiktai laisvas tautas, palie
kant S.Rusiją su satelitais.

Susirūpino ir D.Britanija
Atstovų Rūmuose karštų disku
sijų metu daugelis atstovų pa
brėžė,kad D.Britanijos-S.Rusi
jos prekybinė sutartis sustip
rins sovietų karinį potencijalą 

Sir David Robertson savo 
kalbos metu priminė marš.Smuts, 
kuris kalbėdamas apie Čekoslo
vakijos sukomunistinimą, pasakė, 
kad dabar Imperija turinti pa
sakyti Rusi jai:"Nė žingsnio to
lia ui "Klabėto jas solidarizavo 
P.Afrikos premjerui.Jo nuomone, 
prekyba reikmenėmis,kurios ga
li būti kariniu ginklu-kaip,pvz. 
geležinkeliu riedmenimis ir ki
ta medžiaga-esanti per brangi 
kaina,mokama už gyvulių pašarą.

JAV ambasadorius ir lenkų 
saugumas

Amerikiečių "Time" rašo,kad JAV 
ambasadorius Varšuvoje,Stanton 
Griffis,lenkų vyriausybei parei
škęs, būk sutinkąs būti saugumo 
agentų. Ambasadorius Griffis 
pasakė:"Dėl ko saugumas leidža 
ia savo pinigus,įkurdindamas 
savo agentus JAV ambasadoje Var
šuvoje. Viską, ką turiu pasakyti 
savo vyriausybei, galiu Jums ^pa
sakyti. Kam mokSti agentams už 
telegramų šifravimą,jei mielai 
galiu jums jas parodyti.Tačiau, 

tinė pareiga ištiesti pagalbos 
ranką mažajam broliui ir sesei 
tebešautiems badaujančioj Vo
kietijoje.

Mes žinome,kad mes nesame 
pertekę, bet mes irgi žinome'; kad 
likusieji dar mažesniu duonos 
kąsniu dalinasi,nei mes.

Didžioji gyvenimo išmintis 
sako,—ne tas yra duosnus.kas 
iš pilno aruodo šimtąjį grūdą 
atiduoda, bet tas,-kas pasida
lina savąja,kad ir maža dalimi

DB Lietuvių Sąjunga šiandien 
skelbia pirmąjį-bandomąjį vajų 
su šūki u,-parodykime meilę mū
sų mažiesiems! Pasiųskime jiems 
mums prikLa ušomą dalį,saldumy
nų ( šokolado ar saldainių) pa
rodykime, kad ryšys tarp mūsų 
yra,kad mes gyvename jų var - 
gaiš ir nedatekiai s.

Tikrai ne viena maža lietu-
yiška širdelė suvirpės padėka 
ir džiaugsmu.

įsijauskime į reikalą,neati- 
deliokime,tuoj siųskime savus 
įnašus į Sąjungos Centrą ir iš 
mažų dalelių susidarys didi 
siunta,demonstracija mūsų vie
ningumo, tautinio susipratimo 
ir artimo meilės.

Nevilkinkime,neatideliokim 
rytdienai to,ką jau galime ^pa
daryti šiandien.Tai pirmas so
lidarumo egzaminas mums,Didž. 
Britanijos lietuviams,ir išlai
kykime jį garbingai.

A.J.Steponaitis.

jei jau būtinai norite leisti 
pinigus tokiems dalykams,kodėl 
saugumas manęs neužangažuoja. 
Juk aš lengviausiai prieinu 

_prie informacijų..."
Žinoma,Radkiewicz*iaus agen

tai šito ambasadoriaus siūlymo 
nepriėmė,© jis pats iš JAV am
basados Varšuvoje atleido 17 
lenkų už...bendradarbiavimą su 
Saugumu.

J.Ku-kis

Belgrado Kominforme buvo nu
spręsta Čekoslovakijos Demokra
tijos mirtis.Vasario 25 ir 26 
įvyko laidotuvės.Laidotuvėse 
dalyvavę tik budeliai ir duob- 
kasiai.Čekoslovakijos demokra
tija liko palaidota milžiniška
me Laisvės kapinyne,plotu nuo 
Didžiojo vandenyno iki Adrijos 
jūros.Lai būna tau lengva tavo 
tėvynės žemė.ydant tavo laisvės 
dvasia vėl galėtų prisikelti 
tavio tautos šaukiama.

Čekoslovakija,sukurta tau
tos ir jos garbingųjų sūnų Ma- 
saryko ir Benešo,buvo viena iš 
šviesiausių ir skaisčiausių de
mokratijos židinių Europos tau
tų šeimoje.Aš nežinau kito to
kio tauraus demokratijos pavyz
džio Europoje,Išskyrus Šveicari
ją ir Suomi ją.Čia viskas,tiek 
politinis i,tiek ūkiniai-sociali- 
niai.buvo harmoninga.

Demokratija ir autoritetas 
buvo suderinti.Masarykas buvo 
tautos išrinktas valstybės Pre
zidentu, bet tikrumoje jis buvo

Didž.Britanijos Ambasadorium

Neris ties Verkais

Kančios sekmadienio Evange
lija primena gilius Viešpaties 
ždžius:"Kas yra iš Dievo,tas 
klauso Dievo žodžių.Jūs todėl 
neklausote,kad nesate iš Dievo" 
( Jono 8,47)

Šitie žodžiai labai aktualūs 
ir šiandien.Mes narpliojame ne- 
atmezgamą komunizmo mazgą,tačiau 
dažnai užmirštame,jog ši doktri
na laužo tautų ir žmonių teises, 
nes ji nėra is Dievo.

Lietuvių tauta giliai reli
ginga, ir didžiausių nelaimių 
metu klauso "Dievo žodžių".Šiuo 

ne tik valstybės Prezidentas 
bet irgi tautos vadas,' vadas 
išaugęs tautoje,kilęs iš jos 
gelmių,bet drauge ir ją domi
nuojantis .Savo giliu protu ir 
aukštai išlavintu intelektu Ma
sarykas suprato savo tautos ge
nijų, jis nenutraukė su juo ry
šių iki mirties ir mokėjo iš 
šio neišsenkamo šaltinio semtis 
stiprybės savo dvasiai.Tauta 
savo pasąmonėj jautė tai ir to
dėl mylėjo Masaryką ne tiek kaip 
Prezidentą,kiek kaip savo tėvą. 
Tą patį galima pasakyti ir apie 
Benešą.

Politinių partijų tarpe,vei
kusių valstybinio gyvenimo su
rėdyme, viešpatavo susikla usimas 
ir darnumas paremtas giliu val
stybingumu. Politinė tolerancija 
buvo stiprus pagrindas Čekoslo
vakijos demokratijai.

Čekoslovakija buvo giliai de
mokratiškas kraštas ne tik poli
tiniu, bet irgi ūkiniu bei socia
liniu požiūriu.Kad ir buvo paski 
rų turtingų žmonių,bet amatinin
kas ar darbininkas medžiaginiai 
buvo gerai aprūpintas ir gyveno 
ankštu gerovės standartu. Gerai 
visiems žinoma firma "Bata” juk 
buvo pačių darbininkų nuosavy
bė, ne valstybės,kaip tai yra Ru- 
sljo j.Ir Masarykui mirus,kandi
datu į Prezidentus,be Be nešo, 
buvo minimas "Bate" generalinis 
direktorius.

Visa tai suglaudęs norėčiau 
pasakyti: kiek kartų esu buvęs 
Čekoslovakijoj,tiek kartų pavy
dėjau ir klausiau savęs,-kodėl 
iš visų šių demokratinių gery
bių dar daugel ko nėra Lietuvoj, 

metu,kada artėja Kristaus Pri
sikėlimo šventės,mes visi tu
rim atsiminti nepakeičiamą K. 
Bažnyčios įsakymą: "Eik išpa
žinties bent vieną kartą metuo
se..."

Nuvalykime savo sąžines,iš
kuopkime klaidų ir nupuolimų 
usnis,atsinaujinkime Kristaus 
dvasioje.Be Jo valios nė plau
kas nuo galvos nenukrenta,-Jo 
valią matykime ir savo tremties 
kelyje.

Mylėti reiškia niekuomet ne
pamiršti

ypač politinės santvarkos ir 
visuomeninio darnumo atžvilgiu.

Nugalėjus Hitlerį, čekų tau
ta kaip ir atsiduso po ilgo sun
kaus sapno,manydama esanti lai
sva ir vėl galinti naudotis vi
somis jos savitomis demokrati
jos gerybėmis.Bet,dėja,perspek
tyva, kuria džiaugėsi čekoslova- 
kai.buvo apgaulinga.
. Mums,lietuviams,demokratinės 
Čekoslovakijos sulikvidavimas 
nėra staigmena .Greičiau mes ste
bėjomės, kad virš dviejų metų 
jai buvo leista gyvuoti.Ir visa 
tai matant, iš lietuvio širdies 
srovena karčios ašaros,nes lie
tuvis žino tas kančias.

Jau 1945 m.tuojau po kapitu
liacijos, lietuviui buvo koktu 
žiūrėti,kai p Amerikos ar Angli
jos kareivis bučiavosi ir kabi- 
nėjosi su^raudonarmečiu.Prisi
mindama s Šventąjį Raštą,ne vie
nas lietuvis,stebėdamas tokius 
vaizdus,tuomet galvojo: "Dieve, 
atleisk jiems,nes jie nežino 
ką daro." Bet štai ir kyla klau
simas,- ar tikrai Dievas norės 
atleisti,jei dar ir šiandien 
dažnai tas pats tebedaroma.

Paskutinė gyva tauta,miiži- 
niškame kapinyno plote,liko nu
žudyta.Tai buvo paskutinės lai
dotuvės .(Tiesa, seka Suomija,bet 
Suomija jau nuo seno yra Zdano- 
vo letenoje ir ten neįvyks nie
ko esminio) Po šių laidotuvių 
vadovaujantiems vakarų Europos 
politikams telieka prisipažinti, 
jog jie visus mūšius politinia
me fronte yra galutinai ir be
gėdiškai pralošę.Dar lieka: 
Turki ja, Graiki ja, Auętri ja, I ta
li ja, Prancūzi ja ir Švedija. 
Bet tai jau ne politinė,bet 
strategine linija.Jos peržengi
mas reiškią karą.Tuo noriu pa
šalėti, -po Čekoslovakijos įvy
kių visa Europoa galutinai ran
dasi karo padėtyje.Ir ji negali 
būti pašalinta Marshall!© pla
no milljardais.Istorijoje nėra 
pavyzdžių,kad idėjinėj kovoj 
priešas būtų buvęs nugalėtas 
pinigą is.Nebuvo precedento,- 
nebus ir fakto.

Šį kartą 2.000 metų Europos 
kultūrai nebėra vidurkio,o yra 
tik Šekspyro tragiškasis...

"Be or not to be"
St.Kuzminskas.
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dvasioje.Be


5 (DOSU-GypecYicno
Pirmieji COVENTRY 

lietuviai.

AUKOS TAUTOS FONDUI

i gauta iš!
13.10.5
7. 19.-

£. 12.-.6.
£. 4.-.4.
£. 3.10.-
.£. 8.-.-.

11. 6.2.
£. 3.15.6
£. 6.10.-
£. 1.18.—
£. 2.19.—
£. 4.13.7

Sąjungos Centre yra 
Darley Moor skyr... 
Ely skyriaus.................  
Kaliams skyr.............. ; 
Ewerby skyr........ 
Northwood skyr. . . . .; 
Harrowbeer skyr....; 
Northampton skyr...: 
Satwell skyr.......; 
Thrybrgh skyr. ...... 
Trebelzue skyr. . . . .. 
Uinkleigh skyr.....; 
Silsden skyr........

D.B.L.S

Pamaldos
M 0 0 T 0 S 
lietuvių 

stovykloje Vasa
rio 16 d.proga.

//G/. /JOS V/ u
----------- 2VA//Z7Z
Nuo šių metų kovo 1 dienos 

Darbo Ministerija atleido kuni
gus nuo sutartinės prievolės ir 
leido laisvai pasirinkti gyve
namą vietą ir dirbti savo tie
sioginį kunigo darbą lietuvių 
tarpe.

Kunigas J.Kuzmickis apsi
gyveno BradfordeiSt.Ann,75 Ed
ward St..Bradford,Yorks.Ir pa
tarnaus lietuviams gyvenantiem 
šiuose apskričiuose! Cumber
land, Durham, Lancaster,Nortum
berland, Westmorland ir Yorkshi
re .

Kun.P.Kaiifijnas laikinai ap
sistojo Birmingham©! Gabriel’s 
10 Albert Rd..Harborne,Birmin
gham, 17. ir rūpinsis lietuviais, 
kurie gyvena! Cheshire,Derby, 
Leicester,Lincoln,Northampton, 
Nottingham,Rutland,Shropshire, 
Stafford ir Warwick.

Kun.Alf.Petraitis dar laiki
nai gyvena; Y.M.C.A. Elmbridge 
Hostel,nr.Gloucester ir patar
naus šioms apilinkėms! Berkshi
re, (vakarinė dalis).Cornwall, 
Devon,Dorse t,Gloucester, Monmo u- 
th.Hereford,Oxford(vakarinė da
lis ), Somerset .Wiltshire ir vi
sai Vali jai.

Marijonai kunigai!J.Sakevi- 
čius ir A.Kazlauskas,gyvenantie
ji Londone; 21,The Oval,Hackney 
Rd.,London,E.2. pagelbsti šioms 
sritims; Berkshlrefrytų dalis), 
Bedford,Buckingham,Cambridge, 
Essex,Hampshire,Hertford,Hunt
ingdon, Kent,London,Middlesex, 
Norfolk,Oxford(rytinė dalis),
Suffolk, Surrey ir Sussex.

Netoli Gloucester Tėvų Domi
ninkonų Vienuoįyne gyvena lie
tuvis Tėv.Kaz.Casas,0.P.,kuris 
yra . šiuo laiku konvento 
vyresnysis. Arčiau gyvenantie
ji lietuviai gali pas jį kreip
tis šiuo adresu! Very Rev.C. 
Chases,0.P.,Dominikan Priory, 
Woodchester,Glos.

Škotijoje gyvenantieji lie
tuviai kreipiasi į kun.J.Gu
tauską šiuo adresu! 74,Hopehill 
Rd. .Glasgow, N. W.

Anglijos Katalikų Užsienie
čiams šelpti Komitetas,vietos 
vyskupų vad ovaujamas,pažadėjo 
savo moralinę ir materialinę 
paramą,kurią tuo tarpu ir su
teikė, apmokėdami trims atva
žiavusiems kunlgams’-J.Kuzmick- 
iul,P.Kairiūnui ir Alf.Petriai-

---- KUNIGAS----------------  
Lietuvių troškimas išsipildė! 
D.Minister!ja atleido lietu
vius kat.kunigus nuo įsiparei
gojimo dirbti,o Episkopatas 
paskyrė juos į įvairias Angli
jos vietas. Bradford© kovo 1 
įsikūrė kun.J.Kuzmickis,kuris 
sv.Onos bažnyčioje kas antras 
sekmadienis laiko lietuviams 
šv.Mišias.Artimiausįu metu kun. 
J.Kuzmickis laikys Sv.Mišias! 
Kovo 13-Rochdaleje,kovol4-Brad- 
forde(12 vai) Kovo 21-Manches- 
teryje. Kovo 28-29,Velykų metu, 
Bradforde.Plačios apylinkės lie
tuviai visais religiniais ir 
dvasiniais reikalais kreipiasi 
šiuo adresu!St.Ann's Presbytery, 
Bradford,Rev.J.Kuzmickis.

čiui) buto ir maisto išlaidas.

Tačiau vyskupai ir Komitetas 
pareiškė,kad patys lietuviai 
turi prisidėti dėl savo dvasios 
vadų išlaikymo,būtent,lankant 
stovyklas apmokėti kelionių ir 
kitas pragyvenimo reikalingas 
išlaidas,pav.drabužiams ir kit.

Anglijos Vyskupai pareiškė, 
kad jie nori žinoti tikrą atvy
kusių lietuvių skaičių ir vie
toves, kuriose yra apsigyveną. 
Todėl prašomi visi atvykusie
ji lietuviai,ypač grupių vadai, 
kurie nėra iki šiol pranešę 
savo gyvenamos vietos arba nau
jai yra pakeitę,skubiai prane
šti, patogumo dėliai.kaip iki 
šiol buvo daryta,Lietuvos Pas
iuntinybės Londone adresu! 17, 
Esse# Villas,London,W.8.

Be to Anglijos Vyskupai pa
žadėjo rūpintis,kad 700 lietu
vių turėtų vieną kunigą lietu-

Kun.J.Sakevičius.MIC

Pirmas iš kairės 
stovi K.Jonelynas.) 
suorganizavęs šio 
miesto lietuvius, 

įsteigęs 
.Sąjungos 

Coventry skyr. 
ir 

pirmasis šio skyr 
pirmininkas.
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DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 
savo posėdyje 1948 metais kovo 4 dieną nutarė! paaiškė
jus, kad yra galimybė pasiųsti maisto siuntinius į Vokie
tiją didesniais kiekiais,pravesti daiktinę rinkliavą-šo- 
koladu ir saldainiais,tarp Didž.Britanijos lietuvių,su- 
šelplmui mūsų mažųjų tautiečių-vaikučių,tebevargstančių 
D.P, stovyklose Vokietijoje.

Sį nutarimą paskelbti Sąjungos organe "Britanijos Lie
tuvis" , kviečiant visus geros valios lietuvius nuoširdžiai 
prisidėti prie šios pirmos rinkliavos,gausiai paremiant 
mūsų mažuosius tremtyje.Prašyti kiekvieną lietuvį-vą pa
aukoti tiek, kiek jo išgalės leidžia iš skirtųjų saldumynų 
normos, pa siunčiant ją Sąjungos Centrui tolimesniam per
siuntimui į Vokietiją. Malonius aukotojus prašyti savo 
siuntinėlius siųsti Sąjungai iki 1948 metų balandžio 5d.

Sąjungos Skyrius įpareigoti aktyviai įsijungti į šio 
vajaus organizavimą ir jo sėkmingą pravedimą.

.Centro Valdyba.

AUKOS

Elmbriage EVW darbininkai iauKia 
pietų. Foto Bal.Brazdžionio

Š.m.balandžio 10 d.įvykstan
čiam Baltijos Tautų Koncerte 
Londone dalyvaus mūsų žymieji 
solistai! p.Kalvaitytė,p.Mo- 
tiekaitienė.p.Nauragis.p.Bara- 
nauskas ir akomp.prof.V.Jaku- 
bėnas. Britanijos Užsienių Rei
kalų Ministerija minėtiems me
nininkams atvykti į Angliją lei
dimus jau davė. Maloniųjų sve
čių laukiama Londone balandžio 
mėn.pra džioje.

Sąjungos Centro Valdyba daro 
žygius,kad atvykstančius mūsų 
menininkus iš Vokietijos galė
tų išgirsti ne vien tik Londo
nas, bet ir didesnieji lietuvių 
centrai ir ypač platesnieji an
glų sluoksniai.__________

Šią savaitę dvejuose iš Vo
kietijos atvykusiuose transpor
tuose lietuvių buvo!

9 kovo .....7 vyrai ir 6 šeim. 
11 kovo......2 " ir 1 šeim. 

p.J.Bardzilauskas, 
spaudos reikalams..£ 4.

P. J.Vėjelis, 
spaudos reikalams..£.2. 
ir
DBL Sąjungai..................£.1.

DBLS Centro Valdyba širdingai 
dėkoja Gerb.Rėmė jams .

Knygos gaunamos S-gos centre.

V .Ramonas
KRYŽIAI .................................... 4/-

St.Zobarskas 
SAVAME KRAŠTE

St.Laucius
PO PILKAIS DEBESĖLIAIS 1/6

A. J .liekai 
KNYGA APIE KARALIUS
IR ŽMONES , ,  ...................... 1/6

’’Patria" sav.
KALENDORIUS............................2/-

A.Škėma 
NUODĖGULIAI IR KIBIRKŠ
TYS ...................................................3/-

S .Sober akas
BROLIU IEŠKOTOJA.............. 2/6

V.Nemunėlis
TĖVU NAMELIAI....................... 1/6

A.Kuelaa
THE WORKER IN THS SO-
VI IT PARADISE...................... 2/6

The Baltic Review
Tomas I ,Nr.Nr.2-3,4-5,

6,7-8.
Tomas II, Nr.l.

atskiras numeris..3/-

Užsisakyti adresu:
Lithuanian Association 

3.Marlborough Gate Stables
Lancaster Gate,

London,W.2.

Satwell lietuviai eksKursuoja gražiais 
Temzes kloniais. Iš Mootos Lietuvių vaidinimo "Tremtinio sapnas, 

suvaidinto Vasario 16 d. proga.
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Cbžmios
# LONDONAS. D.Britanijos Ka
ralius ir Karalienė sekančių 
metų pradžioje lankysis Austra
lijoje ir Nau.Zelandi jo j .
0 HELSINKIS. Suomijos Parla
mentas maža balsų dauguma pri
tarė pradėti derybas su Rusija 
dėl draugiškumo ir savitarpi
nės pagalbos pakto.Derybos vy
ks Maskvoje.
4P PRAHA. Čekoslovakijos par
lamentui susirinkus sekančią 
savaitę,tam tikras skaičius at
stovų, kurie nevisai sutinka su

Rumunijos Karalius 
kalba.

( atkelta iš 1 pusi) 
kė man abdikacijos aktą ir pa
reikalavo tuoj pat pasirašyti. 
Jie atvyko į karališkus rūmus 
po to,kai rūmai buvo ginkluotų 
dalinių apsupti ir pasakė man, 
kad jie laikysią mane atsako- 
mingu už kraujo praliejimą,ku
ris įvyktų,jų duotų instrukci
jų pasėkoje,jei aš nepasirašy
čiau nurodytu laiku. Prie šio 
akto aš buvau jėga priverstas, 
vyriausybės,kurią įpareigojo 
ir palaiko viena užsienio val
stybė, vyriausybės, kuri visiš
kai neatstovauja Rumunijos tau 
tos valios.Si vyriausybė sulau
žė tarptautinius pasižadėjimus, 
kurie įpareigojo ją respektuo
ti Rumunijos tautos politinę 
laisvą,sufalsifikavo rinkimus 
ir išnaikino demokratinius 
politikus-vadovus,kurie turė-

J(1NJF<MR»1ZUC Jt JIZl
PASKELBTASIS ŠOKOLADO IR SALDAINIŲ VAJUS. 

mūsų mažiesiems tautiečiams esantiems Vokietijoje,tęsis 
iki 1948 metų balandžio 5 dienos.

Sąjungos Skyriai aktyviai įsijungia į šio vajaus sėk
mingą pravedimą,-organizuoja surinkimą minėtų produktų, 
veda atatinkamą propagandą ir paraginimą tarp visų lie
tuvių. Sąjungos Centrui siunčiami tik produktai-šokola- 
das ar saldainiai,o ne kuponai,nes vienoje vietoje jų 
realizavimas yra neįmanomas. Pavieniui gyvenantieji lie
tuviai savo aukas siunčia tiesiog Sąjungos Centrui.

Sąjungos Skyriai ir paskiri aukotojai maloniai prašo
mi aukas prisiųsti ne vėliau š/m. balandžio 5 dienos.

Pakartotinai primename visiems Gerb."Britanijos Lie
tuvio" skaityto jams, kad galima "Britanijos Lietuvį" už
sakyti -prenumer jioti savo pažįstamiems ir giminėms į vi
sas pasaulio valstybes už tą pačią kainą: iki galo me- 
tų-10 šil, pusmečiui-7 šil.ir 3 mėn-4 šil.

Prenumeruokime "Britanijos Lietuvį" savo artimiesie
ms likusiems Vokieti joje,-supažindinkime juos su mūsų

komunistų bloko politika,bus 
pfišalinti iš parlamento.Tuo bū
du komunistai nori gauti 3/5 
daugumą,kuri įgalintų neribo
tam laikui atidėti parlamento 
rinkimus.

LONDONAS. Ryšium su papildę- 
mais rinkimais į parlamentą Cro- 
ydone,Churchill pareiškė,kad 
trečiojo pasaulinio karo grės
mė ritasi mūsų link su kiekvie
nu Rusijos imperialistinės ag
resijos ir komunistų prievar
tos bei intrigų veiksmu.Kiek
viena s galvojąs žmogus mato, 
kad mes žengiame į baisią padėtį 
O NANKTNGAS. Kinijos komunis
tai užėmė Mandžurijos uostą 
Newchwang.Šio uosto nustojusi 
vyriausybės kariuomenė turės 
didelių sunkumų išlaikyti Muk
deną.
& VAŠINGTONAS. Čekoslovakijos 

ambasadorius Vašingtone Slavik, 
protestuodamas prieš įvykius 
tėvynėje,atsistatydino ir pa
reiškė, kad Jis yra nusistatęs 
kovoti dėl Čekoslovakijos lai
svės.Tuo pat laiku atsistatydi
no ir Čekoslovakijos minister. 
Kanadoje Fr.Nemec.

LONDONAS. Bulgarijos pasiun
tinys Londone prof.N.Dolapčev 
pranešė spaudos atstovams,kad 
jis atsistatydina.Dolapčev yra 
Bulgarijos Mokslų Akademijos 
vice-prezidentas ir Sofijos uni
versiteto profesorius.Anot jo, 
atsistatydinęs jis galėsiąs 
geriau tarnauti Bulgarijos in
teresams ir dirbsiąs laisvės 
ir demokratijos atstatymui sa
vam krašte.
9 JERUZALĖ. Arabų sukilėlių 
vadas F.bey Kowkji šiaurės Pa
lestinos vieno kaimo aikštėje 
pareiškė,kad viskas yra paruo
šta, kad kova galėtų prasidėti. 
Jis atvyko į Palestiną su ara
bų daliniais kovoti prieš Pale
stinos padalinimą ir prieš sio
nizmą. Arabai daugumoje yra - ap
sirengę amerikos karių unifor
momis, turi automobilius,šarvuo
čius ir lengvąją artileriją. 
Kariai pasakoja,kad ginkluotas 
arabų žygis į Palestiną iš kai
myninių kraštų dabar prasidėjo 
ir tęsis ilgesnį laiką.
9 OSLO. įvykiai Čekoslovakijoj 
ir Suomijoje verčia Skandinavų 
kraštus apsispręsti,-tampriau 
bendradarbiauti su Vakariais. 
Labiausiai skaitomas norvegų lai 
kraštis "Aftenposten" rašo,kad 
jei pasirodytų naujieji reika
lavimai Suomijai per dideli, Suo
mija turės sutikti su jais ir 
ji atsidurs už "geležinės uždan
gos" arba atmesti reikalavimus, 
kas gali įvelti ją į naują karą. 
Bet šiuo kartu Suomija,tikriau
siai, nebebūtų viena.
9 LONDONAS. Naują greičio reko
rdą pasiekė Britų lakūnas M.Lit- 
hgaw,kuris skrido naujausiu lėk
tuvo modeliu "Vickers Attacker" 
su 12 tūkst.PS galingumo ekspul- 
siniu varykliu.Buvo pasiektas 
560 milių greitis į valandą. 
Lėktuvas laikomas laivyno pas
laptimi .
9 ŽENEVA. "Journal de Geneve" 
kuris dažnai išreiškia Šveica
rijos Užsienių R.Ministerijos 
nuotaikas,sako! "Tiktai visiš
ka vienybė mus gali išgelbėti 
iš Maskvos gudrių manievrų.Nuo 
dabar mes būsime socialistinės

jo krašto pasitikėjimą.Monar
chijos panaikinimas sudaro nau
ją prievartos aktą. Rumunijos 
pavergimo politikoje.Šiose są
lygose aš savęs neskaitau atsi
sakiusiu nuo sosto."Su nepa - 
laužiamu tikėjimu į mūsų atei
tį, gaivinama s pasišventimo ir 
noro dirbti,aš pasižadu tarnau
ti Rumunijos tautai.su kuria 
mano likimas yra tampriai su
rištas." baigė karalius.

Gražioji Zarasų Gimnazija

Anglijos ir kapitalistinės Ame
rikos stovykloje." TaiM: yra 
pirmieji pažymiai,kad Šveica
rija gali atsisakyti nuo tra
dicinio neitral. ūmo.
9 VAŠINGTONAS. Jungtinė Kon

greso Taryba paskelbė praneši- 
imą apie karo aviacijos politi
ką.Taryba rekomenduoja padidi
nti JAV oro pajėgas iki 35000 
lėktuvų.Šiuo metu Amerika tu
ri 10.800 lėktuvų ir laiko re
zerve dar 12.800.
# OTAVA. Kanados vyriausybė 
paskelbė,kad remiantis veikian
čiais įstatymais įvažiavimas į 
Kanadą komunistams uždraudžia
mas .
4P NEW YORKAS. "New York Times" 
vedamajame straipsnyje,pašvęs
tame Lietuvos Nepriklausomybės 
šventei,rašo! "Jungtinės Valst
ybė s tebepripažįsta Lietuvos 
nepriklausomybę ir Lietuvos pa
siuntinybės užsienyje tebeveik
ia .Rusi ja aneksavo Lietuvą ir 
veda žiaurią politiką,naikinda
ma visą,kas Ii etuviška.Lietuv
iai yra tremiami Rusijos gilum 
mon,o Lietuvon atvežami rusai 
kolonistai.Lietuviai vienok ko
voja dėl nepriklausomybės par
tizanų eilėse,© paskutiniųjų 
rinkimų metu Lietuvoje komunis
tai gavo tik 11,65<> balsų, kiti 
balsai krito bepartyviams.Lie
tuviai įteikė JTO memorandumą, 
prašydami padėti,kad būtų su
laikytas lietuvių tautos nai
kinimas. Ankščiau ar vėliau 
pasaulis atkreips dėmesį į lie
tuvių kovą ir suteiks jiems pa
galbą, kurios jie yra verti," 
baigia tis.

gyvenimu ir sąlygomis.
Šiuo metu "Britanijos Lietuvis" yra siunčiamas į . 

Austrai!ją^Indiją,Indokiniją,Italiją,Austriją,  Vokieti
ją, Dani ją,Svedi ją,Prancūzi ją,Belgi ją,Argentiną,Urugva
jų, Braziliją, JAV ir Kanadą.

Patogiausia pinigus persiųsti Sąjungos Centrui ar Redak
cijai Pašto Orderiais. Pašto orderiai gaunami visuose 
pašto įstaigose. Jei susidaro nepatogumų išgauti orderį, 
galite siųsti tiesiog pašto ženklais.

— — — — —■ — — —-----------------— —-------------------------------------

^c/omuj Aw.
Minister is x-irmininkas p. Attlee, 
kalbėdamas Parlamente pažymėjo 
apie chaotišką reikalų stovį Eu
ropoje. Ir turėdamas galvoje CE- 
koslovakiją jis pridūrė! "Yra 
diktatūros plėtimasis”.

Komunistų atstovas Gallacher 
čia įterpė! "Labai sveikintini 
įvykiai".

Ponas Attlee!"Galimas daikt
as tiktai p.Gallacheriui ir vie
nam ar dviems žmonėms,kurie su 
juo sutinka,nes šiuose Rūmuose 
mes stovime už demokratiją”. 
( Plo j imas) 
P.Gallacher^Su konservatoriais 
priešakyje'.* . . 
P.Attlee! "Aš nesutinku su tuo, 
kad komunistų partija atstovau
ja darbo klasę,ar kad Rusijos 
valdovai atstovauja darbo klasę.’'

Aišku,ponas Gallacheris taip 
pat neatstovauja Britanijos dar
bo žmonių."

Gynybos Minisėeris p.Alexan-, 
der, į komunistų atstovų pasiųly- 
mą,tuoj sumažinti ginkluotas pa ! 
jėgas iki 500.000 vyrų,atsakė! 
"Yra visai aišku,kodėl šis pa
siūlymas yra įteiktas.Priežas
tis yra ta pati, kuri iškėlė Ru
sijos pasiūlymus dėl nusiginkla
vimo JTO suvažiavime." "Jie no
ri, kad Britanija ir kitos lais
vą mylinčios valstybės,tam tik
rais pagrindais atsisakytų nuo 
gynybos priemonių prieš priešus 
išorėje ir viduje, tuo tarpu kai 
Sovietų Sąjunga išlaiko didžiu
lę armiją, su kurią galėtų įgyven 
dinti savo valią visame pasauly
je." 

-o 0 o—
- Kodėl filmų žvaigždės nei 

vadina savo vyrų pavardėm?
- Vargiai ar apsimokėtų to

kiam trumpam laikui.
-o 0 o—

Bobutė pasisakė prižiūrėti 
savo keturių metų anūką,kad jo 
tėvai galėtų išeiti į kiną.Pa 
kuldžiusi ‘jį į lovą švelniai 

jo paklausė:
-Gal nori.kaa aš tau pasek

čiau pasaką?
-Dėkui.bobutę,bet šį vakarą 

nenoriu.
-x‘ai gal tau padainuoti lop 

šiną-pasiulė geroji bobutę.
- Ne.dėkui.nenoriu nei lopši
nės.

Bobutė susirūpino:
-Tai ko tu norėtum,mano ba

landėli?
—Eik,bobute.pasivaikščioti 

ir leisk man miegoti._________ -o O p-________ _ ______

LIETUVIS
LAIUMAIMAMĄ/

A.TAMOŠ/ŪMAS
Al Falcon buildings,

Old Bethnal Cri'een Pc/.,
LONDON^. 2.

greitai ir prieinam o- 
mi jRainomis Taiso 

TaiUrocfžius

fa fališka.

Lūšis,nedaug jų yra 
Lietuvos giriose..© buvo
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A4WWM/W NAUJI LA/!/GO
DŽIA /

JUOZAS BRUŽAS prašomas atsi
liepti .Praneškite savo adresą 
DBL sąjungai,jums yra laiškas

mergaitės,esu 27 metų ir noriu 
sukurti šeimyninį gyvenimą,ra
šykite šiuo adresu! Blasiak F. 
Blackshaw Moor C.2,Hostel,Nr. 
Leek,Staffs,___________
Ieškoma EUGENIJA JURKSIENĖ— 
Giraičiutė,Anglijon atvykusi 
prieš karą.Rašyti šiuo adresui 
M.Lišauskienė,Millwater house, 
Ockham,Nr.Ripleiy,Surrey.
Iliustruoti sienlniai-mėnesin- 
iai KALENDORIAI,anglų-lietuvių 
kalboje.su lentele-Vytimi.Tin
ka anglams, kaip dovana.Kaina- 
1/3. Galima siųsti pašto žen
klais, rašyki te adresui 
E.Savickaitė,18,Hatherley Rd. 
Si de up,Kent.
Du rimti jaunuoliai,-V.Malei- 
šis 30 m. ir V.Butkus 25 met. 
norime sukurti lietuviškas 
šeimas.Laiškus su nuotrauko
mis siųsti šiuo adresu!
C.W.A.E.C.Hostel,Aldersey 
Ha11,Handley,Chester-cheshire
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