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labai rimtai vertinami ir Bri
Šiomis dienomis tremtyje buvo paminėta didelio kovotojo
tų vyriausybė pasiliko sau tei
dėl Lietuvos Laisvės prof.J.Kaminsko 70 metų amžiaus ir
sų imtis reikiamų žygių.Keli
Europa gal daugiau nei Ame
50 metų visuomeninio darbo sukaktis.
dideli karo laivai gavo įsaky
rika gailisi,kad valstybės Sek laivynas paruošos stovyje
Dėl Jubiliato kuklumo,platesnei Lietuvos visuomenei prof.
mą vykti vykti į Viduržemio jū
retorius Marshallis dėl sveika
J.Kaminsko vardas yra mažai žinomas.Aplinkybė s šiuo metu ne
Sausio 7 d.penki Britų avia rą.Sis įvykis labai paaštrino
tos turėjo nustoti vadovavus
leidžia pilnai apžvelgti ji darbus nuo studentavimo dienų iki
padėtį Artimuose rytuose.
JAV užsienių reikalų politikai. cijos lėktuvai buvo Izraelio
VLIKo vokiečių okupacijos metu ir dabar tremtyje.Bet galima
Žydai aynaujiną karo veiks
Gi jis yra taip vadinamo Marsha, valstybės kariškų Ifektuvų nu
drąsiai tvirtinti,kad prof.J.Kaminskąs pastatė Lietuvoje sau
llio plano autorius ir visuomet šauti Egipto teritorijoje,keli mus, buvo įsiveržą į Eyinto te
paminklą,kurio Joks okupantas neįstengs nugiauti.
lakūnai
paimti
nelaisvėn.Lėkritoriją.
Pagal
Britanijos
su

rodė gilų Europos reikalų supra
Nežiūrint amžiaus naštos,prof.J.Kaminskas nenuilstamai dir
timą.Jeigu nebūtų būvą MarshallJtuvai ėjo žvalgybos pareigastartis su Egiptu ir TransJor
ba
ir toliau,ir niekad nenustoja vilties,kad mūsų tėvynei lai
tyrinėjo
žydų pozicijas
io Plano,šios šalies ir visos
"
t-**-- Egipto
dan! ja, Britanija turi eiti į
svė grįž. "Mes Jos sieną ties Kybartais peržengsime" - jis
Vakarų Europos padėtis šiandien teritorijoje.Britų lėktuvai, ku pagalbą, jei bent kuri iš jų
tvirtina. Jis išdrįsodavo žiaurios okupacijos laikais pasaky
būtų buvusi visai kitokia.Eks prių bazė yra Suezo kanalo zono bus užpulta .Todėl Britų vjrriauti studentams,kad musų kova atneš Lietuvai laisvą,ir lietuvis
je, turėjo įsakyme^ neperskristi sybą rimtai įspėjo Saugumo Ta
pertų ir atsakingų valstybės
bus savo žemės šeimininku.Gestapininkai jį suėmė,laikė kalėji
Egipto sienų ir nevartoti gin- rybą dėl padė ties Palestino
vyrų parodymu,Europos kraštai
me,marino kartu su kitais mūsų veikėjais.Bet prof.J.Kaminskas
je ir kreipėsi į JAV vyriausy
be Amerikos pagalbos būtų būvą .klų.TuoU po šio incidento,bri
išlaikė ir,sąjungininkams išlaisvinus,vėl įsijungė į darbą.
tų aviacijai buvo įsakyta lai bą, kad ši sudraustų žydus.
priversti sumažinti gyvenimo
Tikėkimės,kad netolimoje ateityje visa Lietuva turė s gali
kyti
žydų
lėktuvus
priešais,jei
standartą ir mažiau importuoti
Egiptas,kol' kas,dar nepra
mybės įvertinti nesuskaitomus darbus,kūrinos mūsų Jubiliatas
iš kitų salių.Po to neišvengia jie bus pastebė ti Egipto teri šė sutartimi numatytos pagal
atliko savo Tėvynei.
torijoj e. Žydai teigia,kad lėk bos.Britanija pasiuntė ir oro
mai sektų eksporto ir gamybos
J.Rudakis
sumažinimas,kas turėtų iššauk tuvai buvo nuš" auti Izraelio
pajėgas į Akabą.kur netoli sto
teritorijoje ir britų protesto vi sukoncentruotos stiprios žy
ti didelą bedarbystą Europos
kontinente.To negana,valstybė notą atmetė,nes ji buvo adre
dų pajėgos.Britų vyriausybės
Rusų ambasadorius Tel-Avive lan
suota "Žydų autoritetingiems
ms negalint subalansuoti savo
komunikate tvirtinama,kad žydai ginklus arabų valstybėms.
Rusijos interesai Palestino kėsi pas Izraelio uz.r.min, ir
užsienio sąskaitų,įvairių kraš asmenims Tel-Avive",o ne Izra visą laiką gauna paramą ginklais
pasiūlė jam Rusijos pagalbą
elio vyriausybei (Britanija
tų valiutos susvyruotų ir iš
iš Čekoslovakijos.Britų vyriau je visiems yra gerai žinomi ir
prieš "naujus agresorius",atseit
Izraelio valstybės nepripažįs sybė pasilieka sau teisą siųsti tas kelia susirūpinimą,nes čia
šauktų nepasitikėjimą ir.be
susidūrė ne mažųjų,bet didžiųjų Britus.Tuo pačiu laiku buvo pra
ta 1. Sis įvykis Londone yra
abejo,infliaciją,kuri vėjais
valstybių interesai.Aišku,padė nešta, kad sovietai pradėjo siųs
nuneštų žmonių sutaupąs.Toks
tis pasidarytų labai kėbli,jei
ti karo medžiagą į Alban iją jū
ekonominis kaosas.kaip jau ži
rusai įsistiprintų Palestinoje. ron. keliu.
nome iš patyrimo, yra geriausia
dirva visokiems parazitams bei
Tokia antrašte Danų laikraštis "Naestved
politiniems avantiūristams.
MaRSHALLIS aTSIOTATYDINO
Avis" pereitų metu pabaigoje patalpino
SYRIA
Komunistiškas gaivalas labai
vieno lietuvio rašyto jo,pačio dalyvavu
Dėl pablogėjusios svei
gerai moka išnaudoti tokią pa
sio laisvės kovose.staaipsnį,bet del su
Damascus
katos Karshallis atsistaty
dėtį savo naudai.
prantamų priežaščių neskelbia autoriaus
dino Ir jo vietą užėmė D.
Dėl to,vertinant Marshallio
pavardės.Straipsnyje aprašomi įvykiai
Acheson,savo laiku būvąs
Plano naudą,reikia priimti dė
yra nepaprastai mums įdomūs ir del to
Valstybės Departamento pamesin du dalykus,kurie paliko
1o vertimą čia ištisai paduodame.
sekretorius.Acheson yra
savo žymes pasaulyje praeitų
Redakcija.
"erai pažįstama asmenybė
metų bėgyje,tai būtent,ekono
dar iš Roosvelto laikų,jis
minį ir oolitinį demokratinių
Su partizanais Lietuvoje.
yra dalyvavus daugelyje
kraštų sustiprėjimą ir,bent
Po to,kai mes prasmukome pro sieną,bėgome dar porą kilomet
tarptautinių konferencijų.
laikiną,komunistinio antplūdž rų iki stabtelėjome pailsėti.Buvo visiškai tamsu.Mes niekaip
Iš profesijos yra teisinin
io sustabdymą.Nėra abejonės,
negalėjome nustoti galvoją apie mūsų baisius pergyvenimus,mū
ką s. Spėjama, kad jis ves
kad Vakarų Europos kraštų mate sų lūpos buvo suspaustos,© akys pilnos ašarų.Prieš kelias vaMarshallio pradėtą užsie
rialinis gyvenimas per 1948 m. landas mes "buvome 6, dabar gi 3.Kokiam skaidini is mHs<4 pavyks
nio politiką ir laikysis
pagerėjo,ir tų kraštų ūkis
išpildyti uždavinį.
tvirtos linijos.Iš kitos
šiandien yra pastatytas ant
Tai pasakojo vienas iš dviejų lietuvių,kuriems pavyko įvyk
pusės pareiškiama.kad jo
tvirtų pamatų ir gali drąsiau
dyti duotą uždavinį-prasilaužti pro geleziną užtvarą.Jam pavy
Paskyrimas tai įrodymas,
žvelgti ateičiai į akis.Tai
ko išsisaugoti nuo pasienio sargybos,seklių šunų ir automati
SINAI
kad durys pasĮtarimams su
mes matome ir šiame krašte,kur nių šautuvų ugnies,kad Išnešti informacijas į vakarų kraštus
Rusija ne visai užtrenkia
krautuvės kas dien darosi pil anie padėtį sovietinėje Lietuvoje.
mos,kad gali būti bandymų
nesnės,kainos krinta,trūkumų
Tie kurie mėgina issiveršti pro geležinę uždangą sutinka
J&SA
surasti su Rusija modus
mažiau ir pas žmones atsiranda
( nukelta į 2 pusi. J
vivendi.Tačiau reikia ti
daugiau energijos ir entuziaskėtis,lead nėr paskutinius
mo,kovojant su karo paliktais
kelis metus ir p.Acheson
negalavimais.D.Britanijos užsie
įgavo daugiau patyrimo ir
nio prekybos deficitas tapo
Zinos kokie modus vivendi
irgi gerokai sumažintas,o ang
K 4
PLANUOJA
KREMLIAUS
DIKTaTORI^I
tėra galimi su rusais.
lių eksportas pa iekė prieška
rinį lygį.Gi anglis yra pagrin
Pulk.Toka j eva s,t ąsdama s sa- vedė žiaurų sovietų inteligen 
ja,uradedant
Kini
ja.
Pirmasis
kuri dabar tapo Sovietų arsena
dinis šios šalies eksporto pro vo _pasakojimus apie Sovietų
tijos valymą. Joks kitas įvykis uždavinys.Vokieti jai sugriuvus lu Azijoje,ir JAV bandymas su
duktas,nuo kurio dalinai pri
planus,sakot
"Jūs
Vakaruose
tu

atrodė
lengvai
išsprendžiamas,
nuo pat revoliucijos nesukrėtė
daryti koaliciną vyriausybą Ki
klauso ir D.Britanijos užsie
rite įsidėti į savo galvas,kad taip Politbiuro.kaip stoninė
tačiau daug įvykių nebuvo nu
nijoje,kas privedė prie dabar
nio politikos galybė.Panašius
Stalinas
ruošiasi
pasaulio
domatyti'. komunistų nepasiseki
tinės katastroros.Cank-Kai-3ereiškinius galime matyti ir ki minacija i.Karas gal būtų kiląs "bomba ant Hero Šimo s. Nuo 1945
metų,Stalino specialiu įsakymu mai Italijoje,Prancūzijoje ir
kas,paliktas vienas,jokiu būdu
tuose kraštuose,kurie gavo pa
iš Berlyno incidento,tačiau 3 visa sovietų strategija buvo
Vokietijc$ .Britu Darbo Parti
negalėjo atsioirti komunistų
galbą iš JAV.Praneūži ja,nežiū
faktoriai to neleido. Pirmaspertvarkyta.Viskas sąryšyje su
jos anti sovietiškas nusistaty vado karinei pajėgai,kurią re
rint komunistų suorganizuotų
Amerikos atominės bombos mono atomine bomba turi didžiausią
mas, Tito nepaklusnumas,galop
mia sovietų valdžia karo prie
streikų,kurie pridarė nemažai
polis, antra- anglo-saksų oro
pirmenybą ir jeigu planas eis
Marshallio Planas galutinai
monėmis ir personai u.Apskai
nuostolio krašto ūkiui,pradeda domlnacija
ir trešia-didelis
pagal numatytą tvarką,sovietai privertė sovietus pertvarkyti
čiuojama, kiniečių komunistų ar
nors ir pamažu atsigauti ir
nepasitenkinimas
pačioje
Rusi

turės atominą bombą 1951-3 m.
savo strategiją. Nors Europoje mija susideda iš 2,3 mil,gerai
stovi kryžkelėje į skaidresnį
joje,ne
vA«h
tik
kariuomenėje,
Tada Stalinas jau bus nasiruopaginkluotų kareivių.Aukštes
jiems ir nepasisekė,tačiau an
rytojų.Benelux ir Skandinavi
tautoje,bet pačioje valdančio šąs visokiems gaju im ūmam s.
trasis. uždavinys-komunistų per nieji štabo karininkai yra iš
jos valstybės jau beveik pa
se sferose.
Sekantis klausimas yra.ko
auklėti Sovietų karo akademi
galė Kinijoje atrodo bus sėk
siekė prieškarinio gyvenimo
Paskutinis faktorius yra
kią užsienio politiku turi Po- mingai įvykdyta.
joje.Visi ginklai yra arba pa
lygį. Tai yra džiuginanti fak
labai svarbus.Politbiuras karo litbiuras-13 vyrą,Stalinas ir
Cank-Kai-Seko pralaimėjimas gaminti sovietų fabrikuose,arba
tai,kurie ir mus turėtų duoti
Co,žiūrėdami is Maskvos, jie
atrodo nustebino net pačius so sovietų paimtas karo grobis iš
vilties,kad atsikūrusi V.Euro metu padarė gyventojams daug
nažadų, tačiau karui pasibaigus vaizduojasi sau du sovietų re
japonų.
vietų vadus.Tas pralaimėjimas
pa galįs užimti tvirtesną ir
tuos pažadus tuojau pamiršo.
voliucijos uždavinius! 1) Euro turi dvi priežastis! Vakarų
Jeigu Cank-Kai-Sekas bus nudrąsesną poziciją prieš Sov.
Sąryšyje su tuo nepasitenkini pa,pradedant Vokietija, 2)Azi- leidimas pagrobti Mongoliją,
■-alėtas.o tam abejonės šiandien
Rusi ją.Reikia tačiau neužmirš
mu nesenai mirąs Zdanovas prayra maža,Kini ja pateks komunis
ti, kad tai buvo pasiekta tik
tų kontrolėn ir visoje Azijoje
dėka JAV paramos,ir kad toji
jie laisvą naudoja tiksiu,pa
Politbiuras turės neribotas ga
parama nustos ėjusi po 1952 m.
eitais
metais.Korainformo
agre

ėmus valdžią, tą laisvą iš kitų
limybes. Bandymai jau įvyko InTada V.Europa turės laikytis
likimo susilaukė Rytų ir Vidu atimti.Pasekoje
sija
tapo,bent
Laikinai
,
sulai

to.matome įvai
dokini joje,Burmoje.Mala juose
tik ant savo pačių kojų,ir kad rio Europos tautos,ir apie tai
kyta
visame
pasaulyje,išskyrus
riuose kraštuose daromus žyg
ir Olandų Indonezijoje.Polit
ji tai galėtų padaryti,jai rei šiuo kart nekalbėsime.Šioje
Kini
ją,kur,dėja
,
vyriausybės
ius prieš komunistus ir jų pa
biuras yra viską numatąs ir
kės per ateinančius kelius me "geležinės uždangos" pusėje
kariuomenė
randasi
ypatingai
jis nepasigailės pastangų,kad
tus neatleisti rankų,bet uoliai Prancūzija su Italija turi di sekė jus, kurie kai kur,kaip tai
blogoje padėtyje.Vien agresi
Azijoje ir Indonezijoje,pasi
išsklaidyti vakarinių tautų ka
ir našiai dirbti,ir kurį laiką džiausia komunistų nuošimtį,
jos
sulaikyti®s
mūsų
tačiau
ne

vadina save nacionalistais,res
rines pajėgas į visus keturius
atsisakyti nuo tų dalykų.prie
kuris ne kartą mėgino suardy
patenkina.Kad galėtų atnešti
publikonais ir p.Ir Šia Angli
pasaulio kampus ir tuo būdu su
kurių ji buvo pripratusi prieš ti normalų tų tautų gyvenimą
išvadavimą
mūsų
ir
kitoms
pris

joje Sovietų agentams pradėjo
duoti didžiulį strateginį smū
kariniais laikais.
ir paimti valdžią į savo ran
paustoms
tautoms,laisvasis
pa

darytis labai karšta! nirraiau
Nėra abejonės,kad ekonominis kas.Legaliu būdu komunistai
saulis turės pereiti į ofensy- gį.Kada Stalinas skaitys,kad
Darbo Partija,© dabar ir Prof
Europos kraštų sustiprėjimas
negalėjo to pasiekti,ir jie
vą,
diplomatlną ar ginkluotą ir jo uždavinys Nr2 yra jo valio
je ir jis galės atkreipti visą
neišvengiamai turėjo paliesti
niekur nelaimėjo Laisvų r lūki sąjungos jau varo smarkią akci priversti Sovietų Rusiją pasi
ir politinį tų valstybių gyve mų.Dėl to,jie vartoja įvairias ją, kad apsivalyti nuo paraziti traukti iki savo sienų.Ateinan dėmesį į uždavinį Nrl-Europą,
nių įsibrovėlių,kurie sabotuo
su palyginamai laisvomis ranko
nimą, kas iš kitos pusės yra
smurto priemones ir išnaudoja
tis ji metai matys sudarymą At
ja ūkinį krašto gerbūvį.Pran
mis.
glaudžiai susiliejąs su komu
demokratinių šalių teikiamą
lanto Pakto,kurio svarba gali
nistinio antplūdžio pasaulyje
Jeigu Vakarai nesugebės su
laisvą savo uždaviniams pasiek cūzijoje ir Italijoje irgi ta
būti net didesnė ir už Marsha
po pasiekta dalinio politinio
sulaikymu.Dėl to, tuos du daly ti.Laimei tie kraštai pradėjo
stabdyti Stalino rytuose,neiš
llio
Planą.Tai
vis
yra
vilties
gyvenimo stabilizacijos.
kus imsime kartu ir padarysime susiprasti ir praeities pamo
vengiamas susikirtimas Vakaruo
kibirkštėlės,kurios duoda mums
Demokratijos galu gale pa
atitinkamas išvadas. Europoje, kas priėmė demėn.Padaryta iš
se ateis daug anksčiau ir daug
drąsos,ištvermės
ir
pasiryžimo,
žino tikrąjį komunistų veidą
išskyrus D.Britaniją,o taip pat vada, kad nors demokratija ir
daugiau Stalinui palankesnėse
pradedant
Naujus
Metus
tremtyje!
ir jų tikslus,ir padarė iš to
dalinai ir kituose kontinentuo garantuoja visiems politinio
sąlygose.Nepaprasta i svarbu,kad
Tikimės,kad šie metai bus
se komunistai sudaro didžiausią veikimo laisvą.komunistams tu reikiamas išvadas.Tai ir rei
Vakarai tatai suprastų.-nestebi
mums gailėstingesni ir atneš
kia skaityti svarbiausiu tei
kliūtį politinio gyvenimo sta ri būti padaryta išimtis,nes
pulk.Tokajevas.
išvadavimą mūsų Tėvynei.
giamu faktoriumi,atsiektu per—
bilizavimui. Gerai žinome,kokio
PENKI BRITU LĖKTUVAI ŽYDU
NUŠAUTI. BRITANIJOS VIDUBŽSLIO
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Britanijos Lietuvis'
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( atkelta iš 1 pusi. )
įbaisias sunkenybes,todėl iki šiol mažai težinome apie tai,!?as
vyksta Lie tavoje. Pabėgėlių skaičius, kuriems pasiseka ištrūkti
iš Lietuvos,darosi kas kart mažesnis ir mažesnis dėl aersekiotas.
jimo likusių giminaičių.
Alfredas Kirkillonis
Tai būtų netik jautrios šir-į
Lietuvoje yra daugybe partizanų,kurie dirba ne tik,kad
dies kilnūs norai,bet ir svari inuvalėti priešų,bet ir kad išnešti žinias į pasaulį apie sovieterorų.
Nemaža dalis mūsų tautiečių jragalba nemažam skaičiui šalbuvo ir yra rėikalingi šalpos. iros reikalingų tautiečių.Ir jei
Qer visiškai nesenai įvairios oartizanų grupės susi jungų
Vien ligonių-džiovlninkų yra
kiekvienas lietuvis,neskaitant , vienalytį dalinį."Lietuvos Laisirės Kariuomenė","Laisvė s
virš 400,kurie gydosi įvairio
Kovotojai"ir "Partizanai" buvo didžiausios partizanų grupės,
se sanatorijose Vokieti Joje, o šilingų, tai jau susidarytų apie
audaro vienų karluomen
kariuomene su bendru štabu.Rusai makur
dar-----------------------------------------seneliai,našlaičiai ir 25o svarų suma.kž kurių galina ___
---- ------n0 ka
11.11 vyrų,bet nuostoliai iki
_ d jų
__ skaičius si-ll.
įlekia 111
iki 40.000
kiti. Jiems reikia ne tik mal- būtų nupirkti daugiau nei Sim- -J-------šiol siekia 12.000 vyrų.
sto bet ir avalynės,rūbų ir klt;tų didesniųjų maisto siuntinių,
Partizanai rizikuoja savo gyvybe kiekvienų minutę.Jeigu taip
ko. Šalpos darbų vykdąs L.R.K.
Organizuokime tų darbų atatsitinka,kad partizanas turi būti paimamas nelaisvė n,jis su i
po valiutos reformos nebeįsten- jauskime jų sunkių dalių!
_ ___ kad jo negalėtų pažinti ir negagranata __________
sunaikina________
savo vetdų,
gia suteikti vislesne reikalin- !
Baisu yra prarasti sveikatų,■imtis represijų prieš jo šeimos narius bei gimines.Parti
gos pagalbos. BALFo šalpa taip kada tik raumenimis tėra verti-1:zanai
---- _„_a.
-------------------------» -----------------__
-------------aukoja
savė gyvybes,kad
nugalėjus
ar sutrugdžius
pravepat nažeja.o IRO tokių asmenų pamas žmogus! Žmogaus likimas Isti kolektivizavimų ir sutrugdyti svetimo elemento veržimasį
globa nepakankama.Si r šalpos
nežinomas...Nesveikata bei 11- |į kraštų.Jie išaiškina ir likviduoja NKVD agentus ir jų
* bendreikalas ir mūsų tautiečių var-ga gali kiekvienų iš mūsų pa
rininkus ir apsaugo gyventojus nuo plėšikavimo.
ges turi pasiekti kiekvieno
'liesti ir mums gali priseiti
Dėka tvirtos partizanų organizacijos veiklos,buvo pasiekti
gero lietuvio širdV.Nors rūpes-prašyti kitų pagalbos ar užuo- ■ geri rez ui tata i,pravedant šiuos uždavinius.Nežiūrint masini ų
[jautos.
0
ar
mes
galėtame
pre

tis ir vargas ir mūsų padangė- !<a»tos.O
ralėtume nre- I deportacijų,kankinimų ir stipriai išvystyto špionažo tinklo,
je ne retas svečias,bet vlstik tenduoti į kitų gailėstingamų, {gyventojai dar gali nešti rusišką j jungų,dėka ta utie čių Lie
jei
dabar
nusigręžtume
nuo var j tuvps miškuose.
jis yra lengvesnis už tenlikusiųjų vargų. Mūsų sunkus gyve gan ir nelaimėn patekusių tau
Visi partizanai nešioja uniformų tarnyboje,bet ma sesnį us
tiečių.Ir tautinis mūsų soli
nimas LP stovyklose pasibaigė
I uždavinius oravedant, rartojami civiliai rūbąi.Reikalinga pa
ir mes šiandien esame daugiau darumas ir pasiryžimas dalin
stebėti, kad lietuvių partizanai yra geriausiai organizuoti ir
laisvi ir savarankūs.Jau gyve tis vargais,rūpesčiais bei
aktyviausi iš visų sovietų okupuotų valstybių.
džiaugsmais
įgalins
mus
gied

name nebe iš išmaldos,bet iš
I!rašto sovietizacijai yra vartojami būdai,kuriuos galima
resne
nuotaika
ir
žvilgsniu
savo darbo. Ne tik gailėstinbūtų chare’.:teri?uoti,kaip visišku išnaikinimu senų gyventojų
žvelgti
į
nežinomų
rytojų.
gumas.bet ir tautinis solida
■ ir 1ų papročių.Žiauriausiai elgiamasi su bažnyčia.1946 m.buvo
Tad neatsisakykime savam
Kauno miesto rotuiė
rumas mus įpareigoja nepamirš
uždrausta švęsti Kalėdas,bet gyventojai uždraudimo visiškai
tautiečiui pagelbėti - organi- ! nepaisė.Pernai gegužės mėn. dar gyveno 3 iš 11-kos vyskupų, bet
ti likusiųjų,jų rūpesčių ir
vargo,o ypač tų,kuriee dėl'svel-111 ------ 2 mokine ir renkime savųjų
i vienas iš jų oradingo po vieno "
‘
‘
"interview"
su ~
Tasso telegramų
&KmK5£!SZiS25£SmSS5SSS3S
šalpos reikalų!
katos ar senatvės neįstengia
■ agentūra,antras gi mirė praėjusi
■ lų vasarų, ir dabar yre likus
■
nešti pasunkėjusio gyvenimo
; tik vienas.Iš kunigii - S0 yro deportuota.Bažnyčios
<‘
apkrauna- i
naštos ir šaukiasi mūsų para
mos nepakeliamais mokesčiais.Tarnautojai ir mokytojai.eidami
mos.
į bažnyčių,rizikuoja būti nubaustais arba iš vietų atleistais,
Mes privalome Juos atjausti
už Dievo namų lankymų.Daugelyje vietų evengelikų bažnyčios yra
ir ieškoti oddų teikti morali
paverstos kareivinėmis.
au ir materialinę pagalbų.Ne
Tuojau po rusų okupacijos 1940 m.Lietuvą buvo užplūdę Sovie
galime juos palikti vien sveti
tų emigrantai,ir kada rusai sugrįžo 1944 m. jų skaičius labai
mųjų rankose.
padidėjo.Reikia paminėti,kad iš 100 Lietuvos seimo atstovų,vie
Iš Kanados, JAV-bių ir Angli
nas trečdalis yra svetimtaučiai,tarp kitų ir pats Stalinas.
jos plaukia paskirų,geraširdžių
Iš 32 minlsterių,18 yra rūsai,komunistų nerti jos.3,3 mil.gyven
tautiečių materialinė pagalba
to jų didumo tautoje,1941 m.teturėjo tik 1500 narių.Jos vadai
likusiems,-tai gražūs ir kilnūs
yra
irgi svetimtaučiai.
susipratusių tautiečių pavyzdž
Bnigrantams,kurie kas kart vis daugiau atvyksta,yra neleng
iai.Bet tai tik dalis,o kur ki
va, nes partizanai dažnai priverčia juos palikti ūkius ir ieš
ti,kurie taip pat išvyko, išvyko
koti apsaugos miestuose,kur stovi sovietų garnizonai,Dėl tos
ir dingo....Argi Jie jau būtų
pačios priežasties apie 40^ žemės yra nenaudojame,tas žinoma
t pamirąę
dipūkiSkus
taip greit
.
turi savas pasiekas jau ir taip sunkiais laika is.Bet už visus
stovyklinius vargus.
materialinius sunkumus yra baisiausia baimė,kurioje visi gyve
Tiesa,kad mes gyvename irgi
na .
gal sunkesnius laikus,nei kituoVisi gyventojai gyvena nuolatinėje baimėje būti areštuotais
sekraštuose,'čia viskas normuo
ųrba deportuotais.Per paskutinius 3 metus buvo deportuota į
ta ir net mums na tiems kai ku
Siaurės Uralą virš 120.000 žmonių,o dabar mėnesinis deportojarių dalykų trūksta ir mes turi
mųlų skaičius siekia 3000.Žmonės pražūna dėl menkiausio neap
me tuos trūkumas pakelti,nega
sižiūrėjimo ar įskundimo.Sunku yra pa sakyki kiek rusų atvyks
lime naudotis tokiomis lengva
ta į išvežtųjų vietų,kadangi jie pasilaiko pražuvusių asmenų
tomis, kaip pav.Amerikos ar Ka
pavardes ir dokumentus.
nados lietuviai,kaip tai supirk
Plėšikavimai ir užpuldinėjimai yra kasdieniniai įvykta i.Mieti ir pasiųsti pakietus. Tačiau,
stuose vakarais rūpestingai uždarinėjami langai,ir vaikščioja
vlstik negalime atsisakyti varma būreliais,kad bandltal-plėšikai,kurie sukasi aplink,neiš
ge likusiems broliams padėti.
rengtų ar neatimtų brangesnių daiktų..
Sakoma - nėra nadėties be
Vienas jaunas partizanas buvo parvykęs aplankyti savo tėvų
išeities.-taip pat ir mes An
kaimo.Kaip tik tą pačią naktį rusai pravedė valymą.Jaunuolis
glijoj esą lietuviai,Jei tik
buvo užtiktas ir sužeistas per susišaudymų.Jo tėvas,kuris ar
panorėsim.būdų atsiras,kaip iš
čiausiai gyveno prie įvykio vietos,gavo įsakymų nuvežti jį į
tiesti pagalbos rankų likusiems.
miestą tardymui,ir taip jis liko llūdlninku jo paties sūnaus
Jei neįstengiame to padary
kankinimo.Tačiau sūnus neišdavė tėvo.Kankinimo metu partizanas
ti pavieniai, tai turime tai at
mirė ir pagal rusų įsakymą tėvas turėjo jį išnešti į rinkų
likti organizuotai,šiam tikslui
indentlflkavlmui.Senukas per atsargiai kėlė savo sūnaus lavo
aukojant vienų kitų šilingų.
ną, ir rusai tai pastebėjo ir apkaltino švelniu elgimąsi su
Šiuo reikalu reikėtų suorgani"fašistine kiaule".Bet tėvas kantriai tylėjo ir tokiu būdu iš
suoti ir pravesti vajų. Tų ga
gelbėjo save ir savo šeimą.
lima būtų atlikti talkininkau
Talką mylintieji lietuviai vis dar tikisi,kad turi ateiti
jant DELS Centrui ir skyriams.
pagalba.Jie dar tiki Atlant-Charter dekleraoijomis,kad visoms
Surinktas aukas būtų galima
tautoms suteikiama teisė Išrinkti valdžių,kokia jiems patinka.
telkti DBLS Centre,kuris už tu
Mes reikalaujame,kad Nepriklausomybė ir savivalda,-tos gerybėsrimas sumas galėtų užplfckti iš
kurios per prievartą buvo iš mūsų Išplėštos, būtų mums vėl su
s orga
Amerikos,per ten esan
grąžintos.
nizacijas,maisto siuntinius.
Štai klausimas ir būtų išspręs
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laikantis mūsų sus i-ta rimo, tai turės likti tiksią
- Einame greičiau namo. Persi rengs 1 u^ir drauge su
esančiųjų tarpe.
tavim ir Stefanija važiuoju Kaunan.0 ten,gal būt,
- Pažadame,pažadame,- atsiliepė trys balsai tamsoje.
dar šį vakarų išlenksi taurą mano ir Stefanijos su
- Pono Zaukelio pažįstamas direktorius,apie karį jis
žieduotuvėse.Dabar Stefanijai galėsiu atvirai pasa
mums pasakojo,kiek pamenu,buvo užsipuolęs viengungius,
kyti, kodėl mes turime laikinai persiskirti ir kad
kaltindamas juos neryžtingumu,šeimyninio gyvenimo bai
po mėnesio ji vis tiek bus mano žmona,- staiga pagy
me ir net meilės spekuliacija.Vienas kitas mano pažįs
vėjęs kalbėjo direktorius ir stipriai tempė mane už
tamas taip pat dažnai mane paklausia,kodėl aš iki
G>»*. Daubaras
rankos,ragindamas skubėti.
de didelės
įžangos savo
Savo kiemo tarpuvartyje jis sutiko pažįstamų mo-_
3 tąsa šiol esu nevedęs,- pradėjo_________
________
pasakojimų buvęs banko direktorius.
terėlą,kuriai įbrukęs į rankas pluoštą markių,prašė!
PiiHiilli'IluKHlIiilliilliMlillbinullHlliHlHttimiilliUliiHiHhilliilliithiUlrthlHilllilthlllillhltlirtlillblllitflilllirtlllilililHtll Įtliillirt»uWi<tt^lWimiihHlii»idlitt1>iM»i1Mhi<lMlli<Wn»'*> '
- Mano nuotykis,- tęsė jis,- gal šiek tiek sušvel
- Gaukite kur nors baltų rožių ir šampano.Nors tai
nins senberniams metamus kaltinimus,nes kai kada ir
ir tūkstančiai kaštuotų! Tik gaukite! Ir per valandų.
jie,pasilikę nuošaliai nuo šeimyninio gyvenimo,nėra
- Mano ponai,savo nuotykį baigiau.Atleiskite,kad
Po geros valandom jis tesnpė milžiniškų puokštę
patys didieji kaltininkai.Nuotykis.kurį jums čia pa
jis neįdomus,bet kito,turint galvoje jūsų padiktuo
rožių,o aš - pintinę baltagalvių butelių.Jis buvo
tas sąlygas,dar nesu išgyvenęs,- tarė prekybininkas
pasakosiu, prasidėjo 1925 metais. Lankiau tada unlver^
toks laiminga s.toks patenkintas savo žmonos žygiu,
si tetų,dirbau viename banke buhalterio pavaduotoju,
Laukelis,degdamas trečdalį "Camel".
kad aš nedrįsau bet kuriuo klausimu su juo kalbėtis,
retkarčiais vakarais gerdavau arbatų pas savo šeimi
- Gausi visų cigaretę,bet pasakyk,kaip su tuo tavo
bijodamas sugadinti jam nuotaikų.
ninkę, 52 metų našlę.Tai buvo labai maloni,protinga
direktorium,ar Jis daugiau nebesusitiko tos Stefani
Uždusę užbėgome mediniais laiptai s.Ant durų rado
ir jaunystėje buvusi graži moteris.Ji gyveno viena
jos,- domėjosi mokytojas Barmas.
me prisegtų raštelį!
Žaliakalnyje,nedideliuose mediniuose namuose.Iš jos
,- Cigaretės geras daiktas,bet aš negaliu laužyti
"Pasinaudokite nuosavu rakteliu".
išsinuomojau atskirų mažų kambarį su teise naudotis
mūsų pasakojimo nuostatų.Viena,tolimesni nuotykiai
Direktorius perdavė man rožių puokštę ir,virpančiais
vyksta stovykloje,© antra,svarbiausia,jau turime švie bendruoju šeimininkės sallonu. Mano šeimininkė buvo
pirštais iš liemenės ištraukė raktukų,atidarė duris.
užsidariusi,nemėgo žmonių ir net šalinosi jų.Kamba
sų ir galime tęsti preferensą,- atsakė Zaukelis.neKambarys buvo netvarkytas.Ant stalo prie tuščio
rį ji man išnuomojo tik po to,kai iškilmingai pasi
susigundęs premija.
konjako butelio atremta vizitinė kortelė.Mano bičiu
žadėjau nekviesti pas save draugų.Po kelių mėnesių
- Na,gerai,bet pasakyk man tik vienų,- lygosl moky
lis čiupo jų,ir aš mačiau,kai jo žandai staiga pri
mes vienas kitų puikiai supratome,ir jos pageidavi
tojas.- ar tas tavo direktorius vedė Lubaltę.ar ne.
tvinko kraujo
mu, ašvadinau jų teta Zita.
- Sitai aš kaip tik ir pasiliksiu sau kaip kozirį
- Skaityk! - sudejavo jis,pa duodamas man kortelę,ir
Vienų vakarų mano šeimininkė parsivedė iš prie
tam,kad jūs.pašakodami savo nuotykius,nepaliktumėte
pats sukrito kėdėje.
glaudos devyniolikos metų našlaitę,kuprą Veronikų.
manęs už "kampo",- nenusileido prekybininkas ir pa
” Prieš kelis mėnesius tu išgelbėjai man gy
Mergaitės pareiga buvo sutvarkyti mano kambarį ir
dalijo trims depistams kortas.
vybę ir už tai aš lieku tau skolinga.Aš pami
padėti šeimininkei nairų ruošų atilkti.Veronika bu
lau tave nuoširdžiai ir tu kalbėjai man tą
vo labai negraži.Ne tik nugaroje,bet ir krūtinėje
patį.Bet tavo baimė buvo stipresnė už meilę.
ji turėjo dideles kupra s.Visada kalbėdavo užkimusiu
Žiema siautėjo. Šaltis kasdien stiprėjo,ir vasa
Anoniminį laiškų,dėl kurio tu šiandien atstu
balsu,o kai juokdavosi,atsikišdavo ilgi,nelygūs dan
riniuose nekūrentuose barakuose tremtiniams prisidė
mi mane, parašl-v. aL pati, norėdama įsitikinti
tys, dar labiau bjaurodami pageltusį,ilganosį jos
tavo man dažnai kartotais žodžiais,kad jokia
jo dar vienas didelis rūpestis! kur gauti malkų.
veidų.Tačiau ji buvo paklusni,darbšti ir nepapras
pasaulio jėga negalinti išskirti mūsų.Užteko
Malkos dabar stovyklos gyventojams pasidarė jų
tai svari mergina.Todėl netrukus mano šeimininkė ir
kelių grasinančių žodžių,ir mūsų laimės pilis
šiandieninio gyvenimo problema.Visi politiniai klau
aš pamėgome jų ir laikėme savo "šeimos" nariu.
sudužusį.
simai ir emigracijos perspektyvos nubluko,kai gene
Tų pačių metų rudenį teta Zita nuosavame sklype
rolas žiema negailėstingai puolė pro kiaurus langus
Mano "mažasis rūpestis" buvo netekti šian
ėemė statyti antrus dviejų aukštų gyvenamuosius na
ir neužsiverlančias duris bado,šalčio ir screeningų
dien 7 vai,į traukinį,kuris išveža mane dar
mus.Kaune butų nuoma buvo nepaprastai aukšta,ir staiškankintų buvusį žmogų, DP raidžių vardų nešantį trem tybon įdėtas kapitalas atnešdavo nepaprastai aukštų
bams į Vokietijų.
tinį. Tik mūsų keturi preferansistai vis dar vakarais procentą.Mano šeimininkė gerai suprato tai ir dalį
Stefanija."
rinkosi nuošaliajame kambaryje pulkai. Sugrubusiais
Savo bičiulį,netekusį per vienų naktį žmonos ir
savo sutaupą paskyrė gyvenamųjų namų statybai.Pini
nasals jie dalijo kortas ir,į antklodes susisupę ko
Stefanijos,palikau puošniame Lubaitės kambaryje.
gų ji turė jo,todėl net keli rangovai varžėsi įvyk
jas,
tęsdavo
šį
"kultūrinį
”
darbų
tol,kol,kaip
ir
vi

Katedros aikštėje stovėjo dulkėtas automobilis.
dyti josios planus.
sos nelaimės,netikėtai nutrukdavo šviesą.
Teisininkas tikrino padangas.ir kai jį pasveikinau,
Pamatų šventinimo apeigas atliekant,šalia savęs
- Kortuojant ir šaltis ne toks įkyrus ir alkį pamir
jis tarū!
prie stalo pasisodino mane ir,kai svečių nuotaika
šti žmogus,- samprotavo bankininkas Sibas.kai jie,
- Prasti Vilniaus krašte keliai.Vos vos spėjau su
buvo įsisiūbavusi,tyliai kalbėjo man į ausį!
išplūdę elektros stotis ir transformatorius,vėl sėdė
tartam laikui...
- Pavasarį išdygs antras aukštas,ir mes visi iš to
jo
tamsoje.
- Ir aš nesitikėjau,kad būsite toks punktualus..
laužo persikelsirae į butų su centraliniu šildymu ir
Neužkalbinėk,pone
Sibai,dantų,o
geriau
pradėk
pa

-Žodis pasakytas - reikia jį ištęsėti.nors pakeliui
voniomis.Aš vaikų nei artimų giminių neturiu ir su
sakoti savo nuotykį, - ragino prekybininkas 'Laukelis,
ir nemalontanų sutiktume!,- atsakė teisininkas.
saule negyvensiu.Jūs manęs nepalikite,pagelbėkite
prieš
kelias
dienas
atlikęs
savo
pasakojimo
prievolę.
vesti mano pradėtas statybos darbų buhalteri ją,o
- Bet už tai,- galvojau pildamas į automobilį,- tu
Pats
jau
geriau
tylėtum,nes
papasakojai
mums
ne
rėjai malonių kelionę Kaunan su direktoriaus pegrob -a
teta Zita nepaliks skolinga.
savo.bet savo draugo direktoriaus išgyvenimus.Tuo
Už šį jos pasiūlymą pakėliau taurelę ir pažadėjau
žmona.
tarpu aš pasakosiu tik apie save.Todėl,mano ponai.
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VIDNES (Lancs)
Nuo seno čia gyvena netoli
šimto lietuvių.Atvykus keletą!
naujų ir prisidėjus iš apylin
kės atvykstantiems lietuviams,
Nidnes lietuvių kolonija prade
da judintis.organizuotis,turi
net gi savas pamaldas.Yra vil
ties, kad kitados buvusi graži
lietuvių kolonija vėl atgis.
Linkėtina gražios sėkmės!
M.N.

VISI REMIA
SUDELEY. Vietos lietuvių DBLS
skyrius surengė specialų susi
rinkimą Namų akcijoms platinti.
, Visi nariai pirko akcijas,kiti
net po kelias.Nors pinigas sun
kiai užkalamas,bet gyrai gerai
supranta reikalą ir vieningai
visi,kaip viena s,dalyvauja na
mų įsigijime,kad,anot Ministerio Balučio,toje lietuviškoje
gūštoje susispiestų visi gyvy
biniai lietuviški kovos žibu
rėliai.
Tegu visų nuoširdžios pas
tangos ir parama akcijomis pa
rodo toki, susipratimą,kaip šio
skyriaus vyrų!
Balys Svalia-

CASTLE'ANS, - PAGIRTINAS
PAVYZDYS - LIETUVIAI REMIA
SAVO SPAUDĄ
Labai gražioje vietoje,buv.
belaisvių stovykloje,1947 m.
rugsėjo mėn.apsigyveno virš
šimto žemės ūkio darbininkų,
kurių skaičiuje buvo apie 50
lietuvių.Didesnę dali, sudaro
ukrainiečiai ir po vieną kitą
kitų tautybių.Tarpusavis sugy
venimas geras.Lietuviai visur
pirmauja.Stovyklos komendantas
anglas gerai pažysta Lietuvą
ir yra tikras lietuvių bičiu
lis.
Lietuviai turi futbolo ko
mandą, kuri turėjo eilą sėkmin
gų susitikimų su anglų sporti
ninkais.
1947.spalio m.įsteigtas Lie
tuvių Sąjungos Skyrius,kuris
šiandien yra išaugąs į darnų
vienetą.Skyrius gražiai pasi
rodė per ruošiamas šventes ir
minėjimus, turinčius turtingas
programas ir atsilanką į tas
šventes anglai turėjo progos
pažinti mūsų krašto papročius.
Dažnai šaukiami skyriaus
susirinkimai,aptariami organi
zaciniai reikalai.Per praėju
si, susirinkimą buvo mielai vi
sų nutarta prisidėti prie įsi
gijimo Sąjungos namų.
Reikia pažymėti,kad lietu
viai čia yra visi jauni,bet
gerai suprasdami dabartinio
momento svarbumą neleidžiba vel
tui laiko - visos nuo darbo
laisvos valandos sunaudojamos
anglų kalbos mokymuisi,prie
laikraščių bei knygų. Praėju
siais metais iš 42 lietuvių,
33 prenumeravo "Britan.Lietu-
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Britanijos Lietuvis"
sų vargstančios tautos ir mūsų.
Pasibaigus kalboms,į salą
atėjo Kalėdų Senis ir visus
vaikus apdalino dovanėlėmis,
kuriomis jie visi buvo labai
patenkinti.
Meninėje dalyje pasirodė
vį"! Be to mus dar lankė kiti
naujai perorganizuotas ir pa
laikraščiai - "Lietuvių žodis" didintas hostelio vyrų choras,
25 egz. "Mintis"-28 egz. "Mū
vadovaujamas energingo ir dar
bštaus dirigento «T.Juškos.Pa
sų Kelias"-15 egz. "Išeivių
Draugas"- 3 egz. "Nepriklauso
sirodymas buvo puikus.Po to
ma Lietuva"-6 egz.
sekė duetas - J.Juškys ir V,
Naujiems metams į stovyklą
Gurevičius,pritariant akorde
ir jos apylinkes yra užprenu
onų J.Juškai,padainavo įvairių
meruota 41 egz."Brit.Lietuvio" aktualijų. Vėliau su savo dai
ir į užsienį 6 egz.
nomis ir kalėdinėmis giesmėmis
Už tokį gražų spaudos pla
pasirodė ir anglų vaikai.
tinimo darbą padėka tenka mūsų
Pabaigoje dar kalbą pasako
spaudos platintojui ir dabarti Major Philips,išreikšdamas sa
niam skyriaus pirmininkui p.
vo didelį pasitenkinimą lietu
M-kai.
viais ir dėkodamas už tokią
Linkime ir toliau tokios
gražią pramogą.
sėkmės!
V.S.
Sekančią dieną, sekmadienį,
vietos klebono pakviestas vyrų
NUOTAIKINGOS ŠVENTĖS TADchoras giedojo laike pamaldų.
CASTERYJE. GARSINAMAS LIETUVOS Po mišių klebonas paprašp vi
VARDAS_______
sų atsistoti ir mūsų chorą kvie
Atėjusios Kalėdų šventės ir čia sugiedoti Lietuvos himną.
Naujieji Metai vėl įnešė daug
Nors ir sunkiose sąlygose,
įvairumo į ramų ir kasdienį
Tadcasterio lietuvių gyvenimą. bet gražiai suruoštos šventės,
Visi 120 vyrų, lyg viena šeima,- visiems kruopščiai prisidėjus
ir be to labai daug pagelbėjus
susėdą prie lietuviško Kūčių
stalo,laužė plotkeles,dalinosi hostelio vedėjui p.J.Whetmell
su ponia,įnešė daug giedrios
praeities prisiminimais ir rim nuotaikos į pilką kasdienį gy
tai susikaupą prisiminė savo
venimą,© lygiai taip pat tas
brangius namiškius,artimuosius daug pasitarnavo tautinėj pro
bei visus tautiečius,vargstan  paganda i .Mūsų ir Lietuvos drau
čius anapus geležinės uždangos. gų ratelis praplatėjo!
Kalėdų dieną,prie bendro ka
J.R-iua.
lėdinio stalo buvo pasakyta tai
prtkgai pritaikytų kalbų,padai
nuota ir jaukioje šeimyniškoje
nuotaikoje praleista keletas
valandg.Toji graži nuotaika ly
dėjo mus per abi Kalėdų dienas,
kurios buvo paįvairintos įvai
riomis programomis.
Naujųjų Metų dieną buvo su
ruošta eglutė vietos anglų vai
kams, lankantiems katalikų mo
kyklą.į ją susirinko apie 60
vaikučių su savo tėvais,Žemės
Ūkio Komiteto atstovai,daug
vietos įvairių įstaigų parei
gūnų.Pradžioje buvo bendra ar
batėlė, vėliau, hostelio salėje
uždegta puiki Kalėdine eglutė.
Čia P.Barauskas angliškai pa
sveikina visus svečius,primin
damas sunkią mūsų Tėvynės ir
mūsų pačių padėtį.Po jo gražią
ir nuoširdžią kalbą pasakė vie jų Metų") tik po porą.Ko gero,
kas kelintas numeris gali už
tos katalikų klebonas,kuris
tikti žnią vis iš tų pačių vie
sujaudintas tuo parengimu.vi
sų vaikų ir tėvų vardu dėkojo, tų.Iš tų žinių matyti,kiek mes
taipgi pažadėjo nepamiršti mū- nesnaudžiame,kokius sumanymus
keliame ir vykdome,kokius pla
nus turime ateičiai,kiek sąmo
ningi esame,kiek*pajėgūs.kaip
reaguojame į visus lietuviškuo
PASIGENDAME
sius reikalus. Ak,daug sužino
me ir dar daugiau galėtume su
Ž I N I U
žinoti,© sužinoję neapsileisti
Rišo - K.Plaučiūnas
vieni kitiems,judėti,neatsilik 
ti.
Skaitydamas "Britanijos Lie
Laikraštis yra ir privalo
tuvį" domėdamasis peržiūriu vi būti mūsų gyvenimo veidrodis.
są kroniką iš mūsų lietuviškų
Ar gi tose vietose,iš kurių
kolonijų gyvenimo Anglijoje.
niekad nieko neparašoma,tas gy
Žinau,kad mes turime gana daug venimas būtų visai tuščias,ar
Lietuvių Sąjungos skyrių,jų
ten visų lietuvių būtų visiš
greit .bus visas šimtas,o kro
kai -miegama . .Nenorėtume tikėti,
nikos žinių iš skyrių kiekvie
kad jaunimas pajėgtų miegoti,
name numeryje (išskyrus šventi kad jis težinotų tik darbą dėl
nius aprašymus-Kalė dų ir Nau- .

ne tik vesti jos statybines sąskaitas,bet taip pat
mielai pagelbėti visuose darbuose,kurie jai vienai
būtų per sunkūs.Šiuo mano oažadu ji buvo labai pa
tenkinta.ir kai mes susidaužėra stikliuką is,jos aky
se pastebėjau šiltas dėkingumo liepsneles.
1
Svečiams išsiskirsčius,ji paprašė mane pasilikti.
Veronika atnešė mums seno vyno butelį ir tarsi šešė lis,išslinko iš kambario.
- Tai paskutinis mano vestuvių vyno butelis.Mes su
vyru buvome nutarę jį atkimšti tik tada,kai mūsų vie
nintelė dukrelė eis prie altoriaus.Deja,likimas lėmė
kitaip,- vyras negrįžo iš Didžiojo karo.šešerių metų
Janę pasikvietė Dievas.Liko man šis vynas,kuriam iš
gerti pasirinkau tamstą,- ruošdamosi atkimšti butelį,
pasakojo šeimininkė.
- Palaukite,pala ūkite,ponia,-sulaikiau aš jos ran
kas,- laikas užgydo ir tokias gilias,kaip jūsų žaizdas.Sis vyno butelis tegu dar laukia iškilmingesnės
progos.Tamsta turtinga,dar gražiai atrodote,ir aš
būčiau laimingas,gerdamas šį vyną realia proga,imdamas iš jos rankų butelį,kalbėjau našlei.
— Ačiū.ačiū už šiltus žodžius.Jei jau taip norite!
vyną galime palikti,tik,žinoma, ne mano,bet jūsų
vestuvėms.Ir,atvirai kalbant,man tikrai būtų malonu
naujuose namuose atšvęsti tas iškilmes ir atidaryti
šį vyną.Apie mano vedybas kalba tik tie žmonės,kurie
pavydi man to daržo,sodo,namų ir ramios,nors ir liūd
nos senatvės.Man liko dar vienos neišvengiamos vedy
bos, tai vedybos su giltine.Apie kitas,koks tik vyras
bekalbėtų,man atrodo,jis pirmiausia galvoja aoie’mano turtą.0 tokių vedybų aš sena būdama,- nenorėčiau.
- Gerai,bet pasakykite man,kaip pasielgtumėte,jei
vieną gražią dieną vis dėlto tamstai pasipirštų jau
nesnis už tamstą vyras.- paklausiau šeimininkę,turė
damas gaivoje save.
- Jei tai būtum tamsta, ta i. pastači usi naujus namus,
nueičiau pas notarą ir užrašyčiau juos tamstos vardu,
o jei kas nors kitas - pasiūlyčiau Veroniką,nes ji
už mane žymiai jaunesnė,- nusijuokė ji.
Naujųjų namų pamatų šventinimo diena mano santy
kius su šeimininke suvedė lyg į savotiškus giminystės ryšius.Mūsų pokalbis buvo atmieštas flirto doze
ir užtruko iki pirmųjų gaidelių.Tokie vakarai karto
josi ir mudviejų santykiai nieko bendro neturėjo su
tais,kurie paprastai būna tarp nuomininko ir namų
savininko.Ji stengėsi įtikti man ir iki smulkmenų
pa taikanti.Aiškiai jaučiau jos norą kalbėtis su ma
nim be liudininkų.Tai ji ypač mėgdavo naujai stato
mojo namo aplinkoje.Vieną saulėtą kovo mėnesio sek
madienį, Veronikai išėjus į bažnyčią,mano kambarin
įė jo šeimininkė.Ji buvo šventadieniškai pasipuošu
si ir nežymiai pasidažiusi skruostus ir
lūpas.
Jau b uvap pastebėjęs,kad šitaip daryti ji pradėjo
nuo pamatų šventinimo iškilmių.
- Keturios dienos,kai nebuvai prie statybos! išten
ka bambsoti.Stogas užbaigtas,ir langams rėmai jau

Kartą Pirronas įkritus į van
dens griovį ir pradėjus skųsti.
Garsus anglų filosofas,skep Pro Šalį ėjus Pirrono mokinys
ticizmo šalininke s,Bertrand Ru ir,laikydamasis mokytojo įkvėp
ssel prancūzų kalba išleistoje to skepticizmo dėsnio - visukuo
knygoje "Essais sceptięues" pa abejoti,ramiai praėjus pro ša
sakoja apie "pirmą" skeptiką
lį.Kai Pirroną išgelbėjus kažin
Pirroną.
koks praeivis ne skeptikas,anas
^uiiimniiiiiniiiiiHihnTiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniiiHiiiiitinnaiiin!iiiiiii;
vis dėlto pagyrus mokinio logi
ką...
PAMALDOS
Jeigu visi laikytųsi skepti
cizmo, jei niekuo nesidomautų,ROCHDALE ir apylinkės (Oldham,
negalima būtų pasiekti jokios
Littleborough) lietuviams iš
pažangos! visa apsprąstų dėsnis!
pažintis ir šv.Mišios sausio
ignoramus et ignorabimus - ne
22 d. St.Patrick’s bažnyčioje
žinome ir nežinosime.
11 valandą.
Žmogus savo prigimtimi ilgisi tiesos.Kaip jo kojos remiasi
MANCHESTER ir priemiesčių lie
žeme,taip siela - tiesa.Dėl to
tuviams išpažintis ir šv.Miš
su nepaprastu džiaugsmu tikin
ios Sisters of Notre Dame baž
tis skaito šv.Leono žodžius
nyčioje (Cheethamhill,Manches
ter 8) sausio 23 d. 10 valandą. ėpie Kristaus gimimą...
- Mūsų Viešpats...atėjo visus
išganyti.Tad tegu džiaugiasi
šventasis...tegu guodžiasi nu
sidėjėlis. . .tegu atsikvepia ne
NAUJI KUPONAI RŪBAMS
tikintis! ..
Šito džiaugsmo apimti skubėjo
D.Britanijos gyventojams
Kūdikėlį pasveikinti piemenėliai,
bus išdalinti šį pavasarį.
skubėjo Jį pagarbinti trys išmin
Jie galios nuo Sekminių.Tuo
tarpu,fizinį darbą dirbantiems čiai.Šiandien Jį sveikina visi
Išduodami papildomi rūbams ku geros valios žmonės,garbina tie
sos išsiilgę tremtiniai.
ponai (10 kuponų).

Birutės
pagrobimas.

~Kęstutis
pagrobia
Birute
iš
Pa1antos
šventyklos

duonos ir miegą.0 kodėl gi nie
ko neparašoma,kas ir kitiems
būtų įdomu ir paskatinama.Gal
paprastas nerangumas,gal nėra
kas išdrįsta imtis plunksnos.
Po teisybei parašyti kores
pondencijai nereikia nei dide
lių mokslų,nei didelės drąsos.
Reikia tik noro.
Skaitytojas laukia korespon
dencijų.Koloni jų koresponden
tai imkitės plunksnos! 0 kur
nėra rašančių,ten turi imtis
plunksnos nauji žmonės,bet sa
vo gyvenimą parodykime mums
visiems.

A. MARČIULIONIS: CHRISTOFORAS

atvežti.Tik man jų forma nelabai patinka.Einame pa
na meile,- tegu būna taip,bet tu žinok,kad meilė
žiūrėti,- tempė ji mane už rankos,pasakodavę per pas senelės,kuri tau nedraudžia vesti ir mylėti kitą mo
kutines kelias dienas nuveiktus statybos darbus.
terį.Ar tu sipranti dabar mane,ar ir toliau galvosi,
Lauke buvo tikras pavasaris.
kad aš turiu užkulisinių minčių,- paklausė ji,susi
Sode.sutirpusio sniego klanuose,maudėsi šeiminin
jaudinusiu balsu.
kės margosios antys,prie statomų naujų namų supilto
Užuot atsakęs,priėjau nrie jos ir apkabinęs ėmiau
je smėlio krūvoje ant šono suvirtusios kepinosi bal bučiuoti. Ji nesigyhė.ir aš jaučiau,kaip ji visu kū
tosios, skaisčiai raudonomis skiauterėmis vištos.Sta nu virpa.Akimirką ji buvo lyg netekusi sąmonės,bet,
tybos vietoje buvo tylu ir,jei ne pavasariškai nusi lengva rankos Judesiu atstumus! mane,tyliai tarė!
teikęs gaidys,čia,saulės atokaitoje,niekas vištoms
- Šitaip bučiuodamas tu skiaudi mane...Juk aš visnedrumstų ramybės.
dėlto boba.Mano užsnudusių jausmų pabudimas anksčiau
Teta Zita atstūmė laikinąsias iš šiurkščių lentų
ar vėliau sukeltų tavyje pajuoką,o gal ir rasišlykštėsukaltas paradines duris,ir mudu įėjome į moliu,kal
jimą.Mus skiria nepermaldaujamas laiko tarias,kuriam
kėmis ir sakais kvepiantį pastatą.Cemento laiptai,
nėra vaistų.Nebent apraulė.Bet tai biauru.Todėl ablekuriais užkopėme į antrąjį aukštą,buvo dar be turek- ms bus žymiai geriau ir žymiai gražesnės valandos,Jei
lių ir atrodė,tarsi laikinas lieptas,permestas per
išvengsime šitos priemonės.Tu,Juozai,esi vyras ir be
gilų griovį.Pro plačias langų angas saulės spindulių to jaunas,todėl sunku tau suprasti seną moterį.
pluoštai džiovino antrojo aukšto cementinį perdengi
Po šitų jos žodžių nejaukiai pasijutau ir pykau
mą ir kiaurų plytų kambarių pertvaras.Kampiniame kam už netikusį savo elgesį.
baryje darbininkų iš lentgalių sukaltas stalas ir
Ji suprato mario gailėstį ir, švelniai -irie manęs
pasieniais sukrauti šviesiai golsvi langų rėmai ir
prisiglaudusi,kalbėjo!
palangės,rodė,kad ir vidaus įrengimas artėjąs prie
- Šiuos namus statau ne sau,bet tau,Juozai.Koriu
natyti tave laimingą ir visada arti savęs.Tai yra
galo.
- Matote,kiek šiame kambaryje saulės.Tai ne mūsų
meilė tau,suaugusiam vaikui,mano berniukui...
senoje landynėje! Sį kampą,- rodydama ranka į visą
Svaigau jos glėbyje ir jaučiau.kad savo žodžiais
antrojo aukšto galą,kalbėjo namų savininkė,- įruošji apgaudinėja ne tik mane,bet ir save.Jos elgesys
kite pagal savo skonį.Sį kampą aš tamstai dovanoju
prieštaravo jos žodžiams,kuria is ji stengėsi sušvel
artėjančių Juozinių proga.Tik gaila,kad per šv.Juo
ninti mus skiriančią trisdešimties metų laiko bedug
zą negalėsime dar atšvęsti įkurtuvių.Na,bet tai pa
nę,kuriai nei ji nei aš neturėjome recepto.
darysime per Sekmines,- juokėsi teta Zita,žiūrėdama
Mes stovėjome susiglaudę,tarsi įsimylėję jaunuo
liai ir skendome įsibangavusios aistros svaigulyje.
man į akis.
Aš paėmiau jos gerokai nutukusią ranką ir bučiuo Tuo metu kieme sulojo šuo, ir mudu atšokome vienas
nuo kito,lyg spyruoklės stumiami.
damas ją,tariau!
- Dėkoju,ponia,bet šitokios didelės dovanos negaliu
Prie senų namų durų stovėjo moteris.Ją niktai nuolė mažasis Spicas.Ji stengėsi uolų sargą raminti,ta
priimti.Tai būtų apiplėšimas,ir tai dar tokią saulė
čiau šis,tarsi keršydamas už sudrumstą tylią mūsų
tą dieną! Esate viena,ir šių patalpų nuoma pravers
tamstai.
kiemo romantiką,vis taikstėsi nenrašytos viešnios
- Tik todėl,kad esu vienui viena,tu,Juozai,turi iš
ansiausto skverno.Nebuvo kitos išeities,ir aš,vis
dar įkaitusiais žandais,nubėgau ginti negalinčios
manęs priimti šitai,- atsakė ji,kreipdamos! į mane
nuo durų pasitraukti merginos.
pirmą kartą šituo žodžiu.
- Mažas,bet koks kandus! - šyptelėjo jauna nepažįs
- Tada susitarkime tik dėl vieno kambario,nes ką
tamoji, Snico baltumo dantimis,kai subariau įniršusį
gi aš veiksiu su trimis ir dar virtuve priedo..
- Kai turėsi butą,- susirasi ir žmoną...
šunelį.
- Jei butas privers mane vesti,geriau gyvensiu se
- Ieškau kambario.Gal išnuomojate kokį kamną nauja
me pastate,- paklausė ji mane,odine tirštinę a-tempta
name kambaryje tol,kol išmesite mana iš ten.
ranka rodydama į baigiamus statyti namus.
- Su visomis sąlygomis sutinku.Tik vieną sąlygą tu
turi atsiminti - niekad,niekad nepalikti manęs vie
- Daug vandens nubėgs,kol ten bus galima apsigyven
nos.Nuo tų dienų,-kalbėjo ji,- kai apsigyvenot pas
ti.Be to,aš čia ne šeimininkas.Jei nebijosite rikto
mane,aš nebepakenčiu vien ūmos.Neįtark manęs,kad tave sargo draugystės,- pakviesiu savininke,- pasakiau
įsimylėjau,kad pinigais noriu įsigyti tavo palankumą. jaunai merginai,kažkodėl norėdamas,kad ji čia ilgiau
Jei tu galvotum šitaip.kaip daugelis, geriau būtų.jei užtruktų.nors žinojau,kad teta Zita neįsileis į jo
iš tikrųjų išsikraustytum iš čia.Ne meilužio ieškau, kias kalbas nuomoiimo reikalu.
(bus daugiau)ne vyro,bet žmogaus,su kuriuo galėčiau pasidalinti
rūpesčiais ir džiaugsmu.Man šviesi toji diena,kada
raliu padaryti malonumą žmogui,kuris man patinka,ku
riuo aš pasitikiu ir su kuriuo galiu dalytis praei
ties ir ateities dienomis.Jei šį jausmą žmonės vadi-
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ŽE’ĖS tr'IC rARBININKAMS GALI
būti pakeltas atlyginimas vie----------- NU SVARU. -------------------BRITU UITZERSITETO MOTERŲ FEDERACIJA
Netrukus bus paskelbtas Tau
tinės Atlyginimų Tarybos nuta
šioji Federacija buvo įsteigta 1907 metais.Jos tikslas yra
rimas dėl pakėlimo atlyginimų
’ungti moteris su aukštuoju mokslu bendram darbui, turinčias
žemės Ūkio darbininkams,ko rei- bendra mokslinį patyrimą ir bendrus idealus.Federacl1a vienlž.ū. d.prof sąjunga. Yra
. moteris,įskaitant
................................................................
.
kalavo ž.ū.d.
ja įvairių nrofesijų
ir tas,kurios » eina
na
reikalaujama pagrindinio atly- mų

mų de
seimininkių
pareigas ir auklėja vaikus.Federacija turi apie
ginimo padidinimo, viršvalandžių -----5.0OO
9 narių.Darbas yra vedamas Vykdomojo Komiteto,kuriame yra
normos paprastomis dienomis,
atstovaujami visi skyriai.Per savo Parlamento ir Publikos San
dvigubo atlyginimo per savait tykiavimo Komitetus B.F.U.W.seka visus dienos įvykius ir daro
galius, dviejų savaičių atosto pastangas,kad kvalifikuotos moterys įeitų į įmones ir įstaigas,
gų metuose ir 44 darbo valandų gaudamos sprendžiamą balsą viešojoj politikoj.
savaitės vietoje dabartinių 48
Britų Universiteto Moterų Federacija skiria savo narėms vie
’•a landų.
ną stinendiją Anglijos universitete ir keletą stipendijų sveti
Tikimasi,kad atlyginimas
mų kraštų universitetuose. 1930 m.British Federation prisidėjo
kuris dabar yra £.4.10.o, 1
prie tarptautinė s Universiteto Moterų Federacijos įsteigimo,
savaitę bus pakeltas vienu SVS- kuri dabar yra išsiplėturi visuose kontinento kraštuose ir tu
ru.
ri upie 108.000 narių.Britų Federacijos narės automatiškai tam
pa tarptautinės Federacijos narėmis.
,
Speciali pagalba buvo sutelkta pabėgėlėms aka d einikėms. Si ara
tikslui buvo suaukota apie £ 4.000. Britų Federacija turi apie

TAKE SUCCESS. D.Britanijos
vyriausybė pranešė Saugumo Ta
rybai, kad nors Izraelio vyriau
sybė sutiko vėl pradėti paliau
bas Palestinoje,bet žydų kariuo
menė lig šiol nepasitraukė iš
Egipto teritorijos.Nežiūrint j.
Saugumo Tarybos draudimą. Daliaubų laikotarpiu Izraelio vyriau
sybė įsigijo daug ginklų.Birže
lio mėnesį žydai turėjo tik 4
£ 12.000 fondą,iš kurio pagalba yra tiekiama įvairiose Europos
naikintuvus,4 lengvus bombone
universitetuose esančioms tautinėms federacijoms. Federacija
šius ir 3 transnorto lėktuvus.
Sausio 4 d.Londone staiga
turi savo klubą- Crossby Hall,Cheyne Walk,Chelsea,kuriame at
Gruodžio mėn.Izraelio vyriausy
mirė Jonas Žvirblis.
vykę iš visų šalių universiteto moterys gali apsigyventi bei
bė jau turėjo 40 naikintuvų,12
praleisti savo liuoslaikį.Laikas nuo laiko čia rengiami tarp
lengvų bombonešių,10 sunkių bom
Ilgą laiką sirgusi džiova,
tautiniai susibūrime i,praleisti savo liuoslaikį jaukioje akabonešių ir 22 transporto lėktu
sausio 9 d. mirė Stasė Montvi- deninėje buveinėje.Federacija kas trjrs metai rengia tarptauti
vus.Lėktuvai ir apginklavimas
laitė.20 metų aijįž.Iš Vokieti
nius kongresus įvairiuose kraštuose.
buvo gaunamas iš privačių fir
jos darbams atvyko 1947 metais
Britų Universiteto Moterų Federacija nesenai pakvietė ir
mų įvairiuose kraštuose.Bet be
lietuves moteris su universitetiniu išsilavinimu prisidėti
veik visi naikintuvai buvo gau Prezidentas Tr maunas ir T.arSAUSIO 16 d. Londono Lietuvių
ti iš Čekoslovakijos valstybi
shallis.Marshallis šiomis die Klubo salėje,345a Victoria Parį prie bendro darbo.
nių fabrikų.Apginklavimas Izra nomis atsistatydino iš JAV-ių
Road.,4 vai. įvyksta Londono
elio kariuomenei buvo siunčia
Valstybės Sekretoriaus posto.
Lietuvių Parapijos metinis su
Giliai sujaudintas žinia apie tragišką mirtį,
mas oro transportais iš Čeko
sirinkimą s.KVIEČIAME į susirin
gero prieteliaus,
Padėtis Klnije-je kelia dide kimą atsilankyti taip t>a.t ir
slovakijos karinio areodromo
PETRO
ADOMAVIČIAUS,
lio susirūninimo Amerikoje ir
Zatec.Per savaitę buvo pervež
apylinkės lietuviai Parapiji
ta apie 80 tonų karinės medžia Europoje.Kor tvistų daliniai jau nių bendraomeniS nariai
jo tėvams,sesei Laimai ir broliui Povilui,didžio
kun.J.Sakevičius.
gos .Naikintuvų pilotai buvo ap pereitą savaitę buvo Tientsino
skausmo valandoje,reiškiu nuoširdžiausią užuojautą
priemiesčiuose ir mūšiai eina
mokomi Lenkijoje ir Čekoslova
K.ViIkon!s
’
’
ūsų
operos
solistų
koncerto
dėl Kiblios sostinės Nankingo.
kijoje.
bilietai
jau
yra
atspausdinti
JAV ,atrodo, ja 11 neturi vilties,
VA3INGTUNAS.Sveikatos sume
kad Kinija galėtų būti išgelbė ir yra priimami užsakymai.Kon
timais atsistatydino JAV-bių
ta ir pradeda pasiruošimus izo certas įvyks VASARIO 19d. 6,3o
Valstybės Sel-cretorius MarshaDBLS suvažiavimo nutarimas įsigyti namus nondone,sukėlė
liuoti komunistinę Kiniją,suda vai. Kingsway Hali,Londone,Lie
llis.Taip pat atsistatydino jo
tuvos Nepriklausomybės šventei Bpitanijos lietuvių visuomenėje entuziastingo pritarimo.Visi
rant tvirtus barjerus kaimyni
pavaduotojas Lovett ir Ameri
suprato gyvą reikalą paremti šį vertingą sumanymą ir savo įna
nėse valstybėse.Manoma,kad tuo paminėti.Bilietų kainos kos ambasadorius Maskvoje Be
šais, dedant plytą prie plytos, pastatyti siblidų TREMTIES METŲ
10/6.
7/6.
5/-.
3/6.
ir
2/6.
bus
sulaikytas
komunistų
verži

dell Smith.Naujuoju Valstybės
PAMINKLĄ
D.Britanijoje.
Patariama
iš
anksto
užsisakyti
masis
Azijoje.Vakarų
Europos
Sekretoriumi paskirtas Acheson.
Iš visų kraštų pasipylė karšti sveikinimai ir geriausi Lin
bilietus,nes vėliau gali nelik'
STOKHOLMAS. Norvegi jos,Šve- valstybės aštriai kritikavo
kėjimai šiam Britanijos lietuvių užsimojimui. J.E.Lietuvos Miti.
JAV-bes už jų laikyseną Indo
diios ir Danijos ministerial
nisteris Londone,išdėstęs reikalingumą susikurti savąją gūštą,
nezijos
byloje.Jų
nuomonę
Ame

pirmininkai,užsienių reik.min.
Išvykdamas iš Anglijos rei ragina - "VYRAI,ATĖJO LAIKAS UZ DARBO IMTIS.. .PRADĖJOME PLYTĄ
rika
turėjusi
remti
Olandijos
ir gynybos ministerial baigė
PRIE PLYTOS SĄJUNGOS NAMAMS KRAUTI..” Sveikinimai ir linkėjimai
škiu niiošird*ią padėką p.p.
pastangas likviduoti komunis
slaptus pas Įtarimus,kurie vyko
plaukia iš Vokietijos,Kanados,Amerikos,Austrai!jos,Prancūzijos
Bulaičiams už nuoširdų manąs
tinius
lizdus
Indonezijoje,
Karlstadė.apie bendradarbiavi
priėmimą tik man atvykus 1, An- ir kitur. Visi stebi mūsų pastangas,visi linki pasisekimo.
kad
toji
pasaulio
dalis
būtų
mą gynybos politikos srityje.
Mes neapsileidžiame,įnašai plaukia kasdien. Antai TRELISKB
fliją,p.p.Lickams už dažną ir
pajėgi atsispirti komunisti
Sekanti konferencija įvyks Ko
DBLS skyrius,turėdamas 60 narių pasižadėjo įnešti £.200.šlmtas
iltą na stogą ir DBLS Centro
niam
plėtimuisi
.
Juk
Rusijos
penhagoje.
tarnautojams uS pagalbą tvar penkiosdešimts svarų jau gauta. Štai, Sąjungos narys Petras
tikslai Azijos žemyne yra la
LONDONAS. Penkių Valstybių
kant emigracinius dokumentus. PELECKIS,ž.ū. darbininkas pats vienas įnešė £.30, Vacys LEONAS
bai aiškūs.
ž.ū.darbininkas prisiuntė £.S0 tam svarbiam reikalui,o R.RAŠY
Antanas Vismantas.
Komiteto Jungtinėms Europos pla
Pats maršalas Cank-Kai-Se
MAS davė £.10 iš savo sutaurų LIETUVIŲ NAMAMS įsigyti,
naras svarstyti sekantis posėdis ka s svyruoja ir nesugeba vesti
Kun.Stepas Matulis gruodžio
įvyks sausio 20 d.Minieteris
pastovios noli tikos.liauju Metų 21d.Romoje apdžius disertaci įnašai plaukia ir nemaža lietuvių nenasivaili prisiųsti po £5,
£3 ir mažesnėmis sumoti!3.
Beviaaa pageidavo posėdžius nėr- kalboje jis pasisakė nor^s de
ją tema "Arkivyskupas J.MatuTAUTIETI,nejaugi Tu nesupranti,kad privalai prisidėti bent
traukti ir tuo būdu duoti pas
rybų su komunistais dėl taikos,.Laitis-Matulevlliūs MIC apaŠvienu svaru prie bendrų pastangą.Nejaugi Tu esi bedarbis ar
kirų kraštų vyriausybėms dau
tam tikromis sąlygom!s.Kitą
iališkas vizitatorius Lietuvai” tokioje materialinėje padėtyje,kad net negali atlikti šios svar
giau laiko apsigalvoti,bet Pran kartą jis jau paneigė gandus
Universiteto Angelicum rektor bios pareigos! Nejaugi neatsiranda pas Tave nei vienas svaras
cūzija ir Belgija reikalauja
anie galimą taikę.derybas.Koius pareiškė,kad Arkivyskupo
tam reikalui,kuris už metų kitų gali Tau padvigubėti. ATLIK sa
neatidelio•’ant ruošti Konstitu r.unis+-ai, turėdami tvirtas po
šventas gyvenimas daro garbės vo pareigą,kad vėliau netektų rausti iš gėdos ir nedrįsti pra
ciją Europos Parlamentui.
zicijas. visai nesutinka su mar ne
tik Lietuvai,bet ir visai
eiti pro savo gūštą,dėl to,kad Tu niekuo neprisidėjai prie jų
Rašydamas anie reikalą apsi
šalu kalbėtis.Bet kalbos apie
tikisi,kad
galvoti, Britanijos oficiozas
įsigijimo.
galimą taiką Kinijoje nenutvla. Kat.Bažnyčiai.Jis
garbingasis Arkivvskuras bus
Šventės praėjo.įžengiame į Naujus Metus.kurie reikalauja iš
"Daily Herald” vedamajame sakot
"f-skelbtas šventuoju
8fr....~
—-v—
mūsų naujų pastangų,kurie menas uždeda naujas pareigas.
"D.Britanijos tauta yra pasi
Tad visi prisidėkime prie LIETUVIŲ NAMŲ LONDONE įsigijimo
ruošusi ir nori taranriau ben
STaSĘ d U D V Y T Ft
dradarbiauti su kitomis E-iroir
va ja u s,pa tys siųs darni įnašus ir kitus ragindami nedelsti!
ros demokratijomis.Bet ar šio
joną bauži; ,
krašto vyriausybė ir tauta yra
įNASAI NAMŲ FONDUI
Po £1Q ^ne§6 _ b.Žebelys, V. Prūsaitis.
sukūrus
lietuvišką šeimą,
-asiruošusi žengti keliu,kuris
Po £5 įnešė-A.’’Intui is, D.Sautockis, J.Deveikis.
sveikiname
ir
linkime
lai

gali vesti ne į bendradarbiavi
mingos ateities,
Po£6 - J.Bielskis.
mą, bet į federaciją.Federacija
Elena Riaubaitė
Po £ 4. - P.AleksįOnaitū.
Po £3 - P.Kitra.
reikštų,kad užsienio politika,
Po £ P.- S.Strolia,J.Savickas,M.Talkačiauskas,J.Jesiūnas,J.Miš~
ir Janė R.
finansų politika iš pagrindų
kinis,K.Mažeika,S.Macūras.M.Kuzmickas, V. Pranaitis.V.Stankevičius
būtų nustatoma ne Britų,bet
V.Akelaitis,
a.Griškevičius.
Europos Parlamento,su kontinen
Po £1 - L.Cicėnas. J.Karvei: sitis,P.Žilinskas,P.F-ilinskaitė.
tą line dauguma
J.Žilinskienė.P.Leonavičius,E.Leonavičienė,J.Burinskas.U.Burinskienfe.A.Cičelis.O.Giriūnienė.E.Vilčinskienė.A.Vilčirskaa.M.Marrai tis,V.Simonavičius,E.Sudikas.P.Lukšaitis,St.Beeiki s,V.Jasai
tis, J.Danys,J.Raškauskas,a.Mažeika.L.šturmaitytė,A.^undzevicius,
a.Vismantas,J.Beivyt is.
Iš DBLS "’ėst "’ratting skyriaus gauta - £1.12.1.
(21113). TAURO sud’tis - Baž
mą na s 6, Šeškevičius 7, Kazm:
nas 6, Juras 3. basaitis 2.
sausio 6 d.buvo žaidžiama
Ieškau Juozą MickelėnnviČių
Londono krepšinio lyros 1
TAUTIEČIAI!
su D.Britanijos neisteriu-ami
(' iekėnavičių), 43 m.amžiaus,
•.l.'isės pirmenybių run<’tynė;
Neužilgo pasirodys mūsų jūrei
rikiečių teologijos studentų
juodbruvas,mėgo auginti ūsus,
eina prie ,-alo,nes s-.u^-io
vių leidžiamas Lietuvių Jūri
I omri n da Latter Day Saints.
178 am.ūgio,kariną prievolę
baimoie prasideda antrasis ra
ninkų Sąjungos Užsienyje
Laimėjimui vilčių nebuvo,
tas.tat lietuvių TAURO ekina,
atliko 1925-26 m."- 2-rame
METRAŠTIS.
bet sukovota gražiai ir atkak
pėstininkų pulke,1926-29 m.
nors ir net'?' esi nvo nėriauliai.Tą įrodo aitro puslaikio
Knyga bus 180 psl.ir gausiai
dirbo b-vėje "Darbas" prie
3lo “aidėjo a. •..
laimėjimas vienu tašku,bet pir
iliustruota mūsų mielojo pajū
“ereitą sekmadienį širdies
šiauš,vistik dar įstengia sto mas pušiai kis buvo pralaimėtas liga mirė garsiausias Anglijos Joniškio muitinės,1930-33 m.
rio ir uosto vaizdais.Be to,ga
si m ima.
Kaune pas siuvėją Rimšą išmo
ti kovon,no
na plačiai paliečiami su laivi
20 taškų bersvara.A-erikiečiai korikas,kuri o radijo nrograma
•on -t-'-nės
ko siuvėjo amatą,1933-1944 m. ninkyste susi jų ūkiški,techniš
io 4
laimėjo rezultatu- 52'.33 (31111 ITMa tąsėsi 10 metų ir buvo
-R0. Laimėgyveno
ir
dirbo
Kaune,Vilniu

ki ir teisiniai klausimai.Lei
Už TA’TRą žaidė ir taškų
populiariausia tos rūšies pro
•me 37t24
dinys senam ir jaunam primins
ikevici us gramų.T.Handley buvo mėgiamiau je ir kitur.1944 m.Ii epos 29
nelnė- Bušmanas 3,
dieną perėjo Vokietijos sieną gražiąją Baltiją.skalaujančią
21, Razminas 6, basaitis 3,
sias karališkos šeimos artissu musų savisaugos daliniais, mūsų tėvynės krantus.Ypatingai
Juras 0, Andriuškevičius 0.
tas-komikas.
Tauragėje išformuoto,kariais,
rekomenduotina šita knyga mū
persi rengęs kario uniformon.
sų jaunimui.
Kas jį pažįstate ar ką nors
Kviečiame iš anksto užsisa
Gruodžio 18 d.Halifax’o
Didž.Britam jos Liet.S-gos
apie
jį
girdėjote,prasau
atsi

kyti.Jos kaina 5/4 su persiun
VILNIUS turėjo rungtynes su
"Scotia South” skyriais vardu
liepti šiuo adresu- Mr.V.Pau
timu.Kreiptis šiuo adresu!
Bradfordo latvių krepšinio ko
1949m. sausio 22 d.
lius, c/o Rayner Construction
A.Keblys,Bostin Rd.Hostel,
manda. Šiame susitikime buvo
šeštadienį.Manchesteryje,
Co.Thessalen,Ontario,Canada.
Sleaford,Lincs.
laukta karštos kovos,nes BardBlackley Instituto salėje
L.J.S-gos Užsienyje
fordo latviai yra vieni iš stip
ruošiama s
’’rašomi pranešti savo adresus
Anglijos sk.Pirmininkąs.
riaušių’krepšininkų Yorkšire.
Centrui
žemiau
išvardinti
no

literat-ur03
Nežiūrint ir tokio stiprumus
nai. Jums yra atsiųsti laiškai
priešo,VILNIUS parodė savo pra Vakaro programa neskelbta pra iš JAV-bių,Lietuvos Gen-Konsueitame "Brit.Lietuvio" numery. lo nev Yorke. - Juozas Grybau
našumą ir rungtynes laimėjo
PROGRAMOS pradžia 5 vai. Po
rezultatu 59127 (30118).
skas, Antanina Čemerkienė,Juo
Žaidė iB taškus pelnė programos 7,3o vai.bus šokj ai, zas Orantas,Jonas Tacilauskas
VI.Slėnys 21. Vyt.ciakas 8.
kurių metu pirmą kartą I.IanchesAUKŠTOS KLASĖS L0 DONO .
teryje grieš didelė europinė
Lenauskas 8, V.Bruzgelevičius
Moderniškas privatus viešbu
ir Kontinento siuvėjai tū
z. St.Navickas 6. ir Liubačka
kapela.šokių metu bus įdomi lo tis, 18,Talbot Square,telef.
ri didelį pasirinkimą
terija ir kitokių įaoraybių.
PADdington 2855.
2. .
Šios kokybės medžiagų
s.m.sausio 15 d.16 val.HaliVakaro pelnas skiriamas pir
PUIKIAI MEBLIUOTAS,
PASIUVAMI pagal pag< 1
faxe VILNIAUS klubo salėje,VIL majai Anglijos lietuvių gyveni daug kambarių su privačiomis
3tiltų.Pristatymas
NIUS susitiks su Manchester!©
me grožinės literatūros knygai voniomis.(2mln.kalio nuo Patas 4-6 sav.laikotai
KOVU, šių rungtynių laukiama
išleisti.
MAURICE,
ddingtono stoties) Susikalba
įėjimas 3 šil. Salė iš Cannoc ma prancūziškai, vokiškai, ita
su dideliu susidomėjimu,nes
9,BURTON ST.
abi komandos,nesutikdamos rim St.(šalia Victoria autobusų ste liškai, rusiškai .Kaina 12/6(telef.4083
ties) ’■■e siekiama autobusais to priešo,iki šiol yra žel^ę
12,NEWLAND ,
nekvynė
ir
pusryčiai.
tu išderk be pralaimėjimų
17. 17X, ’ 63.
j B
(telef.Linco
Savininkas A.Tiškevičius

fonika
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