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Didž. Britanija ieško kelio
Iš vienetų susidaro 
masė, iš vienetų, paa- 
kirų asmenybių, susi- 
deda tauta ir lygiai 
iš tokių pat vienetų 
susidaro ir žmonija.

Kaip margaspalvė yra pati 
gamta,tiek įvairūs yra ir žmo
nės,- nevienodų gabumų,palin
kimų, jėgų. Ir jau nuo seno su
prato žmogus,kad artimoji ben
druomenė papildo jį patį, papil
do žmogų. Ir,kad žmogus gali 
tarpti tik darnioje bendruome
nėje,kad tiek jis,tiek kiti, 
atiduodami savo energiją ir 
a 
sugebėjimus visumai-visuomenei,| 
susilaukia ir iš jos paramos- 
papildymo jam,asmeniškai,trūk- ; 
staipo gėrio ar jėgos.

Žmogus žmogui pėra ir nega
li būti "vilkas”.Šioji pažiū
ra baigia atgyventi savo amžių,; 
naujas renesansas-atgimimas 
tauriųjų žmogaus paraiškų ar
tėja ir,atrodo,šio šimtmečio 
galas bene bus pradžia naujos ; 
socialinės santvarkos išsiru- i 
tuliojimo priešaušriu.

Bendruomeninis solidarumas 
nėra tuščia sąvoka,šis solida
rumas yra būtinas tiek visai 
iccndruomenei, tiek paskiram jos 
nariui.

Bendruomeninio solidarumo 
mes išmokstame kaip tik iš pa
čios bepdruomenės - auklėjimo 
keliu. Seimą ir visuomenė (įvai
riomis formomis besireiškianti, 
k. t.mokyklos,organizacijos, 
spauda,knygos ir t.t.) sufor
muoja būsimą jį žmogų, įdiegia 
jam kilnių troškimų,išmoko pa
sisuko jimo,paklusnumo ir noro 
dirbti,kurti ir būti naudingu 
tai bendruomenei,taigi,kartu 
ir sau pačiam.

Vienu iš šių auklėjimo pa
raiškų esame ir mes,-DBLS or
ganizacijom susibūrę Lietuviai. 
Mes esame gyvenimo mokykla,ku
ri turi įdiegti kiekvienam jos 
nariui tėvynės meilę,veržiurną, 
pasiaukojimą bendruomenei-tau
ta i ir duoti,šioje skurdžioje 
mūsų tremties aplinkoje,gali
mybe pajusti bendruomeninę mei- 
lę-silimą.Juk esame vieno krau
jo, vienos kilties broliai ir 
s es erys, ta igi, s udarykime ta s 
Užtinąs sąlygas,kad šioji mū
sų lietuviškoji šeima tikrai 
spinduliuotų brolišku sugywe- 
nimu.O tos šilimos kaip tik 
štokojame.Jau yra pirmieji pa
vojaus skambučiai.Yra atsiti
kimų, kad tremtiniui,benešan- 
Sisa vargo ir tremties naštą 
neišlaiko nervai,-suserga.Ir 
nesistebime čia,nes tiek išgy
venimų, tiek klaikių valandų, 
tiek vargo pakėlę,nebe visi 
išlaiko,palūžta,nuleidžia ren
kas, tas rankas,kurių taip 
šiandien stokojame ir stokosi
me ateity.

Talkon broliui ir seseriai! 
Skyrių vadovybės-duokite pagal- 
S broliai ir sesei,ištieskite 

jaučiančią ranką,palengvinki
te moralinę naštą tieras,kurie 
po ja klumpa.Įtraukime juos į 
darbą,į savo aplinką,organizno
kime užsiėmimą,išsiblaškymą, 
duokime darbo kursuose,stiprin- 

1 kūme paskai tomis, referatą is, 
Naudokime visas kitas priemones, 
kad dvasinė ramybė ir lygsvara 
vėl grįžtų pavargusiam broliui 
ar sesei.

Juk jie yra mūsų broliai, 
jie yra tos pačios Motinos Tė
vynės vaikai.

- JTO posėdžių salė Paryžiuje

Ką tik prasidėjusi Didžiosios ori tani jos Parlamento sesi ja.manoma, 
bus audringia ošia,kokia yra du vusi nuo pat karo pabaigos. To priežas
tis yra vyriausybės patiektas įstatymo projektas geležies ir plieno 
pramonės suvalstybinimui. Pagal tą projektą,visos didžiosios geležies 
ir plieno gamybos firmos yra suvalstybinamos.Tam tikslui įsteigiama 
vyriausybės korporacija,kuri nupirks visas akcijas ir turės kontro
liuojamą oalsą. Pačių firmų sudėtis nebus keičiama,ir ji paliks tų 
pačių direktorių rankose. Tačiau,abejojama,ar visi direktoriai sutiks 
pasįlikti suvalstybintoje pramonėje.

Sį suvalstybinimą vyriausybė remia keliais argumentais,- jie turį 
tautos mandatą,’ geležis yra viena iė svarbiausių krašto žaliavų, ir 
todėl negalima jos eksplotaciją palikti privačiose rankose,nes priva
tus kapitalas siekia savanaudiėkų,o ne tautinių interesų ir privatūs 
biznieriai norą tik pasipelnyti,o ne pakelti produkciją bei pagerinti 
darbininkų būvį.

Opozicija ( konservatoriai ) tą įstatymo projektą svarkiai puola ir 
kaltina vyriausybę,kaa ši varanti siaurą partinę politiką, visa. neatsi
žvelgdama į -tautos nusistatymą. Geležies ir plieno pramonė esanti to
ji pramonės sritis,kuri laoiausiai yra padidinusi savo produkciją, 
lyginant su kitomis pramonės šakomis,ir kalnų nėra pakėlusi. Gi santy
kiai tarp darbdavių ir darbininkų esą kaip tik Labai nuoširdus. Opo
zicijos nuomoje,ekonominės krizės metu bandyti suvalstybinti geležies 
ir plieno pramonę yra netikslu,nes iš gerai veikiančios pramonė s 
gausis jos suardymas,kas labai pakenks krašto gerovei. Pagaliau kon
servatoriai pareiškė,kad jie laimę ateinančius rinkimus plieno ir 
geležies pramonę vis vien atvalstybinsJ

Taigi,pasisakymaivir vienų ir kitų yra labai aštrūs ir galima ti
kėtis karštų debatų.Žvelgiant į ateitį, jau šiandien galima sakyti, 
kad ateinančių rinkimų metu,kaip vienas iš svarbiausių punktų gali 
būti šios pramonės klausimas. Kaip žinome,rinkimai turi įvykti 1950 
metais, taigi, jei tą įstatymą Parlamentas priims, jis apie tą laiką-' 
bus jau įsigaliojęs,nes skaičiuojama,kad Lordų Rūmai to įs ta tymo pri
ėmimą vilkins.

debatų.Žvelgiant į ateiti,, jau šiandien galima sakyti

Kq pasirinks anglosaksai?
Višinskis,kaip ir buvo numa

tyta, vetavo neutralių 
valstybių pasiūlytą rezoliuci
ją.Toje rezoliucijoje buvo rei
kalaujama nuimti Berlyno blo
kadą ir po to įvesti rusų zo
nos valiutą Berlyne.

KALBA KAIP HITLERIS
Ta proga Stalinas davė "Prav- 

dos" korespondentai pasikalbė
jimą, kuriame jis kaltino Vaka
rų valstybes nesilaikymu susi
tarimų.Pagal Staliną,Maskvoje 
neva būvą susitarta,bet vaka
rų valstybės nuo to atsimetu- 
sios. Kaip žinome,buvo taip, 
kaip ponas Stalinas tvirtina, 
bet tik atvirkščiai..ne vaka
rai, bet Stalino įsakytas Ber
lyno komendantas suardė pasi
tarimus.Tiesa,Maskvoje buvo 
susitarta,bet Sokolovskis ne
sutiko., ir dėl to iširo dery
bos. Toliau Stalinas tvirtina, 
kad ir Paryžiųje,slaptose de
rybose,buvo pasiektas susita
rimas, bet Vakarai ir nuo to 
"susitarimo" atsimetusios.

Gi Vakarai sakosi nežiną jo
kio "susitarimo" Paryžiuje..

Taigi,Višinskiu! užvetavus, 
Berlyno klausimas taip ir Lie
ka toliau Saugumo Tarybos dar
botvarkėje ir gali būti vėl 
iškeltas kiekvienu metu iš 
naujo. Vakarų valstybės turė
jo tuo reikalu pasitarimą ir 
nusprendė,kol kas,palikti šį 
klausimą Baugumo Taryboje,ne- 
perkeliant jo į pilnaties po
sėdį.

Šią savaitę Londone svečiuo
jasi JAV-bių sekrt.Marshallis, 
koris jau turėjo visą eilę paL 
si tarimų su Bevinu ir Attlee. 
Manoma.kad tarp kitų klausimų, 
sprendžiamas ir atsakymo Sta
linui, į jo kalbą,klausimas.

Marshallis į Višinskį - Galų gale parodykite savo kortas 
pone VišinskįI (Kart."IM")

Palestinos 1
Kitas svarbus darbotvarkės 

punktas Saugumo Taryboje,buvo 
Palestinos problema.Bet ir čia j 
nebuvo jokio sprendimo padary
ta. lš viso,Palestinos klausi - 
mą tektų skirstyti į dvi dali: 
1) karo veiksmai ir 2)tolimes
nis Palestinos likimas.

Pirmuoju punktu buvo labai 
daug tartasi,© karo veiksmai 
pietų Palestinoje vistik eina 
JTO neįstengė parodyti tvirto 
nusistatymo, vis griebdavosi 
įvairiausių kompromisų,gi tai 
jusdamos kariaujančios šalys,

i Dėl tolimesnio Palestinos 
i likimo dar sunkiau susitarti.

!ia didžiausia kliūtis yra JAV 
[vykstantieji prezidento rinki
mai.Kol nebus naujo preziden- 

j to vargu bau galima tikėtis 
|tuo reikalu kokio nors spren
dimo, nes dabartinis JAV sekre
torius, matyti, neturi aiškių 
instrukcijų,o pati vidaus pa
dėtis, ryšyje su balsjr “'medžio
jimu" neleidžia rrumanui dary
ti sprendimo,kad nepraradus 
žydiškų balsų..Taigi,palesti- 

j nos klausimas bus nuvilkintas 
iki po rinkimų,kada jau gali
ma bus tikėtis susilaukti ai
škesnės politikos šiuo reikalu.

Šiandien,atrodo,kad daugiau
sia šansų turi nužudytojo gra
fo Bernadottes pasiūlytas pro-

Raudoniesiems smogis
Didž.Britanijos profsąjungų 
vyriausias organas TUC savo 
posėdyje nutarė imtis griež
tų priemonių prieš komunisti
nį elementą,išstūmiau t juos 
visai iš vadovaujančių vietų. 
Tam tikslui buvo išleistos in
strukcijos visoms profsąjungo
ms,nurodant komunistų žalą 
kraštui ir kviečiant imtis 
žygių,kad atsikratyti komunis
tais. Tame atsišaukime-instruk- 
cijoje TUC sako,kad komunistai 
veikia pagal svetimos valsty- 

. bės nurodymus ir sabotuoja 
[kragto ūkinį atstatymą.

Sis kreipimasis yra nepri- 
jvalomas atskiroms profsąjun
goms, bet manoma,kad jų didelė 
dauguma paseks duotais pata
rimais .

P A R Y Ž I U J E

jusdamos kariaujančios šalys, . jektas.kurį jis buvo paruošus 
išnaudojo,kad gerinti savo straiprieš pat savo mirtį. Jam jau 
teginęs padėtis. pritarė Britanija.

Žvilgsnis į nūdienę PRANCŪZIJA
Nors angliakasių streikas eina 
prie galo,bet Prancūzijos pro
blema dar tebelieka Vakarų Eu
ropos dėmesio centre.Juk Pran
cūzija yra vienas iš svarbiau
sių Vakarų sąjungos partnerių, 
ir jos negalavimai stipriai at
siliepia į bendrąją politiką.

Angliakasių streikas,atrodo, 
jau baigiasi ir angliakasiai 

jau grįžta prie darbo.0 komunis
tai vistik džiūgauja.Ko jie uo
rė jo-padaryti žalą Prancūzijos 
ūkiui,tas yra pilnumoje pasiek-; 
ta-Prancūžija nustojo vieno mė
nesio anglių produkcijos ir pa
liko daug kasyklų po vandeniu. 
Truks ilgas laikas,kol tos ka
syklos galės pradėti darbą. O, 
galų gale,kas gali garantuoti, 
kad po kiek laiko vėl neiškils 
naujas streikas..

Prancūzijos karinė padėtis 
yra dar blogesnė.Juk kas gali 
pasitikėti Prancūzijos karine 
jėga,galimo karo su Rusija at~ 
vėju,žinant,kad per praėjusius 
rinkimus kas ketvirtas karys 
balsavo už komunistus INėre jo
kios abejonės,kad Stalinas tara j 
duoda labai daug vilčių..

Kokia gi gali būti iš to 
išeitis. Gen.deGaulle sako,kad Į 
jis susitvarkyta su komunistaisį 
jei paimtų valdžią.Bet tas ap
sivalymas gali būti labai ri
zikingas ir gali privesti prie 
pilietinio karo.Reikia atsimin
ti,kad gen.deGaulle turi labai 
blogą vardą anglų akyse,taipgi 
ir pas amerikiečius .Nes karo 
metu jis buvo sunkiausiai su-

kalbamas sąjungininkas.ir da
bartinė jo vedama politika ski
riasi nuo anglo-amerikiečių ve
damos politinės linijos, ypač 
kiek tas liečia Vokietiją.

Geriausia,atrodo,būtų padė
tis, jei dabartinė koalicinė vy
riausybė imtųsi griežtesnių 
priemonių prieš komunistus. 
Streiko metu vyriausybė parodė 
daug drąsos,pavesdama kariuo
menei užimti kasyklas,tačiau, 
bandymai kovoti su komunistais 
pareikalaus kur kas daugiau 
rizikos ir drąsos Ir klausimas 
lieka atviras,- ar šioji vyriau 
sybė sugebėtų tai padaryti.

pasibaigė slapta Vakarų Sąjun
gos užsienių reikalų miniete
rių konferencija,kurioje buvo 
aptarti svarbūs gynybos reika
lai.

išleistame oficialiame ko
munikate pasisakooa už Atlanto 
Sąjungos sudarymą.Tuo reikalu, 
jau šią vasarą,ėjo pasitarimai 
Vašingtone. IŠ JAV-bių ateina 
palankūs atsiliepimai,bet iki 
Šio santarvės sudarymo,aišku, 
dar praeis nemažai laiko,nes 
tokį susitarimą turėtų patvir
tinti Amerikos Kongresąs.Dėl 
prezidento rinkimų,šiuo klau
simu sunkumų nėra,nes abu kan
didatai, tiek abi partijos JAV 
yra palankiai pasisakiusios.

Gi JAV-bių Kongresas tesu
sirenka sekančių metų sausio 
mėnesį ir todėl iki pavasario 
vargu ar galima būtų tikėtis 
kokios nors pažangos šiuo rei
kalu.

Kanada,tokiai Atlanto 
Sąjungai pritarimą jau yra da-
vaši.

Lietuvių tauta laukia
išlaisvinimo

VLIK'o VYKDOMOSIOS TARYBOS PIRMININKAS P. V. SIDZIKAUSKAS
PRIES IŠVYKDAMAS IŠ LONDONO, PRIZMĖ "BRITANIJOS LIETUVIO" K0- 
RESPOMDENTĄ IR MALONIAI SUTIKO PASIDALINTI MINTIMIS SU MIELAIS

MUSŲ LAIKRAŠČIO SKAITYTOJAIS

Sukūrus šeimos židinį 
p.ROMĄ GUDELĮ ir 

p. NAN McGILLVRAY , 
Iri name ir linkime 

laimingo gyvenimo. 
Kinlochleven’o 

lįetuviai, 
Škotija.

Malonu buvo girdėti p.Ministerį DBLS atstovų suvažiavime 
padarant išsamų pranešimą apie tarptautiną padėtį ir iš to 
išplaukiančias pasėkas Lietuvos išlaisvinimo bylos eigai,bū
kite malonus,pone Minister!,leisti pastatyti kelis klausimus, 
kad ir "Britanijos Lietuvio" skaitytojai galėtų išgirsti iš 
Jūsų nuomonę,apie Lietuvos laisvinamosios kovos eigą,apie tarp
tautinį įtempimą, galimas pasėkas,mūsų pasirengimą ir kartu pa
tirti laikysenos gaires visai tremtinių ir apskritai lietuvių 
masei,ryšyje su galima ir esąma politine padėtimi.

Ponas Ministeris atvykote į Angliją tiesiai iš Paryžiaus. 
Galima žinoti Jūsųmisijos Paryžiuje tikslą ir sėkmingumą.

į PARYŽIŲ ATVYKAU RYŠIU.! SU VYKSTANČIA TEN JTO PILNATIES 
SESIJAI DRAUGE SU MUSŲ KAIMYNŲ LATVIŲ IR ESTŲ ATSTOVAIS DARO
ME VISKĄjKAS ŠIOSE SĄLYGOSE ĮMANOMA, KAD ATSTOVAUTI IR GINTI 
MUSŲ KRAŠTŲ TEISES IR INTERESUS. ESAME NUSISTATĘ VEIKTI DELE
GACIJAS IR KELTI LAISVOJO PASAULIO VIEŠĄJĄ OPINIJĄ PRIEŠ MŪSŲ 
KRAŠTUS OKUPAVUSIOS VALSTYBĖS VYRIAUSYBES VEDAMĄ MŪSŲ TAUTŲ 
NAIKINIMO POLITIKĄ. ĮTEIKSIME RAŠTUS DĖL BENDROS BALTIJOS VAL- 

(nukelta į 2 p u s 1. )

1



2
1948.H.4.

* ( tkeltaišlpusl.)
STYBIŲ POLITINĖS PADĖTIES, DĖL ŽMOGAUS TEISIU DEKLARACIJOS IR 
QBiOCIDO KONV3ICIJOS PROJEKTŲ,O TAIP PAT IR TREMTINIŲ KLAUSI
MU, JUOBA KAD VISOS ČIA IŠVARDINTOS PROBLEMOS YRA J.T. PILNA
TIES DARBOTVARKĖJE. IKI ŠIOL TURĖTIEJI KONTAKTAI MUS GREIČIAU 
PADRĄSINA NEI ATŠALDO.

Kaip p.M^nisteris žiūrite į vis aštrėjantį tarptautinį įtem
pimą ir kokią įtaką tas įtempimas turi ir gali turėti Lietuvos 
laisvinimo bylai.

TARPTAUTINIŲ SANTYKIŲ RAIDA RODO VISIŠKĄ NESUDERINAMUMĄ VA
KARŲ IR RYTŲ PAŽIŪRŲ į PASAULIO ATKŪRIMĄ IR JO SANTVARKĄ PO 
K£RO. KILUSI POLITINĖ ĮTEMPTIS SPARČIAI ŽENGIA į JOS LOGIŠKĄ 
IŠSPRENDIMĄ. KADANGI PASAULYJE VIS LABIAU ĮSIGALI DEMOKRATIJOS 
IR TAUTŲ LAISVĖS IDĖJOS IR KIETĖJA PASIPRIEŠINIMAS TOTALITARI
NIO IMPERIALIZMO UŽMAČiaiS, TAI SAKYTOJI TARPVALSTYBINIŲ SANTY
KIŲ RAIDA.BE ABEJO,TURĖS TEIGIAMOS ĮTAKOS IR LIETUVOS LAISVI
NIMO BYLAI.

Mūsų tėvynės byla yra glaudžiai susieta su visos rytų Euro
pos tautų išlaisvinimo galimybėmis.Kokie tat yra santykiai mū
sų vadovaujančių veiksnių su rytų Europos regi jono tautomis, 
ypač su Baltijos tautų reprezentantais.mūsų artimaisais kaimy
nais Lenkais,gudais bei ukrainiečiais.

DEDU DAUG SVARBOS MŪSŲ SANTYKIAMS SU RYTŲ IR VAKARŲ EUROPOS 
TAUTOMIS IR TAI TIEK MŪSŲ VEDAMAI LAISVINIMO nOVAI.TIEK RUOŠI
MUI PAGRINDŲ BŪSIMAI EUROPOS POLITINEI SISTEMAI.NESIGAILIME 
PASTANGŲ SAKYTIEMS SANTYKIAMS SUGLAUDINTI. IKI ŠIOL PASIEKTAIS 
REZULTATAIS ESAME PATENKINTI.

Dažnai šiandien kalbama apie įvairios apimties federacijas 
būsimoje rytų Europeje,kokia pJJinisterio nuomonė ir pažiūros.

ESU APJUNGTOS EUROPOS ŠALININKAS. MANAU,KAD TAS IDEALAS BUS 
PASIEKTAS PER REGIJONALINIUS VALSTYBIŲ JUNGINIUS.IŠEINAMUOJU 
TAŠKU MŪSŲ POLITIKAI ŠIOJE SRITYJE LAIKAU GLAUDŲ BALTIJOS VAL
STYBIŲ BBiDRADARBIAVIMĄ. EUROPOS FEDERACIJOS ĮGYVENDINIMĄ,TA
ČIAU, LAIKAU TOLIMU IR SUNKIAI ATSIEKIAMU IDEALU.

Britanijoje gyveną lietuviai susirūpiną seka politiną raidą 
ir dažnai klausia,ar nebūtų laikas mūsų vadovaujantiems veiks
niams, atsižvelgiant į tarptautinės padėties įtempimą,
pasiieškoti saugesnės vietos darbui.

APIE TAI GALVOJAME-

Taikos ar propagandos ofenzyvi®

Dėl tremtinių emigracijos sklinda įvairios kalbos,apie pro
tegavimą vienos grupės lietuvių,apie skriningus ir t.t.Būkite 
malonus,p.Minister!,paaiškinti tą opiai jautrų klausimą.

TUO KLAUSIMU BUVOME DRAUGE SU BALFę GENERALINE ĮGALIOTINE 
EUROPAI SUKVIETĘ RUGS.22-23 d.d. TARPŽINYBINĘ KONFERENCIJĄ 
PELLBACHE. VISI ĮOS RŪŠIES PRIEKAIŠTAI BUVO IŠDISKUTUOTI IR 
VISOS ABEJONĖS ISSKLAIDYTOS. MŪSŲ VADOVAUJANTIEJI ORGANAI DA
BOS, KAD NEBŪTŲ NEI PROTEGAVIMŲ, NEI SKRININGŲ IR KAD IŠ VISO 
GRUPINIAI IR IDEOLOGINIAI MOMENTAI BUTŲ IŠJUNGTI IŠ TREMTINIŲ 
Įkurdinimo darbo.

Vieninga lietuviškoji mintis,kuria mes gyvename čia-Angli
joje, vardan mūsų tautos laisvinimo akcijos,sunkiai derinasi 
su mus pasiekiančiomis žiniomis apie VLIKo vidinius nesutiki
mus,paremtus politiniais sumetimais,kaip tai Klaipėdos kraštp 
atstovų neįjungimas laisvinimo akcijon.kas mūsų giliu suprati
mu, turi labai plačių ir gilių neigiamybių šiame darbe.

TIESA,MAŽOSIOS LIETUVOS AR KLAIPĖDOS KRAŠTO ATSTOVŲ VEIKLES
NIS Įjungimas į Lietuvos laisvinimo akciją yra sukėlęs nemažos 
TRINTIES VLIKą SUDARANČIŲ POLITINIŲ GRUPIŲ IR KOVOS ORGANIZA
CIJŲ SANTYKIUOSE. NORIU TIKĖTI,KAD IR ŠIUO KLAUSIMU,KAIP IR 
VISAIS KITAIS ĮKIŠIOL,BUS SURASTA BENDRA KALBA IR VISIEMS PRI
IMTINAS SPRENDIMAS.

Kokie yra santykiai su Vatikanu ir kaip žiūrite,p.Ministeri, 
į paskyrimą Vilniaus vyskupu lenko kun.Sušinski.

VATIKANAS IR DABARTINĖSE MXMS NEPAPRASTAI SUNKIOSE APLINKY
BĖSE NEŠYKŠTI MUIS, LYGIAI KAIP IR VISIEMS SKRIAUDŽIAMIEMS, SA
VO PRINTANKTMO , KAI DĖL VYSK.SUŠINSKO, TAI MŪSŲ ŽINICMIS, JIS 
YRA PASKIRTAS TAI VILNIAUS ARKIVYSKUPIJOS DALIAI,Į KURIĄ MES 
NEPRETENDUOJAME, BŪTENT BALTSTOGĖS SRIČIAI.

-Mes žinome,kad laisvinimo akcijai reikalingos lėšos.Ponas 
u.inisteris turėjote progos sekti Suvažiavimo darbus ir pasi
ryžimą tą klausimą suaktyvinti.Ar turėtumėt daugiau kokių nors 
pageidavimų lietuviškai kolonijai šiame krašte.

TURIU IR LABAI DAUG, XR JIE BUS PAREIKŠTI KITU BŪDU. TAČIAU 
UŽVIS LABIAU NORĖČIAU,KAD PAMAŽU BUTŲ ĮGYVENDINTAS PASTOVŪS 
ATSIDĖJIMO PRINCIPAS,KURIS LAIDUOTŲ PASTOVIAS LĖŠAS LAISVINI - 
NO AKCIJAI. SUVAŽIAVIME PASIREIŠKUSIOS NUOTAIKOS TUO KLAUSIMU 
MANE NEPAPRASTAI DŽIUGINA.

Mes jautriai išgyvename savo krašto didvyriškas kovos eigą. 
Prašome Jus galimai daugiau informuoti mus šiuo reikalu.

KIEK SĄLYGOS LEIDŽIA DARCME IR ATEITYJE DARYSIME.

Gerbi amt e jt "Britanijos Lie
tuvio" skaitytojai nebus nus
tebinti mano laišku,rašytu tie
siai iš JTO konferencijos rū
mą Paryžiuje; kiekviena maža 
sensacijėlė šiandien per minu- 
tą pasiekia tolimiausius pasau
lio kampelius.Konferencijos 
darbai sekami virš tūkstančio 
žurnalistų.Jie pritrūksta daž
nai medžiagos,tad aprašinėja 
kaip Belgijos premjeras Spaa- 
kas,nesitverdamas pykčiu,kad 
draudžiama per posėdžius rūky
ti, 3 posėdžiui skirtus ciga
rus . .. sukramtokad generolas 
Marshallis yra pats elegantiš
kiausias delegatas,nes kasdien 
pasirodo su nauja eilute;kad 
argentinietis E.Corominos vi
soms konferencijoms labai pa
tinka,nes nuolat švilpauja ir 
maloniai daineles dainuoja;kad 
gražiausia delegatė yra Indi
jos ambasadorė Maskvoje,ponia 
Lakshmi Pandit Nehru,Indi jos 
premjero Pandit Nehru sesuo..

Neiškentė ir Jūsų korespon
dentas ir bandė to teigimo tei
singumu įsitikinti. Neklystama 
daugumos.

Jei dar vieną " sensaci jėlą"-. 
Prašom! Konferencijoje du kar
tus nutrūko-"greičiausi Euro
pos liftai".ir kartą du žymūs 
prancūzų komunistai kuone ga
lą gavo.Ar žinote,kas yra po
nas Kaninker. Prašom! Kalbų 
fenomėnas. Jis gali išklausy
ti visą valandą Tamstos kalbos 
ir po to,nė žodžio neužsirašąs, 
išversti nors ir Į penkias ki
tas kalbas.Ir nė žodžio nesu- 
klysdamas ar praleisdamas.

Konferencija jau sunaudojo 
daugelį tomų geriausio popie
riaus ir žurnalistai kasdien 
apverčiami stirtomis kalbų, 
memorandumų,nutarimų,rezoliu- 
cijų ir pats paibelis tik su- 
sivaikys dar kuo... Keli pui
kūs restoranai ir barai suda
ro progą susipažinti,pasiple
pėti ir pasidalinti gandais. 
Daug šaunių balių,priėmimą jau 
"tapo kūnu"~vis taikos vardan. 
Taikos labui organizuojamos 
liuksusinės kelionės po žymia 
sias ir gražiausias Prancūzi
jos vietas. Ir Jūsų korespon
dentui teko "midų ragauti ir 
alų gerti"...

Koks viso šito politinio 
kermošiaus balansas.

Jame dalyvauja per kelis 
tūkstančius iš viso pasaulio 
suplaukusią diplomatų,per tūk
stantį žurnalistų.Visos žymio
sios visuomenės organizacijos 
yra atsiuntusios savo stebėto
jus..Dar nė kartą nėra būvą 
suplauką vienon vieton tokia 
daugybė politinių išminčių.

Bet,kaip sakoma,iš to viso 
šnipšt! Ištiesų - JTO konferen
cijos balansas iki šiol skau
džiai liūdnas. Su dideliu triu
kšmu prasidėjąs Berlyno klausi
mas, pasibaigė nuliu! Jūsų ko
respondentui teko stebėti Sau
gumo Tarybos posėdžius Berly
no klausimu ir matyti,kokiais 
smatkiais tempais Vakarų ir 
Rytų keliai...Veltui gerb. 
draugas ir ponas prokuroras 
Višinskis daužėsi kumščiais, 

rodėsi pirštais ir naudojo vi
są savo tėatrališkumą. Kaip

KĄ ATEITIS ŽADA

Mūsų
korespondento Paryžiuje

u—

ir reikėjo laukti,-viskas pa
sibaigė drama.

Berlyno klausimas ne vie
nas.Mėnesį pasiplepėją delega
tai nutarė ir nūsiginklavinto 
ir atominių ginklų kontrolės 
reikalus...atidėti..

Lygiai,kaip ir Palestinos 
klausimu. Sovietai sakoI"Su- 
mažinkim trečdaliu kariuoae- 
nes”. Amerikonai"Tada jūs 
turėsite vis dar 216 divizijų! 

1Sovietai; "Klek atominių bom
bų atstoja viena divizija..." 
ir J.t. ir t.t.

Žmogaus Teisių statutas nu
mato apie 28 straipsnius. Iki 
šiol,per pusantro mėnesio,te- 
susitarta tik dėl...2. Tas pat 
ir su mums labai svarbia “Ge
nocide” problema. Statutas nu
mato 38 paragrafus,bet tesusi- 
tarta dar tik dėl...vieno! 
Jei taip sparčiai eis ir to
liau, tai dar daug konferenci
jų reiks,iki visa "taps kūnu".

Iš tiesų,trumpai kalbant, 
konferencijoje vien tik žodžiai 
žodžiai ir žodžiai. Bet kitaip 
ir negali būti.Generoląs Mar- 
shallis.seno kareivio tiesumu 
ir drąsumu,pareiškė; "Teisybė, 
kad numatytos priemonės tarp
tautiniam bendradarbiavimui 
yra nepakankamos.Kai kurios 
tautos sąmoningai viską griau
na ir nerodo jokio noro bendra
darbiauti."

Nereikia būti dideliu Salia
monu, kad įspėtum kokios tai 
yra tos tautos..Rusai visomis 
priemonėmis sabotuoja JTO kon
ferenciją ir pačią organizaci
ją, kur gali ją kompromituoja. 
Visad viską sako priešingai, 
net prieidama prie..."nors ir 
šėtoniškai,bi tik kitoniškai".

Taigi,vargas tiems Vakarams, 
vadinasi ir eik su velniu obuo
liauti ...

Bet argi jau viskas taip 
tragiška. "Le Figaro" apraši
nėdamas liūdnai užsibaigusį

S. SidabroTelšiai. Žiema prie Masčio.

0.B.AUDRONĖ

JAUNYSTEI

Bėgi - nepabėgsi - 
Aš tave seku, 
Skubame juk dviese 
Žydinčiu taku.

Aš - visa tavoji. 
Tu - visa mana. 
Platūs norai moja - 
Aš ir tu jauna.

Tu - gėlė gražiausia 
Iš gėlių visų, 
į ei. tave sugausiu - 
Žemėj bus šviesu.

Vardas tau - Jaunystė, 
Vėjų mylima.
■Įau žiedai nevysta. 
Švinta sutema.

Šypsnį tavo gražų. 
Spindintį nešu. 
Tu nebūk miražas - 
Sekt tave gražu.

Bėgi - nepabėgsi - 
Aš tave seku. 
Skubame vis dviese 
Nuostabiu taku.

Jie abu,tėvas ir sūnus,gyveno nuošaliai. prie mažo 
žvėjų kaimelio.Abu vadinosi tuo pačiu Snjolfuto vardu. 
Kiti vadino tėvą senuoju,© sūnų jaunuoju Snjolforu. bet 
jie abu vienas kitą vadinėdavo tik Snjolfuru.Taip jau 
jie buvo įpratą.Kadangi jie ebu turėjo tą patį vardą, 
tai tuo vardu vadindami esi jie jautėsi dar artimesni . 
Senis Snjolfuras ėjo jau penktą dešimtį,jaunasis buvo 
lygiai dvylikos metų.

Jie buvo vienas kitam labai ištikimi.Beveik nė žings
nio jie nežengdavo vienas be kito.ir taip buvo jau nuo 
senų laikų,kiek tik k ..jaunasis Snjolfuras atmena.

Senis Snjolforas,priešingai,atsiminė tuos laikus,ka
da jis prios kokias trylika metų dar turėjo už mylios 
nuo jūros didelį ūkį,kada jis vedė gerą žmoną ir turėjo 
tris gražius vaikus. Tada jį užgriuvo ir pirmoji nelai
mė.Gyvulių maras per trumpą laiką nušlavė beveik visus 
jo galvi jus.Tuoj po to visi jo vaikai susirgo kriokle 
Ir visi mirė.ir taip greit jie vienas po kito atsiskyrė 
su šiuo pasauliu,kad visus tris suguldė net į vieną kar
stą.Tos nelaimės įstūmė jį į skolas.Snjolfuras,norėda
mas jas padengti,buvo priverstas parduoti savo ūkį.

Paskui jis įsigijo už žvėjų kaimelio mažą ruoželį 
žemės,pats savo rankomis pasistatė iš akmenų ir velėną 
mažą dviejų kambarėlių trobelą ir be svetimųjų pagalbos 
sugebėjo įsirengti net pastogą žuvims paruosti.Po to 
jam dar atliko tiek,kad jis galėjo nusipirkti seną ne
didelį žvejo laivelį.

Dabar prasidėjo jam ir jo žmonai skurdus,vargingas 
gyvenimas.Tiesa,prie darbo jie buvo pripratą nuo pat 
jaunų dienų,bet vis dėlto ne prie skurdo ir nuolatinių 
rūpesčių dėl duonos kąsnio.Jie kiekvieną dieną turėjo 
dabar,taip sakant,išsitraukti sau maistą iš jūros gel
mių.Labai dažnai ta didžiūlė jūra buvo visai šykšti 
maisto tiekėja.Ne kiekvieną vakarą jie guldavo į.lovą 
sotūs,rūbams jiems beveik nieko nelikdavo.Vasarą jo 
žmona gavo darbo vietos pirklio žuvų džiovykloje,bet 
ten buvo darbo tik esant geram orui,ir jos menko,už 
atskiras valandas mokamo atlyginimo,neilgam užtekdavo.

Pagaliau ji pasiryžo,žinoma,be vyro žinios,niekuomet 
nevalgyti ligi soties.Jos galva,bent jis turėjo paval
gyti tiek,kiek reikia.Viso to vaisiai buvo tie,kad ji 
prie darbo buvo vis silpnesnė ..Pagaliau ji tegalėjo tik 
atnešti į pasaulį mažąjį Snjolfurą ir duoti jam vardą- 
ir jos jėgos buvo išsekuslos.Praslinkus keliom dienom 
po gimdymo ji jau gulėjo ant lentos.Nuo to laiko tėvas 
ir sūnus gyveno ant savo rėžio vieni.

Jaunasis Snjolfuras labai neaiškiai atsiminė tą lai
ką,kada dienos toje vienišoje trobelėje jam slinko,ta
rytum kokia begalinė ašarų,ilgesio ir nevilties grandį-

Berlyno klausimą,sako,kad vi 
so reikalo finalas nėra jau 
taip liūdnas.Rusai pasaulio 
oponi joje pralaimėjo daug,o 
vakariečiai kas kart vis dau 
glau ir daugiau laimi. Juk p, 
šaulio opinijos nuteikimui 1: 
yra skirta didžioji šios kon 
ferencijos dalis. Tam reikal 
rusai Į konferenciją yra at- 
žiuntą 3 korespondentus, aner 
kiečiai per 500i Ar bereikia 
laužyti galvą, kur tikroji de
mokratija. ..

Bet JTO konferencija suda
rė puikią progą kitiems pasi
tarimams. Nepaslaptis, kad ši u: 
metu Paryžiuje vyksta visa eJ 
lė be galo svarbią slaptų koj 
ferencijų,kurių rezultatai tt 
rėtų palengva aiškėti po pre
zidento rinkimą JAV-bėse,ar 
net ateinančią metą pirmaisie 
mėnesiais.

Toks gen.MarshaIiis jau pc 
santro mėnesio sėdi Paryžiuje 
lygiai kaip ir Bevinas.Ir ai
šku, kad jau ne tam, kad susida 
rytą progą Į Mont-martra užsc 
ti...

Laukiama.kad visą tą slept 
pasitarimą pasėkoje bus;
1.Suorganizuotas Vakarą gyni
mas .
2.Pasirašytas Atlanto paktas. 
3.Suorganizuota pasaulinio ma 
to pasipriešinimo organizaci
ja prieš komunizmą ir Rusiją. 
4.Skandinavi jos karinė sąjung 
5.Viduržemio jūros paktai.
6.Ispanijos įtraukimas į visą 
šią sistemą.

Tokie svarbiausi tą slaptų 
jų pasitarimą punktai.Apie 
šluos pasitarimus "New York' 
Times” pasakė,kad tai patys 
svarbiausi ir reikšmingiausi 
po II-ojo pasaulinio karo,ir, 
gal būt,iš viso nuo 1914 metų

Ilgai nereikės laūkti tų 
pasitarimų rezultatų.

Viena tik aišku,netenka lai 
kti jokių sensacijų iki lapkrt 
čio 2 dienos,-iki nebus žinotai 
prezidento rinkimų rezultatai 
JAV-bėse. Po to galima bus jat 
lankti,kad JTO konferencija 
įeis Į antrąją fazą,t.y. iš 
tuščių žodžių prie konkrečių 
darbų.Taip maždaug apie lapkr 
čio vidurį ar net pabaigą. 
Aišku,žemės drebėjimas neįvyk 
Bet naujų vėjų,gal labiau kon 
kretesnių,laukiama.

Apie sausio-vasario mėnesĮ 
reikėtų laukti ir dabartinių 
slaptųjų pasitarimų ir jų re
zultatų gijos a tvijimo pradžl 

Užbaigti reikėtų ameriko
niškai, tokia dabar jau mada! 
Taigi.su anekdotu,nors ir na- 
vykusiu!kai Maskvoje visi 14 
Politbiūro narių su pačiu Sta 
linu spiovė į dangų.sakydami, 
kad ten nėra Dievo,vienas tik 
Kaganovičius susilaikė. "Ko

dėl,- klausia Stalinas. "Ui, ja 
nėra Dievo, tai kasa spiauti, 
bet jei yra...." .

"Bus karas,ar ne," daugeli! 
klausia...Tai kam tokia dide
lė karo mašina užsukama....

Z.Ubr.

gunnar gunnarsson

nė.Juk niekas neturėjo laiko jo pažiūrėti,kol jis buvo 
mažas,kad tėvas pasiimtą į jūrą.Tad tėvas,prieš išeida
mas rytą iš namą,turėdavo pririšti jį prie lovos kojos 
arba pasalinti iš jo aplinkos viską,kuo jis galėtą sau 
pakenkti.Ir tėvas Shjolfuras turėdavo palikti namus,kad 
parūpintų abietns menko maisto.

Jau kiek ryškiau jaunasis Snjolfuras prisimindavo 
gražius laikus,saulėtas dienas jūroje.Jis matydavo ta
da save sėdinti laivo pryšakyje.o senį Snjolfurą trau
kiantį tuo tarpu iš neišmatuojamų jūros gelmių blizgan
čias žuvis.Laivelis taip švelniai tada siūbuodavo,kad 
jį dažnai liūliuota užliūliuodavo,užmigdavo.Tačiau čia 
įsimaišydavo ir skaudūs atsiminimai tų bespalvių dienų 
"kai dangus verkdavo ir senis Snjolfuras turėdavo išva
žiuoti su savo laiveliu vienas.

Pagaliau jaunasis Snjolfuras tiek paaugo,kad jau 
galėjo išvažiuoti su seniu betkokiame ore.Ir nuo to lai
ko abu laikėsi vienas kito labai tvirtai.Jie negalėjo 
pabūti vienas be kito nė penkių minučių.Jei nubusdavo 
naktį vienas,tuoj,žiūrėk,nubudo ir kitas.Ir tikrai,jei 
tik neramiai miegodavo vienas,tai niekaip negalėdavo 
rasti ramybės ir antras.

Gal kas na nys.kad jie abu turėjo vienas kitam daug 
ką pasakyti ir dėl to būdavo tokie neatskiriami.Bet tai 
buvo ne tas.Jie taip gerai viens kitą pažino ir taip 
labai viens kitu pasitikojo,kad jiems net nereikėjo 
kaIbėti.Galėjo praeiti ištisos dienos,per kurias jie 
pašikeisdavo tik vienu kitu žodžiu.Ir tokiomis dieno
mis jie beveik geriausiai jautėsi.Jiems reikėjo tik 
vienam į kitą’pažvelgti,ir jie jau viską žinojo.

Ir tuose keliuose žodžiuose,kuri uos jie viens kitam 
pratardavo,visuomet kartodavosi vienas ir tas pats sa
kinys, arba, tikriau sakant,kartodavo jį senis Snjolfu
ras jaunajam,dažnai net be jokios ypatingos priežasties. 
Tas sakinys taip skambėdavo; "Reikia visuomet rūpintis 
atiduoti kiekvienam,kas jam priklauso,niekuomet nelikti 
skolingu.o visą kitą palikti Dievo valiai".

Tad jie geriau pasninkaudavo,negu eidavo į krautuvą, 
negalėdami apmokėti gyvais pinigais.Jie pasisiūdavo sau
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BRACT?ORDAS Sis miestas ir prie 
nėščiai yra priglaudą kelis 
šimtus mūsų tautiečių, kuri ų 
dauguma priklaugo DBLS Brad- 
fordo skyriui. Šiuo metu sky
rius turi virš 150 narių.Sky
riaus geram veikimui kliudo 
narių išsisklaidymas,bet nau
joji skyriaus Valdyba tikisi 
veikimą pagyvinti. Šiuo metu 
skyriaus valdybą sudaro - 
pirmininkas a.Šilingas, vic- 
pirmininkas V.JanuleviČius, 
sekretorius R.Račytė, kasi
ninkas J.Petrauskas,ir švieti
mo vadovas J.Juška.

Jau organizuojamas choras, 
turima vilti.es,kad pavyks su
daryti dramcs mėgėjų ratelį 
ir tautinių šokių grupę. Tiki
ma s i, kad Bradfordo apylinkės 
tautiečiai gausiai dalyvaus 
chore,dramos ratelyje bei tau
tiniuose šokiuose.

Kipras

BLACK NOTLEY.
"Britanijos Lietuvis"pre- 

neša įvairių įvairiausių žinių 
iš visokių Anglijos miestų ir 
miestęlių,kur tik lietuvių ran
dasi.Čia dainos,čia šokiai,čia 
darbo planai,čia tautodailės 
parodos.Visur lietuviai-lietu- 
vės bruzda,kruta.Tad būtinai 
reikia kartą ir apie Black Mot
ley parašyti.

Essexo lygumose,40 mylių į 
šiaurę nuo Londono,pačiame,ga
lima sakyti (nors taip atrodo), 
užkampyje,randasi t.b.sanatori
ja ir kartu hospitalss Black 
Uotley.Ligonių turime maždaug 
apie 300,o personalo,pradedant 
nuo vyr.gydytojo ir baigiant 
SiskutiniąJa šlavike,bus maž
daug 150 asmenų.

Taigi,prieš pusantrų metų 
su sanatorijos mediniu,žaliai 
nudažytu, busuku atklederavo 
keturios ęsČiukės ir dvi lie
tuvaitės. Čia radome jau pen
kias estes iš pirmesniųjų tran
sportų. Pamatėme,apsigyvenome 
ir susi gyvenome. Pirmuti s malo
numas, po to,kai stovyklose gy
venome susigrūdę viename kam
barėlyje po penkis-šešis ir

net daugiau,buvo tas,kad galė
jai turėti pati viena sayo 
dispozicijoje kambarėlį.Švie
są užsižiebi kada noji,gulti 
gali irgi kada nori.Žinoma, 
malonumą keltis kada nori... 
turi tik vieną kartą savaitė
je, turint savo laisvą dieną.

Nagi,o kas toliau.
Turime gerą matroną .Mažikė, 

dručkė su gudriomis,ir kas 
svarbiausia,su geromis mėlyno
mis akutėmis,kurios viską ma
to ir nieko nemato..ir kuri 
viską žino ir kada reikia., 
šį tą žino. Pas ją mes jaučia
mės kaip pas Dievą užpečkyje.

Tiesą pasakius,esčiukės 
tai šiek tiek išlakstė;dvi iš
sikėlė į Bedfordą,dvi į Aacton- 
on Sea,viena į Suttoną,viena 
ištekėjo už busų konduktoriaus, 
o viena susirgo ir guli dabar 
Londono ligoninėje. Tik mudvi 
lietuvaitės apsipratome čia 
ir šiuo metu esame labai man- 
drios.Nes iš visų čia buvusių 
ir esančių mergaičių pabaltie- 
čių matrona,kaip tinkamiausią, 
priėmė į nursių mokyklą lietu
vaite Mėtą Kurllnkaitę. Tai 
darbšti,tvarkinga ir graži 20 
metų jaunuolė,kuri pasiryžusi 
dirbti ir mokytis ir mums,lie
tuviams, gėdos nedaryti.

Kultūriniame darbe,dėja,mud
vi niekuo nepasižymėjome.Būda
mos tik dvi negalėjoiae steigti 
nei choro nei tautinių šokių 
ansamblio,nei DBLS skyriaus. 
Už tai prisirašėva prie Cen
trinio skyriaus,užsisakėva 
"Britanijos Lietuvį" ir "Lie
tuvių Žodį”.Na,tai ir mudvie
jų visa visuomeninė veikla. 
Retkarčiais nuvažiuojame į 
Londoną pasižmonėti ir į baž
nyčią.

Prieš kiek laiko pas mus 
atvyko,tokiam pat darbui,kaip 
ir mes,devynios vokietikės.

Tai kolkas ir visos naujie
nos iš mūsų padangės, s.j.

Pora žodžių
LIETUVIUS

mot e R y s t E yra NEIŠARDOMA

Vienos Jungtuvių puotos me-

Menu Tave, o mano Tėviške!

------ RAŠO -0.Š._____
Tik atvyką į Kanadą,pasiliko
me tabako'plantacijoje, lietu
vio S.Augustine farmoje.

Geras maistas,puikus oras 
pataisė sveika tą,o aukštas 
atlyginimas leido susitaupyti 
padarytas išlaidas kelionei.

Mokėjo vyrams 10 dol.,.o 
moterims 7 dol.darbo diedai, 
gaunant pilną išlaikymą.Žino
ma, toks atlyginimas temokamas 
tik "harvest" tabako skynimo

THE UNDERSEA BALLOON"

PRO?. RICCARDO NORI NUSILEISTI 4 KLU

Žinomas mokslininkas prof.Riccardo bando pasie
kti 4 kilometrų jūros gilumą. Tai būtų pirmas 
ir vienintelis žmogus,pasiekus tokią gilumą,kur 
vandens spaudimas yra milžiniškas.

Profesorius Kelis metus dirbo specialų balio 
ną.apskaičiav*,kad juo jis tikrai galėsiąs, to
kią gilumą pasiekti.Kaip matome vaizdelyje,jo 
balionas susideda 
dolos,kurioje yra

tu jaunosios motina,džiaugda
masi savo dukros laime,pasakė;
- Judu žinote,kad mūsų tikė

jimas pripažįsta moterystės 
nesuardomumą.Tad mylėkite vie
nas antrą ir būkite ištikimi 
tki.mirties.

Sv. Rašte parašyta,kad Ado
mas, pamatąs Dievo jam skirtą 
moterį,džiaugsmingu šūktelėji
mu ją sutiko ir Dievo įkvėptas 
pasako i
- Tai mano kaulo kaulas ir 

mano kūno kūnas...Tad žmogus 
apleis savo tėvą ir motiną ir 
sutaps su savo žmona,ir jiedu 
bus dvieje vienas kūnas (Gim. 
2,23}.

Vėliau,kai farisiejai klau
sė Išganytoją,ar dera vyrui 
dėl kokios nors priežasties 
palikti savo moterį,Jis jiems 
atsakė'.
- Ar neskaitėte,kad tas,kuris 

pradžioje sutvėrė žmogį,pada
rė juos kaip vyrą ir moterį. 
Ir tarėiTodėl žmogus paliks 
tėvą ir motiną ir laikysis sa
vo moters,ir du bus vienas kū
nas .Taigi , yra jau nebe du,bet 
vienas kūnas.Ką tad Dievas su
jungė, žmogus teneperskiria

PASSEH6ERS 
IK HEBE

apie Kanados 
metu.Darbas nelengvas,bet įvei
kiamas.

Daug fermerių lietuvių, ku
rie laukia savo tautiečių at
vykimo pas juos ir nesulaukda
mi Jų,neretai paslsamdo indi- 
Jonus..Reikia pripažinti,kad 
atvykusieji "dipukai" nelabai 
tenori pasilikti fanuose,jie 
veržiasi gyventi į miestus. 
Už tai daugelis farmierių 
atsivežtaisiais dipukais nė
ra patenkinti. Bet šiaip DR 
vardas yra geras ir jie vi
sur maloniai priimami.

Lietuvio Liutkaus 
ta takos farmoje, 
prie darbo,kartu 
su indiJonais

iš dviejų dalių-pačios gon- 
visas mechanizmas ir žmonės
ir balastinio "maišo”-prie
kabe s, kuri laikosi prikibusi 
prie gondolas specialių mag
netų traukiama.Nusileidus į 
atitinkamą gilumą ir norint 
pakilti,reiks ifeaagnetinti 
gondolą ir atsikabinąs balas
tas nugrims į jūrą gilyn,o 
vandens spaudimas turės iš
mesti gondolą į paviršių. 
Gondolos-rutulio sienos,yra 
apie 50 centm.storio. Šią 
savaitę prof.Riccardo su 
vienu palydovu buvo nusilei
dęs bandomam pratimui.Jie 
pasiekė 75 pėdų gilumą ir 
ten išbuvo 12 valandų.Buvo 
stebėtas aparatų veikimas 
ir daryti kai kurie moksli
niai bandymai. Pats prof.

Riccardo yra la
bai kuklus ir 
mažai tekalbėjo, 
jis tepareiškė, 
kad balionas dar 
nėra galutinai 
paruoštas,kad 
stebėjimas paro
dė, kad teks pa
daryti kai ku
riuos patobuli
nimus,- atlikti 
aparatūros supra- 
stinimus.

N urna tyta, ka d 
balionas palai
kys nuolatinį 
radijo ryšį su 
laivu.

Plačiau apie 
įdomų mokslinį 
bandymą duosime 
sekančiuose nr. 
kai bus atlieka
mas pats nusi
leidimas iki 
4 klm.gilyn.

Moterystę F.Leon von Rudloff 
aptaria teisėta dvasiniai kū
nine bendram sugyvenimui vyro 
ir moters sąjunga ir nurodo, 
kad Jos esmė - vienumas,t.y. 
pilnas,nesutraukomas kūniniai 
dvasinis vienumas tarp vyro 
ir moters.

Moterystės yra dvi pagrin
dinės savybės - vienumas ir 
neišardomumas.Tai išplaukia 
iš paties Kūrėjo valios - »
"du bus vienas kūnas".Ir Kri
stus reikalauja,kad moterystė 
būtų neišardoma,nebent sveti
moterystės kaltė pateisintų 
išsiskiriisą;
- Tai aš juras sakauiKas tik 

paleidžia savo žmoną,jei ne 
dėl svetimoterystės,ir kitą 
veda, - svetimoteriauja;ir kas 
paleistą veda,svetimoteriauja 
(Mato 19,9).

Vadinasi,meterystė yra ne
išardoma.Išsiskirimas leisti
nas tiktai svetimoterystės at
veju.Tačiau ir pastaruoju at
veju negali būti kuriama nau
ja moterystė,nes tai būtų sve
timoteriavimas, kaip 

nytojas pasakė;
- Kiekvienas,kuris 

savo moterį ir kitą 
svetimoteriauja;kas 
stą veda, 
(Lk.16,18)

pats Išga-

palei džia 
veda, - 
vyro palei-

- svetimoteriauja )

MANCHESTERIO LIETUVIU 
KLUBAS

Lithuanian Social Club ) 
A D R K S A S

C E

j 453,Rochdale Road, 
Manchester -9 

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

rūbus iš senų maišų ir sunešiodavo juos iki paskutinio 
Lopo,kad tik nereikėtų imti medžiagos į skolą. Visi jų 
caimynai gyveno daugiau ar mažiau į skolą ir apmokėdavo 
pirkliui tik kada-ne-kada,bet niekuomet neapmokėdavo 
zisko.Tik jiedu,kurie gyveno ant rėžio, kiek tik jauna
sis Snjolfuras atmena,dar niekuomet niekam nebuvo likę 
skolingi nė vieno cento.Seniau senis Snjolfuras,kaip 
Lr kiekvienas kitas,turėjo pas pirklį atidengtą sąskai
dą, bet jaunasis Snjolfuras nieko apie tai nežinojo.

Vasarą jiedu turėjo pasirūpinti atidėti šį tą žiemai, 
rada žvejyba nutrūkdavo ir audros bei šalčiai neleisda- 
ro išvažiuoti į jūrą.Jię džiovindavo žuvis ir susūdyda- 
ro jas žiemos atsargai .Siek tiek reikėdavo parduoti ir 
iirkliams,kad turėtų ir vieną kitą centą šiaipjau rei- 
:alams.Bet vis dėlto kiekvieną žiemą tekdavo visko pa
irti, nes kartais maisto visai neužtekdavo.Tokių pava- 
iarių^kad nereikėtų daugiau ar mažiau badauti, buvo la
sai nedaug.Tiesa, kada tik oras būdavo bent kiek gėrės
is, jie kasdien išplaukdavo į jūrą,bet ne visuomet raš
tavo pakankamai maisto.Labai džnai jie sugrįždavo iš 
iavo ilgos kelionės stį-iuščiomis rankomis,arba ant 
•aivelio dugno gulėdavo tik kelios liesos žuvelės.Bet 
!ie niekuomet nesi skųsdavo.Tas jiems nė į galvą neatei
davo.Jie visuomet buvo vienodai geros nuotaikos.Ir įpras 
ą nelaimę ir retai jiems nusišypsančią laimę jiedu,ir 
šerniukas ir vyras,sutikdavo su nepalaužiama ramybei 
'uk jiedu nebuvo niekam skolingi! Ir jie guosdavosi tuo 
:avo tikėjimu tiesiog be galo.be krašto; jei jien^urėda- 
'o ko valgyti šiandien, tai tikėdavosi, kad Viešpats Die
das atsiųs jiems pilną puodą rytoj...0 gal poryt.

Bet į pavasarį,-tai buvo sunkiausias jiems laikas- 
|(J veidai dažnai išbaldavo,ir jie sunkiai ir neramiai 
begodavo arba gulėdavo ištisas nakties valandas visai 
sesudėdami akių.

Ir kaip tik tokį pavasarį-tada buvo dar nepaprastai 
šaltas, nemalonus oras ir beveik kiekvieną dieną šėlda- 
o audros,- ištiko senį Snjolfurą nauja nelaimė.

Vieną ankstų rytą sniego lavina nuvertė trobelę ir 
žnešė tėvą su sūnum sniegu.Jaunajam Snjolfurui pavyko 
ažkokiu stebuklingu būdu išsikasti iš po to sniego 
alno.Kadangi jis tuoj pamatė,kad toj didžiulėj sniego 
asėj tėvo nėra ko nė ieškoti,kogreičiausiai pasišaukė 
5 kaimo pagalbą.Ta pagalba atėjo per vėlai.Senį Snjol- 
urą pavyko pagaliau surasti ir iškasti iš po sniego, 
at jis buvo jau užtroškęs.Jie paguldė lavoną ant vie- 
p plokščio akmens prie pat didžiulės uolos.Vėliau,jau 

>Leną,buvo manyta uždėti jį ant rogių ir nuvežti į kai-

S Kai jie padėjo lavoną ant akmens,jaunasis Snjolfuras 
Sigai stovėjo šalia ir glostė senio Snjolfuro žilus.

sniegu apšalusius plaukus.Jis tik šnabždėjo kažką,ko 
niekas negalėjo suprasti, tyli u, visai nedrebančiu balsu, 
bet neverkė.Žmonės net stebėjosi,kad tas keistas bernio
kas neverkė,ir buvo dėl to ant jo pikti.Visų bendra nuo
monė buvo ta,kad tai-iš jo,ypač kaip iš vaiko,pusės esą 
labai nedėkinga.Galbūt ši ir buvo svarbiausia priežastis, 
kad niekas nepaėmė jo tuojau pas save.

Kai žmonės nuėjo namo atsigabenti rogių ir pavalgyti 
pusryčių,jis pasiliko ant savo rėžio vienu vienas.

Trobelė buvo nuo savo vietos nunešta ir visiškai su
griauta.Tai šen,tai ten kyšojo iš.po sniego kokia sija 
arba mėtėsi pusiau užversti sniegu įvairūs namų reikmens, 
Jaunasis onjolfuras nuėjo prie jūros kranto pažiūrėti 

laivelio.Kai jis pamatė ant kranto tik jo skeveldras,jis 
pastatė akis,bet nieko nepasakė.Paskui jis vėl grįžo 

atgal prie akmens ir atsisėdo lavono galvūgaly.
Tai jau tikrai blogai,galvojo jis.Kad būtų sveikas 

bent laivelis,tai būtų galėjęs jį parduoti.Juk pagaliau 
laidotuvės turėsiančios šį tą kaštuoti.Jis žinojo tai 

labai gerai,nes senis Snjolfuras buvo jam gerai įkalęs, 
jog reikią rūpintis,kad mirdamas bent tiek turėtum,kad 
būtų už ką padoriai bent po žeme padėti,nes leisti save 
laidoti kaimo lėšomis,esanti tikra gėda.Ir jei tik gali 

’be gėdos būti palaidotas,tai jau gali būti patenkintas- 
toks jau esąs gyvenimas.Bet juk jie abu,pridėdavo jis 
visuomet,galį ramiai mirti,nes to,kiek buvo verta jų 
trobelė, jų žemė,laivelis ir kiti įrankiai,tikriausiai 
pakaksią visai padoriai jų laidotuvėms.0 dabar viskas 
buvo sunaikinta,išskyrus tik tą rėžį žemės.Ir ką jam 
dabar daryti,kad jis už jį šį tą gautų.Jis,rodėsi jam, 
nieko nevertas,nes jis buvo toks dykas ir taip nuoša
liai nuo kaimo...0 kad jis pats neturėjo ko valgyti 
ir dėl to,galbūt,tuoj turėjo mirti badu,tai jam visai 
nė į galvą neatėjo.Jį tik pagavo didelis noras nubėgti 
prie kranto ir pulti tiesiog į vandenį.Bet to jis nega
lėjo daryti.Juk*tuomet juos abu,ir jį ir senį Snjolfu
rą, turės kaimo lėšomis laidoti.Dabar jis jautėsi esąs 
atsakingas už abu,o tokios atsakomybės,būtent,kad jie 
būtų laidojami su gėda jis nedrįso imtis.

Su tokiais kėbliais dalykais jaunajam Snjolfurui 
dar nebuvo tekę susidurti.Tad tik nuo vieno galvojimo 
ir svarstymo jam pradėjo skaudėti galvą,ir jis buvo 
beveik viską bemetąs ir benusimenąs.

Tuomet jam atėjo į galvą,kad jis neturi ateinančiai 
nakčiai jokios oastogės.o lauke miegoti buvo dar per 
šalta.Pagalvojęs kiek laiko apie šią naują sunkenybę, 
jis pradėjo vilkti į krūvą sienojus.Jis sustatė juos 
įžšmbiai prie uolos sienos,pridengdamas lavoną užtiesė 
viršuj laivelio burę ir viską tižvertė sniegu,kad būtų 
viduj šilta. ( bus daugiau )
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Žinios

TOKIO Generolas MacArthuras 
paslUlS-Rusijai tiekti ledlau
žius ir kitus reikmenis.su są
lyga. kad Rusija pagreitintų 
paleidimą japonų karo belais
vių, kurių šiuo metu dar yra 
Rusijoje apie 470.000.

BERLYNAS. Oficialus vokie
čių kalba leidžiamas laikraš
tis "Die Neue Zeitung" prane
ša, kad pereitą pirmadieni, di
deli Sovietų kariuomenės dali
niai ,šarvuoti automobiliai ir 
artilerija,traukė į zonų pa
sienius.

PARYŽIUS. M.Violette,Dreux 
miesto burmistras (Prancūzija) 
išleido įsakymą,kuriuo uždrau
džiamas iškėlimas sovietų vė
liavos viešose iškilmėse.

SINGAPŪRAS. Britų kariuome
nės daliniai vykdydami valymo 
akciją,nukreiptą prieš koniu- 
iistus Malajuose,susirėmime 
užmušė du ir Kitus 3 žymius 
komunistų veikėjus paėmė į ne
laisvą.

BERLYNAS. Rusai atmetė an
glų ir amerikiečių protesto 
notas,kuriuose sakoma,kad ru
sų lėktuvai pažeidžia oro ke
lio saugumą transporto lėktu
vams skrendantiems į aerlyną. 
Rusai užginčijo,kad oro sau
gumo taisyklės,kurias Vakarų 
sąjungininkai padiktavo,nie
kad nebuvo priimtos Sąjungi
ninkų Kontrolės Tarybos ir 
todėl jos yra negaliojančios.

HAMBURGAS. Būvąs SS pulki
ninkas Knoechlein,neteistas 
mirties bausme pakariant,už 
dalyvavimą išžudime 90 britų 
iš karališko .Norfolk pulko.

VAŠINGTONAS. Amerikiečių 
geologai praneša,kad jiems pa
vyko surasti didelius urani- 
jaus klodus Antelopijoje Va
lley, netoli Los Angeles.

STOKHOLMAS. Vienas iš ČEko- 
slovakų prekybinės delegącijos 
narių šiuo metu esančių,Švedi
joje, atsisakė grįžti į Čekoslo
vakiją dėl nepakenčiamo režimo.

BERLYNAS.Šjuo metu rytų Vo
kietijoje jau yra suorganizuo
ta apie 200.000 vyrų polici-
jos daliniai. Rusų plane n urna - 
tyta sudaryti 400.000 vyrų po
licija.

VIENA. Pranešama,kad rusai 
įteikė Austrijos vyriausybei 
naujus "karo grobio" reikala
vimus, kurie špima 40-50% visų 
x-ustrijos geležinkelių riedme- 
nų,jų skaičiuje 540 garvežių 
ir 5.575 keleivinių vagonų. 
Visi šie riedmenys turi būti 
perduoti rusams iki lapkričio 
30 d.

REGENSBURGAS. Amerikiečių 
teismas nubaudė vieną vokietį 
3 metais kalėjimo už šnipinė
jimą rusų naudai.

D.B.L.S. Bradford© Sk.narą 
p. DANUTŲ JOSIUKAITŲ

p. ALFONSĄ ARLAUSKĄ , 
sukūrus lietuvišką šeimos ži
dinį, nuoširdžiai sveikiname 
linkėdami gražaus,saulėto ir 
ilgo gyvenimo.

DBLS Bradford© Sk. 
VALDYBA lr NARIAI

LONDONAS. į Londoną atvyko 
JAE-bių Sekretorius narshallis 
kuris su Attlee ir Bevinu ap
tars paskutiniąją Stalino kal- 
M.Bus paliesti ir Berlyno bei 
Palestinos klausimai.Dar nėra 
žinių,ar šių pasitarimų metu

Kenčiančioje ir kovojančioje musų pavergtoje

Prie šio straipsnio.nuotrau
kų vaizduose matome,vienos iš 
kelių,Lietuvos Partizanų Kari
ninkų Mokyklos gyvenimo foto
grafijas. Mokykla yra "kažkur" 
Lietuvos miške.

Šie 40 vyrų (kurie sudaro 
kariūnų kadrą) buvo parinkti 
iš TAURO aoygardos BIRUTĖS ir 
GELEŽINIO VILKO dalinių,konkkur 
so keliu. Priimtieji kariūnai 
pirmiausia supažindinami su 
moderniaisiais ginklais,jų nau
dojimu ir t.t. Baigą pirmąjį 
kursą,jie turi mokytis politi
nės orientacijos ir praeiti 
partizanų kovinės ideologijos 
kursą. Kariniu parengimu yra 
labai mažas skirtumas tarp 
Karo Mokyklos nepriklausomy
bės laikais ir dabartinės .Ikii- i 
forma ir ženklai yra lygiai 
tie patys.

Kiekvieno lėktoriaus ir ka
riūno veide atsispindi užsi
grūdinimas ir tie tūkstančiai 
vargingų dienų ir naktų, nuola- ■ 
tinės kovos, agoniškos kankiiji- 
mo valandos ir tos fizinės bei ! 
moralinės kančios,kurias vi

siems likimo ranka yra įspaudu- i 
į si jų ryžtinguose veiduose.

Iš jų,nei vienas jau nętu- 
į ri savo visos šeimos. Kiekvie
nas turi ne po vieną sužšloji- 
mo žymą. Tėvynės žemė aplieta 
kiekvieno iš tų vyrų krauju.

Kariūnų rytinis patikrinimas

bus paskelbtas bendras atsaky
mas Stalinui,ar ne.Britų vy
riausybės nuomone,Stalino už
metimai vakarams buvo niekuo 
nepagrįsti.

VAŠINGTONAS. Lapkričio 2 d. 
JAV-bės rinko naują Preziden
tą. Rinkimų davinių dar kol 
kas nėra.

TOKIJO Pranešama,kad šią 
savaitą Kinijos komunistinė 
Kariuomenė įsiveržė į Mandžiu- 
rijos sostiną Mukdeną.Kovos 
įeina gatvėse.

ATSIŲSTA PAMINĖTI

GINTARAS,antrosios knygos.Ne
periodinis Literatūros žurna
las. Spakenberg. Redaguoja J. 
Kraminąs.

Žurnalą galima gauti pas 
J.Dėdiną.Full Sutton uostei, 
Stamford Bridge, York.

Dr.inž.J.Gimbutas,DAS DACH 
DĖS LITAUISCHEN BAUERNHAUSES, 
dizertaciJa,vokiečių kalba su 
angliška santrauka ir lietu- 
visKai-vokišku žodynu. Kaina 
12 šil.gaunamas pas autorių- 
Mūhlbaurstr 36/1, Mūnchen(27) 

zone, Germany.

fe Kas atsitinka,kai drauges Višinskis 
-| TO d ?:+-«■— d ft _ _-v e "t n

PARTIZANŲ KARININKŲ MOKYKLA LIETUVOJE

Jų gretose,petys į petį, 
stovi studentai.mokiniai,ūki
ninkai, darbininkai,įstaigų tar
nauto jai , kunigai ir didžiojo 
karo veteranai.

Jie čia atvyko iš meilės 
savam kraštui,prisieką ginti 
savo gimtąją žemą,savo brolius 
ir seseris nuo teroriško bar
baro. Metė jie savo karjeras, 
asmeninius siekimus ir stojo 
tie vyrai į partizanų eiles.

Būrys priima įsakymą

žūtbūtinei kovai.su viltimi, 
kad tie žmonės,kurie paskelbė ! 
Atlanto Chartą ir Keturias 
laisves,vardan teisingumo,ne
apvils į juos sudėtų vilčių 
daugelio milijonų pavergtųjų 
vyrų ir moterų Rytuose.

TAURO apygarda yra davusi 
geriausius kovotojus,laike vi-| 
sų trijų okupacinių kovos metų.

Maistas pristatomas vadina- 
mų "ekonomistų". Jų uždavinys ■ 
yra labai sunkus,nes apart to ! 
krovinio,surinkto iš ūkini nkų I 
maisto,gabenamo per pelkes ir : 
miškus,jie visad turi būti pa— 
siruošą netikėtai kovai,susi
dūrimui . Ir maisto problema 
kas kart sunkėja,nes rytų oku
pantas kasdien vis reikalauja , 
didesnių duoklių iš ūkininkų, ! 
arba,tiesiog,aplinkinius ūki- j 
ninkus tremia į Sibirą ir taip 
lieka tušti žemės plotai ir 
nykios sodybos.

Dalinys turi ir savo teisė-

KRONIKA

TAUTOS FONDUI
DELS Leighton-Buzzard s.£.6.15.0 
(iš jų po 1£.a ūkojo-J.Petraus
ką s, A . Vi tkūna s, A .Petrą uska s, P 
JoneliUnas, J.Duaėla .) 
p«M.Ųsonis. ..................... £.l.o.llį
p.K.Žlibinąs........£.l.o.o 
DELS Darley Moor s..£7.15.1 
(iš kurių-J.Blįnstrubas £1, 
Marma xl.1.7.,C.Sirvydas £1 
P.Gedžius 10/-)

ĮNAŠAI NAMŲ FONDUI

p.V.Paulionis...................£.4.4.10
P.V.Paulionis savo laiške 

rašo! "...šis kuklus savaitinis 
uždarbis siunčiamas pe todėl, 
kad yra perspektyvos būti da
lininku Š-gos namų,bet kaip lie 
tuvio,pareigos jausmo verčiamo, 
nes tik bendromis jėgomis dirb
dami atsieksime norimų rezulta
tų." 
p.A.Jezukevičius 

rašo;
Eemiant 
tuviams 
las."

S P

J.Giria

KARŽYGIAI

Į.i n ko lieknos liepos, lūžo ąžuolai. 
Šviesią saulą temdė vyrai ir ginklai. 
Kovon ėjo broliai vieškeliu plačiu, 
Širdy šviesi laisvė,ginklai ant pečių. 
Kovės,kol laimėjo,drąsūs kaip vilkai; 
"Jau gana vergauti, jau ir taip ilgai". 
Kam lašėjo kraujas,sviro kam galva. 
Užtai mūsų žemė - laisva Lietuva. 
Dainom uar skamba Kloniai ir kalnai; 
"Jeans garbė paliko,liko amžinai"!

jus,kurie baudžia kiekvieną 
netaktiškai pasielgusį,tiek 
partizaną,tiek kiekvieną lie
tuvį, lygiai ir atėjūną-okupan- 
tą. Teisėjų duoti įsakymai - 
sprendimai turi būti tuojau 
įvykdomi,be jokių atsisakymų.

Stovyklos vieta niekad nė
ra pastovi. Po kiekvieno su
sidūrimo su rusais,stovykla, 
paprastai,keliasi naujon vie
ton, tuo būdu sutaupomi šovi
niai ir žmonės,nes po kiekvie
no susirėmimo seka didesnės 
kovos. Ir kiekvienas toks su
sirėmimas pareikalauja kraujo 
aukų.

Taip kovoja mūsų narsieji 
broliai Lietuvos miškuose,nei 
vieną naktį negalėdami užmigti 
rami !i miegu,neturėdami ramios 
vietos net savo žaizdoms su-

Kariūnas Stumbras prieš egza
minų komisiją.

^eturi nauji karininkai iš 
Žalgirio ir Vytauto dalinių. 
Jie gavo naujus paskyrimo įsa
kymus vykti j būri us,pakeisti 
kritusius kovoje vadus.

tvarstyti,netgi be pavojaus 
negali iškasti duobės kritu
sioms palaidoti. 0 su kiekvie
na nauja diana tirpsta kovo
tojų gretos,bet jų dvasia lie
ka nepajudinamai ištikima sa
vo MOTINAI TĖVYNEI.

Saulei Leidžiantis ir nak- 
ties tamsai dengiant ošiančias 
miškų viršūnes,vyrai suspaudą 
šautuvus rankose,patylomis,trfX 
kia vykdyti duotųjų uždavinių, 
ginti savo gimtųjų laukų, savų 
artimųjų, savo brolių lietuvių.

Ir nuo šalčio ir nuovargio 
pamėlusiomis lūpomis kartoja 
šventus priesaikas žodžius, 
žvelgia nepermatomom nakties 
tamson,nes čia kiekvienas žin
gsnis yra nesaugus...tačiau 
pasiryžimas kovoti dėl laisvės, 
teisingumo ir žmonių teisių 
nemažėja.

(L.Bull.Nr.8-10)
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ANGLO-

..£.l.o.o.
"..tikiu,kad bendrai 

visiems Britanijos lie- 
bus pasiektas šis tiks-

ORTAS
TAURAS-U. S.MARINES 50;8

Bolševikinis imperializmas - visi kovos vietų siūlai veda į Mask'? 
(1) Vokieti ja.(2)Prancūzija.(3) Italija.(4) Triestas.(5) Vidurio- 
Rytų Europa.(6) Graikija.(7) Spaudimas į Dardanelus ir Bosforą.
(8) Spaudimas į Karšo sritį.(9) Palestinoje neapseinama be komuni 
tų kišimosi. (10) Spaudimas į Persiją. (11) Neramumų kurstymas bui 
Italijos kolonijose prieš Vakarų valstybes. (12) Aiškus rėmfcfcas 
Kinijos komunistų,vedančių pilietinį karą. ( 13) Korėjos "liaudie 
vyriausybių" organizavimas.(14) Neramumų-sukilimų Burmoje ir Sian 
organizavimas. (15) Pilietinis karas Indonezijoje,kuriam vadovauj 
apmokyti vadai Maskvoje. Ir po viso to.ponas Višinskis ir ponas S 
linas'kalba,kad jie esą vargšai skriaudžiamieji..

Londono krepšinio pirmenybių rungtynės 1-me di
visions, kur žaidžia 12 komandų,iš kurių net 4 yra 
amerikiečių,vyksta sėkmingai.
Antrąsias krepšinio pirmenybių rungtynes TAURAS žai
dė prieš ŪS MARINES (JAV laivyno pėstin.)ir užtik-
rintai Laimėjo 5O!8(24!3).Amerikiečiai turėjo supa- 
suoti prieš tikslius TAURO metimus ir padiktuotą 
didelą spartą,kuriai jų zoninis dengimas neįstengė 
stipriau pasipriešinti.Taškai; 1AŪRO-Masaitis2,Buš- 
manas 16,Adomavičius 18,Razminas 10,Dūda 4,Stonys, 
Andriuškevičius. Sekančiose rungtynėse TAURAS susi
tiks su ŪSU HENDON.Jos įvyks lapkričio 9,Chelsea 
Barracks,Chelsea Bridge Rd.7v.v.Artimiaošia pož.g. 
stotis-Sloane Są. įėjimas nemokamas. 1

D.B.L. Sąjungos Centrinis Skyrius

š.m. lapkričio 13 d. 6 vai.vakare Londono
LIETUVIŲ KLUBO SALĖJE, 
345a victoria Park Rd.

Hackney,E.9.
PIRMĄJĮ LONDONE LITERATŪROS VAKARĄ-KONCERTĄ

Programoje dalyvauja-
Žinomi literatai! K.Barauskas-Barėnas.kun.J.
Kuzmickię, S.Laucius, F.Neveravičius, R.Spa
lis, VI.Šlaitas

ir Vinco Mamaičio vadovaujamas 
oktetą

Po programos -
"Laimės 

šok

s

šulnys" ir 
i a i .

Du jaunuoliai po 27m.pageidau
ja susirašinėti su lietuvaitėm 
Rašyti-No5 ir No7,Hostel,Mot- 
combe Bark,Shaftesbury,Dorset.

Kožemekinas Arseni jus, gyv.47. 
Locheil House.Kinlochleven, 
Scotland,ieško Aleksą Grėbliau- 
ską,gyv.Didž.Britanijoje.
Vyras 37 metų amžiaus pageidau
ja susirašinėti,vedybų tikslu , 
su lietuvaite ne vyresne 28 m. 
Rašyti šiuo adresu - No.1920, 
21 Barakas, YJŽ.C.A. Hostel Su- 
deley, Castle Uinchcombe,Gloes.

. . .■MTJir. ... . ...» m » « »

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 
ir Kontinento siuvėjai tu
ri didelį pasirinkimą geriau 
sios kokybės medžiagų. RŪBAI 
PASIUVAMI pagal pageidaujamą 
stilių.Pristatymas užtikrin
tas 4-6 sav.laikotarpyje.

MAURICE,
9,BURTON ST. NOTTINGHAM 

(telef.40832) arba
12. NE?/LAND , LINCOLN

(telef.Lincoln 10949)

Rnita-tn hu WanHl anrf Limited. London. S.E. 15-

1948.lapkričio 6 
LONDONO LIETUVIŲ KLUBO 
Sporto sekcija 

rengiq
didelį ŠOKIŲ VAKARĄ-KAUKIŲ 

BALIUI
Lietuvių Klubo salėje,Victo

ria Park Rd.345a.
Pradžia-7,3ov.v. Pabaiga-11,3o- 

įėjimas - 2/6

BEREZIN arba Beresinaitė Šąla
mi ta.g.1935.1.16 Kaune. BERES- 
NEVIO Stefanija g.1862.9.3. 
BERGINIENE Eugenija g.1^00.
BERNE Judel,g.1919. BIRZINSKAS 
Valys,16 m. BEZRUKOVAS Elzė 
g.1893.8.19. BLOCH Chaya,20m. 
iš Telšių ir BLOCH Noami 22m. 
ir BLOCH Miriam, 15m. BLOCK Me
re Gialg,g.1926 Sudarge. BLIA- 
CHsROVIC Susana. BLOM Albertas 
45-50m. BRIN Bertha iš Višty
čio.BROM Zelek,5Bm. BROCHAT 
Helmut, g. 1941.

Jie patys ar asmenys žiną 
jų dabartinius adresus prašomi 
atsiliepti-I.R.O. Internatio
nal Tracing Service ĘQ, (16) 
Arolsen, Kr.Waldeck.b .Kasselm 

Germany

4

reikmenis.su
kovai.su
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