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PALESTINOJE
taras Palestinoje tebesitąsia 
a smarkumu, be t jokių lemiamų 
oltatų dar nematyti.Svarbiau- 
vienetą atakuojančių dali- 
tarpe sudaro Arabų Lėgijo- 
lš Transjordanijos.Pagal Brau-

Į;uno sutartį tarp D.Britani- 
ir Transjordanijos,Britai

Įpina Arabų I^gijoną Kari- 
cais-iBstruktoriais ir gink- 
s.Nenuostabu, jei šis Legijo- 
yra moderniškiausias,geriau- 

1 paruoštas ir geriausiai ap
duotas dalinys Artimuose Ry- 
se.Legijono vadu yra anglas 
bb Pasha.
Legijonė įžygiavimas į Fales- 
ą davė arabams entuziazmo ir 
imizmo ateičiai.Legijono puo- 
bs yra nukreiptas į Jeruzoli- 
kurios dalį jau jis yra paė - 
.Legijono ultimatumą pasiduo- 
jydai (senajame mieste)atme- 
|ir Legijonas pradėjo smarkų 
feuiesčio bombardavimą.Visą 
iuzolimą paimti yra sunkus 
pvinys, turint mintyje gyni- 
ie patogumus,nes ten yra dau- 
r mažų gatvelių ir visokių 

ir arabai susidūrė su di- 
t-is sunkumai s. Lemi amo mūšio 
pukiama artimoje ateityje, 
lituose frontuose diuelių 
citatų irgi nesimatyti. Ęgip- 
cariuomenė kovodama žygiuoja 
•Avi v link, ir turi uždavinį 
iti Israelio sostiną, kas tu- 
ų didelės propagandinės reikš- 
iarabams.Tel-Aviv buvo pakar
tinai bombarduotas Egypto lėk
ių. 
Lygiagrečiai su mūšiais karo 
Įke, verda diplomatinės kovos 
įposėdiuose ir didžiųjų vai
kių sostinėse. Saugumo Tary- 
tevarstė dvi rezoliucijas Pa
minos klausimui amerikiečių 
įnių.JAV rezoliucijoje rei- 
|ujama iš kariaujančių pu- 
Į sustabdyti karo veiksmus ir 
Ana neklaužadas sankcijomis, 
jlai gi pakeitė tą rezoliuci- 
ta prasme,kad apie sankcijas 
ko nesakoma.Britų atsovo nuo-* 
|,būtų neišmintinga grąsin.s- 
Sankcijomis neturint galimu
mas sankcijas pritaikinti. 
|rogą išnaudojo Sovietų Ru- 
I atakai ant D.Britanijos> 
į ši remianti arabus savanau- 
riems imperialistiniems tiks- 
i.Po ilgų ginčų Britų rezo- 
įija buvo priimta ir Saugumo 
iba pasiuntė ultimatumą ka
bančioms pusėms reikalduda- 
Instabdytį karo veiksmus,per 
Va landas. Žydai sutiko su tuo 
fcalavimu, bet arabai pareiškė 
|jie Saugumo Tarybos ultima- 
ą ignoruosią ir kariausią 
;besąlyginio žydų pasidavi-

Įdomu pažymėti,kad JAV ir 
(etų Rusijos politika Pa
tinos atžvilgiu yra beveik 
fcati, D.Britanija yra la- 
|susirūpinusi Amerikos lai
ba. Ypač Amerikos greitas 
Ėžinimas naujos žydų vals- 

be jokio įspėjimo-sukėlė 
tens nemažai nerimo. Ameri- 
i yra net sudaryta kongreso 
(sija ištirti gandams, kad 
11 ja vartojanti Amerikos pa
lą, gautą pagal Marshall!© 
|ą.arabų kariuomenei apgink- 
tl .Anglija neneigia, kad ji 
teina militarine medžiaga 
Is jordani ją ir Iraką, ką ji 
felo daryti pagal jos sutar
iu tomis valstybėmis,ir kol 
ęepripažino vienos ar kl
ausės agresorium,tol Brita- 
I turi pildyti savo įsipa- 
Įbjimus arabų valstybėms, 
sentama, kad gerų santykių 
Įkyrias su arabų pasauliu 
lems turi didelės reikšmės, 
ąnglų interesai Artimuose 
ūse yra dideli,kaip med
iniais taip ir strategi- 
b sumetimais, imant dėmes 
imperinio maštabo planus. 
Llėtina tačiau,kad JAV 
litanijos interesai Ba
lnos klausime nesutampa 
Šiuo įtemtu momentu yra 
L pavojinga.Bevinas tarė- 
iAmerikos ambasarorium 
reikalu.
.Britanija Israelio vai
ls dar neoripažino.Ji sa
id valstybės gali būti de 
> pripažinta jei išpildo 
būtinas sąlygas! turi tu- 
nustatytas sienas,sugebėti 
Ikyti tvarką viduje ir tu- 

galimumus išpildyti jai

Q)ZO LOJ7C D/W03...
Jau kuris laikas,kaip mūsų 

operos solistai -A.Kalvaitytė, 
I.Motekaitienė,St.Baranauskas 
ir Ip.Nauragis kartu su pia
nistu prof. V. Jakubėnu su di
deliu pasisekimu važinėja kon
certuodami po Anglijos žemą. 
Nekantriai jie buvo laukiami 
ir Tadcaster'io lietuvių,kurie 
norėjo išgirsti iš žaliųjų Lie
tuvos laukų ir klonių mūsų me
nininkų atvežtą lietuvišką dai
ną, tą brangiausią dvasios turtą, 
kurio nei karai,nei okupacijos, 
nei sunkios tremties sąlygos 
nepajėgė išplėšti iš lietuvio 
krūtinės. Taip pat visą tai bu
vo norima parodyti ir naujie
siems mūsų šeimininkams,kurių 
daugelis lig šiol galvojo,kad 
lietuvis tėta tik paprastas 
juodadarbis,kuris nieko aukš
tesnio nepajėgia sukurti.Su ne
paprastu atsidėjimu buvo ruoš
tasi šiam koncertui ir rengėjų 
buvo padaryta viskas,kas buvo 
įmanoma.

Pagaliau atėjo gegužės 18 
diena,kuri ilgai liks Tadcas- 
ter’io lietuvių atmintyje. 
Firmą kartą garsiojoje Riley- 
smith salėje skambėjo mūsų 
mielųjų solistų išpildytos 
lietuvių liaudies dainos, bei 
žymiųjų operų arijos. Puikus

priklausančias tarptautines 
pareigas. Anglai Izraelio val
stybės pripažinimą svarsto,tą 
daro ir Prancūzija,kurios pa
dėtį apsunkina d idelis skai
čius arabų Prancūzijos kolo
nijose. Palestiną jau pripaži
no be JAV ir Rusi jos,Lenkija, 
Čekoslovakija,Jugoslav!ja,Gua
temala ir Uragvajus.

Saugumo Taryba paskyrė Šve
dijos karaliaus pusbrolį Grafą

Folke Bernadotte Palestinos 
taikintoju.Grafas yra Švedijos 
Raudonojo Kryžiaus pirmininku 
ir pasižymi savo humaniškumu, 
taktu ir gabumais derėtis. į 
jį karo metu buvo kreipusis 
Himmleris,su tikslu sudaryti 
taiką tarp sąjungininkų ir 
vokiečių.Grafas Bernadotte pas
kyrimą priėmė,bet pažymėjo,kad 
jis mažai vilčių turi sutaikin
ti kariaujančius Palestinoje.

BRITŲ DARBO PARTIJOS
KONFERENC I J A

Tie du politiniai sugulovai 
sulošė dar vieną komediją. H. 
Wallace parašė laišką ponui 
Stalinui,© šis teikėsi tuojau 
atsakyti.
Jeigu Wallace butų tik eilinis 
žmogus,niekas ir dėmesio į tą 
laišką nekreiptų.Bet juk Walla
ce yra kandidatas į Amerikos 
Prezidentus,nors šansų laimė - 
ti jis ir neturi.Propagandą 
komunistams jis tačiau gerą pa
darė, ir lygiai kaip Kremlius, 
taipir Wallace panaudojo tą 
progą savo naudai. Sis pasku
tinysis padarė iš to sau rin- 
kiminą propagandą.Šis laiškų 
pasikeitimas,tuojau po JAV lap
sus© siekiant pasitarimų su 
Sovietų Sąjunga,apie ką rašė
me pereitą kartą, buvo komunis
tams kaip aklai vištai grūdas, 
ir jie iki paskutinio kąsnio 
tai išnaudojo ir tebenaudoja.

Henry Wallace savo laiške 
Stalinui rašė,kad reikėtų JAV 
ir Rusijai taikingai išsprąsti 
tarpusavius ginčus,ir pasiūlė, 
tarpkitko,sekančius punktus de
ryboms! ginklavimosi sumažini
mas, laisvos prekybos tarp tų 
kraštų vedimą, laisvas asmenų - 
žurnalistų.studentų ir kitų

Henry Wallace

judėjimas tose valstybėse, panai
kinimas Marshallio Plano (Euro
pos atsistatymo Programos) ir 
įvedimas UNRRA’os.ir taikos su
tarčių su Vokietija ir Japonija 
sudarymas.Stalinas į tą laišką 
labai palankiai atsakė,sutikda
mas su visais Wallace punktais 
ir pareikšdamas Sovietų Sąjun
gos" sutikimą tartis dėl tų da
lykų su JAV.Henry allace dėl 
tokio tėvo Stalino atsakymo la
bai apsidžiaugė,ir skaitė sau 
didele garbe, kad ''tėvelis" tei
kėsi į jo laišką atsakyti.

Amerikos Valstybės Departa
mentas tačiau šį kartą jau ne- 
apsigavo taip greitai.Marshallis 
pasakė,kad jam malonu girdėti, 
kad Rusija nori taikingų klau
simų išsprendimo, bet jis pa
lauksiąs kol Rusija padarys ką 
nors konkretaus tuo reikalu. 
Vien gražių Stalino žodžių ne
užtenka, žiūrint į 
"Zallace pasiūlytų 
tartasi jau kelis 
dėl Rusijos kaltė 
Įima prieiti prie 
Be to, tie punktai liečią visą 
pasaulį,o ne vien Rusiją ir 
Ameriką, ir dėl to jų svar. 
stymui geriausia vieta 
yra JT-os,o ne dvipusiš- 
kos derybos tarp JAV ir 
Sovietų Rusijos.

Po Wallaces-Stalino 
laiškų pasikeitimo,kon
ferencijos galimumas 
tarp tų dviejų galiūnų 
pasidarė dar labiau 
miglotas.

Stalinas,a tsakydama s 
į privataus žmogaus lai
šką vals-cybinais reika
lais, prasižengė su tarp
tautiniu diplomatiniu 
etiketu,būtent-kreipda- 
masis į Amerikos visuo- 
meną aplenkiant jos vy- 
riausybą.

Tokie dalykai yra 
daromi tik karo metu. 
Bet pagaliau argi dabar 
ta ika...

tai,kad dėl 
punktų buvo 
metus,ir tik 
s nebuvo ga- 
susitarimo.

Prejusį penktadienį pasibai
gė metinė Darbo Partijos konfe- 
rencįja.kuri truko penkias die
nas.Si konferencija skylėsi nuo 
kitų metų konferencijų ta pras
me, kad ji buvo santūresnė,tai
kingesnė,nesigirdėjo revoliuci
nio pobūdžio kalbų,gražių teo
retiškų ©balsių ir p.Per tris 
valdymo metus darbiečiai daug 
ką patyrė ir sužinojo,kad ne 
viskas galima pritaikinti prak
tikoje iš socialistinių vado
vėlių ir išleistų pamfletų.Vy
riausybė ir Vykdomasis Komite
tas mažiau buvo puolamas ir 
laimėjo beveik visos srityse.

Ministerial savo kalbos© sten 
gėsl nurodytu padėties rimtumą 
ir reikalą konsoliduoti tai,kas 
jau yra padaryta,ypač suvalsty
binamo srityje.Mr.Morrison (Prem
jero pavaduotojas) ypatingai pa
brėžė gyvą reikalą kelti produk
cijos našumą.Jis pabrėžė,kad 
jeigu darbininkai parodytų tiek 
pat energijos pramonėje,žemės 
ūkyje ir kitur, kiek jie parodė 
reikalaudami didesnio atlygini- 
moir trumpesnių valandų,tada 
krašto padėtis būtų žymiai ge
resnė.Tai yra revoliucinis pa
reiškimas iš socialisto lūpų.

Darbo Partija jau aiškiai 
ruošiasi naujiems rinkimams, 
kurie įvyks apie 1950 metus. 
Jos vedama politika iki šiol 
mažai gero kraštui atnešė. 
Suvalstybintos ūkio šakos,kaip 
anlies,elektros transporto,kol 
kas jokio pagerėjimo neparodė. 
Net davė atvirkščių rezultatų. 

Nenuostabu tad,jei vadai no±i 
padarytus žygius konsoliduoti, 
kad galėtų kuo nors pasigirti 
prieš rinkėjus,ir nesiimti nau-

programos išpildymas su giliu 
įsijautimu ir aukštu meniniu 
lygiu sujaudino tiek lietuvius, 
tiek anglus klausytojus.Angliš
ko j i publika,kuri pirmą kartą 
girdėjo lietuvių menininkų kon
certą, buvo labai nustebinta ir 
anot vieno aukšto Darbo Minis
terijos pareigūno pareiškimo 
jie nesitikėjo,kad 3 milijonų 
tauta galėtų turėti tokius dai
nininkus. Mūsų menininkai užka- 

, riavo visos publikos simpatijas 
ir visai teisingai anglų visuo
menės atstovai pripažino,kad to
kio aukšto lygio koncerto Tad- 
caster’is dar nėra girdėjus ir 
nežinia ar kada beišgirs. Solis
tai ir akomponatorius susilaukė 
nenutrūkstančių aplodismentų ir 
buvo apdovanoti gėlėmis,© patir
ti koncerto metu malonūs įspūd - 
žiai dar ilgai eis iš lūpų į lū
pas Tadcaster’rio visuomenės tar
pe.

Be to nepaprastai sužavėjo 
anglus mūsų solisčių tautiniai 
rūbai,kuriuos čia jie dar iš 
viso pirmą kartą matė .Tikrai 
buvo nuostabu,kada didelis bū
rys anglų moterų ir vyrų,kon
certui pasibaigus,laukė prie 
salės durų, kad galėtų iš arti 
pamatyti tautinius drabužius. 
Su nepaprastu atydumu jie ap
žiūrinėjo ir leido iš rankų 
į rankas šiuos lietuviškais raš
tais iš margintus rūbus ir gė — 
rėjosi mūsų liaudies menu.

Už šitą puikų pasirodymą 
Jums brangūs menininkai.pri
klauso visų Tadcaster’io lietu
vių nuoširdi padėka.0 mes, lie
dami prakaitą prie sunkaus dar
bo plačiuose Yorkshire provin
cijos laukuose,visuomet prisi
minsime Jus ir Jūsų dainų aidai 
ilgai skambės mūsų ausyse. Gi 
mūsų karščiausias linkėjimas 
Jums-ištvermingai ir sėkmingai 
žengti toliau pasirinktuoju ka
liu, o tikime,kad netrukus sulauk
sime tos laimingos dienos,kada 
Jus vėl išgirsime dainuojant 
Laisvos Lietuvos teatro scenoje.

J.Rimdžius.

REHAviAZ«// ^TALBItH^l^V

Jeruzalės senamiestis \V^'uRailway

jų žygių,kurių išvystymui mažai 
laiko beliko.Suvalstybinimo sri- ' 
tyje,užsibrėžta tik geležies 
ir plieno industriją suvalsty
binti,© taip pat reformuoti Lor
dų Rūmus,dėl kurių darbiečiai 
vedė derybas su konservatoriais. 
Derybos nutrūko dėl nesutarimo 
liečiančio LordųRūmų teisą su
laikyti įstatymo priėmimą tam 
tikram laikui.Konservatoriai 
nusileido iki 18 mėnesių,dar
biečiai nori tik vienų metų .

Konferencijoje didžiausią 
netikėtumą padarė visiškas Be- 
vino vedamos užsienio politikos 
laimėjimas. Dalis darbiečių ve
dami pono ZiIliacus,patiekė kon
ferencijai rezoliuciją,kurioJe 
kritikuojama Bevino politika ir 
išreiškiamas Bevinui nepasitikė
jimas. Toje rezoliucijoje sako
ma, kad Bevinas tąsias konserva
torių politiką ir vedąs kraštą 
prie karo. Reikalaujama glaudes
nio bendi-adarbiavimo su Rusija 
ir kitais Rytų Europos kraštais. 
Bevinas,atsakydamas į tą rezo
liuci ją, visiškai sudirbo savo 
kritikus,ir rezoliucija buvo J 
atmesta 4 milijonais balsų prieš 
224.000. Savo kalboje Bevinas 
dar kartą,pakartojo, kad D.Bri
tani ją liks Berlyne.

1
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GYVENAMASIS LAIKAS
■■■I MOTINOS DIENA LONDONE

Gegužės_22 d. Londono Lietu
vių Klube,Šv.Onos Draugija su
rengė Motinos Dienos minėjimą, 
kuris praėjo labai įspūdingai. 
Dalyvavo apie 300 Londono lie
tuvi ų.

Minėjimą atidarė Šv. Onos 
D-jos Pirmininkė Liudžiuvienė . 
G-ražiame įžanginiame žodyje nuš
vietė šios šventės reiksmą ir 
išreiškė viltį,kad ir dabarties 
ir ateities kartų lietuvė Motina 
sugebės atlikti kilniai ir šven
tai savo pareigas Dievui ir Tė - 
vynei -išauklės,taip, kaip iš
auklėjo visą eilą kilniųjų vy
rų ir motinų tėvynei praeityje, 
duos ir dabarčiai ir ateičiai 
pasišventusius darbininkus,kad 
kova,einanti amžius dėl teisių 
gyventi ir laisvės, būtų apvai
nikuota laimėjimu.

Minėjimo akto prezidiuman 
pakvietė' ! Lietuvos Pasiunti
nybės Londone patarėją Bailoką, 
kun. J.SakeviČių, A.J.Kaulėną, 
prelegentą Ašmytą, Savul ieną, 
Kalinauskieną,Bulaitį ir Rad
zevičių.

Prezidiuman paklėstieji,trum
pais žodžiais pasveikino Motiną 
Lietuvą savo atStevaujaiKlj įs
taigų ar organizacijų vardu. 
Sekė paskaita,turininga ir į- 
domi.Paskaita skaitė Ašmytė.

Po akto sekė koncertinė da- 
lis.Mūsų mielieji svečiai -so
listės I.Motėkaitienė ir A. 
Kalvaitytė,pritariant pianu 
Prof. Jakubėnui,sudainavo eilą 
gražių dainų.Publika karštais 
plojimais dėkojo už dainas.Po

to sekė vaidinimas -"Geriau 
vėliau nei niekad." j

Jaunieji Londono aktoriai 
mėgėjai veikaliuką suvaidino 
neblogai. Gera; pradžia,linkė - 
tina nesustoti ir lietuviškai 
Londono kolonijai dažniau pasi
rodyti.

Baigoje išgirdome Londono 
Lietuvių"chorą, kuris, diriguo
jamas V. Namaičio,išpildė pen
kias dainas.

Malonu pastebėti,kad nuo 
paskutinio pasirodymo 16 vasa
rio šventėje.choras yra pada
rąs gražią pažangą ir paįvairi
nąs savo repertuarą.Atsimenant 
kokiose sunkiose sąlygose ten
ka dirbti visam chojto kolekty
vui ir jo vadovui -dirigentui 
V.Mamaičiui,tikrai malonu, kad 
vienintelis pastovus meninis 
lietuvių vienetas Londone au
ga ir stiprėja.

Reikia linkėti chorui ir jo 
vad ovui ištvermės šiame gra
žiame darbe ir mes,-klausytojai 
kaskart susilauksime puikesnių 
koncertų.nukeliančiu mus.nors 
trumpam, į tėv išką ir duodan
čių tiek daug dvasinio malonu
mo ir stiprybės.

Deklamavo vaikučiai Liudvina 
vičiutė Onutė ir Bulaitis Vik
toras. Programos eigą praneši
nėjo P.Motušis.

Minėjimas baigėsi šokiais, 
o programos dalyviai,vaišingų 
šeimininkių, buvo pakviesti pri 
bendros arbatėlės

nors vakaruose esančios pajė
gos pasiektų ir efektyvių lai
mėjimų, vis dėlto pati Rusija 
būtų kritiškoje padėtyje. Ši
tos armijos uždavinys-sustip
rinti specialią NKVD kariuome- 
ną.

BALTIJA - SUSOVIETINTA
JURA

Tuo pačiu metu ateina vis 
naujų žinių apie karštligiškai 
statomus įsitvirtinimus visuo
se Sovietų Rusijos pasieniuose. 
Jau kuris laikas galima buvo 
pastebėti,jog sovietai siste
mingai Baltijos jūrą verčia 
sovietų jūra. Visose sovietams 
prieinamose Baltijos vietose 
admiralitetas stato visą sis
temą gerai aprūpintų puolimo 
ir gynybos bazių.

Labiausiai į vakarus pasi
nešusi yra Rostoko bazė,kur 
sovietų laivynas turi kontro- 
torpedininkų ir torpedinių lai
vų bazą. Toliau į rytus RUGIA 
sala paversta galinga jūros 
baze. Tas pats yra Stetyne,ku
ris formaliai yra atiduotas 
Varšuvos administracijai,o taip 
pat Vollino saloje.

Jūrinio grobio reparacijų 
centru padarytas Karaliaučius, 
kur dokuose dabar dirba apie 
6.000 darbininkų,jų tarpe apie 
2.500 vokiečių technikų.

KLAIPĖDA ir REGA

*'4 ° nė

J2>r’oo^sPč»ilci

Arčiausia, savieji
(6]

Ir Molotovas ir Stalinas 
pareiškė norą tartis su JAV, 
kad taika būtų išlaikyta.Ta
čiau "šaltasis karas" tebe- 
siaučia! JAV turi perdaug kar
čių pavyzdžių,kuri e įsakmi a į 
rodo, jog sovietai apie taiką 
nemąsto arba ją visai kitaip 
supranta. Dėl to daugelis ko
respondentų ir toliau tebera- . 
šo apie karštligišką sovietų 
rengimąsi būsimam karui.

SOVIETŲ SILPNOSIOS VIETOS
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to reikia prieiti išvados,jog 
jos karinis potencialas ir 
toliau remiasi sausumos pajė
gomis.

TERITORIALINĖ ARMIJA

Visi korespondentai suta
ria, tvirtindami, jog sovietai, 
paskutinio karo metu išsisėmą 
ir ūkiniai nūs lipą, dešimties 
metų bėgyje negali stoti į nau
jąjį karą. Tiesa, sovietų armi
ja ir oro laivynas šiandien 
yra skaitlingiausias pasauly
je. Deja, techniniu aprūpinimu 
visos tos jėgos remiasi 1945 
metų ginklų kokybe.

Rusija iki šiol neturinti 
didžiųjų bombonešių,galinčių 
bombarduoti tolimus taikinius. 
Atsimenant jos stiprumą avia
cijos ir jūrų laivyno,vis dėl-

Nors nesenai buvo skelbia
ma apie sovietų armijos demo
bilizaciją, reikia manyti,kad 
jos kiekybė ne tik nenukrito, 
bet dargi pakilo. Reikia 'žino
ti, jog vietoje atleidž
iamųjų senesniųjų karių 
yra mobilizuojami jauni. 
Be to,apie 15-35% demo
bilizuotų "savanoriais" 
stoja į taip vadinamą 
teritorialiną armiją, 
kurios kadrus instrukt
uoja 6-10 metų.

Teritorialinė armi
ja, nenauja s sovietinių 
karinių jėgų vienetas, 
yra skubiai organizuo
jamas, va do va u jajai mar
šalui Vorošilovui. 

Sovietų štabas ir 
vyriausia partijos va
dovybė į šitą vienetą 
kreipia rimtą dėmesį, 
tikėdama,jog karo atvė-

Pagrindinė sovietų bazė 
Baltijos jūroje yra Klaipėda, 
kurios įrengimai,padaryti vo
kiečių prieš ir laike karo, 
tik nežymiai nukentėją.Klai
pėdos uoste 
30 įvairaus 
laivų.

Toliau - 
yra didelių 
pedlnių laivų ir minų gaudyto
jų bazė Libavoje.

Ryga yra bazė daugybės po
vandeninių laivų. Tas pats- pa
sakytina apie Estijos salas - 
Saarema ir Hiiumaa. Tų stipriai 
įtvirtintų bazių grandinė yra 
baigiama nesenai atstatytu Rai
diški uostu ir sovietų okupuo
tu suomių Rango uostu.

ARCHANGELSKAS IR JUODOJI JŪRA

nuolat yra apie 
tipo povandeninių

Baltijos juroje 
karinių laivų,tor-

Daugeliui tūkstančių lietu
vių pagaliau galutinai ima ai
škėti, kad šia mūsų žemiškasis 
pasaulis visgi blogai sutvar
kytas. Seniau skundėmės ir ne 
retas dantimis grieždamas,jog 
mūsų nepriklausomos valstybės 
gyvenimas buvo labai nevykus
iai tvarkomas. 0 užsienyje tai 
kas kita,ypač kultūringoje Va
karų Europoje...

Pastarieji trys metai didž
iajai lietuvių pabėgėlių mas
ei Vokietijoje taip pat davė 
gana nepilną ir vietomis išk
reipta- visatos sąrangos vaiz
dą. Ir daugybė mūsų tautiečių 
papročių,kai kurios etinės nor
mos,© ypač pažiūros į valsty
binį, vi s uomeninį,ekonominį dar
bą, iš viso į bet kokį darbą, 
galiausiai susivedė į du esmi
nius klausimusi ką duoda,kur 
veža ...

Žinoma,tai humoristų perdė
jimai. Bet visgi D.P. pasaulis 
dar kupinas iliuzijų,žmogiškai 
suprantamų ir žmogui būtinų. 
Ten į politines partijas tvir- • 
tai organizuotas tautietis dar 
tebemano,jog Vakarai tai buvo 
puikiai susitvarką ir žmogų 
gerbė,kad jo teises respekta
vo,gi tik mes,Rytai, nemokėjo
me tvarkytis,žmogus ir jo tei
sės pas mus buvo sutremptos.

Plačioji nepartinių,"pras
tą žmonių” dauguma tebelinku- 
si manyti,jog išsprudus iš DP 
sloginančio katilo plačiai su

Taipgi ir kiti Rusijos pa-

Vyt.Lukšys

ŽIEMA

Likau vienas. Taip,kažko, buvo liūdjia,nera
mu. Mintys įtemptai svarstė pasakojimą ir vaizdas 
po vaizdo slinko mano akyse.

Kas buvo ji...vis kildavo mintis. Ar ji mylėjo. 
Juk aš buvau bešališkas jų meilės tragedijos eigo
je ir galėjau šaltai sprąsti,bet ir man nesisekė 
surasti ,d;okį sprendimą, kad galėčiau sau atsakyti 
taip ar ne. Viena man buvo aišku, - didelės meilės 
ji neturėjo, jai buvo tik žaismas.. .bet ir vėl gim
davo mintis,-juk tik meilė tegalėjo padiktuoti to
kį santykių nutraukimą,bijant s'unkios atsisveiki
nimo valandos...Taigi,ji mylėjo mano bičiulį ir 
tik kažkokįų,mums nežinomų, sąlygų verčiama turėjo 
atsižadėti meilės ir eiti savo pareigos ar pašau
kimo keliu.

Žiūrėjau į mėnulio nusidabruotus kalnus ir ma
no įkaitinta vaizduotė pynė vaizdą po vaizdo...

Štai,matau didelį, didelį voratinklį apimantį 
visą dangų,kalnus ir žemą. Tai jos spąstai jam, 
kaip jis tvirtina. Išdykąs voras tikrai, savo pri
gimties vedinas,padarė spąstus aukoms gaudyti,sa
vo žaismui,savo malonumui ir sugavo...Auka graži, 
patraukli. Susidomėjo voras ir prigimties diktuo
jamais judėsiais apipynė ją meilės plonais siūlais, 
kad ji liktų jo valdžioj,jo nuosavybėj. Tik vieno 
neapskaičiavo, tas malonus ir gražus grobuonis... 
kad yra didelis pavojus ir jam pačiam paskąsti vi
linguose siūluose,kad siūlų galia lygiai vienodai 
riša ir auką ir grobuonį... Ir, rodos,matau paskąs- 
tančius juos abu dideliame, spindinčiame dangaus 
berybėje, tinkle. Jis apipina juos abu,dar valandė
lė ir jie pasislepia,aš tematau viejaą didelį šilku 
beblizgantį tinklą...Jis nyksta iš akių.mažėja, 
susitraukia ir,po valandėlės,jo jau nebėra.

Praėjo regėjimas ir vėl tematau tik nusidabruo
tus, sustingusius savo išdidume ir rimtume Himala
jų kalnus.

Nors šiandien buvo pažymėtinai rami naktis,bet 
manoji siela nerimo. Ilgėjausi kažko,norėja u kal
bėti, sprąsti, sakyti...

0 gražūs kalnais Kiek čia įstabaus grožio ir 
siaubo. Kiek didingumo, ir paslapties glūdi jumyse. 
Ir kiek žmonių,kaip šiandien aš,žiūrėjo į jus,ken
tėdami, džia ugdamiesi ir kiek dar žiūrės! 0 jūs,kaip 
mįslingas sfinksas stovit remūs,paslaptingi... Ir 
tik debesų ir mėnulio žaismas danguje kūrė šešėl
iais pasakiškus vaizdus kalnuose. Čia,žiūrėk nuš
vinta ir lyg juokiasi pa jaunėją kalnai,. ’šešėlis 
grakščiai šokinėja nuo keteros prie keteros,nei 
tolis,nei šaltis jam nebaisus, čia vėl rami prie
blanda apdengia kalnus, jie, tarytum, užmiega, nurim
sta,- nelieka šešėlių - neliek® ir grožio.. .Tada 
atrodo tokie paprasti tie didžiuliai,tolimieji, 
kalnai. Lyg imtum,pasiimtum ir galėtum suspausti 
saujoje,- jie tokie trapūs,bejėgiai...

Išgirsi tyliai vienumoje šaukiant 
Tave sugrįžti...Tik kelio nerasi; 
Ir akys liūdnos,kaip gipsinės kaukės. 
Sustings tau begaliniam ilgesy

Kai bus širdy tavoj pavasariai užgąsą, 
Ir tuštuma,ne kraujas, ten pulsuos. 
Kada veidai vaškiniai ir bedvasiai 
Kartos tau žodžius mirštančius aiduos,-

O kai diena suduš ir vakaras atvės. 
Kaip miela,broli,- naktį su savim; 
Kada elektrų šviesos blankios po gatves 
Pilkais šešėliais veidus nudažys.

K.J.Sadrigla

slėniai liko stipriai fortifi- 
kuoti. Archangelsko rajonas 
nuo 1947 metų paverstas viena 
didele gynybos baze. Visa sri
tis tarp Kotlaso ir Archangel
sko - didelė karinė stovykla 
su tajikiu areodromų tinklu, pa
rengtu didiesiems bombonešiams. 
Archangelskas,kuris kartu su 
Murmansko ir Vorkutos gynybos 

rajonais sudaro sovietų 
šiaurės gynybos sistemą. 
Pietuose pagrindinės gy
nybos bazės išdėstytos 
Juodosios jūros pakraš
čiuose.

.Švedų žiniomis,sovie
tų pagrindinės jėgos iš
dėstytos prie Baltijos 
jūros.Vakarų rajone yra 
56 diviz.,Vokietijoje 
ir Lenkijoje 43, Pietų 
rajone 24, vidurio 22, ir 
rytų-30 diviz. Taigi, 
esant reikalui sovietai 
vakarų fronte gali pa
naudoti savo 100 diviz. 
ir 100 satelitinių val
stybių divizijų.

marškiniai/ 
alsuos krūtinė laisvojo ir kol- 
tūringojo pasaulio oru.

Šiandien vis daugiau šimtų 
ir tūkstančių brolių pamatome 
tą laisvąjį ir klutūringąjį 
Vakarų pasaulį. Pamatome ne 
kaip savų konsulatų tarnauto
jai, ne kaip stipendininkai,ne 
kaip laisvieji komersantai ir 
ne kaip turistai. Pamatome, 
kaip žmonės ieškantieji darbo, 
duonos ir mūsų žmogiškųjų ele
mentarinių teisių apsaugos.Ir 
įsitikiname,kad niekur Vakarų 
pasaulis į mus nežiūri ir ne
žiūrės taip,kaip svajojome ir 
kaip trokštume. Supratome,kad 
ir elementariausias teises rei
kia patiems ir gana sunkiai 
išsikovoti ir ginti. Suvokia
me, jog kiekvienas eidamas ats
kirai nieko nepajėgtume apgin
ti. jog tik į glaudžias sąjun
gas susibūrą pasieksime to,kad 
mūsų,nors ir dirbančių svečių, 
teisės šeimininkai prideramai 
respektuotų,kaip mums reikia 
respektuoti jų tvarką.

Pajutome, jog gyvenimas ir 
‘jo našta nelengva. Ir šiame 
laikraštyje jau buvo tvirtinta, 
kad reikia atidėti šalin viso
kias aukštas,'psichologines 
marerijas.o daugiau rūpintis 
kasdieniniu lietuvio darbinin
ko praktikos reikalų iškėliau 
ir apsauga,daugiau rūpintis 
X...sąjungos reikalais.

Didelė teisybė! Britanijos 
lietuvių sąjunga,Prancūzijos 
lietuvių šalpos draugija,kitų 
kraštų analoginės sąjungos ir 
draugijos tampa ir gal dar 
daugiau taps mūsų vienintelė
mis patikimomis prieglaudomis 
ir atramomis. Ir taip mes pra
dedame rūpintis ko daugiau sa
vais marškiniais,kurie arčiau 
kūno. Tai be galo suprantama, 
net logiška.

Kaip lygiai pavojinga ir 
nykiai grasu. Tautiečiai,už
jūrio .kraštuosna nuvyką,pir
miausia laiškuose ir per lai
kraščius aprašinėja prekių 
kainas ir kad visko galima už 
tiek ir tiek nusipirkti. Tai 
labai suprantama,nors ir be
gėdiška. Teisybė,ne visi gi
mėm Bismarkais,kad tik apie 
tautos politiką rūpintumėmės, 
kad tik sapnais apie Tėvynės 
išlaisvinimą gyventume. Savi 
marškiniai arčiau kūno...

Ir dar kartais stebimės,kad 
pirmųjų mūsų išeivių dvasia 
nebe ta,kaip Lietuvos dabarti
nių partizanų,kaip pirmųjų sa
vanorių kūrėjų. Ir vis dažniau 
pasigirsta labai įtakingų demo
ralizacijos balsų...

01 Bet jie moka mėtyti ir- žaibus. Jie moka bū
ti pūstūs ir negailėstingi.

Štai vėl šešėlis pradeda žaismą kalnuose ir gau
ni įspūdį,kad šešėlis tai tarsi mūsų gyvenimas. 
Argi ir mes,slinkdarni gyvenimu,nesame tik šešėliai, 
čia linksmai,čia liūdnai nudažą savąją aplinką.. 
Juk,ištikrųjų, to ji aplinka nekinta,kintame tik mes, 
spalviname ją...ir paskui juokiamės ar verkiame..

Ir juo ilgiau žiūrėjau į kalnus,tuo labiau jie 
traukė mane. Tikrai tai buvo gyvenimo mįslė,mįslė 
visko,- grožio,meilės ir mirties.

Naktis ir šiandien buvo graži. Mes išjojome 
dar prieš vidurnaktį, taip apskaičiuodami, kad be
toje būtume kaip tik laiku, kai turės patekėti mė
nulis, vienintelis liudininkas mūsų nusikalstamojo 
darbo ir kartu žibintas mums mūsų darbe.

Jis mažai tekalbėjo. Buvo susirūpinąs ir susi- 
kaupąs savo mintyse. Jis vis ragino arklį,lyg no
rėdamas pavyti ir pralenkti laiką, tą laiką,kuris 
slėpė ir skyrė jį nuo didžiosios paslapties ir 
mįslės.

Ir tik baigiant prijoti tą vietą jis ištarė vie
nintelį sakinį šią naktį!
- Jau netoli ji...- paragino arklį ir šuoliu jo

damas paliko mane gerai atokiau.
Radau jį stovintį ties kapu. Arklys buvp erū- 

pestingai paleistas,ganėsi žolėje. Man pagailo jo. 
Mačiau kietai suspaustus žandikaulius,gili raukšlė 
kaktoje rodė jo ryžtą ir susikaupimą.

Netarėme nei žodžio-
Kol aš semau gamtą,o ji čia tikrai buvo graži, 

jis triūsė ties kapu. Pats kapas buvo apleistas, 
apneštas žemėmis ir nulaužytomis vėtros medžių ša
kelėmis. Matyti juo niekas nebesirūpino ilgą lai
ką. Aš jį buvau matąs prieš kelias dienas dienos 
metu,tada jis man įspūdžio nebuvo padarąs tokio, 
kokį jutau dabar. Atrodo;kad kapas buvo.pėdidėjąs,

pajuodąs ir toks atstumiančiai grąsu*.
Mano susimąstymą nutrt.ukč Jis, paliesdamas mani 

ranka. Viskas buvo parengta'*! prie didžiulio kap^ 
dengiančio tašyto akmens,ant kurio buvo kažku^okie 
ieroglifai,jau buvo pritvirtintos virvės su kab
liais. Arkliai turėjo mums padėti nutraukti svor^ 
kad mes galėtume kastuvais prieiti prie jo.

Darbas buvo nelengvas. Sušilome ir mes ir ark
liai.Sunkiai pasidavė mūsų pastangoms didžiulis 
luitas uolos,bet vistik nutraukėme.

Man buvo labai nejauku. Mano gi bičiulis,atro
do, atgijo,pamiršo visą aplinką,energingai griebė
si darbo toliau. Antkapį nuėmus sutikome smntk-toa 
skaldos paviršių. Jis buvo, tarsi, pamatas. Nužerti 
jį nesudarė jokio sunkumo ir greit mes skaldą pa
šalinome, atsidurdami į kietą uolą.

Taip,- kapas,aišku,buvo tuščias...Tai tebuvo 
tik paminklas,išsilaikąs trisdešimts metų ir bilo- 
jąs apie senai,senai gyvenusią jų meilą.

Jis nieko nepasakė. Dar kartą atydžiai apžiūrė
jo dugną,pastovėjo valandėlą,rymodamas ant kastut 
apsisuko ir nuėjo prie arklių. Neapsirikau,- jo 
akys buvo drėgnos ašarų rasa...

Taip,jis rado blogesnį atvėjį.nei tikėjosi-ar 
bent norėjo tikėti,- jis rado tuštumą...

Aš atsisėdau ant išgriosdintų akmenų. Visa in
triguojanti istorija buvo baigta...Buvo gaila ir 
liūdna,kad nieko mes neradome,kas sakytų mums anil 
ją--..

"Apie kančią aš jums nepasakosiu”-kalbėjo 
jis man vakar, -” jūs ją pamatysite” .. .ir tikrai 
mačiau...ir gaila buvo man jo...

Jis tvarkė arklius,nurišo traukiamąsias virves, 
mačiau,kad visai nesirengė sutvarkyti tai,ką mes 
buvome išardą.

Staiga mano žvilgsnys užkliuvo už vieno labai 
charakteringo akmens. Jis buvo lygiai tokio pat 
didžio,kaip ir kiti,bet jo kraštų pernelyg dideli 
taisjrklingumas ir aiškiai matomi ritmingi brūkšnį1 
jo šonuose,sukėlė smalsumą ir aš jį pakėliau.

Nustebau. Tai nebuvo akmuo, tai buvo laiko defo 
muota ir rūdžių paveikta dėžutė...

it šiandien aš turiu prieš akis šią dėžutą.Ir 
šiandien aš gailiuosi,taip kaip tada,kad laikas 
buvo son akinąs jos turinį. Mano rankose tik su
trūniją keli popieriaus lakštai,neišskaitomi,su- 
dilą ir...voras...Tas pats karį ji nešiojosi vi
sad savo suknelėje...Ji atidavė vorą savo meilės 
kapui,bet kodėl ir kur ji pabėgo pati nuo savąs, 
nuo savo meilės,taip ir lieka neišaiškinama pas
laptimi.

( Galas )
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rglCH CAMP,, Mūsų stovykla 
Apačioje Škotijos šiaurėje, 
Irakarus nuo Inverness,apau
ta baltomis kalnų viršūnėmis, 
fcynų ir mėlynų ežerų.
I Esame septyni tarp kelių 
Ltų škotų,airių,keliosdešimt 
|ictj, buv.karių ir keliolikos 
įą likimo draugų—E.V.W. 
|?er vienų kalną gražiame 
Įpeiy. Darbas nelengvas,pavo- 
iczas, tačiau gerai atlygina- 
|s. (už 48 vai.i, rankas gau
ta virš 5£.) Nuo pasaulio 
fene atskirti,panašiai,kaip 
Eų broliai Kanados miškuose. 
Įlalbant apie mūsų santykius 
I škotais, reikia pasakyti,kad 
fe naudojamės procentais ka- 
jtalo.kurl sukrovė senieji 
tail jos lietuviai.
■ Lietuvių vardas čia pažys
tais ir vertinamas,kaip sąži- 
Egų ir patikimų darbininkų.
I Charakteringa s įvykis buvo 
Įjią pirmą dieną, kai tunely 
lesąs iš "bosų" paklausė ar 
■Lame angliškai. Gavąs atsa
ku,kad tik silpnai,jis susi- 
fttft,pakrapštė ausi, ir, lyg ką 
Eininąs, tarė; "Tai gal kal
ne lietuviškai". Kės nusie
ta, "Na,taip, truputy lyfe ir 
Kame" Tada jis suriko taip 
■šiai,kad girdėjosi visame 
Kelyje;-"Toni!" Iš tamsos 
■indo paišinas vidutinio 
Kiaus škotas,kuris po trum-
■ derybų su meistru, užkalbi- 
lius puikia aukštaitiška ta
fta lietuviškai. Pasirodo
E esąs čia gimąs ir Glasgo- 
Įapylinkėse užaugąs lietu-
■ p'.Antanas Naujokas.
■ Dabar mus čia pažysta ir 
fcia ne tik nuo mūsų pietį- 
K almynų,kurie čia,kažkodėl 
■tgstami.bet ir iš tarpo

tu su mumis atvykusių DP. 
Kitas,iš pažiūros tikras 
tas,dirbąs kartu visą mėne- 
tartą ėmė ir prakalbėjo 
tuviskai. Paklaustas ko
jis tik dabar išsidavė

s lietuvis,atsakė!"Aš no- 
eu pažiūrėti kas jūs per 
sės ir ką apie jus šneka 
L škotai.".. .Matyti,jis 
Irdo.^ad jie šneka gerai..

A.P.

t
fe

■

B. ALYS

noristinės Dainos
Okupaciniais Metais

Poilsio valandėlei ma- 
prlsiminti, kad ir ne

it, praeity. Dažnai mi
to s netolimos praeities 

lą pusą, čia gi paduoda - 
Jumoristinis gabalėlis 
covos,- išreikštas 
B. Panašios dainos bu- 
Bplitusios Lietuvoje 
Uju okupacijų laikais, 
Be, kad ir šiandien lie- 
B, koky sunkų jungą bana

no nepalieka,aišku, 
naujesnių.)

N.Aušra)
TRNACIONALAS
jn,pijokai išrinktieji, 
Bkusi minia pirmyn, 
si dar neištuštėjo, 
kiši sakykim čin.

»r ne paskutinė 
tViino d i epą.
Ir degtinėj žmonijos atgaiva 
ičkos rūgti nepr’adetų 
Ivos suktus! veikiau, 
d daina geriau sk'ambėtų- 
k,kolega,gerk greičiau.

"TMBLEBURY. Gegužės 9 d.mus ap
lankė gerb.kun.P.KairiŪnas.Tai 
pirmas po metų čia išgyventų 
atsitikimas,kad mes susilaukia
me kunigo. Tą dieną buvo atlai
kytos pamaldos ir sutvarkyti 
kiti religiniai reikalai. Po 
pamaldų buvo steigiamasis susi
rinkimas naujai parapijai, daly
vavo 30 vietos lietuvių. Susi- 
rintaimą pravedė kun.P.Kairiū- 
nas,sekretoriaujant Meldučiui 
Laupinaičiui.

Laukiame,kad ir toliau mus 
lankytų gerb.kun.P.KairiŪnas, 
kuris savo paguodos žodžiais 
skaidrina mūsų angliakasišką 
ir viengungišką gyvenimą.

Vėjas
Birželio 6 d.Hull’io Priory 
Rd.,šeimų stovyklos lietuvia
ms katalikams pamaldos bus Co
ttingham (Hull’io priemesčio) 
kat.bažnyčioje ppie 10 vai.

Plačios aylinkės lietuviai 
prašomi tą dieną atvažiuoti y 
Hull’y ir dalyvauti pamaldose.

Durham provincijoje,keletas 
mylių nuo miesto Darlingtone, 
Windlestone Hall,istorinėje buv. 
Edeno rezidencijoje,1947 metais 
apgyvendinta 180 yvairių tau
tybių buvusių dipukų. Jų skai
čiuje 25 lietuviai,kaip ir pa
prastai, ne kiekybė,bet kokybė 
svarbu. Jie jau pereitų metų 
rugsėjo mėn.susiorganizavo ir 
gal būt,tai bus vienintelė 
Anglijoje stovykla,kurios na
riai visu 100^ priklauso Liet. 
Sąjungai.(Skyr.Pirm.J.Žemaitis, 
ižd.A.Biveinis ir sekr. A.Jaro
ševičius) Per šy trumpą laiką 
buvo surengt.os ekskursijos, 
bendros Kūčios,16 Vasario mi
nėjimas ir keli subatvakariai, 
y kuriuos mielai rinkosi ir 
vietiniai gyventojai.

Gegužės 7-8 dienomis šie 
25 vyrai nutarė surengti paro
dą.

Jie nepagailėjo dienos uždar
bio paaukoti plakatų atspausdi
nimui, eksponatų atgabenimui (iį 
Coventry) ir kelių dienų laisva
laikio vainikams pinti ir puoš
ti salės.

Paroda buvo suruošta Windles
tone Hall stovykloje (buv.Edeno 
rūmuose).Apylinkės miestuose 
išklijuoti plakatai šie Įvykstan
čią lietuvių parodą sukėlė dide- 
ly susidomėjimą. Jau pirmą die- ‘ 
ną ją aplankė r 1.500 žiūro-

Nei Stalinas nei joks galiūnas 
Bokalo pilno nepąkiš.
Vaikai krambambulio komunos. 
Pijokų frontą atlaikys.
Pasauly seną išardysim, 
Pripylą pilnus bokalus, 
Naujai pasauly atstatysim, 
Apversim kėdes ir stalus.
Tiek daug putojančių bokalų. 
0 gerk,kolega,gerk sparčiau. 
Nes kai išgersim visą alų 
Nutrokš ir Stalinas greičiau.
Tai dar nepaskutinė 
Pijokavimo diena.
Aluj ir degtinėj žmonijos atgaiva

Rytų šalelėj prūsas 
Su bolševiku mušas. 
Oi tai linksma,linksma bus. 
Kai tie durniai užsimuš.
Užvers visi kanopas 
Vardan naujos Europos. 
0 tai linksma,linksma bus. 
Kai tie durniai užsimuš. 

_o________
Batai suplyšą,kelnių tik lopai

Nauji transportai iš Vokieti
jos, kuriuose buvo lietuvių;
20.V.................... ...11 vyrų

1 moteris
4 šeimos.

d

Londono Lietuvių kolonijos 
Choras dirba! Bendroji re- 
petici ja yvyksta birželio 2 
(trečiadieny) 20 val.3o min 
Lietuvių Klubo salėje. Tuo me
tu bus priimami ir nauji cho- 
ristai-ės. Norintieji ir galin 
tieji chore dalyvauti,prašomi 
minėtu laiku atvykti.

Kartu kviečiami susirinkti 
ir visi ta utinių-šokių šokė
jai.

Bradford. Moterystės sakramen
tui rengiasi lietuviai;Martin- 
ka Napoleonas(gim.Tauragėje } 
ir Žilionytė Aldone (gim.Aly
tuj)
Pereitą sekmadieny (23.V.) 
Londono Lietuvių parapijos 
bažnyčioje,laike pamaldų,gie
dojo svečiai solistai p. Motė- 
kaitienė,p.Kalvaitytė,p.Naura- 
gis ir p.Baranauskas.

Pockllngtono bažn.moterystės 
sakramentą priėmė; Sauka Jonas 
ir Rodzevlčiutė Marija.

vų. Sekmadieny parodon buvo a c- provincijos miestuose jaunas 
važiavusios specialios ekskur- * 
sijos ir vietinės spaudos ko
respondentai. Parodą teko pra- 
tąsti iki vėlyvaus sekmadienio 
vakaro.

Džiugu.kai 25 susipratusių 
lietuvių pastangomis ir pasi
ryžimu tas dvi dienas tūkstan-

. čių anglų lūpose,tikriausiai, 
ne vieno.pirmą kartą buvo kar

tojamas žodis- Lithuania*.
Tiesa.šj žod garsina Durham

Valio,sušuksim Naujai Europai.
Vai.lylia lylia.vai lylia lylla. 
Valio,sušuksim Naujai Europai.
Velniop,kuponai;nereikia taško.
Vistiek jau sostas Rentelno braška
Viskas suplyšo,lopas ant lopo, 

Velniop keliauja Nauja Europa.
_______ o_______

švilpynės-vienas tonas- 
Berlynas.ten Maskva, 
negroja,kaip jų ponas, 
nusirita galva.

t 
a

Dvi 
Čia 
Kas 
Tam
Tegyvuoja sausos normos 
Ir nesladinta kava.
Neatskirsi nė iš formos 
Kur Berlynas,kur Maskva. 
Neria virvę tau ant kaklo, 
Lietuva,girdi,laisva. 
0 sukūrė gražią peklą 
Ir Berlynas ir Maskva.
Toks ten draugas,toks čia ponas 
Toks ir būdas,kaip spalva. 
Viens raudonas kaip šėtonas. 
Kitas rudas,kaip šuva.

_______ o_____ ,

L į ,

"News Review" (š.m.balandž
io 1 d.) rašo apie komunizmo 
tikrą beprotiškumą,pasiremda
mas graikės Vassiliki Georgia 
pasakojimais!
- Būdama kartu su 50 jaunų 

moterų prievarta ytraukta y 
Andartes eiles,vis dėlto suge
bėjo pabėgti ir atsidūrė ligo
ninė je.Papasakojo, kaip ją ir 
jos drauges vertė dalyvauti 
"Šalin su nekaltybe" vaidini
me. Vaidinimo režisorė Korela 
Monedas-kieta,užsispyrusi ban
dų dalyvė,sesuo buvusio Jugos
lavų slaptosios policijos eg- 
zekutyvinio skyriaus nario - 
moterims ciniškai pareiškė,Jog 
Jų uždavinys-sukurti naują 
graikų rasą...

Jugoslavijoje išleistas nau
jas potvarkis,kad dvasininkai 
turi gauti specialų leidimą, 
norėdami atlikti religinius 
patarnavimus.

Albanijoje nuteisti mirti 
du vyskupai.Trečias nubaustas 
20 metų kalėjimo.

Vengrijos komunistų vadas 
Rakoči Balkanų komunistinio 
jaunimo delegacijai pabrėžė, 
jog dabar prieš Vengrijos jau
nimą stovys didelis uždavinys- 
kova su katalikų reakcija...

Tie visi naujosios religi
jos atstovai primena kviestuo
sius y didele vakarieną ir at
sisakiusius dėl nusipirktų 
jaučių,ūkio,vestos žmonos."Tuo
met valdovas tarė tarnui1*Eik 
y kalnus ir patvorius ir pri
versk eiti,kad mano namai bū
tų pilni.Sakau jums,nė vienas 
anų pakviestųjų žmonių neraga
us mano vakarienės”(Luko 14,

Visose stovyklose,kur ran
dasi grupelė lietuvių sporti
ninkų, prašoma išrinkti atsto
vą numatytam suvažiavimui,ku
rio metu bus sudaryta vyr,va
dovybė bei aptarti kiti reika
lai.

Iš rinktuosius atstovus pra
šome pranešti savo pavardes ir

Iš Windlestone dali lietuvių 
parodos.(Br.Daunoro tautodai 
lės rinkinio eksponatai.)

bet kietas pussunkaus svorio 
boksininkas J.Lukoševičius.Jau 
tris kartus jis pasirodė viešo
se rungtynėse apylinkės miest
uose. Dvejas rungtynes laimėjo 
K.0.,o trečias taškais. Lukoše
vičius yre vieno vietos geležin 
kelininkų sporto klubo narys. 
Dirba žemės ūkyje.

Sėkmės Windlestone Hall 
energingiems lie
tuviams! „ ._____________  _______Brd_______

JUOZAS LUKOŠEVIČIUS, 
pussunkaus svorio boksiniu- 

S
1948.II.9 rungėsi Darlin

gtone.Laimė jo K.O.antrame r.
1948.TV.23, Stocktone, 

laimėjo taškais.
1948.IV.28. rungėsi Reeds 

laimėjo K.O. pirmam r.

1946.V.28

23-24)
Iš tikrųjų! marksizmas,kaip 

ir kiekviena kita erezija,pa
sirenka tik kai kurias objek
tyvios tiesos dalis ir subjau
roja jas savo tendencingu vie
našališkumu. Juk norint kalbė
ti apie visuomenes dorinimą , 
reikia visų pirma išanalizuo
ti žmogaus prigimty. Tokiu at
veju ■*>statytines klausimas! 
koks turi būti tas naujasis 
žmogus,kurio idealo siekiama.

Prancūzas Tėvas H.de Lubac 
S.J. apie marksistus kalba tą 
paty.ką šv.Augustinas pasakė 
apie neoplatonikus;tam tikra 
prasme mato jie tilrąjy tikslą, 
bet klaidingi keliai neleidžia 
jo pasiekti. Marksistai mato 
išlaisvintos žmoni jos-laimin
gos ir susitaikiusios su savi
mi ir visata-viziją. Bet argi 
špie šią viziją nekalba ir Eva
ngelija. Argi ne apie ją kalbė
jo šv.Augustinas,pabrėždamas 
neramią žmogaus sielą.

Piktųjų jėgų tiksląs-supai- 
nioti žmogaus sąžiną,ištrinti 
gėrio ir blogio ribas. Kristus 
gi paskelbė neatšaukiamą kovą 
visų laikų parisėjams,kurie 
dėkoja Dievui,jog nėra "kaip 
tas muitininkas". Jis atėjo 
gydyti ligonius ir Jam yra 
meilesnė viešoji nusidėjėlė 
Magdalena,atgailaujanti prie 
Jo kojų,nei mokytas paikuolis 
ar Rymo diplomatas,kleusiąs 
iš nuobodumo;"Kas tai yra tie
sa"- ir nelaukiąs atsakymo.

Šiandien tą paty klausimą 
meta rytų stepės,deja-atsako 
nelaukia. Laimei mes jy se
niai turime.

adresus,nevėliau birželio 5d., 
šiuo adresu; V.Steponavičius, 
Castle Donington Ind.Hostel, 
Nr.Derby.

Iš visų stovyklų,kur yra 
lietuvių krepšinio komandos, 
prašoma,pirmo j žinutėj nuro
dyti šias žinias; komandos 
vardinis sąrašas(pirmuoju Nr. 
žymėti komandos kapitoną), 
ar yra krepšinio aikštelė(jei 
vietoje nėra,nurodyti artimiau
sią vietovą kur aikštelė yra), 
ar turima krepšinio kamuolys 
ir apranga.

Šias žinias prašoma siųsti 
nevėliau birželio 10 d.

Boughton Park (Northampton) 
š.m.gegužės mėn. 11—14 d.d.mū
sų stovykloje p.Juozo Radavi- 
čiaus iniciatyva buvo praves
tas stalo teniso turnyras,kuria
me dalyvavo 9 stalo teniso mė — 
gėjai! 6 lietuviai,2 estai ir 
1 ukrainietis.

Turnyrui pasibaigus išėjo 
nugalėtojais! 
Juozas Radavičius 
Liubartas Richardas 
Karnalavičius Vac. 
Jarvik Elmar

Pirmos ir antros 
mėtojams su gražiausiais linkė - 
jimais yteikė dovanas,visų my
limas ir kiekvienu atveju nuo
širdžiai noris mums padėti, sto
vyklos komendantas Mr.J.Shilling

I vieta(liet)
II " "
III "
IV " fcstas) 
vietos lai-

ford.
Mes ____

kad po stalo tenisininkų tarė tų 
tuojau pasirodyti ir kitos spoy- 
to 
ko

tikimės ir kartu laukiame.

grupelės,kurios vis dar kaž- 
lūkuriuoja.

L.Sv.
KREPŠININKU INFORMACIJAI

Norint padėti sudaryti ry
šy su anglų krepšininkais,pa
tiekiame sąrašą Anglijos krep
šinio sąjungos A.B.B.A.,sričių 
sekretorių y kuriuos (žiūrint 
artimiausios vietovės) ir rei
kia kreiptis krepšinio reika
lais;
1. c/o J.A.Clay,Esu.,71,Warley 
Road,Langley, Birmingham.
2. Londono sryčiai- W.Browning, 
39,Balmoral Gardens,West Eali
ng,W.13.
3 .Midland-M.A.Madders,246,Bri
stol Rd.,Birmingham.
4. Nort-East-W.E.Coathup, sir 
James Nott Y.C.N. Shields.
5. West Riding- M.Nelson,426, 
Spen Lane,Lawnswood,Leeds, 6.
6. Wales- J.Miles,18,Broomfie
ld St.,Caerphilly.
7. Nort-West. R.E.Dunn,Physical 
Education Department,The Uni- 
versi ty, Liverpool.

Krepšinio reikmenims! kamuo
liui, batukams ir t.p. ysigyti, 
kreiptis y šias firmas;
1. "William Sykes LTD"

Harbury,Yorks.
2. C.R.Thompson LTD,41,Railway 

Approach,London Bridge,S.E.l
3. A.G.Spalding &. Bros LTD, 

Putney,London,S.W.15.
Krepšius galima užsisakyti fir
moje; Gregory Perkins and Sons 
LTD, 136, ITanciS St., Pirmi nghwyn. 
Kainuoja apie £. 35-40.
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AUGSBURG-HOCHFELD' AS . Lie- 
t uviai tremtiniai Vokiet i jo j e 
įsteigė amatininkų ir darbinin
kų profesinę sąjungą. Sąjungos 
tikslas-jungti ir globoti Lie
tuvos amatininkus ir darbinin
kus tremtinius,kelti, ugdyti ir 
tenkinti jų profesinius reika
lus ir kultūrą,teikti jiems pa
ramą ir rūpintis kitais,amati
ninkus ir darbininkus Liečian
čiais klausimais.

Sąjungos Centro Valdybą su
daro! V.Geryickas, K.Rakūnas, 
S.Grina, A.Žiedas, A.Andriūnas, 
A.Paškevičius ir Vl.Macutkevi- 
čius.
• LONDONAS. "Daily Herald"ra- 
šo,kad Didžioji Britanija ir 
toliau vykdys įsipareigojimus 
pagal sutartį su Transjordanu-
bus mokama metinė subsidija,pa
rduodami ginklai ir skolinami 
karininkai TransJordanijos ka
riuomenei apmokyti.
• VAŠINGTONĄS.JTO Atominės

Energijos Komisija,po dviejų 
metų derybų,nutarė sustabdyti 
pasikalbėjimus dėl atominės 
energijos tarptautinės kontro
lės.
® VAŠINGTONAS. JAV Vyriausybė 

nenumato panaikinti draudimo 
vežti ginklus Izraelio valsty
bei, kol Palestinos klausimo ne
baigė svarstyti Saugumo Taryba. 
@ MASKVA. Stalinas paskelbė 
atsakymą į Amerikos kandidato 
į Prezidentus P.Wallace atvirą 
laišką. Su visais punktais po
nas Stalinas sutinka,kurie bu
vo iškelti saloninio komunisto 
P.Wallace’s,tik...nutyli pa
siūlymą, kad būtų laisvas judė
jimas visiems piliečiams tarp 
JAV ir bolševikinės Rusijos...
® LONDONAS.Manstono areodrome, 

Kente,nusileido čekų lėktuvas 
su 5 pilotais,karo metu tarna- 
visiais Britų karo aviacijoje, 
su trimis jų draugais-čekų avi
acijos mechanikais. Vienas iš 
pilotų pareiškė,kad jis atskri- 
do"paskolintu"lėktuvu ir nori 
susitikti su savo žmonomis,ku
rios yra anglės jr po komunis
tinio perversmo Čekoslovakijoj, 
atvyko į D.Britaniją. "Po per
versmo Čekoslovakija nustojo 
laisvės,dėl kurios mes kovojo
me šešerius metus",-pareiškė 
pilotas.
® PRAHA. Britų laikraščio 

"News Chronicle" koresponden
tas Prahoje p.Kajd Robson bu
vo ištremtas iš Čekoslovakijos 
P.Robson buvo ištremtas 1936 
metais iš nacių Vokietijos ir 
1930 m. iš Ispanijos.
• VAŠINGTONAS.Vengri jos minis- 

teris JAV-bėse p.Rustem 
atsistatydino,protestuodamas 
prieš savo vyriausybės vedamą 
politiką.
® MASKVA. Sovietų vyriausybė 
kategoriškai atsisakė mokėti 
kompensaciją už Britų pilie
čius,žuvusius Berlyno Lėktuvų 
katastrofoje,kur rusų naikintu, 
vas susidarė su Viking kelei
viniu lėktuvu. Rusai tuo pat 
Laiku pareikaLavo kompensacijos 
už rusų piloto gyvybę ir už jų 
naikintuvą.
W LONDONAS. Darbo partijos kon 
ferenci jo je, Užs.reik.minis teris 
p.Bevinas,tarp kitko pasakė,- 
’’Nors aš būčiau prieš betkokį 
žygį vesti agresyvų karą prieš 
sovietų Rusiją ar kurią kitą 
tautą ar kraštą,bet aš esu vie
nas iš tų,kurie tiki,kad karas 
yra neišvengiamas."
• KARAČI. Tūkstančiai Pakista
no musulmonų demonstravo prie 
JAV ambasados ir šūkavo! "Salin 
Amerikos-Rusijos-Sionistų ašis" 
Per suruoštą "Palestinos dieną” 
visos krautuvės Pakistano sos
tinėje buvo uždarytos,© autobu
sai ir tramvajai sustojo.
* RIO DE ŽENELRO. Trap Brazi - 
lijos ir D.Britanijos buvo su
daryta prekybos sutartis,pagal

&

Laimutis Švalkus

SESUTEI
Negaliu Tau pasiųst dovanų 
arba kvepiančių rožių vainiko,- 
Atminimas laimingų dienų 
dovana Tau Vardinėms paliko... 
Tik linkiu nuo širdies 
tyro džiaugsmo, 
dainos 
ir vilties!

Po kančių ir benamių dienų 
atnešiu dovanų 
tėvo žemėj žibučių priskynęs. 
Jos primins Tau gražias jo akis 
ir vėl grįš praeitis 
ir bus giedras dangus vėl Tėvynės.

Ir pamiršę,kad esam tiek kentę, 
tėvo grįčioj atšvęsime šventę! 
0 šiandie tik linkiu nuo širdies 
tyro džiaugsmo, 
J^gų 
ir vilties!

kurią D.Britanija gaus maisto, 
o Brazilija akm.anglių ir pra
monės gaminių.
® KAIRAS. Egipto kariuomenės 
daliniai užėmė Betliejų ir-- vie
tovę Majdal,15 myliu į šiaurę 
nuo Gazos.
® JERUZALĖ Egipto lėktuvai bom

ba rdavo per klaidą Britų areo- 
dromą Ramath Davit ir sukėlė 
didelį gaisrą. Britų oro pajė
gos nušovė 4 lėktuvus ir vieną 
sužalojo. Palestinoje kovos 
vyksta visame krašte, didžiau
si karo veiksmai vyksta Jeruza
lėje,kur žydai atkakliai prie
šinami kai kuriose miesto daly
se. Žydų agentūros kalbėtojas 
pareiškė! "Mes paversime žydų 
Jeruzalę į antrą Stalingradą".
® JERUZALĖ. Jeruzalės gatvės 

kovų metu buvo sunkiai sužeis
tas Amerikos gen. konsulą s Tho
mas ','asson.
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MADRIDAS. Madrido radijas 
tvirtina,kad Rumuni j os uoste 
Konstanca labai skubiu tem
pu yra pakraunamos į laivus 
trys šarvuotos "savanorių" 
žydų divizijos..sudarytos 
iš mongolų...

Jei šios žinios pasitvir
tintų ir minėtos divizijos 
tikrai atsirastų Palestinos 
kovos laukuose,reikia manyti 
stipriai sukomplikuotų tarp
tautiną padėtį.

® VAŠINGTONAS. Prez.7ruman.as 
pa sirašė įstatymą,kuri uo skiria 
ma 800 milijonų svarų oro pajė
goms iš 70 grupių steigti.

Na, 
gerbiamieji 
Vakarų 
ponai, 
mes esame 
pas iruošę 
de ryboms....

MlNJFIDlRJMZlIDJtJfjfl
PRANEŠIMAS

"Britanijos Lietuvio" rėmėjų 
bilietai yra išsisėmę ir Cen
tro Valdyba jų daugiau neturi.

Gerb.Skyrių Valdybom,kurios 
yra prašiusios papildomai pri
siųsti bilietų,šiuo pranešame, 
kad bilietai nebus pasiųsti.

I'alonius platintojus 
prašome laiku,-t.y.iki š.m. 
birželio 1 d. prisiųsti bilie
tų Šakneles.

Loterija-lošimas įvyks,kaip 
jau buvo skelbta-1948 m.birže
lio 13 d. 3 vai.p.p. Sąjungos 
Centre,kviečiame, kam sąlygos 
leidžia.lošime, dalyvauti-dova- 
nų traukimas bus viešas ir 
kiekvienas bilieto savininkas

galės prieš lošimą patikrint! 
savo bilieto šaknelės dalyta, 
vimą lošime. Loterija bus 
pravesta pagal Lietuvos 
Valstybinės Loterijos tai
sykles. Centro Valdyba.

'♦BRITANIJOS LIETUVIO"
SKAITYTOJAMS!

Susitarus su spaustuve, 
nuo sekančio Nr. laikraštis 
išeis kiekvieną ketvirtadięg 
o ne penktadienį,kaip buvo 
iki šiol, taip, kad visas sto
vyklas ir visus paštus Didž, 
Britanijoje pasieks prieš 
madienį.ko pageidavo mūsų 
skaitytojai.

MARIJONŲ VIENUOLYNAS LONDON

le 
sei ~~

E

STOKHOIMAS.Švedų Raudonojo 
Kryžiaus pirmininkas kunigąikst. 
Folke Bernadotte,išvykdamas į 
Palestiną dirbti kaip JT tarpi
ninkas, pasakė! "Aš neskaitau 
Palestinos problemos žydų ir 
arabų reikalu,bet kaipo žie
žirbą, kuri gali įžiebti dides
nį gaisrą.Jeigu yra vienas nuo
šimtis vilties tam išvengti,aš 
manau, verta bandyti."
# JERUZALĖ. JTO Saugumo Tary

ba kreipėsi į arabus ir žydns, 
ragindama nuo gegužės 24 d.17 
vai. sustabdyti Palestinoje ka
ro veiksmus. Žydai sutiko,o ara
bai galvoja, kad paliaubos būtų 
naudingos tik žydams,todėl pa
prašė Saugumo Tarybos paliaubų 
terminą pratęsti 36 vai.

BEIRUTAS. Llbanonas atmetė 
Amerikos reikalavimą paleisti 
41 JAV pilietį,kurie buvo su
imti Beirute iš Amerikos laivo 
"Mariae Carp".

ROMA.. Italijos Prezidentas 
Einaudi natvirtino minist.pir
mininko be Gaspėri sudarytą nau
ją ministerių kabinetą. į kabi
netą įeina-11 krik.demokratų, 
3-demokratai socialistai,2 li
beralai, 2 respublikonai ir 2 
nepriklausomi
# HELSINKIS. Suomi jos vi da us 
reikalų ministeriui komunistui 
Leino Parlamentas pareiškė ne- 
pasitikėjimą.Leino atsistaty
dino. Nežiūrint komunistų rei
kalavimų, Prezidentas Paasikivi 
nesutiko jo vieton paskirti ki
tą komunistą,nes tai galėtų tu
rėti neigiamos įtakos į būsimus 
Parlamento rinkimus liepos mėn. 
Komunistai ruošia protesto strei
kus.

O VAŠINGTONAS. Baltieji Rūmai 
pa skelbė,kad Maršalo salyne,Ra
miajame vandenyne,buvo išbandy
ti trys nauji atominiai ginkl
ai, Slaptame bandyme dalyvavo 
apie 10 tūkst. žmonių. Bandy
mas pavyko visais atžvilgiais 
ir jis parodė labai žymią pa
žangą .
♦ TEL-AVIVAS. Po Amerikos, nau
ją ją Žydų Izraelio valstybę pri
pažino Sovietų Sąjunga,ir jos 
satelitąi-Lenkija ir Jugoslavi
ja. Didž.Britanija pripažinimo 
klausimą svarstanti..

Rašo-kun.J. 
MIC

Viena iš lietuviškiausių vy
rų vienuolijų yra Marijonų Vie
nuolija. Jos pradžia siekia XVII 
a.,kai garbingasis Dievo tarnas 
Tėv Stanislovas Papčinskis su
rinko būrfelį vyrų,kurie sekda
mi Švč.P.Marijos dorybėmis,ry
žosi eiti pagalbon vargšams žmo
nėms, juos mokant, ir įnirusiems, 
ypatingai kritusiems karo lau
ke,meldžiantis už jų vėles.

Apaštalų Sostai užtvirtinus 
šį naująjį ordiną,greitu laiku 
Marijonų vienuolynai įsikūrė 
Lietuvoje,Lenkijoje,I taIi joje 
ir Portugalijoje.

Caristinei Rusijai panaiki
nus visus vienuolynus jai pri
klausančiuose kraštuose,turėjo 
būti pasmerkta mirčiai ir Mari
jonų vienuolija.

Arkivyskupas Jurgis Matule
vičius, tuo laiku Petrapilio 
Dvasinės Akademijos profesorius, 
gi vėlia u Vilniaus vyskupas ir 
apaštališkasis vizitatorius Lie
tuvai, drauge su vyskupu P.P.Bū
čių, tuolaikiniu tos pačios Aka
demijos profesorium,1909 m.įsto
ja į senąją Marijonų Vienuoli
ją, kurios tik vienas narys- 
Tėv.Vinc.Sehkus tebebuvo gyvas. 
Arkivysk.J.Matulevičius perima 
Vienuolijos vadovavimą,parašo 
naują konstituciją,pakeičia vie
nuoliškus drabužius paprastais, 
numato naujus darbus,kuris rei
kalingi ir naudingi žmonėMS pa
gal vietą ir laiką,pav.įvairių 
rūšių mokyklos,mokslo įstaigos, 
spauda,parapijinis darbas,misi
jos ir t.t. Vardas liekasi tas 
pats,tačiau Vienuolija tampa 
beveik nauja.

Vienuolijos atnaujinimo pas
katinti, keletas žymesnių lie
tuvių kunigų,palikę savo gar
bingas užimamas vietas,įstoja

Sakevičius,

į šią Vienuoli ją, kurios prat 
ia buvo gana sunki. Veikiant ' 
Rusijos įstatymams, buvo pev< 1 
nga Lietuvoje viešai kurtis. , 
Šveicarijos Friburgas buvo j 
togiausia vi eta,kur Marijom 
studijų namai buvo atgimsta^ 
ios Vienuolijos lopšelis-nai 
jokynas. Easibaigus I Didž.k 
rui.atgija senasis Mariampol 
Marijonų vienuolynas. (Maria 
polės miestas ir vardas gavo 
pradžia iš Marijonų) Greiti ; 
riasi nauji vienuolynai JAV, , 
tuvo j e, Lenki jo je, La tvi jo je.Į 
gūdi joje, Itali jo je-Jlandžluri 
je ir Argentinoje.

1931 m.susirgus ilgamečiu 
Londono Lietuvių klebonui 1 
Kaz. J. Matulaičiui, marijone, 
kviečiami administruoti Lit 
vių bažnyčią ir lietuviškąja : 
Londono parapi ją. Beda ugė jaut . 
darbams, vyriausio ji Marijonų i 
vadovybė Romo je, nutarė suras j 
erdvesnes patalpas Anglijoje 
kad marijonai išvaikyti iš s J 
vųjų namų Lietuvoje,rastų sa \ 
pa stogą, galėtų naudingiau da 
buotis,taip pat galėtų įstot . 
ir nauji nariai,kurie nori i ' 
ti kunigais arba broliais. 
togiausia vieta-Londonąs. Si 
metais įsigyta skolon namas 
žemės plotu, kur galima ateit 
je statytis. Adresas yra šis . 
Marian House,Holden Avenue, 
London,N.12. Atsiradus kandi 1 
tams,numatoma greitu laiku e . 
daryti ir naujokynas.

Norintieji įstoti į I.arij 1 
nų Vienuoliją Didž .Br i tani jo 
dabartiniu laiku gali kreipt ! 
laiškais arba asmeniškai šis 
adresu! Rev,J.Sakevičius,MIC j 
21, The Oval,Hackney Road, Lon 
don,E.2. ’

Tautinių šokių grupė bešokanti "malūną"

GERIAUSIĄ DOVANĄ 
padarysite savo artimui,pado
vanodami lietuvišką

KOPLYTĖLĘ bei KRYŽIUKĄ 
prisiųsdami už koplytėlę 35 š. 
už kryžiuką 30 š. ir prisiuntl- 
mo išlaidoms 5 šilingus. 
Užsisakyti galima šiuo adresu! 
P.Misevičius,Brooklands Hostel, 
Room "U"6, Coventry.

Skelbtis
"Britanijos Lietuvy! 

visad naudinga!

Produced for the Lithuanian Association in Great Britain by Wardland
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AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 
ir Kontinento siuvėjai turi 
didelį pasirinkimą geriausios 
kokybės medžiagų.

RŪBAI PASIUVAMI PAGAL 
pageidaujamą stilių!

Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių laikotarpyje.

MAURICE ,
9,Burton St., 

Nottingham.(telef.Nottingham 
40832.)
arba!

\ 12,Newland, Lincoln.
5(telef.Lincoln 10949) <
S. iiiJ. ■AWW—

T.Gaižaus leas, 121, Green Lane, 
Tettenhall ’.'/.Hampton, prašo 
atsiliepti J. Punkrį.

VĖL GaLIMa GAUTI
Pewtress ir Gericas,
Henrikas Matijošaitis prašo 
siliepti Juozą Stadalių, tui 
mis žiniomis, dabar gyvenant 
Anglijoje,sekančiu adresu! 
c/o Longlac Pulp & Paper W 
Longlac, Ontario, Canada.

Marija MAZIETIENĖ ieško sav 
giminaičio Jono Mažiečio.ki 
šio iš Sventažerio val.Seir 
apskrt.Atsiliepti šiuo adre 
Marija Mažietienė,Rua I.'amor 
610,Sao Paulo, Brazil.
Noriu susirašinėti su Lieto 
te.neseneone 27 m. Rašyti,- 
T.P..Treįisk Hostel,Nr.Truf 
Cornwaj

Limited, London, S.E« 15.
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