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Tikslas bendras - tėvynės laisvė

6 &

III Metal

Vakarų vertybėms
gresia pavojus

pereitų metų įvykiai,ypač politi mes galime jau šiandien justi.
Ir vėl prieš akis nauji metai,naujas
Tikslas mūsų,kaip buvo taip ir
niu
ivvkiu raIda.nėra nepatenkinami.
kovų ir vargo baras mūsų pavergtai tėvynei
KALĖDŲ ŠVENČIŲ NUOTAIKOJE VENGRIJOS
lieka tas pats,- tėvynės laisvė. Tik
Laisvės
ir
išsilaisvinimo.ar
tiksliai
didvyriškai nešančiai visus okupacinius
atiduokime
visi
savo
jėgas
jam,tik
'
PRIMAS AREŠTUOTAS
Europos
ir
viso
kito
pasaulio
išlai

sunkumus,istorijoje nežinotos tiranijos.
visad pasiruošę tarnauti tai
Mūsų nešami vargai ir sunkumai tremtyj svinimo akcijos reikalai pasistūmėjo būkime
Kūdikėlio Jėzaus gimimas,nešąs pasauliui
nublunka ir darosi tokie maži,taip smulkūs žymiai pirmyn.Tik nebūkime per nelyg didžiai idėjai ir tam didžiam reika
lui ir tikra - mes sulauksime laisvės palaimą,ramybe ir taiką ir šiame krauju
ir nereikšmingi,kad juos,palyginant su bro karšti,nenorėkime,kad tie pasaulinio ryt*
nukankintai savo mielai tėviškė! aplaistytame šimtmetyje dar randa atgars
lių kančiomis krašte,čia negalima būtų ir masto Įvykiai eitų tokių tempu,kokį
Tesujungia mus nauji metai vėl
ių civilizuotame pasaulyje ir krikščioniš
diktuotų mūsų nekantrumas ir tas įten
minėti.
Mes žinome,kad mes privalome ištverti, ptas laukimas. Apsišarvuokime kantry darbo barui,tegul mūsų gretos išlieka kos meilės apimta žmonija stengiasi bent
trumpam laikui užmiršti kiviršku
kad mūsų pareiga būti šaukliu laisvajam pa be ir nepalaužiama valia, šventai ti tokios pat nepajudinamai vieningos
šauliui apie balsią žmonijai nelaimę,kuri kėdami,kad teisingumą s,klek jis buvo ir atkakliai besiekiančios to ir mes
ir yra išniekintas,atgis gi kada,tuo lengviau pakeldami savo sunkumus, greito a meilės apimta žmonija stengiasi bent
slenka iš rytų. Ir užversdami vieną metų
lapą praeičiai ramiai galime konstatuoti, labiau,kad tojo atgimimo priešaušri. ola u sulauksime išsipildymo va lando s|-trtimpam laikui užmiršti kivirčus bei ne
sutarimus.Net ir Goeringas susilaikydavo
kad didžioji dalis lietuviškos politinės
siųsti savo bombonešius švenčių dienomis,
tremties yra atlikusi savo uždavinius tiek
kas rodė,kad ir pas nacius dar buvo,kad
kiek leido sąlygos ir kiek diktavo laiko
ir mažas krislas supratimo ir pagarbos
bei aplinkybių sąlygos. Tektų tik linkėti,
tam,kas atėjo i, pasaulį su taika ir mei
kad ir ateinantieji metai būtų lygiai prole. Todėl nepaprastai liūdna šiandien kon
duktingi darbais,lygiai būtą lydimi tokio
statuoti faktą,kad tos civilizacijos visai
užsidegimo ir kovinės dvasios,kaip kad jie
neliko didelėje Europos ir Azijos dalyje,
buvo praeityje. Gi tiems mūsų tremtiems
--bn L ai lietuviai,Nauji Metai stovi prieš mūsų akis.Nauji
kur pagal JAV karo ministerio statistiką,
/
broliams,kurie iki šiol stovėjo pasyviau
darbai laukia lietuviškos šeimos,išsibarsčiusios po visą platųjį
13 milijonų vergų yra laikomi koncentraci
šios lietuviškos veiklos,arba tiems,kurie
pasaulį,ka, šiais metais,lygiai taip kaip Ir praeitais,mus visus
jos stovyklose.žmogui darosi gėda vadintis
šioje darbo kovoje pradėjo pajusti nuovar
jungtų vienon didelėn lletuviškon Salmon Lietuvos laisvės kovos
žmogumi,žinant kaip žemai žmogiškas pradas
gį. kuriems mūsų tremtiems gyvenimo sąlygos
byla,kad skatintų mūsų energiją besklindąs nelaimingos mūsų tau
gali nupulti ir daryti tokius veiksmus,ku
pradėjo atrodyti per sunkios,nebeišlaiko
tos šauksmas pagalbos iš anapus geležinės uždangos. Lai vienybė
rių ir gyvuliai nedaro. Štai,kada didžiau
mos, nepakeliamos. Tiems likimo bendriems
lydi mus,Lai sutartinis darbas neša brandžiausius grūdus,vardan
sios pasaulyje tautų šeimos galva Karalius
norėtume priminti vieną,bet didelę tiesą,
tos Lietuvos.
Jurgis VI kalba į savo žmones Kalėdų proga
tiesą,kuri talft artima kiekvienam iš mūsų,
Mes sveikiname brolius ir seses lietuvius,linkėdami,
apie savo sidabrinį Jubiliejų,anūko gimimą,
kuriems teko įRrgyventi pirmąją bolše /ikikad šieji metai atneštų mūsų pavergtai tėvynei laisvą ir tuo bai
savo ligą ir kitus šeimyniškus dalykus,ki
nę okupaciją Lietuvoje. Pabandykime t 'įgręž
gtųsi mūsų nekaltos tautos naikinimas,kad Nauji Metai,lygiai ir
to je-Europos dalyje,ginkluoti Stalino agen
ti kad ir mintimis į mūsų pavergtąją tėvy
mums visiems būtų palankesni,nei praėjusieji.
tai areštuoja Bažnyčios galvą Vengrijoje,
nę, pabandykime nors mažai valandėlei pagy
Su šviesiu tikėjimu i, gražią ateitį,vienybėje eikime ateitinl
kaltindami jį noru nuversti valdžią,šionaventi jų vargais ir rūpesčiais,tada,tikime,
žu ir kitais įprastais nusikaltimais,kuriais,
atgysime dvasia.0 juk tai nėra minučių rei
paprastai,yra kaltinami visi.be jokios iš
kalas, jie gyvena ilgus metus,o kaip ilgus.
imties, nepalankūs komunistiniam siautėjimui
Ir jei toli minties ekskursija bus pergy
venta nuoširdžia dvasia,tada mūsųnedatek
žmonė s.Mes jau įpratome orte tokių kalti
ilai ir vargai bus tokie maži,tokie nie
nimų.
Vengrijos komunistinė vyriausybė likvi
kingi ir...lengviau pakeliami.0 šios dvasi
nės stiprybės ar lygsvaros mes turime ieš
davo visas opozicines partijas ir palenkė
koti,nes gyvenamas tremtyje,kuris iš mūsų
evengelikų tikybos vadovybę į savo pusę,
kiekvieno yra įjareikalavęs didelių pastangų,
par-kl-darni jiems palankesnius žmones.Tik
kad išlikti nepalūžusiais tame kelyje,turi
viena Katalikų Bažnyčia tebestovi,kaip uo
būti nuolat gaivinamas ir palaikomas.
la ir veda pasipriešinimo akciją bedieviš
Tat stovėdami naujos angos,naujo laiko
kam bolševizmui.Ir vyriausybė nutarė suduo
tarpo slenkstyje,gaivinkimės save dvasia,
ti smūgį ir šiai uolai.0 juk Vengrijos Pri
būkime visad stiprūs ir budrūs,nes to rei
ms kardinolas Mindszenty buvo laikomas di
kalauja iš'žflūsų ne tik dabartis,bat ir atei
džiausiu komunistų priešu ir jau nuo seno
tie
komunistiniai laikraščiai ir atskiri vyriau
sybės nariai stipriai pasisakydavo prieš
jį.Kardinolas buvo areštuotas pereitą pir
KARAS INDONEZIJOJE
madienį.Jis areštą priėmė labai ramiai ir
apleido savo rūmus su rožančiumi rankose.
Respublikonų vadų pažadai bei susitarimai
Kardinolas jau nuo seno nujautęs kas jo
su Olandijos vyriausybe nebuvo įvykdyti.Olan
laukia ir viena proga pareiškęs,kad matant
dija norėjo sudaryti šių salų valstybių sąjun
ką pergyvena Vengrijos žmonės,jo paties li
gą su Olandijos karūna,bet respublikonai,vado
kimas neturįs svarbos. Stebėtojai iš Vengri
vaujami komunistų,siekė tai suardyti.Nes komu
jos praneša,kad šis paskutinis komunistų žy
nistinės valstybės steigimas Indonezijoje,ai
gis esąs ne stiprumo,bet silpnumo ženklas.
šku, turėtų labai blogų pasėkų visai Azijai-Kinijai,Indijai,Mala jams ir Burmai.kur komunis
PLYŠYS TARP TITO IR KCMINFORMO DIDĖJA
tinis judėjimas yra stiprus.
Olandijos karo veiksmai prieš respubliko
Maršalas Tito savo paskutinėje kalboje
nus vyksta sėkmingai ir atnešė greitų rezulta
Jugoslavijos parlamento posėdyje smarkiai
tų.Visos svarbiausios strateginės vietos Javo
atakavo Rusiją ir jos satelitus ir pripaži
je ir Sumatroje buvo užimtos be didesnio pasi
no, kad šios visos valstybės vedančios eko
priešinimo.Respublikonų vadai,kurių žinioje
nominį karą-blokadą prieš Jugoslav!ją.Tas
buvo ketvirtadalis Indonezijos salų,buvo su
parodo,kad nesutarimai tarp Tito ir Kominimti.
formo ne tik nemažėja,bet didėja.Ta pa čia
Saugumo Taryba,Amerikai pageidaujant,išrei
proga Tito,pirmą kartą,nurodė priežastį ne
škė pageidavimą,kad Olandija sustabdytų karo
sutikimų,- Rusijos noras laikyti Jugoslavi
veiksmus ( nenurodomas la- iko traminęs) ir pa
ją grynai tik ūkinia valstybę,kuri savo ža
leistų suimtuosius respublikonų vadus. Olandi
liavas turinti siųsti tik į Rusi ją.Tito su
jos atstovas pareiškė,kad jo vyriausybė tai
tuo nesutiko.Tito pareiškė,kad jei Rusija
rimtai svarstysianti ir tolimesnis klausimo
ir toliau laikysis savo nusistatymo spaus
sprendimas buvo atidėtas.
ti Jugoslaviją ekonomiškai,tai jam neliks
Sis įvykis Indonezijoje labai plačių atgar
nieko kito,kaip pradėti prekiauti su kapi
sių susilaukė iš Rusijos pusės,kuri visad sto
talistiniais kraštais.
ja ginti vargšų skriaudžiamųjų pusės.(Su vie
Tenka pastebėti,kad nesenai Jugoslavija
nintele išimtimi-nesvarstyti tų skriaudžiamųjų
ir Britanija jau pasirašė prekybinę sutar
tautų reikalų,kurie yra Rusijos pavergti..)
tį, kuri numatoma netolimoje ateityje išplė
Ir Rusijos atstovas Saugumo Taryboje turėjo
sti.
geros progos pulti imperialistinį vakarų pa
EGIPTO PREMJERAS NUŽUDYTAS
saulį, ryšyje su tais įvykiais.Jis kaltino ne
tik Olandiją,kuri pradėjo karo veksmus.bet ir
Nokrašy Paša,Egipto premjeras ir stip
JAV-bes ir Britanija už veidmainiškumą ir dvi
riausias to krašto politikas,buvo antradie
veidę politiką. Rusijos rezoliucija,reikalau
nį,vieno medicinos studento,nužudytas.Stu
janti tuojau sustabdyti karo veiksmus ir ati
dentas buvo persirengęs policininku ir įvyk
traukti kariuomenes iki senų linijų,buvo at
dęs pasikėsinimą-mėgino pats nusižudyti, bet
mesta.Lygiai griežtai pasisakė prieš Olandiją
buvo sulaikytas.Jis priklausė vadinamai Mu
ir Australijos atstovas,kuris jos veiksmus
sulmonų Brolijai,kurią N.Paša buvo nesenai
sulygino su Hitlerio agresijos veiksmais.
uždaręs.Nužudytasis premjeras jau turėjo
Britanija ir čia paėmė viaurio kelią.Jų
anksčiau net penkis pasikėslmimus prieš sa
atstovas pareiškė,kad respublikonų užnugaryje
ve.
stovi komunistai ir kad Olandija neturėjusi
IR VĖL PRO LANGĄ...
kito kelio,kaip tą,kurį pavartojo.
Tik
praėjo garsus šuolis pro langą New
PALESTINOJE VŽL KARIAUJAMA
Yorke,atliktas Kosenkinos,štai šiomis die
Prieš šventęs ir Palestinoje buvo nutrau
nomis aukštas JAV-bių užsienių departamento
ktos paliaubos.Žydai puolė arabus Negev ra jo
valdininkas Dugganas iššoko is septinto au
ne.Šiuo klausimu susirūpinusi Saugumo Taryba,
kšto ir užsimušė.Jis buvo įpainiotas į di
kuri,deja,neranda jokios išeities,kaip sutai
džiąją šnipinėjimo aferą sovietų naudai,ku
kyti arabus ir žydus
ri karo metu buvo net išvogusi slaptuosius
departamento šriftus,ir turėjo stoti prieš
specialią tardymo komiaiją, duoti parodymus.
Jo iššokimas sukelia abejojimų-ar tai buvo
savižudybė ar sąmoningas suinteresuotų ki
tų agehtų nužudymąs.Policija deda visas pa
stangas šį įvykį išaiškinti.

Nes sveRin»e visus pasaulio lietuvius!

O SKAMBINK PER AMŽIUS VAIKAMS LIETUVOS, TAS NEVERTAS LAISVES, KAS NEGINA JOS!
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Ant.Pačkauskaa
St.3.Aurimas
LIETUVAITĖS
SVETUR

Tavo akys iš mėlyno lino
Tavo akys vosilkos rugių,
Jas našiau,kai mūs' dienos pabiro
Jas ir šiandien aš tokias regiu.

Liūdna be tėvynės gyventi svetur,
Jauna Širdužėlė ramumo netur’.
Graudžiai sklinda daina iš širdies gelmių,
Oi skaudi dalelė mūsų - tremtinių.
Niekas nenuramina, kada
Kits nenor’ tikėti,kad
Taip ir lieki vienas Kaip vargšas našlaitis

AKYS

Tavo akys padangės mėlynė
Ir lyg jūra gilios paslapties.
Josios juokės,kai mes atsiskyrėm
Josios juokės kely ištremties.

tu verki,
dalia sunki..
viens tarp svetimų,
be savo namų...

Tavo akys it krištolas skaidrios
Jos nepametė lino spalvos.
Tavo akys dvi mirksinčios žvaigždės
Mato kelią kanšių Lietuvos.

Oi skambėk dainelė,toli ištremta,
Tikiu,kad sugrįšim,kur šalis gimtai
Nors mano tėvynė taip toli,toli,
Bet pamiršti josios niekaip negalil

Eccles skyriaus dainininkai

AMERIKA RUOŠIASI AKCIJAI

komunistų propaganda visame
pasaulyje,padedama tik didžių
nors paramos kaip tik dabar besilankanti Vašingtone
jų laikraščių,tai po šios vasa ponia Cank-Kai-Sek;tačiau jau visai aišku,kad šitie
LAIŠKAS IŠ AMERIKOS
ros įvykių visa tautos organi
įvykiai kelia čia daug susirūpinimo Ir net nerimo,
zuota ir neorganizuota dauguma
bus,nes mes jau tada, per gerai
nes amerikiečiai pradeda jausti,kad ir JAV-bėse nė
DIDYSIS POSŪKIS JUNGTINIŲ
atsitojo už vyriausybės pečių,
pažinome bolševikiškus pdžadus
ra jau taip saugu.
ypatingai kas liečia užsienio
~ VALSTYBIŲ VIDUJE~~
Ir jų norus,kad galėtume pati
Taigi,šie svarbiausi ir daugelis kitų dalykų pa
politiką.
kėti jų kalboms apie taiką ir
darė tai,kad dabartiniumetu visa amerikiečių tauta
Pirmas didelis įvykis buvo
Nuo pat mūsų tėvynės paver susidraugavimą su Amerika.
jau aktyviai romia vyriausybės didįjį prieškomunisBerlyno blokada,kuri iš pra
gimo dienų,mūsų akys nukrypo
tinį žygį,ir tiktai labai maža dalelė dar vis gieda
Visi gerai žinome,kaip per
džių nustebino amerikiečių tau Stalino giesmelę,bet jie vis mažėja,nes kaip tik da
JJAV-bes,kaip į vienintelę
tuos tris metus po karo buvo
tos mases,nors ji ir nebuvo
ūsų prisikėlimo viltį.Pirmo bandyta ieškoti "modus vivendi"
bar vykstantieji didieji tardymai komunistų špionažo
staigmena vyriausybei. Šitoji
sios dienos po karo nenešė
aferose daro pavojingu dalyku per daug aiškiai rikiuo
ir tik dar toliau nuklysta nuo
Berlyno blokada buvo pažeista
daug vilčių,nors mums kiekvie talkos..Manau,kad visiems yra
tis už Stalino nugaros.. ( nukelta į 4 pusi.)
nam buvo aišku,kad taikos ne- žinomi ir paskutįniell tarptau
amerikiečių tautos ambicija ir
kiekvienam eiliniam piliečiui
tiniai įvykiai,todėl aš jų čia
ir neminėsiu.Svarbiausia,aš no pasidarė aišku,kad kliudo visusu. pasitarimus.
riu pažvelgti į JAV vidaus gy
venimą ir viešąją politinę oriAntras didelis įvykis rusės mokytojos Kosenkinos išentaci ją.
Jeigu pirmaisiais mėnesiais
šokims pro langą pačioje Ame
po karo JAV vyriausybė ir žino rikos širdyje- New YorkB.
jo, kur veda bloševikų draugys
Susidomėjimas šiuo įvykiu
buvo nepaprastai didelis,atsi
tė, tačiau reikia pripažinti,
rado dar ligi šiol nebuvęs pyk
kad daugumas tautos buvo labai
tis ir panieka bolševikų ne
menkai informuoti apie tikrąjį
žmoniškumui ir brutalumai.
bolševikų veidą. Tautos persi
Atsirado seniau nebuvęs su
orientavimas prasidėjo tuojau
pratimas ir domėjimasis gyveni
po karo,kai pirmieji amerikie
mu Sovietų Rusijos viduje.Pa
čiai kariai pradėjo grįžti iš
sirodė daugelis knygų,parašytų
Europos ir savo matytas ir per
pabėgėlių iš koncentracijos
gyventus dalykus pradėjo pasa
koti namiškiams,rašyti spaudoje stovyklų Sibire ir pabėgusių
buvusių politikų ir gerai ži
ir t.t. Daugelis jų patys matė
rusus,daugelis buvo sutikę įvai nomų demokratijos kovotojų,
rių tautų DP ir su jais išsikal kaip Mikolaičikas ir kiti.
Kiekvienoje savaitinių ir illus
bėję, pamažu tikros žinios pra
truotų žurnalų laidoje pasipy
dėjo pasiekti eilipį pilieti!
lė straipsniai įvairiausiais
ie pradėjo pamažu veikti viešą
ją opiniją. įvairūs nesutarimai klausimais surištais su komu
nizmu,Sovietų Sąjunga ir t.t.
diplomatiniame fronte padėjo
Sakysime,šiuo metu kiekvie
eiliniam žmogui susiorientuoti.
no dienraščio didelė dalis ski
Tačiau iki šios vasaros vis
riama visokiems pranešimams
daugelis tebetikėjo į taikos
iš Berlyno, iš rytų Europosipiš
su Sovietų Rusija galimumą.Ir
štai šį pavasarį ir vasarą įvy Kinijos ir t.t.
Trečias didelis įvykis buvo
ko keli svarbūs dalykai,kurie
ir ne labai politiką besidomin nepaprastai- dideli komunistų
laimėjimai Kinijoje.Kinį jos
čiam žmogui padėjo suprasti,
žlugimas būtų didelis Smūgis
kur veda per daug didelė drau
JAV-bių politikai,nes kova su
gystė. Si vasara ir buvo tai,
bolševizmu jau eina visais fron
kas padarė šitą didįjį posūkį
tais ir visi jie yra strarbūs.
tautos masėse. Jeigu seniau,
dar prieš keletą mėnesių vyriau- Nežinia,kas iš pagalbos Kini
jai išeis ir ar gaus kokios
sybė pati sau viena rangėsi su
Du be galvučių.Juos ištraukę,pa sako ja pirmieji.Liku
Dienos ėjo trunpyn.ir su jomis gęso viltis
si etas dviems teks dar kartą persirungtl,- pasiūlė 31sulaukti geresnių laikų,blėso užsimojimai,o augo
mokaitls ir,pabeldus kumščiu į stalą,atkišo degtukus
apatija,vargas ir badas.Stovyklos gyventojai pasi
priešais sėdintiems vyrams.
darė viskam abejingi,tilo gražiai veikusio ansamblioPirmasis begalvis degtukas kliuvo prekybininkui
garsai,vakarais dažnai gesdavo šviesa,ir anglų kalbos
Kaukeliui,antrasis liko bankininkui Sibui.
pamokai susirinkę kursantai apgraibomis išsiskirsty
Jei tuo Laiku būtų užsidegusi šviesa,Kaukelio
davo po šaltus,atbrizgusiomis antklodėmis pertvertus
draugai būtų pastebėję truputį nuraudusius prekybi
barakus.Niekas nesidomėjo UNO konferencijos dienotvar
ninko žandus.
kėmis,sustojo ėję žinių biuleteniai,mažai kas teskai
tė kitur leidžiamus laikraščlus.Visa stovykla buvo
sėdime.Ką tu,ponas taokytoJaa,prieš penkeris metus
panaši į laivą audringoje jūroje,kurio keleiviams bu būtumei pasakąs,jei tau Lietuvoje į savaitę už moky
- Tas nuotykis,kurį jums papasakosiu,yra mano paties
vo draudžiama išlipti į krantą.
išgyventas.Todėl prašyčiau,bent stovyklos ribose,ne
tojavimą būtų kas pasiūląs 21 gramą bulvių priedo..Tik kai dirbtuvių,uosto ir miško darbų grįždavo
kartoti jo,- įspėjo Zaukelis.
šaipėsi negaunąs dirbančiojo priedo prekybininkas
sušalę ir alkani darbininkai Ir su skardinėmis dėžu Kaukelis.
- Visi turėsime pasakoti tikrus ir pačių išgyventus
tėmis bėgdavo virtuvėn parsinešti virto vandens vaka
dalykus,todėl sankcijos visiems tos pačios,- užtikri
- Ne dėl priedų tremtyje mokytojauju ir žymiai dau
rienei, keturi stovyklos gyventojai - inžinierius Si
no jį bankininkas.
giau nustebčiau,jei pats dabar mums Čia tamsoje kon
mokaitis, buvęs banko direktorius Sibas,gimnazijos mo jako taurelę pasiūlytum,- atsikirto mokytojas.
Zaukelis pora kartų kostelėjo ir truputį prikimu
kytojas Barmus ir prekybininkas Zaukelis - kiekvieną
siu balsu pradėjo!
- Aš vėlyfriau aprasojusią roputę ir šviežių dešre
vakarą rinkdavosi mažame galutinio barako kambarėlyje lių su rūkščials kopūstais,- pataisė bankininkas ir
- Vokiečių okupacijos metais Kaune verčiausi bizniu.
preferanso.Tai buvo,anof jų,vienintelis kultūrinis
Buvo gerai prekiauta Ir dar geriau pelnyta.Jau pirmų
garsiai čieuptelėjo alkanomis lūpomis.
darbas,kuris šiuo metu dar įmanomas.Nu© to laiko^kai
jų karo metų pabaigoje buvau užmezgęs prekybinius
- Buvo laikai... - atsiduso inžinierius.
cigaretė buvo kerpama į tris dalis,ėmė jie lošti po
ryšius su vienu fabriku Vilniuje,kurio direktorium
liko mums tik prisiminimai.. - lyg aidas vidur
vieną pieningą,nes atsivežtieji ištekliai galutinai
buvo mano klasės bičiulis.
**
nakti, atsiliepė Kaukelis.
baigė išsekti.
Antraisiais okupacijos metais,vasarą,gavau iš jo
- Gražių valandų būta' Kai pradedi praeities lapus
- Uždenkime gerai langus.Tuo jau prisirinks "kibicų"r vartyti ir gręžti į tuos laikus,atrodo,kad tai būta
laiškutį,kviečiantį mane skubiai atvykti Vilniun.
pasąkė inžinierius,kabindamas ant siauro lango storą ne žemėje,kad taip iš viso negyventa,© tik girdėta
Jaunas Kauno teisininkas,geras mano pažįstamas ir
antklodę.
niekad skolon neimąs prekių,nuosavu automobiliu va
pasakojant ar filmoje matyta,- kalbėjo bankininkas.
- Ir duris užrakinkite - pridūrė mokytojas Barmus.
Kuriam laikui visi nutilo,tarsi kiekvienas jų min žiavo Vilniun ir pavežėjo mane. .
Portfeliu įsidėjau Velykio gaminių ir kitokių prie
- Vis tiek visi žino,kad mes kas vakaras čia lošia
timis būtų gyvenąs anuos laikus.
me.Nėra reikalo slapstytis,- prisipažino tretysis
- Aš manau,kad-ponas Sibas gražių prisiminimų turl,- dų, ir po poros valandų malonios kelionės pasiekėme
partneris,mėgstąs atvirumą žitegalvis bankininkas
sostinę.Kelionės metu teisininkas pasakojo!
nutraokė tylą Simokaitis.
- Vilniuje galima pasiautėti,išsiblaškyti.Kaune nė
Sibas.
- Tamsta,pone inžinieriau.jaunesnis,todėl ir prisi
ra kur įsibėgėti.Čia,kur nenueisi.su kuo nesusitiksi,
- Taip tai taip,bet nežino,kad po vieną pieningą,minimai šviežiasni.Kol šviesa užsidegs,galėtum mums
kitą dieną jau visi miesto liežuviai tave plaka.Vil
teisino uždarumą prekybininkas.
paįvairinti laiką kokiu nors pikantišku nuotykėllu,niuje kas kita.Sis miestas jau didmiesčio veidą turi.
- Prašau rinktis vietas,- pažėręs ant stalo aptrin
atsakė Sibas.
Patinka man Vilnius ir jo apylinkės.Panoteriuose tu
tas korta s,pasiūlė Simokaitis.
-Sutinku,bet su sąlyga,kad po manąs tamsta papasa
riu gerų pažįstamų.Ten,tikriausia,ir nakvoti teks.
- Po vakarykštės nesėkmės inžinierius nori atsigrie kosi,- nesispyrė inžinierius,
Katedros aikštėje teisininkas išlaipino mane,ir
bti,- juokėsi Barmus.
- Ir dar viena sąlyga,- įsiterpė prekybininkas! sutarėm ryt 8 valandą ryto iš tos pat vietos grįžti
- Nemėgstu lošti pulkos be revanšo.Tai lygiai tas
nepasakokite nuotykių iš kalėjimo,KZ lagerio,karo
Kaunan. '
pat,kas geros išgertuvės be pagiriojimo.
ir iš dabartinės stovyklAs.Viso šito man ganai įgri
Pabriko biure direktoriaus neradau.Jo puošniame
- Septyni bubnai - paskelbė bankininkas.
so,kaip kasdieninė sojos mil-kij..sriuba.
kabinete,prie rašomosios mašinėlės sėdėjo jauna,sko
- Vist! Vieną gausiu,- atsakė prekybininkąs.Ir nuo
- Teisingai,teisingai.Ką nori‘sėtaus,švaraus ir be
ningai apsirengusi moteris.Ji,sužino jusi,kad esu iš
šaliame kambarėlyje prasidėjo vienintelis kultūrinis kankinimų,- pritarė prekybinink. ui mokytojas Barnus.
Kauno ir noriu asmeniškai matyti direktorių,pasiūlė
da rba s.
- Palaukite,palaukite,ponaiI - neberimo Zaukelis.
man prie žemo apvalaus staliuko fotelį.
Kai inžinieriui katilui paimti betrūko vos dvyli -Joks nuotykis,jei jame nedalyvauja moteris.Todėl
-Direktorius tuojau turėtų ateiti.Prašau,pabandyki
kos taškų ir jis buvo berizlkuojąs imti tamson.be jo prie pirmųjų-sąlygų priimkite ir šlą.kad būtinai tu
te naują karo gamybos rūšį,- atsistodama nuo mašinė
kio įspėjimo užgęso šviesa.
ri dalyvauti moteris.
lės pasiūlė ji man pilkoje dėžutėje įpakuotų cigare
- Tai velniava! - šūktelėjo jis pirmasis.
- Jeigu jau šitaip^tai traukime burtus,kam pradėti.
- AŠ taip ir maniau,kad jie Šiandien dar ankščiau
čių.
Šviesa ges ryt ir poryt ir dievai žino dar kiek vaka
išjungs.Ateis,greičiausia,laikas,kada iš Vtso mums
Jos pirštai buvo ilgi,ploni,o nagai nutepti tam
rų.Suspėsime dar visi pasipasakoti,tai kodėl aš tu
siai raudonu laku^Degdamas jai cigaretę,aš žvilgte
nebeduos šviesos,- niršo mokytojas.
riu būti atpirkimo ožys ir pirmas pradėti - pradėjo
spirtis inžinierius.
rėjau į jos dideles,tamsias aksomines akis,Ir
- Jei dirbančiam į savaitę duoda 21 gramą bulvių
- Tamsoje sutinku ir burtus traukti,- atsakė banki
tuo metu jos gražių formų lūpų kampučiuose pamačiau
priedo,nieko nenustebins,jei ir šviesos per parą gau
viliojantį šyptelėjimą.Šviesūs plaukai iš užpakalio
ninkas.
sime 21 sekundą.B»>bgiai esame.ant svetimos duonos
- Gerai^gerai. Štai rankoje turiu keturios degtukus.
buvo statmenai sušukuoti ir viršugalvyje susegti ke-

tamsose,

Q>n Daubaras
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1R HALIFAX’AB JUDA!

tų komanda parodė darnų susižaidimų ir puikius mėtymus.Šias
rungtynes pelnytai laimi VIL
NIUS 62!7(29!6).Žaidė ir taš
kus pelnė - V.Slėnys 24, V.Bruzgelevičius 16, Lenauskas 8, Lubočka 8, V.Ciakas 6, S.Navic
kas 0.
Norėdama išplėsti sporto
veiklų klubo VILNIUS vadovybė
kreipėsi į Halifax(o apylinkėse
esantį sportuojantį jaunimų,
kviesdama jungtis į bendrų spor
tininkų Sedanų.
Visais reikalais kreiptis
į Vl.Bleinį,21,Woodlands Mount,
Boothtown,Halifax,arba asmeni
škai kiekvienų šeštadienį 15v.
(treniruočių metu)R.E.S.Gymna
sium salėje,Great Albion St,
Halifax.
Sėkmės jauniems sporto
entuziastams!
Kapsas.

Vietos tekstilės pramonėje dir-l
ba nemažas skaičius lietuvių.
Daugumoje čia susibūręs jauni
mas, kurio dėka šios kolonijos
kultūrinis gyvenimas nėra apmi
ręs, bet šia proga pakalbėsime
apie mūsų sportuojančio jauni
mo darbus.
Sportinė mūsų kolonijos vei
kla taip sena,kaip ir pati ko
lonija.Deja, neturint patalpų
ji negalėjo pilnai išsivystyti.
Kiek sąlygos leido,buvo dirba
ma ir stengiamasi visur atsto
vauti lietuvio sportininko var
dų.Daugiausia buvo kultivuoja
mos dvi sporto šakos-stalo te
nisas ir krepšinis.
Kalbant apie stalo tenisą,
negalima praeiti nepaminėjus
S.Navieko,kuris žaidė ir žai
džia vietos anglų YMCA klube.
Jo užtikrinti laimėjimai prieš
kelis stiprius stalo ten!sistus anglus neliko be atgarsio
anglų visuomenėje.Vietinė spau
da apie jį atsiliepia,kaip apie
daug žadantį stalo ten!sietą.
Krepšinio komandai daug rū
pesčio ir sunkumų sudarė netu
rėjimas treniruotėms nei salės,
nei aikštelės.Nežiūrint į tai,
mūsų krepšininkai vistik turė
jo keletą rungtynių su artimes
nėmis lietuvių komandomis.
Paskutiniu laiku,krepšinio
entuziasto V.Bruzgelevičiaup
inciatyva.per vietos anglų Švie
timo įstaigą buvo gauta treni
ruotėms salė.Šioje salėje įvy
ko ir pirmosios Halifax’e krep
šinio rungtynės su Tadcasterio
lietuviais,kurias,po įdomios
ir permainijjgos kovos, laimė jo
Halifax 24!23.
Norint pagyvinti sportinę
veiklą, 1948m.U.27d.įsteigia 
mas Halifax’o sporto klubas
VILNIUS. į valdybą išrenkamiV.Bruzgulevičius ir VI.Slėnys.
Pirmą kartų krepšinio komanda VILNIUS susitinka su wexnerby latviais,gruodžio 11 d.
Tenka pripažinti,kad prie pa-

į NAUJUS

Lietuviškos kapinaitės
Medžio drožinys,darbas
V.Jokūbaičio

LIETUVIŲ KNYGOS
BENT KAS MĖNUO PO
Rašo - K.Barfenas
Atsimenu.Vokietijoje po ka
pituliacijos savo didokoje sto
vykloje teįveikėme surinkti be
ne tris knygas-tiek tebuvo li
kę po visų.bėgimų,bombardavimų
ir mėtymų. Vienam sudegė,kitas
nebeįveikė pakelti,pirma rūpin
damasis vaikais,trečiam dingo
traukiniuose ar stotyse. Tuo
met,kai baigėsi didieji bėgi
mai ir persikilnojimai,paties 
tuose ant grindų šiauduose gu
lėdami ne kartų prisimindavome
ir knygas. Taip,buvo knygų,bu
vo, bet nebėra...
• Šiandien vėl yra knygų.Lie
tuviškosios leidyklos Vokieti
joje jau daug jų yra išleidu
sios.Dabar leidimo sąlygos yra
labai pasunkėjusios,bet vistiek
išeina dar ir viena kita nauja
knyga, da ugia usia jau anksčiau
pradėta spausdinti. Kokia lie
tuviškų knygų leidyklų padėtis
šiandien yra,rašo,štai man
vienas leidėjas. Jis pažymi,
kad knygų šiandie parduodama
tik apie 800 egzempliorių.Tiek
knygų teparduodamas,leidyklos
nepajėgs išsilaikyti ir turės
nustoti ką nors spausdinusios.
0 tuomet mes vėl sakysime,kad
štai buvo knygų,bet nebėra..
Tokios padėties,rodos,neno
rėtume susilaukti.0,jei kiek
vienas iš mūsų bent kas mėnuo
'usipirktų knygų! Mūsiškė s
.ygos,palyginti, nėra bran

dešinę - A.Brakas,O.raxluiovaitė,E.Brakienė.M.Vasi.Sprindžiukaitė,E.Adamonis.
oje) Pr.Keoorius.

METUS

Su gera viltimi ženkime į
Naujus Metus,nes Viešpaties
teisingumas budi per amžius.
Jis nužemina didžiūnus ir iš
aukština vargšus,kenkiančius
ir persekiojamus.Jis nutrenkia
galinguosius ir išlaisvina pa
vergtuosius iš jų pančių.
Didi yra Jo kantrybė, bet
Jo teisingumas pasieks visus,
nes be Jo žinios niekam nei
plaukas nuo galvos nenukrenta.
Tebūnie mūsų Naujų Metų pa
siryžimai suderinti su šita
viltimi,nes mums reikia budė
ti,kad nepramiegotume savo iš
vadavimo valandos.Teranda mus
išvadavimo valanda budinčius,
kaip užgrūdintų plienu visad
pa si ryžusi us.Atminkime,ka d ge

ra s plieną o nerūdija nuo drėg
mės ir neminkštėja nuo laiko.
Teranda mus Viešpaties pa
laiminimas pasirengusius jį
priimti,kad jis nebūtų nukreip
tas nuo mūsų,nes vargas yra
tai tautai,kurios bylos Jo pa
laiminimas nelydi.
Vargas nekaltųjų ir našlai
čių skriaudėjams,vargęs tam.
kurio Viešnats nelaiko teisiu.
Apsišarvuokime meile vienas
kitam,kaip ragina šv.Paulius,
kad mūsų bendruomenė būtų kaip
tvirtovė į kuria neprieteliai
negalėtų įsiveržti. Tebūnie
mūsų vienas tikslas ir vienas
pasiryžimas - gyventi per šiuos metus
taip,kad būtume verti išvada
vimo valandos,kurios visi
laukiame.

REIKALAI
KNYGĄ

gios.ir mūsų kišenė lapai ne
nukentės, jei kiekvienas švie
sus ir kultūringas lietuvis
per ilgesnį laikų susidarys
mažą savo bibliotekėlų,kuri
su juo keliaus visur ten,kur
ir jis,ir padės jam išgyventi
tamsias ir šviesias dienas
svetimuose kraštuose.
0 jei mes,visiškai nesido
mėdami knygomis,leisime leidyk
loms susilikviduoti,gal mūsų
vaikai kada nors labai keiks
mus,kad buvome tokie nerūpes
tingi.
Aš ir vėl grįžtu prie to
paties - prie spaudos platinto
jų klausimo. Pats jaučiu,kaip
sunku kiekvienų kartų bėgioti
į paštų,pirktis orderį ir siųs
ti už knygų,bet ten,kur yra
Sąjungos skyriai,tas reikalas
galėtų būti nesunkiai išspren
džiama s. Labia u spaudų mėgstan
tį narį skyrius galėtų papraš
yti pabūti tuo didžiuoju knyg
nešiu, spaudos apaštalu,kuris
galėtų pasiaukoti ir užsakyti
laikraščius ir knygas.
Vokietijoje,tur būt,visos
stovyklos turi šitokius gar
bingus žmones,tad kodėl nega
lėtų tokių turėti Anglijos lie'
tuviai. Ne tik galėtų,bet ir
gali, to dėl sakytiau.kad mūsų
Sąjungos skyriai galėtų ir
nebelaukti kol paragins Centro
Valdyba,o ji paragins,nesulau
kusi skyrių inciatyvos.
Nemanau.kad pačius narius
peikė tų labai raginti geras
knygas pirkti.Aš tikiu,kad na
riai pirks,jei susiras kas tų
knygų parūpins ir parodys.

SKAITYK SAVO LAIKRAŠTI.
Visi lietuviai,gyveną Didžiojoje Britanijoje,kviečiami
į "Britanijos Lietuvio" skaitytojų šeimų!
Pats laikas užsiprenumeruoti "Britanijos Lietuvį".
"Britanijos Lietuvio" Administracija pakartotinai kreipia
si į malonius skaitytojus-prenumeratorius,prašydama užsisa
kant laikraštį žymėti savo buvusios prenumeratos numerį,gi
jei užsisakytojas yra naujas prenumeratorius.-pažymėti tai.
SUOMIJA RUSŲ UGNYJE
MANCHESTERIO LIETUVIU

- KLUBAS
( Lithuanian Social Club )
ADRESAS
453,Rochdale Road,
. ......
vManchester -9
{.įėjimas iš Norton St.JIš
miesto,nuo Cannon St.,pa
siekiamas autobusais 17,
17 x ar 63 (bilietas kaštuo
ja 1 peną)

Kantri ir didvyriškai nešan
ti visus sunkumus suomių tauta,
prieš kiek laiko gavusi trumpų
poilsį nuo nuolatinių Rusijos
užsipuolimų,šiomis dienomis .....
vėl susilaukė stiprių atakų
Lš rusiškos spaudos,kuri ten
tėra vyriausybės įrankiu.
Ypač stipriai puolamas Suo
mijos ministeris pirmininkas
Fagerholmas

Iš mūsų darbų.

mh
____
9
Įlomis žėrinčiomis sagom!s.Lengvo.languoto šilko suk- I
- Kiek pamenu,iki šiandien neturėjai progos nepasi oro srovė pribaigė jų,ir ji, skubėdama nusitverti fo
nelė,sutraukta per liemenį,dar daugiau išryškino grak tikėti manim,- truputi įsižeidęs atsakiau.
telio atramos,suklupo. Kai pribėgau pakelti jos,stip
ščias jos kūno formas.Grįžtant jai prie mašinėlės,nu
- Todėl ir šaukiuos tavęs,- kalbėjo jis ir,priėjęs riai įsikibusi mano rankos,ji tyliai prisipažino!
sekiau jų akimis,ir jos eisena kažkodėl priminė man
- Esu žuvusi.Tamsta - vienintelė mano viltis.Pabė
prie dubų,persuko raktų.
sėlinančio tigro judėsius.ir taip pat kam kažin ko
gau is likvidacinio transporto ir kelias dienas slap
Dantyse
rūko
riaujos
cigaretės,
ir
direktorius
pra

dėl pasidarė gaila,kad ji ne Kaune gyvena,todėl tuosčiausi šio fabriko tuščiuose sandeliuose,laūkdama
dėjo pasakoti savo paslaptį.
jau paklausiau!
progos susitikti tamstų.
- Pereitų metų vasarų mūsų fabriko kieme ir sande
- Tamsta,panele,vilnietė.
Ar galėjau aš jų atstumti,nepadėti..Tuo metu apie
liuose buvo apsistojęs vokiečių karių dalinys.Kas
- Gimiau ir augau Kaune.Jau keletas metų gyvenu Viltai nė nepagalvojau.Paskambinau žmonai ir paprašiau,
rytas iš getto jie atsivarydavo įvairiems darbams
niuje,- atsakė ji skambia suvalkietiška tarme.
kad tuojau atneštų moteriškų apsiaustų ir beretę,nes
žydų tautybės vyrų ir moterų.Vienų dieną kiemo tar
- Kuris tų miestų geriau patinka tamstai.
puvartėje sutikau merginų,kuri užkalbino mane lietu su jos apdaru ir tamsių rudens naktį,neįmanoma buvo
- Kaune sočiau,Vilniuje erdviau.Karo metu,žinoma,ten
pasirodyti.
viškai ir paprašė cigaretės.Ji buvo gražaus veido,
geriausia,kur duonos netrūksta.IŠ Kauno aruodų ir Vil tamsių akių,ir jos juodose garbanose žaidė vasaros
Tų patį vakarų mudu su žmona parsivedėm pabėgėlę
nius šiuo metu minta,- gyrė ji laikinųjų sostlnų.
į savo butų.kur keletą savaičių ji ilsėjosi.Per tų
saulės spinduliai.Tik jos rankos ir ne darbui skir
- Bet tamsta,matyti,erdvų daugiau vertinate už duonų, tas apsirengimas buvo kalkėti ir apdulkėję.
laikų ji pakeitė savo plaukų spalvų ir šukuosenų,o
jei negrįžtate Kaunan.
- Aš tamsta pažįstu.Tamsta iš Kauno,ir aš kaunietė. man pavyko parūpinti jai asmens dokumentus Lubaitės
- Matote,Vilnius turi tų savybę,kad jame užtenka pa
Mes gyvenome Vydūno alėjos gale.ir aš kasdien sutik vardu, įrodančius jos airiškų kilmę.
gyventi vienerius metus,ir jis pavergia žmogų.Vilnie
Gruodžio mėnesio pabaigoje paskelbiau laikraščiuo 
davau tamstą autobuse,rytais važiuodama universitetan
tis šųla,skursta,neprivalgo,bet retai kada sutinka
se,kad ieškau fabrikui vertėjos,mokančios vokiečių
- Dabar ir aš atsimenu tamsta.Panelė esi daktaro
savanoriškai palikti šį miestų.Reta kuri sostinė tu
ir kitas kalbas.Po kelių dienų fabriko vyr.buhalte
Klingo duktė,- sveikindamasis "pasakiau juoduke!.
ri tokių prisijaukinimo paslaptį,kaip šis senas ir
ris atvedė man mūsų globojamų pabėgėlę,,tą pačių,ku
- Taip. Ta pati.
daug vargų patyrus miestas.
ria pats šiandien susižavėjai.Turiu prisipažinti,kad
- Bet juk tamstos motina prancūzė-paryžietė.Ar ne
- Iš tų kelių žodžių jau aš jaučiu,kad tamsta Kaunui
nuo pat pirmojo mūsų susitikimo pajutau jai daug sim
galėjote kaip nors išvengti tos getto nelaimės- už
nebeištikima.Labai gaila,kad Vilnius suvilioja mums,
patijos.Sis jausmas kasdien augo ir priėjo iki to,
jausdamas paklausiau merginų.
kauniečiams,pačias gražiausias moteris,- pabėriau
kad Šaindien neberahdu jėgos atsispirti jam.
- Mano motina prieš pat karų mirė.Net jei ir gyva
netiesioginį liaupsinimų baltagalvei gražuolei.
Mes dažnai susitikdavome ir tebesusĮtinkame įvai
būtų- mūsų likimas.be abejo,nebūtų pasikeitęs,nes,
- Miestas,kurio vyrai dar moka pasakyti tokį kompli
riausiomis progomis ir įvairiausiose vietose.Susiti
kaip žinote,mano tėvas žydas.Šiandien džiaugiuosi,
mentų, tikrai nepritrūksta gražių moterų,- atsikirto
kima i dažnėjo,ir jų nebegalima buvo nuslėpti nuo ma
kad mano motinai neteko pamatyti tai,ką mes turime
ji ir vėl pasiuntė man šelmiškų šypsnį.
no žmonos.Ji žino ir jaučia,kaip ir kiekviena moteris,
dabar išgyventi.
Mūsų pokalbis nukrypo į teatrą,filmas,menų. 0 kai
- 0 kur tamstos tėvas - paklausiau,norėdamas pakei- kai vyras sulaužo ištikimybės priesaikų. Jau kuris
užkliuvome geriausiai man pažįstamų srytį - biznį,
laikas,kai mano santykiai su žmona dideliais šuoliiais
sti temų.
į kabinetų įgriuvo sušilus,per rankų šviesų lietpal
ėmė vėsti.Pradžioje mačiau jos tylią kančių ir nepa
- Jis,kiek teko nugirsti yra patekus į Kauno gettų
tį perisimetąs fabriko direktorius,gražiosios sekre
sitenkinimų. Bet dabar ji pasidarė viskam abejinga ir
Aš paskutiniuoju laiku studijavau Vilniuje ir patetorės šefas.
visiškai nesidomi,kur ir su kuo aš susitinku ar būnu.
kau štai šičia.- kalkėta ranka parodė ji man į fab- Na,pagaliau susilaukiau,- tarė jis man sveikinda
Kasdien pasižadėdavau sau baigti visus susitikimus
riko kiemų.
masis.- Matyt Kaune taukuose ir spirite skęsti,kad
su Lubaite,prisipažinti viską žmonai,susitaikyti su
Atidaviau visas su savimi turėtas cigaretes,ir
ja,bet su kiekviena nauja diena vėl kartodavau tai,
Vilniun prisišaukti nebegalima,- puolė jis mane.
pradėjome tartis dėl rytojaus susitikimo.Tuo metu
ką vakar buvau nutaręs baigti. Nežinau ar ir šiandien
Tuo tarpu jo sekretorė,susirinkusi popierius, buvo
staiga atsirado vokiečių sargybinis ir,pagrąsinęs
būčiau pasiryžęs kitaip pasielgti,jei ne šis trumpu
beišeinanti.
man šautuvo buože,nusivarė jų prie darbo.Po poros
tis anoniminis laiškas,kuris netiesioginiai grųso Lu- Palaukite,panele Lubaite,- sulaikė jų direktorius.
dienų vokiečiai iŠ mūsų fabriko patalpų išsinešdi
-Susipažinkite su mano geriausiu Kauno draugu.
no, ir daugiau niekur nebesutikau jos.
baitei.
- Mes jau susipažinome,- vienu kartu ištarėme abu.
Vienų lapkričio mėnesio vakarų ilgiau užtrūkau
Tai pasakodamas,jis išsiėmė iš piniginės suglam
Ji,atsiprašiusi,lengvai pasuko durų link,ir aš
šitame kabinete.Apačioje jau buvo nurimusios maši
žytų raštelį ir padavė man perskaityti.Raštelio tu
pastebėjau švelnų direktoriaus žvilgsnį.palydintį
nos, konto ros tarnautojai ir darbininkai išsiskirstę.
rinys buvo šitoks!
Staiga kažkas nepasibeldęs įėjo į mano kambarį.Tai
išeinančiųjų.
" Jūsų "labdarybė” žydei,pabėgusiai iš
- Graži ir įdomi moteris ta tavo sekretorė,- pasa
buvo ji.Pradžioje sunku man buvo atpažinti jų! ji
getto,ir jūsų santykiai su ja verčia mus
buvo
taip
sunykusi
ir
apiplyšusi,kad,jei
būtų
ir
kiau savo bičiuliui.
tamstų įspėti,kad ne vėliau kaip liepos
- Dėl jos ir tave pakviečiau Vilniun.Ją reikia gel
tikroji mano sesuo buvusi,.—itaip pat nebūčiau paži
17 d. IR valandą ji privalo grįžti prie
bėti, ir tam darbui pasirinkau tave, tikėdamasis,kad
nus jos.
savųjų.Savo jausmus tamsta pateisinsi,jei
- Atėjau cigaretės paprašyti,- pasakė ji man,stovė
neatsisakysi.
iki nurodytos dienos ateisi drauge su ja
- Kuris vyras atsisako bet kokio darbo,jei tai lie
dama prie dužų.
į gettą.Nesitikėkite pasigailėjimo."
čia gražių moterį! - juokdamasis pertraukiau direk
Tik tada pažinau jų.Ji buvo taip nusilpusi,kad,
( bus daugiau )
atrodė,tuojau čia pat sukris.Aiškiai mačiau jos pas
toriaus kalbų.
-Palauk,palauk,bičiuli.Bijau,kad gali atšalti tavo
tangas neparodyti to baisaus nuovargio,tačiau šilto
vyriški pasiryžimai,kai viską sužinosi.
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"Britanijos Lietuvis"
ioooooo»ooB9<a»o»aiiiu« uinuirw*—m
DBLS ECCLES SK.NARIUS
p.ANTANĄ KONČIŲ ir
p.MARIJĄ BALČIŪTĘ ,
sukarusiems lietuvišką šei
mos žldinį.nuoširdžlai svei!
kiname linkėdami tyrios šei:
;;myninės laimės ir ilgo,dainiaus
j ir gražaus gyvenimo
Eccles Sk.Valdyba
į
ir Nariai

ifin/i/K
duv.Bulgarijos ministeria
Londone prof.N.Dolapčevas pa
rašė Britanijos oficiozai "Dai-^
ly Herald" tokį laišką: "Aš
ką tik gavau laišką iš dr.J.
Petkovo,vienintelio parlamen
to atstovo,priklausančio Bul
garijos socialistų opozicijos
parti jai,kuriam pavyko pabėgti
iš Bulgarijos.Jis sako -K.Lulčevas ir jo draugai,vienas iš
jų - aš pats,-buvome pasmerkti.
Tai buvo iš anksto lauktoji pa
baiga bylos,kurios sprendimas
buvo paruoštas ir padiktuotas
iš Maskvos.Kaip ilgai pasaulis
tąs tą ignoravimą prieš nusi
kaltimus žmoniškumui.Komunis
tą i įsteigė teroro režimą,vir
šijantį įsivaizdavimą.Egzeku
cijos čia pat vietoje,koncen
tracijos stovyklos,ištrėmimai,
kankinimai - tai yra tik keli
iš daugelio naudojamų metodų.
Komunistų diktatūra rytų Euro
poje yra visos žmonijos prob
lema.Pasaulio sąmonės žadini
mo uždavinys dar turi būti
įvykdyta s.
ROMA. Milano arkivyskupas
kardinolas Šusteria gruodžio
26 dieną pa skyrė,kaip maldų
dieną,už ke+»Likus,kenčiančius
persekiojimus anapus "geleži
nės uždangos".
NERAMUMAI INDONEZIJOJE

Šalia kovų Kinijoje ir Pa
lestino je, tolima Indonezija
taip pat turėjo neramias Ka
lėdas. Prieš pat šventes Olan
dijos vyriausybė pa skelbė,kad
tolimesnės derybos su Indone
zijos respublika nebūtų nau
dingos ir tuo pat laiku pradė
jo "policiną" veiklą Javos sa
loje.Saugumo Taryba jau turė
jo kelius posėdžius švenčių
laikotarpiu,bandydama pašalin
ti naują pavojų pasaulio tai
kai.
Indonezijos respublikos Is
torija yra tokia: prieš karą
Java ir Sumatra,kaip visa Olan
dų rytų Indija,buvo Olandijos
kolonija.Bet tuo laiku ten pa.sireiškė,ypatingai Javoje,stip
rūs savivaldos reikalavimai.
Per karą salas buvo užėmą ja
ponai.Tuoj po Japonijos kapi
tuliacijos, Javo je ir Sumatros
dalyje,buvo paskelbtos nepri
klausomybės - įkarta nauja In
donezijos respublika,Britų da
liniai,kurie išsikėlė į salas
kad nuginkluoti ten dar tebe
sančias japonus,susidūrė su
indoneziečiais.Britams,atlikus
savo uždavinį ir išvykus,atvy
ko olandai.Nuo to laiko ir pra
sidėjo nesusipratimai tarp olan
dų ir respublikonų.Sekė eilė
bandymų tarpininkauti,buvo ka
riauta, buvo sudarynė jamos pa
liaubos. Tokia padėtis tąsėsi
iki šių dienų.Paskutiniu lai
ku ten,panašiai kaip ir netoli
muose Malajuose,prasidėjo komu
nistų sukilimai ir net buvo pa
skelbta nauja-komunistinė res
publika.Paskutiniu laiku,kiek
atrodė,respublikonai buvo su
sitvarką su sąvo komunistuojan 
čiais, bet jie nesutiko.kad olan
dai ir toliau vadovautų jų ka
riuomenei. Iš to ir kilo olandų
"policinė veikla".
BUDAPEŠTAS. Atkaklus kovoto
ja s dėl žmoniškomo ir tiesos,
Vengrijos prinvas-kardinolas
Mindezenty,komunistų įsakymu
buvo suimtas.Jis kaltinamas šnipinėjimu ir nusikaltimu va
liutos įstatymui...Rytų demok
ratijoje visi suimamieji kaltinami vis tuo pačiu.
Tragiškai žuvus mūsų skyriaus
sekretoriui
PETRUI ADOMAVIČIUI ,
jo tėveliams,sesei ir broliui
reiškiame gilią užuojautą.

TAUTOS FONDUI
p.p.O.Radžiuvienė 10/-, E.Žir
guli enė 10/-,A.Marma £1, DBLS
Northampton sk. £21.1.6. B.Eidimantas £1. J.Sovaitė 10/DBLS Elmbridge sk. £17.14.6.
S.Strolls £1.7.0. DBLS Fair
warp skyrius £1.2.4.
Mr.X. £2.8.o. P.Sablinstos £2.
S.Pilipavičius 3 šil.

ĮNAŠAI NAMU FONDUI

ilgiausių metų.
Klubo Valdyba
ir Nariai

DBLS Treliske skyrius pirmas
atsiliepė į Namų Fondo vajų.
Skyriaus nariai padarė įnašus
p.Peleckas Petras....£.30.0.0

leviči us, Pr.Simonaitis

p.Leonas Vacys.......£.20.0.0
p.Rašymas Kostas
£.10.o.o.

Kiti įnašai Namų Fondai Po £2.- p.p.J.Bardzilauskas,
E.Bardzilauskas,K.Žlibinąs.
Po £5 įnešė -p.P.Juodvalkis,
Po £1 - p.p.M.A.Bardzilauskas,
M.Valikonis.
A.Mažonas,J.Šatas,A.Juzeliūnas,
Po £3. - p.p.E.Makūnas,P.Zllin- V.Zukas.P.Burkevlčius,J.Krišskas,Z.Rindokas,P.Remėza,A.Brie čiūnas,P.Kleinas,VI.Grabauskas,
dis, V.Byla.R.Zudžlus.K.Srėbaliuk J.Vinciūnas.
po £2 - p.p.Pr.Batakys. J.MatuVT
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Mūsų Mirusieji
A.a.Petras Adomavičius, Satwell skyriaus sekretorius ir
klus sportininkas, "Britanijos Lietuvio" sporto skyriaus ben radarbis.1948 m.gruodžio 22 d. žuvo mašinos avarijoje,grįždamas
iš darbo.Nelaimė įvyko dėl šoferio kaltės,- per greito va ia imo.Staigiame posūkyje mašina įvažiavo į griovį ir a*si£re k 1
medį.Visi važiavusieji,daugiau ar mažiau,nukentėJ° ^J^vo tuo
jau nugabenti į ligonlną.kur pokelių valandų mirė neatgvąa^~
monks P.Adomavičius,kiti du lietuviai,sunkiai sužeisti.dar gu
li ligoninėje.Vėlionis buvo gimąs 1924 m.,prieš atvykdamas į
Angliją studijavo Baltijos Universitete,Vokietijoje. Zia us
likimas išplėšė energingą ir darbštų lietuvį,gėdi jo tėvaparti
mieji,bičiuliai,gėdi visa DBL Sąjunga netekusi darbštaus vyro.
Netikėta mirtis išplėšė iš
mūsų eilių energingą Satwell
skyriaus sekretęrių
PETRĄ ADOMAVIČIŲ.
Jo tėvams,šia nelaimės valan
dą,reiškiame giliausią užuoj^įt^^Bį^Centr^Valdyba^

KAIRAS. Egipto ministeris
I pirmininką
‘ ‘ ’ is šiomis dienomis

buvo nušautas atentatininko.
Pasikėsinimas,spėjama,atliktas
prokomunistinių gaivalų.

Visos šios Knygos skaitytojų

tarpe turi didžiausią pasisekimą!

BUV.ALIANTŲ KARIUOMENĖJE KARIŲ
SĄJUNGA "KLAJŪNAS"
įneša Namų Fondui £ 23.2.3.
su sekančiu nutarimu: "Buvusių
Aliantų kariuomenėje karių są
junga 'UClaijūnas",Londone 19.
XII.1948 visuotiname narių su
sirinkime nutarė iš savo turi
mų sutaupų paaukoti DBLS Namų
Fondui £ 23.2.3. DBLS nenupir-

kus namų iki jos nurodyto ter
mino 31.XII.1949.minėtoji suma
£23.2.3. privalo būti pervesta
Tautos Fondui."Klajūno" susi
rinkimo nutarimu virš minėtai
sumai įmokėti Namų Fondui įga
liojami Antanas Pasys ir Vytau
tas Paulionis"
Gražus solidarumo ir reika
lo supratimo pavyzdys:

AMERIKA RUOŠIASI AKCIJAI, (atkelta iš 2 pusi.)
nistus net iki tokio laipsnio,
Savaime aišku,kiekvienas
kaip išmetimas visų komunistuo
kalba ką nori, tačiau Stalino
pamokslininkai darosi labai ne jančių iš savo narių tarpo ir
panašiai. Pagaliau net pati
populiarūs ir net nekenčiami.
Vidaus politikoje komunistai kairiausia atskira sąjunga ir jų šimpatikai šių vasarą su CIO narys - Transporto darbi
silaukė kalėtos didelių smūgių. ninkų Unija,kurią iki šiol val
dė komunistai, savo suvažiavime
Pirmiausia,buvo areštuoti visi
iššlavė visus komunistus lauk
centrinio komiteto nariai,kaip
iš visų vadovaujamų vietų ir
ketina jėga nuversti JAV val
nutarė jų ten daugiau nebeįsidžią. Tas įvyko jau rugpiūčio
mėnesį,o teismas įvyks tik 1949 leisti.
vasario 17 d. Tas,Žinoma,komu
Tai vis mums labai malonūs
nistų partijai garbės nedaro
faktai,kurie kalba patys už
ir daugelis net jų simpatikų
save. Žinoma,čia yra dar daug
nebenori dabar su jais drau
darbo,kiekvienas iš mūsų čia
gauti.
turi labai platų veikimo lauką
Antras didelis smūgis buvo
ir asmeniškai tarp savo pažįstas,kad jų ir progresyviųjų par'• tarnų amerikiečių ir lietuvių
tijos remiamas kandidatas su
ir taip pat,kas jau pramoko,
rinko vos truputį virš milijo
spausdintu žodžiu. Yra vistik
no balsų, tuo tarpu kai visi
dar daug žmonių,kurie negalį
spėliojo ir pats Wallace tvir
to viso įsivaizduoti ir supras
tai tikėjo,kad gausiąs kas tai
ti, ir todėl ir tų visų naujai
iki 10 milijonų! Ir iš to vie
atvykstančių DP laukia didelis
no milijono balsavusiųjų,aišku, da rba s.
toli gražu ne visi yra tikri
Esu vienas tarp amerikiečių
Stalino vaikučiai.
studentų,bet darau ką galiu.
Toliau,vienas iŠ svarbiau
Sveikindamas visus Anglijos
sių smūgių komunistams buvo jų
lietuvius Naujų Metų proga,savo
išmetimas iš didžiųjų profsąjun prietelius,išsibarsčiusius po
gų vadovybės.Tai padarė AFL,ku visą Anglį ją,ypatingai savo
ri valdo apie 6.000.000 darbi
vyrus Tudcasteryje,ir kitą kar
ninkų ir dar daug pašalinių
tą parašysiu,kaip aš kariaunų
profesninių sąjungų, ir taip
su komunistais Pensilvenijos
pat daug kairesnė CIO,kurios
universitete,Filadelfijos mie
tik nesenai buvo sušauką vi
ste, nes ir čia yra jų prlvisą.
suotinus suvažiavimus ir labai
Jūsų
smarkiai pasisakė prieš komuAntanas Klimas.

DIDŽ.BRITANIJOS LIETUVIŲ S-GOS SKYRIŲ VALDYBOS PRAŠOMOS
padėtį.
Uždarius kelias tranzitines stovyklas,! Full Sutton
Hostelį atvežė kelias lietuvių šeimas (vyras su žmona,be vaikų)
kurie šiuo metu yra be darbo.Tokioms šeimoms labai dažnai tenka
laukti ilgai,kol surandamas jiems darbas.Gi Darbo Ministerija
sutinka juos skirti ten,kur jie patys susiras darbą.Esančioj
stovykloje šeimos pageidautų darbo tekstilėje.Jei kas galėtų“
iš tautiečių,© ypač Skyrių Valdybos,prašomos padėti,surandant
tokiai šeimai darbą ir butą.Už pastangas iš anksto dėkoja
Full Sutton skyriaus valdyba.Laiškus rašyti - Z.Piliponis,
(Full Sutton Skyriaus Pirmininkas) Full Sutton Hostel,Stamford
Bridge, Nr.York.

jinai

Geriausia Kalėdinė dovana’

V.Ramonas KRYŽIAI, romanas,
II papildytas leidiipas.. 4/P.Orintaitė MARTI IS MIE
STO, novelių rinkinys.......... 2/K.Bradūnas VTLNIAŪ3 VAR
PAI , sonetos.......................... 2/St.SantvaraS LAIVAI PA
IA LĖTOM BURŽM, poezija.. .3/6
V.Jųnikas TRYS MARGI
LAISk ELTAI, peezi ja.............2/P.Tulpė KALNŲ DVASIA,nov-3/6
AIDAI Nr?19,mėnesinis
kultūros, žurnalas.................. 1/6
J.Gaįlius
VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ZODYN. 15/S.Zobarškas
GANYKLŲ VAIKAI
2/A.Rannit
V.K.JONYNAS (monografija)
15/Dr.Jungfer
LITAUEN ANTLIZ EINES VOLKES
7/6
J.Pašilaitis
HEARKEN THEN JUDGE
1/6
V. Kamanta us ka s
ISPANU KLB.VADOVĖLIS
1/6

VISOS šios knygos gaunamos
Sąjungos Centre.
Užsakymai išpildomi tuojau:

Satwell Skyriaus
Valdyba ir Nariai.

Tragiškai žuvus Baltijos Universiteto studentui,mūsų ben
dradarbiui
PETRUI ADOMAVIČIUI.
skausmo prislėgtiems tėvams,sesei ir broliui reiškiame
nuoširdžiausią užuojautą.
"Britanijos Lietuvio” Redakcija

Tragiškai žuvus mūsų mielam kolegai

PETRUI
ADOMaVIČIU
jo tėvus ir artimuosius,gilioje skaus
mo valandoje,nuoširdžiai užjaučiame.
i”

MANCHESTER!© LIETUVIŲ KLUBAS
sveikina
narį p.A.KONČIŲ ir p.M.BAL
ČIŪTE, sukūrusius lietuvišką
šeimos židinį ir linki
gražiausių,laimingiausių ir

1949.1.1

Krepšinio Komanda
TAURAS

Bloga Dovana
Vyras, padovanojęs žmonai vi
rimo knygą, džiaugiasi, kad pa
lengvino darbą ir klausia, kaip
toji dovana patinka.
Žmona:
— Niekam neverta. Ten rašo
ma: imk tą, dėk tą, bet visai ne
nurodoma, kur tuos dalykus gali
ma gauti.
Geras Tikslas
— Dėl ko tiek daug geri?
— Noriu visus savo vargus deg
tinėje paskandinti.
— Na, sakyk, ar pasisekė?
— Kol kas dar ne, nes, tur būt,
mano vargai yra perdaug lengvi
ir vis paviršium plaukia.
Keista Abejonė

MANCHESTERIO LIETUVIŲ KLUBAS
1949m.sausio 1 d.Naujųjų Metų
proga,Blackley Istituto patal
pose (Rochdale Rd.) ruošia
šeimyninį VAKARĄ. Vakaras
tąsi s nuo 6,3o iki 10,45 vai.
įėjimas 2/6. Pelnas skiria
mas Klubo naujoms patalpoms
įsigyti.VAKARO patalpa iš
Cannon St.pasiekiama autobu
sais 17,17x ir 63.

DOMESIO chorvedžiams:
■ ; ■
- - “Eccles skyrius (prie Manchesterio) ieško asmens,galinčio
vesti chorą.Pageidaujama,kad
jis galūtų būti ir vargoninin
ku. Skyrius parūpins butą ir
darbą.(Numatomas atlyginimas
4,10 - 5 svarų.) Skyrius su
tinka mokėti iki 1 svaro prie
dą už darbą.(savaitei)
Rašykite - B.Klimas,
31,Mayfield Rd.Ecoles,Lancs.

VADOVĖLIAI mokytis anglų kal
ba*- Dragnova, ADVANCED ENGLISH
Tomkus Aleksas, gyv.D.P. Camp
I dalis (tekstas rusų kalba)
Mattenberg,Forty-second st.12.
kaina 15/-,persiunt- 1/(16) Kassel-Oberzwehren,U.S.A,
01 to-Sauer ENGUSCHE SPRACHLEHzone,Germany, ieško savo sūnė
RE (tekstas vokiečių kalba)
ną Dlgnaltį Eugenijų,s.Jono,
kaina 15/-,perslunt- 1/išvykusį 1945 m.į Angliją.
Gydytojas:
VADOVĖLIAI mokytis ispaniškaiNieko nebus — reikės įdėti
W.Blom SPRACHLKHRE FUR SPANISH
Tamstai stiklinę akį.
Ieškau p.Ilčiuką Balį,turimo
kaina - ltį/6.
Ligonis:
mis žiniomis gyvenantį Angli
— Bet ar tai apsimokės?
ŽODYNAI jo J e. Ra Syti -Joną s Deveikis ,
Gydytojas:
Y.M.C.A. Hostel Matcombe,Gill LANGKNSCHEIDTS GERMAN-ENGLISH.
— Kodėl jau taip manai?
ingham Road.Shaltesbury,Doreet ENGLISH-GERMAN, kaina 18/- per
Ligonis:
siuntimas 1/6.
— Jeigu kumščiu buvo galima
Sega i: RUSSIAN-ENGLISH.kaina 42/
P.J.Karvelaitis.gyv.Anglijoje,
išmušti gerą akį, tai kur kas
HTGLISH-BUSSIAN,kain-42/kreipėsi į Balfo įstaigą Euro
bus lengviau išmušti stiklinę.
davė savo adreso.
poje, bet nepadavė
a dr
persluntimas 2/-atsklram tomui.
įstaiga prašo jai pranešti. saDėl Eckersley vadovėlių,žody
vo adresą,tada atsakys į laišką nų visomis kalbomis,knygų-anglų,
prancūzų,ispanų ir kit.kalbomis
rašykite vokiškai ar angliškai
DANTŲ GYDYTOJA Erika Silinš
(pridedant pašto ženklą atsaky
(Letvė)gyv. 11.Burgess Hill,
ŽINIOS IŠ SPORTO PASAULIO
mui)
adresuLondon,II.W.2. telef.HAM 2820,
Anglijos mėgėjų krepšinio s-ga
MODERN BOOK DISTRIBUTION,
priima
pacientus
kasdien
nuo
nesutiko žaisti su čia norėju
257a,Fulham Road,London, S.W.3.
10
iki
12
ir
nuo
14
iki
18
v.
MAURICE,
sią atvykti Sovietų Rusijos
9,BURTON
ST. NOTTINGHAM
Gydymas nemokamas pagal Svei !(
talef.40832) arba
krepšinio rinktine.
Prenumeruokite
(
telef.Lincoln
10949)
katos
Draudimo
schemą.Dėl
gy

Kai p žinome,Sov.Rusi jos rin
12,NEWLAND
. LINCOLN
"Britanijos
Lietuvį"
ktinė Šiuo metu yra Europos mei dymo susitariama telefonu.
savo
Artimiausia pož.gelž.stotissteris ir jos pagrindą sudaro
pažįstamiems į užsienį.
Finahley Rd ir Golders Green,
lietuviai krepšininkai.
Prenumerata į užsienį yra
nuo kurių važiuojama autobu
toji pat,kaip ir Anglijoje
sais 2, 13, 28 ar 113 iki
PlattsLane sustojirao vietos.
Gilaus skausmo prislėgtiems
AUKŠTOS KLASĖS LONDONO'
tėvams, Onai ir Kazimierui
Moderniškas privatus viešbu
ir
Kontinento siuvėjai tu
Adomavičiaus, sesei Laimai ir
tis, 18,Talbot Square,talef.
ri didelį pasirinkimą gefiaa
broliui Povilui,dėl tragiškos
PADdington 2855.
aioa kokybės medžiagų. RUBAI
mirties mylimo sūnaus ir bro
’
PUIKIAI MEBLIUOTAS,
PASIUVAMI pagal pageidaujamą
lio
daug kambarių su privačiomis
stilių.Pristatymas užtikrin
P E T R 0 ,
voniomis.(2min.kalio nuo Patas 4-6 sav.laikotarpyje.
ddingtono stoties) Susikalba
jungiamės liūdėsyje užjausda
ma prancūziškai,vokiškai,ita
mi Jūsų didžią nelaimų,
liška i, rusiškai .Kaina 12/6Stefa ir Algirdas
nakvynė ir pusryčiai.
Kaulėnai
Savininkas A.Tiškevičiuj.
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