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oausio mėn. 16 d.pusą dešim
tos ryto į Liverpool street
stotį vėl "Book Continental"
ekspresu iš vokietijos atvyko
mūsų menininkai.dBLS pirminin
kas p.Varkala ir reikalų vedė
jas p.Šilkaitis su žmona sto
ties perone sutiko jau mums
taip pažįstamus veidus Įtik vie
na iš jų,p.Dambrauskaitė,dar
tik pirmą kart Londoną teaplanko.
Vėliau,jau viešbutyje,"B.L. "
redaktoriui teko trumpai pasi
kalbėti su menininkais ir na
šta tyt i jiems keletą klausimų.
- Kaip jaučiasi mūsų meninin
kai, vėl atvyką į Londoną.
į tai vienbalsiai buvo at
sakyta, jog pirmasis viešėjimas
Anglijoje paliko tokių gražių
atsiminimų,kad kiekvienas iš
menininkų labai džiaugiasi Vėl
čia pakliuvęs.Stebiamasi DBLS
vadovų energija ir patvarumu,
kad jie įvykdė,ką buvo žadėją;
vėl atkviesti mūsų menininkus
koncertams į Angliją.
- Kaip dabar gyvenasi Vokie-
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sti susirašinėjimus ir daug
ką "pastumti" artimame Lemgo
mieste,kur randasi DP tvarky
mo- centras .Pasirodo, kad nors

čia atsakymai nebuvo vieno
di; bendra nuomonė - prie nau
jųjų pinigų,gyvenimo lygis yra
pakilęs,bet tik tiems,kas tu
ri pinigų.0 tų pinigų sudary
ti nėra lengva.Menininkams koūcertuojant,dabar reikia labai
skaitytis su kelionės 'išlaido
mis.Vienas kitas menininkas,
dėl sunkios būklės,tarėjo at
sisakyti nuo laisvo gyvenimo
kr "sulįsti" į tarnybas.Pats
p.Baranauskas nuo vasaros iki
gruodžio pradžios ištarnavo
kaip amerikonų kariško sandė
lio darbininkas.o vėliau "sto
rekeeper! s" ,Ten pat Augsburge
baritonas p.A.Paukštys tarnau
ja stovyklos policininku,o ko
loratūrinis sopranas p.Krištolaitytė.kaip raštininkė ligo
ninėje.Žinoma, tai neigiamai
atsiliepia į galimumus koncer
tuoti ir ilgesnes iškylas pa
daro negalimomis.Tačiau faktas,
kad ir prie naujųjų pinigų kul
tūrinis gyvenimas nesustojo;
tiek p.Nauragis,tiek p.Dambrau
skai tė , įl .Kalvai tyt ė, p. Barana uskas ir p.Jokubėnas be darbo
nesėdėjojtik paskutiniu laiku,
kaip visuomet,jautėsi koncer
tų atoslūgis dėl žiemos sąly
gų.P.Dambrauskaitė dar yra po
įspūdžių savo tik ką įvykusios
gastrolės Augsburgo operoje,
kur ji su dideliu pasisekimu
dainavo "Parduotąją Nuotaką".
- Kokie yra menininkų tolime
sni planai.
Visi dabar Vokietijoje gy
vena po emigracijos ženklu;
jaučiasi,kad DP gyvenimas ei
na prie galo.Bnigruoti kaip
menininkui iki šiol buvo beveik
negalima;kiekvienas iš meninin-j
kų,dėja,skaitosi su galimumu,
kad reikės ilgesnį ar trumpes
nį įaiką pasidaryti darbininku.Siaip,išskyrus p.Nauragį,
kuris galvoja berods apie Au
strai! ją, visi kiti apsirūpinę
darbo ir buto garantijomis į
USAi'oerod s tik p.Jokubėnas
turi pasiūlymą į kiek panašią
profesi ją-vargoninlnku;p.Bara
nauskas važiuojąs kaip durinin
kas; abi ponios irgi įvairiomis
visai "nemuzikaliom!s"profesi jomis.Kadangi emigracinis ju
dėjimas pagal naują bilių jau
yra smarkiai išsijudinęs USA
zonoje,o greit pajudės ir iš
britų zonos,tai reikia labai
skaitytis su galimumu,jog šis
mūsų menininkų ištisos trupės
apsilankymas tikrai yra pasku^-^įafp sekėsi atvykti.Kaip
vyko leidimų išgavimas.
Šiuo klausimu daugiausiai
galėjo paaiškinti p.Jokubėnas,
kuriam,kaip gyvenančiam "cen
tre" (Blombergo mieščiukas ran
dasi maždaug pusiaukelyje tarp
Bavarijos,kur gyvena p.Dambrau
skaitė ir p. Baranauskas irOl-•
denburgo.kur dabar persikėlė
gyventi p.Nauragis) - teko ve-
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SOLISTAI VĖL LONDONE?
šios kelionės reikalas buvo
pradėtas tvarkyti labai ią ank
sto, tašiau keistu būdu atsira
do nenumatytų trukdymų; pav.

gruodžio mėn.3 d. p.Nauragiui
į jo ankstyvesną bustiną - Augustdorfą išsiųstos anketos,
jį pasiekė tik...30 gruodžio.

gerokai paklebenus Lemgo centralėje.Dėl kai kurių p.Bara
nausko asmeniškų reikalų,jis
galėjo tik 3 vai. prieš ang
liško traukinio išėjimo draug
su p.Dambrauskaite atsirasti
Herfordo mieste.O pavėlavus
pasams,anglų valdininkas su
dokumentais atvyko mašina į
Herfordą tik...20 min. prieš
traukiniui išeinant.Turint ome
nyje, kad pirmas susirašinėji
mas kelionės reikalu prasidė
jo jau spalių mėn. pabaigoje,
reikalai tikrai lėtai tvarkė
si .Galop viskas pasibaigė lai
mingai; sausio mėn.15 d. visi
senki menininkai laimingai su
lipo į CCG traukinį ir išjudė
jo Holandijos link.Bet ir čia
jūta trukdymųižiemos oras jū
roje parodė saveilalvą smarkiai
supo,taip kad 20$ trupės susir
go atatinkama neišvengiama li
ga .Nepaisant to, Londonas buvo
pasiektas gera nuotaika ir svei
kata.Būta sveikatos kliūčių ir
gruodžio mėn.P.Kaivaltytė tu
rėjo gana rimtą operaciją,©
p.Baranauskas persirgo aštrų
raktos ir veido daubų uždegi
au (sinusitis);vienam ir kitam
pavyko laiku pasitaisyti.
Mes iš savo pusės galime
pridurti,kad visi menininkai.
Išskyrus įprastai lieso p.Jocubėno,atrodo pasitaisą ir
lesuvargą,'tiesa, jiems ir bus
reikalingos jėgos,nes pirmoji,
British Art Council remiama
roncertinė kelionė bus itin
Londone menininkai palieka
sausio 26 dienos;pirmas
nertas įvyksta Plymouthe;
ten bus palaipsniui vykstaį Siaurą.
0000000

Lietuvių dainininkų
koncertai
RENGĖJAS -

THE ARTS CODNCIL
OF
GREAT BRITAIN

Iš kairės i, dešinę - A.Dambrauskaitė,S.Baranauskas,I.Nauragis,A.Kalvaitytė
Prof. V.Jakubėnas

Ar išdrįs Rusija kariauti?
KREMLIUS

PLANAVO

VISIŠKĄ

VOKIETIJOS

OKUPACIJĄ

Vakarų valstybes buvo sulaiky mu suvienyti Vokietiją komunis
Pulk.Tokajevas toliau, pasa
tų kontrolėje.Jie labai daug
kodamas apie Stalino pianus pa ta.Bet kada 1943m.rusams paai vilties dėjo į teikiamą paramą
žymi, kad 1946m.gruodžio m.Molo- škėjo Churchillio planai pulti vokiečiams komunistams,tikėda 
tovas Berlyne,pakeliui iš JTO . Europą per Balkanus,Kremlius
mi juos visiškai patraukti į
konferencijos,slaptame posėdyj pradėjo smarkiai nervintis.Jie savo pusą.Bet,Kremliaus nelai
griežtai
reikalavo,kad
sąjungi

nušvietė sekančius Politbiuro
>
mei,vokiečiai pasirodė daug
pultų Europą-vokiecius
planus Vokietijai."Amerikiečiai ninkai
•
daugiau protingesni,nei kad
per
Lamanšo
kanalą.Rusai
čia
yra per daug išdidūs,- kalbėjo
skaičiavo taip,kad šiame fron buvo tikėtasi.Gi kova ir dabar
Molotovas,- jie yra turtingi
te, kur vokiečiai buvo gerai pa eina ir gali dar labiau paašir arogantiški.Jie yra nusis
trėti.Reikia labai rimtai ver
tatę Europą paversti sava kolo siruošę’ gintis, jų puolimas bus tinti tas faktas,kad vokiečių
labai nuostolingas ir sunkus.
nija .Mūsų tikslas yra kitokspolicija rusų zonoje yra gink
suvienyti demokratiną Vokieti Taigi,nusilpus vakarams,rusai
luojama, tas gi rodo,kad svar
lengviau
galės
pasistumti
to

ją su sostine Berlyne.Mes duo
būs įvykiai ruošiami satelšlai.
sime Vakarų valstybėms galingą liau į vakarus,okupuodami kiek Visai galimas dalykas,kad šie
galima
daugiau
Europos.
Ir
ka

smūgį į veidą,nes jie yra tik
ginkluoti daliniai turės tiks
rieji Europos darbo klasių prie da vakarų valstybių armijos pa lą suruošti visuotiną sukilimą
siekusios
nustatytą
žoną
susto

šai,taipgi priešai Sovietų Są
Vokieti joje.Pulk.Tokajevas ma
jungos.” Nuo to laiko propagan jo ir vėliau dar užleido sovie no,kad kai tik šios policinės
tams kai kurias Vokietijos sri
da prieš Vakarų valstybes dar
armijos bus paruoštos,rusai pa
tis,- taa labai nustebino so
labiau paaštrėjo.Politbiuras
reikalaus sąjungininkus atitrau
vietus.
Jiems
buvo
sunku
supras

manė.kad karo nualinta Europa
kti kariuomenes iš Vokietijos,
sudarys puikia* galimybes komu ti tokį Vakarų valstybių minkš kad palengvinus "policijai"
tumą.Berlyną
okupavus,rusų
po

nizmo įsigalėjimui,o dominacilitika buvo grindžiama svajoji- darbą.
ja Vokieti jai,rusų strategams
atidarė gausybę įvairių gali
mybių.Juk tuo ties pat durimis
atsirandama Danijai,Švedijai,
Norvegijai ir Britanijai.Tačiau
nori šį kraštą neitralizuo-,
tikėtasis Vokietijos darbinin
ATliNAI. 88 metų amžiaus Grai tai
ti,sudarant sutartį ir priver
kų pasidavimas komunizmui nepa kijos premjeras bophalis atsi
čiant sąjungininkus atitrauk
vyko ir tuo visi Politbiuro
statydino .Karalius Povilas ve
ti kariuomenę.
planai suiro.Pilnai suprasti
da pasitarimus su partijų va
jiANKINGAS. Kinijos vyrlauStalino planus,reikia prisimin dais naujam minist^rių kabine
sybė kreipėsi į Amerikos,Ang
ti 1939 m.paktą.Tada-, Rusi ja su tui sudaryti.
lį jo s, Prancūzijos ir Atsijos
teikdama Vokietijai pagalbą ti
VlffltA. Austrijos užs.reik,
vyriausybes,prašydami padėti
kėjosi, kad po sunaikinimo Bri ministeris Dr.Gruber išvyksta
prieiti prie taikos linijoje.
tanijos ir Amerikos,iie lebgval į Londoną,kur vasario 7 dieną
Komunistų kariuomenė užėmė
galės atsisukti prieš sunaikin prasidės keturių valstybių kon
^BRUK.^ĖLIS. 'Vakarų Sąjungos
tą Vakarų Europą- ir subolševl- ferencija Austrijos sutarčiai
svarstyti.Manoma,kad Rusijos
kinti Ją.Tačiau Hitlerio 1941
5 valstybių gynybos ministerial
metų žygis sugriovė tuos pla
nuomonė Austrijos atžvilgiu
susirinko Brukselyje ir turė
nus ir svajones.Ir kol vokie
pastaruoju laiku pasikeitė.Ne- jo eilinę konferenciją,per ku
čių armijos žygiavo tolin į
numatydami artimoje ateityje
rią apsvarstė ginklų standai?Rusi ją, višokia propaganda prieš pasisekimo Austrijoje.komunis- tizacijos klausimą.

Įvairios žinios-----

T

0 27d.Plymouth,Devon.
29d. Bridgwater,Somerset
30d Kidderminster,Woreshir
------rhe Playhouse,8 v.v.
VASARIO
2d Droitwitch,Worcestshir
4d Stafford,Staffordshire
King Edwards Grammar
School,7,3o v.v.
6a Redcar,Yorkshire,
New Pavilion Theatre,

7d. Whitby,Yorkshire,
Spa Thea-tre, 7, 3o w.
9d. Stockton,Warwickshire,
YMCA Little Theatre,7,E5v.
10d. Alnwich,Northumberland
The Guest Hall.Alnwich
Castle, 7 v.v.
lid. Ferryhill,Co.Durham
Mainsforth Miner’s
Welfare Hall, 7,15 v.v.
12d. Annfinld Plain,Co.
Durham.
Rengėjas-D.B.Lietavių SąjungaVASARIO 19d. LONDON,
I^ingsway Hall, W.C.2
26d. Leamington,Spa,
27d. Northampton.
KOVO 7d. Coventry
12d. Tadcaster.
13d. Bradford.
Be to dar koncertai n uniat amiMaidenhead,Letchworth, Sleaford
Leicester,Glasgow.Kinlochleven
Nott ingham.
LONDONAS. Po konferencijos
su Prancūzijos užs.reikalų ministeriu Schumann,kuri truko
dvi dienas,Britanijos užs.reik,
ministeris Savinas gavo iš Ame
rikos specialų pranešimą apie,—“
pasikalbėjimą Palestinos kląu—'
Simu.Britanijos ambasadoriuj _ -a • C
Vašingtone Sir Oliver Franks
— j ‘
pr.savaitę turėjo pasikalbėji*> į; 5
mą su Prez.Trumanu apie Anglo— — ■
Amerikos pažiūras į Palestinos^ /"‘į'O
ir Artimųjų Rytų klausimą.
1'^
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"Britanijos Lietuvis"

Vladas Šlaitas

DARBAI IR IDĖJOS

NESUVEŽTI

Rodos,tie patys žmonės.
Rodosi,protarpiais dangus.
Kaip mano šiaurės tolimam krašte,-ramus
ir pilkas
Ateina vakaras,ir iš visų laukų su rudenio
vežimais
Sugrįš pavargą gyvuliai ir žmonės.

Nauji Metai - naujos viltys
Rašo - St.Kuzminskas
Štai Europietis!
"Laimingų Naujų Metui"
Kiek laiko atgal skambėjo link Jų yra du tipu.Vienas jų iš ant
smos dainos,aidėjo laisvos kru pus geležinės uždangos,- vergi
tinės juokas,žvangėjo vyno stik jos kankinamas,jis šaukiasi
lai!... Daug...labai daugi Jau laisvės.Tos laisvės aidas buvo
beldesys į duris,o duryse sto
bus 10 metui Kiekvienas,kuris
vėjo budelis,kuris...išlaisvi
mėginsime tai prisiminti,tur
būt pradėsime taip,kaip papras no Jį..
šioje geležinės uždangos pu
tai pradedamos pasakos.."Tai
sėje gyvena laisvas,sotus,lin
buvo kartą,kada...""
ksmas europietis.Jo Nauji Me
Bet praeities atsiminimai,
sukeliantisji liūdesį dabarty, tai,atrodo, turėjo būti be jo
kių rūpesčių.šia proga aš pa
mums ne tik nieko neduoda,bet
cituosiu laišką,kurį ne taip
dargi labai kenkia šioje sun
senai gavau iš vieno skandina
kioje gyvenimo kovoje.
Stiprybė ir drąsa-^-štai kas vo.Jis vienoje vietoje rašo!
mums reikalinga,kad gyventi su "Čia kiekvienas mėgina vengti
gadinti sau nuotaiką artėjan
nepalaužiama viltimi,išbristi
iš tos klaikumos,kurioje slan čio karo plepalais.Kiekvienas
mėgina įtikinti save ir savo
kioja du milijardai žemės ru
draugus,kad karas kils ne ank
tulio gyventojų.
Kokia ta klaikuma,kuri gau sčiau, kaip už penkių metų,o
iki tam laikui gal pasiseks
bia mus,įžengusius į 1949 me
tus. nokie pavojai grasia mums, laimingai numirti..." šie lai
ško žodžiai pritaikintini kiek
kurie galėtų staiga užklupti
vienam Vakarų europiečiui.Va
mus nepasiruošusius.
Mes visi dar prisimename ne karų Europa gyvena terorizuo
taip jau senai įvykusios Tautų jama baimės prieš ateitį.Šis
teroras auga tuo tarpu iš me
Sąjungos atstovų suvažiavimo
tų į metus,o gal ir iš dienos
pradžią ir užbaigą Paryžiuje.
į dieną.Vadinamas laisvas eu
Visi Tautų Sąjungos atstovai,
ropietis yra baimės vergas.
politinio pasaulio išminčiai,
Jis kėlė Naujų Metų puotą
grįžo namo be laurų vainikų.
Jų darbai tebuvo tik žodžiai., lie panojančlame mieste,kurio
žodžiai ir žodžiai...kurie,de vardas - Europa.
, štai Azija!
ja, netapo "kūnu",bet paliko
baimą.ašaras ir kraują šimtams Čia gyvena 50% visos žmemės gy
vento jų.Čia kiekvienas,užuot
milijonų žmonių.Ne vienas iš
jų grįžąs namo,nesiryžo iš auk kėlus sampano taurą,kėlė gink
štos politinės tribūnos pažvel lą ir laikė įremąs į savo arti
gti savai tautai drąsiai į akis mo krutiną.Naujų Metų šypsena
čia buvo rūsti ir mirtinga.Ki
ir pratarti nors keletą skam
niečiai žudė kiniečius,žydai
bių sakinių Naujų Metų proga.
arabus,olandai indoneziečius,
Kiekvienas,kas galėjo,grįžo
indai kašmiriečius.malajiečiai
naktį ir nedrąsiai pasislėpė
po savo privataus gyvenimo pa anglus.Trumpai,čia viešpatavo
nenumaldaujama Dievo bausmė!
stoge, tartum niekuomet Tautų
visi neteko proto,visi sukilo
Sąjungos nematąs ir valstybės
prieš visus,brolis prieš brolį,
vyru nebūvąs.
vaikai prieš tėvus,tėvai prieš
Tokia grįžusiųjų Tautų Są
vaikus. Pats Velnias asmeniš
jungos atstovų laikysena man
primena mūsų namų gražų katiną, kai buvo Naujų Metų puotos
duosnus majestotingas šeiminin
kai kada negražiai pasielgusį
kas!
kuriame nors kambario kampe
Afrika!
arba po lova.Tokiais atsitiki
mais jis pariesdavo uodegą,nu Tiek,kiek ji apgyvendinta ara
bais, kiekvienas Naujų Metų nak
leisdavo galvą,bijodamas kam
ties tylumoje galando peilį
nors pažvelgti į akis,eidamas
kažkaip šonu,vengdamas ką nors prieš Izraelį.Pačiame gi pietų
sutikti.. .jis jautėsi labai ne.- smaigalyje baltasis pasiskelbė
viršesnis už juodąjį.Negras bėsmagiai. Ne visuomet nabagui
pasisekdavo,- mano mama jį daž go į miškus,ruoštis kovai prieš
niausia pagaudavo ir už tokius baltuosius.
Amerika!
darbus smarkiai aplupdavo..ir
katino elgesys pasitaisydavo.. Ji,nuo viso šito atskirta pla
Tiek dėl Tautų Sąjungos ats čiais vandenynais ir būdama iš
tovų ir tuo pačiu dėl žmonijos radinga, visa tai pavadino "šal
likimą vadovaujančių "išminčių", tu karu".Jos veide ne kartą
pastebėjome paniekos šypseną,Bet kas imtųsi mano draus
šaltą ir išdidžią.Bet pastaruo
mingos mamos rolės..Koks tai
ju laiku ir jai pradėjo vienas
būtų milžiniškas patarnavimas
šonas nelauktai šilti (artes
žmonijai!
nis prie Azijos).Amerikos Pre
Dabar atsigrąžkime į pras
zidentas Trumanas ta proga ne
tą žmogų,klaidžiojantį dulkė
rado geresnių Naujų Metų pas
tais, duobėtais ir vingiuotais
veikinimo žodžių savai tautai,
žemės keliais. Kokios buvo jo
nuotaikos sutinkant 1949 metus. kaip šiuos! "Mes stovime nau-

VEŽIMAI

Jie savo rudenį parveš,ir jų pastogėj
Kūrensią vasaros kaitra ir derlius!
_
Šiltoj pastogėj atrajos mieguistos karvės
Ir snaus arkliai.
Ir rudenio vežimai
Miegos pastogėje,kaip žmonės.

Rodos,tie patys žmonės,kaip ir aš,ir protarpiais
Tas pats dangus,kaip mano šiaurės tolimoj tėvynėj.
Tik jų pastogėje bus suvežti vežimai
Ir vasaros laukų ramybė.
0 mano tėviškėj nesuvežti vežimai.
0 mano tėviškėj vežimai skausmo.
Ir alkani arkliai prakiurusioj pašiūrėj
Iš alkio graužia dantimis medinį balkį.

jos epochos akivaizdoje,kuri
gali būti arba didelis laimė
jimas, arba pasibaisėtina katas
trofa, tiek mums patiems,tiek
visai žmonijai."
Taigi ir čia nieko pa drąsinančio
įčio ar linksmesnio
linksmesnio! ir čia.
jeigu dar ne mirtina kova,tai
pasiruošimas jai ir priminimas
visiems, jog ji'* neišvengiamai
artėja.
Štai apystovos,kuriose mes,
mažytė lietuvių saujelė,prade
dame Naujus 1949 metus.Kur tik
pažvelgsime,supa mus klastinga
klaikuma,audros,pavojų jūros,
sarkazmo bei žmogaus paniekini
mo okeanai. Argi čia nereikia
dvasinės stiprybės ir drąsos,
kad gyventi ir išgyventi!
0 gyventi ir išgyventi mums
būtina! Minėto skandinavo gal
vojimas mums visai netinka,nes
tai yra dvasinis ir fizinis savąs žudymas. Lietuviui reikia
gyventi,nes kiekvienas gyvas
lietuvis bus brangus įnašas
Lietuvos atkūrime.Suprantu ge
rai, kad Trumano žodžiai "lai
mėjimas arba visuotina žmoni
jos katastrofa” verčia kiekvie
ną iš mūs’ rimtai susimąstyti.
Apie tai pasisakysiu kita pro
ga.Tuo tarpu gi kiekvienai lie
tuvei ir lietuviui linkiu žen
gti į Naujus Metus su noru ir
drąsa gyventi iki Lietuvos ir
savąs išlaisvinimo.

Tautinis auklėjimas tremtyje
Žmonėms,atgyvenusiems
savo amžiaus,nutautėjimo
jus mažiau grąso.bet jis
didelis jaunuomenei,ypač

pasą
pavo
labai
vai

kams.

Kaip kūnui reikalingas mai
stas,taip brąstančio jaunuolio
sielai reikalingas nuolatinis
dvasinis penas,kurį jis semia
si iš gyvenimo aplinkos ir iš
to,su kuo santykiauja.
Kalbant apie tautinį auklė
jimą tremtyje,turime nuolat ir
su atsidėjimu rūpintis,kad tie
dvasios šaltiniai niekad neiš
sektų ir nuolat gaivintų augan
tį atžalyną.Gyvenant tėvynėje
tuo rūpintis nereikėjo.Ten brąs
tan.tį jaunimą gaubė savos tau
tos ir savos tėvynės meilės ir
prisirišimo veiksniai.Čia gi
tremtyje esame veikiami sveti
mų įtakų,o oro,dvelkiančio iš
tėvynės,pri trūksta.Pradedama
alsuoti svetimu oru.
Mūsų tautinės stiprybės pirmasis šaltinis yra kalba. Neužtenka lietuviškai kalbėti,bet

saugota nuo svetimybių.Tautietis turi jausti savos kalbos
grožį ir dvasią.Turi pažinti
tos kalbos lobynas! nepapras
tai gražią mūsų tautosaką ir
gausią mūsų kūrybą,didžiųjų
mūsų rašytojų,kaip Donelaitis,
Maironįs,Žemaitė.Taip pat rei
kia kelti musų jaunųjų tarpe
tas kančias,kurias mūsų tautai
teko kentėti dėl savo rašto.
Juk spaudos draudimo laikotar
pis su gausiu būriu to laiko
didvyrių neturi sau lygaus pa
vyzdžio.Tai kovų ir kančių už
savo kultūrines vertybes spin
dintis vainikas.
Su visu stropumu reikia iš
rauti tas piktžoles,kurios au
ga, daugėja ir klesti mūsų kakboje.Nuo visokių Anckų.Botkų,
Vytkų,farkarčių,šnelcūgų,haferfliokų ir t.t. turime kartą
apsivalyti.Kaip mūsų tautinės
ambicijos gėdą,išmeskime juos
į šiukšlyną.
Svetimųjų kalbų mokėjimas,
ypač tremtyje gyvenant,reika
lingas ir naudingas.Sveikinti(nukelta
i.
, x
3 pusi.)

Celulozės ir popieriaus fabrikas Klaipėdoje

ronia, žinote, kaip sunku dabar su kambariai s. Plačių
pažinčių Kaune neturiu,nes tik šią žiemą pradėjau stU'
dijuoti.Dabar gyvename penkios viename kambaryje,bet
aš taip nepratusi gyvenai ir norėčiau nors ir palėpė
je gauti kampą,kur galėčiau viena tąsti savo darbą.
Nuomą sumokėsiu pirmyn už keletą mėnesių,nes mane iš
laiko dėdė,gyvenąs Amerikoje,- iš karto išdėstė visą
reikalą atėjusiai šeimininkei studentė.
- Matote,mūsų naujieji namai dar be langų ir be durų,
4 tąsa
todėl,kad ir geriausių norų turėdama,nieko nuomoti ne iiMiilliillullHlliilliilliilliilliilliilliilliilliilliiHiilhilliiihilliilliilliilliilhilliilliilliilliilhilliUliilliilliilliilliilliilhilliilliilhilhilliilliilhrthilliilliilliilliiliiiiliiiliitliilhilliilliilhilliilliilliill
galiu.Po mėnesio,jei negausite,prašau užeikite,- gal
ir susitarsime,- mano džiaugsmui teta Zita kambario
Kambariuose degė šviesa,bet nei valgoma jame,nei
ieškančią grakščią studentą išlydėjo su viltimi.
miegamajame jos nėradą,spėjome ją esant virtuvėje.
- Graži ir,matyti,gerai išauklėta mergaitė.Jos atvi Susikibą,galais pirštų eidami,nutarėme išgąsdinti ją!
rumas man patinka,ir jei ji po mėnesio ateis,surasime tyliai pravėrėm virtuvės duris.Šviesa ir ola degė.
jai vienuką,- linksmai kalbėjo šeimininkė apie studen Mes abu buvome išgąsčio stabo ištikti,pamatą ant di
tą, tarsi patenkinta būtų jos netikėtu patirodymu,už
delio stalo keistai susirangiusią tetą,apsigaubusią
tušavusiu mūsų audringas minutes naujame pastate.
ilgu sužieduotinės nuometu.Nuo jos kaklo iki lempos
Greitai prabėgo pirmosios pavasario dienos,ir su
gembės buvo išsitempusi virvė,o galva nusvyrusi ant
jomis buvo baigtas antrojo aukšto įrengimas.Visą šį
kairiojo peties.Puoliau prie jos ir šiurpo sukrėstas
laiką vengdavau su teta Zita pasilikti dviese,ir šis
atšokau! ji- buvo negyva ir sustingusi'.Vieno je ranko
laikas galutinai užtrynė ano sekmadienio scenos nuo
je laikė mažą,suglamžytą rjttų vainiką,kitoje butelį
sėdas. Gėgužės mėnesį persikėliau į naująjį namą.Tame
vyno.Jos veidas buvo žalsvai mėlynas.Stipriausių ner
pat aukšte šeimininkė išnuomojo kambarį studentei.Pa vų žmogų sukrėčiąs reginys mus taip paveikė,kad nei
ti savininkė iki rudens nutarė pasilikti senajame bu as.nei mano draugė negalėjome Ištarti žodžio,nei pa
te.Mano ir studentės kambarius tvarkė veronika.lokia
judėti .Mes stovėjome bejėgiai,ir mūsų kūnus sirpino
buvo tetos Zitos valia ir noras.
baimės ir neapsakomo išgąsčio šiurpuliai.Mano sužie
Atėjo vasara.Gražiausioji mano gyvenime vasara.
duotinė įsikibo į mane ir staiga taip pabalo,kaip
Kiekvienas,nors ir didį vargą vargstąs,žmogus turi
jos nuometas,apgaubus pakaruoklą.Jai linko kojos,ir
savo gyvenime šviesių dienų.Mano ‘šviesiausios dienos
ji aiktelėjusi susmuko asloje.Kai bandžiau kelti Ją
buvo kaip tik tą vasarą.Tai buvo meilės ir jaunystės
ir ėmiau šaukti pagalbos,prasivėrė veronikos kambario
svajų dienos,tai buvo dienos,kada nuoširdžiai pirmą
durys,ir ten pamačiau siaubingą kuprės veidą.Ji pri
kartą pamilau moterį,ir toji moteris buvo mano kaimy artėjo prie pakaruoklės ir,sudziuvusia renka rodyda
nė medikė.Keista,bet ir šiandien,po daugelio metų,po
ma į lavoną,užkimusiu balsu tyliai girgždėjo!
daugelio viską iš pagrindų pakeitusių dalykų, tą mote
- Tavo darbas! Daug mėnesių tu ją suvedžiojai! Ir
rį tebemyliu,nors nežinau,ar gyva Ji,ar mirusi•Užten štai kokias vestuves surengei jai.Aš viską žinau ir
ka man prisiminti toji vasara,kada mudu baidarėmis
policijai pranešiau.Tavus Jau ieško.Neišvengsi ir
iškylaudavome sriauniąja Nerimi ar pasroviui Nemunu
tu virvės...Žmogžudys!...
pasileisdavome iki Nevėžio žiočių,Raudondvario,ir
Aš negalėjau susigaudyti ir,nesuprasdamas Veroni
ji vėl gyva mano atmintyje ir tarsi už valandos,kitos kos sapaliojimų,nunešiau apalpusią sužieduotiną į
turiu vėl drauge su ja būti.
valgomąjį.Kuprė atsekė įkandin ir,kai ėmiausi gaivin
Tą vasarą kartu su ja išbraidžiau uiesės krantus,
ti apalpusią,ji vėl dusliu balsu krankė!
Rambyno kalpą,Anykščių šilus,Birštono šaltinius,Nidos
- Aš Jau žinau,kodėl teta Zita nusižudė.Ji man vis
kopas.Ir kai gėlėmis apsikaišą grįždavome pas savo
ką parašė.Ji paliko ir policijai raštą.Tu čia su sa
gerąją tetą saulės nubronzintais veidais ir atostogi vo vestuvėmis užvirei visą nelaimų.Tu tyčia taip da
nių dienų nuotaika,ji bučiuodama mus sakydavo!
rei,kad tau liktų jos turtas.Kai vėlai grįžau iš ki
- Nei dangus,nei žemė judviejų nebelšskirs!..
no,tetą radau nusižudžiusią.Policija ir daktaras jau
Ir jos laiminami mes tą vasarą atšventėme sužieduo buvo,ir jie laukia naujuosiuose namuose.Einu pasakyti
tuves. Vedyboms laiką teta Zita numatė mūsų susipaži
Jiems,kad tu Jau esi.- ir Ji.lyg vaiduoklis,išnyko
nimo metines-ateinančias Velykas.Joms ruošėmės mes ir iš kambario.
Tuo laiku,kai triūsiau prie apalpusios.į valgomąjį
ypač mus pamilusi teta ir kuprė Veronika.
įėjo du kriminalinės policijos valdininkai ir įsakė
Zuikio šuoliais prabėgo ruduo ir žiema.Išaušo pa
man tuojau eiti su jais.Aš maldavau juos palikti mane
vasaris,ir su juo artėjo mūsų visų laukiamoji diena.
Verbų sekmadienį,nusisamdąs automobilį,išvažiavau
bent tol,kol apalpusį©ji atgaus sąmoną,bet man buvo
su sužieduotine kviesti vestuvėms artimųjų.Grįžome
atsakyta,kad ja pasirūpinsiąs gydytojas ir aš būva®
beveik jėga nuo jos atplėštas.
vidurnaktyje ir,kaip paprastai,abu bėgome pas tetą
Zitą pasidalyti kelionės įspūdžiais.
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Daubaras

Buvau suimtas,tardomas ir pagaliau teisiamas.Mane
kaltino suvedžiojimu šeimininkės,kuri,nepergyvenusi
mano apgaulės, nusižudė, j.ano byloje, sukėlusio je visa
me miešte sensaciją,svarbiausių liudininku buvo Vero
nika.Teismo dieną salėn susirinko,kaip paprastai to
kiose bylose,minia smalsuolių.
Mano sužieduotinė buvo pirmoji liudininkė.Akimis
gaudžiau jos žvilgsnį,bet didžiausias nustebimui,ji
vengė pažiūrėti į kaltinamųjų suolą.Buvau galutinai
palaužtas,išgirdąs tokius jos žodžius!
- Bone teisėjau,biauresnio žmogaus žemėje,kaip šis
kaltinamasis,aš neįsivaizdavau.Jis per vieną vasarą
sugriovė gyvenimą trims moterims! savo šeimininkei,
kuri jam buvo antroji motina,Jis Ją šlykščiai suve
džiojo.xr Ji,nepakėlusi gėdos,pasirinko mirtį! nelai
mingajai veronikai ir man.prieš metus aš šį žmogų
nuoširdžiai pamilau.nežinodama Jo santykių su miru
sią Ja. riešą,visą laiką,iki paskutinės dienos teta
nė karto nei žodžlu.nei elgesiu neparodė nepasitenki
nimo,kad aš įsibroviau į jų tarpą.Priešingai,Ji darė
visą,kad tik greičiau mes susituoktume.J i ruošėsl.nesigailėjo išlaidų ir buvo lyg tikra motina.Aš taip
pat nė karto nepastebėjau jo naktinių lankymus! pas
tetą Zitą,apie ką ji man parašė savo paskutiniajame
laiške.Tačiau nusižudžiusios skrodimas ir veronikos
pasakojimai parodė,kaip biauriai jis Ją ir mane apgau
dinėdavo.
- Ar kaltinamasis niekad nėra tamstai kalbėjus apie
šeimininkės turtą,- paklausė teisėjas liudininkės.
- nabai retai,ir tai dažniausia juokais.Tik kai mes
grįžome iš jo tėviškės,jis man pasakė,kad mūsų vestu
vių proga teta Zita įteiksianti Jam dalies naajojo
namo nuosavybės dokumentus.
- Ar mirusioji niekad ramstai neišsitarė,kad Ji my
linti tamstos sužieduotinį ir kad laukianti nuo jo
kūdikio,- vėl paklausė teisėja s.
- Ne. Apie tai Ji niekad nekalbėjo.aš viską sužino
jau tik po Jos mirties.liesa,kaip dabar viską prisi
menu, ji paskutinėmis dienomis buvo stačiai dirbtinai
linksma ir nepaprastai duosni.Vieną dieną,kai su ja
ėjome mano vestuvėms apdaro pirkti,ji pasakė!
- Tau ir Juozui man nieko negaila.nai aš ruošiuosi
jūsų vestuvėms,man atrodo,kad tarsi aš pati rengčlausi prie altoriaus.
Dar po kelių klausimų mano sužieduotinės parodymai
baigėsi.Ji žvilgterėjusi į mane,piktai pasakė!
- Ištvirkąs žmogžudy!.. Ir šaltai.nuėjo nuo teisėjų
stalo.Jos liudijimas ir ypač paskutinieji žodžiai taip
pribloškė mane,taip pažemino,kad aš jaučiausi visai
palaužtas ir,nematydamas realios pagalbos,vos laikiau
si nepravirkąs.Sunku nupasakoti šią tuštumą,kuri už
gulė mano sielą ir širdį.Beprasmiu žvilgsniu nusekiau
mano viltį ir laimų nusinešančių liudininką ir tuo
pačiu žvilgsniu kvailai šypsančiųjų smalsuolių minio
je ieškojau ,užuojautos ir teisingumo.Tačiau bejausmė
šimtagalvė salė prapliupo Juoku,kai prie teisėjų sta-
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"Britanijos Lietuvis"

kad žinios iš Vokietijos nėra
džiuginančios-knygų leidimas
ten diena iš dienos sunkėja,
ir galvoti,kad galų gale ateis
laikas,kada knygos ten negalės
būti spaasdinamos.Tad svarbu,
kol dar galima,atlikti galimai
certų,chorąs turėjo progos pa didesnį darbą.Zinoma,norint
dainuoti ir condono BBC radiknygas leisti,reikia,kad kas
jofone.
nors jas pirktų.Kaip teisingai
Vėliau chorą perima vesti
p.K.Barėnas pastebi,Anglį joje
p.J.Mašanauskas,bet po poros
lietuviškoms knygoms šiokia to
duotų koncertų,choras ir tau
kia rinka būtų,jei kas nors jų
tinių šokių grupė perorgani
parūpintų ir pasiūlytų.
zuojanti ir vėl grįžta į buvu
P.K.Barėnas siūlo skyrių val
sio dirigento p.Pr.Džekčioriaus dyboms turėti nuolatinius pla
rankas,o tautiniams šokiams
tinto jus, kurie tais reikalais
susijungus su sporto grupe,va rūpintųsi. Projektas iš pažiū
dovauja p.J.Kazlauskas.
ros gana paprastas ir nesunkiai
Abi mūsų meno vienetai spar įgyvendinamas.Bet čia vėl susi
čiai griebiasi darbo,nes prieš duriame su sunkumais,kurie seks
akis stovi plataus masto Vasa po to.Pirmiausia toks platinto
rio 16-tos dienos minėjimas.
jas atsistos prieš klausimą Kaip pavyks užsibrlėžtieji
iš kur gauti lietuviškos spau
darbai atlikti,parašysia po
dos .Laikraščių klausimas susi
minėjimo.
tvarko dar gana pakenčiamai.
Pr.Rumšą.
Vokietijoje leidžiam! laikraš
čiai turi savo atstovus Angli
joje ir pakanka pasiųsti jiems
DAR DĖL KNYGŲ PLATINIMO
perlaidą,kad laikraštis būtų
siuntinėJamas.Nors ir tai ne
~Rašo - J.Digrys
visi atstovai (jų yra tiek,
Pirmame šių metų "BL" nume kiek ir liet.laikraščių Vokiet.
pakankamai greit sutvarko už
ryje, iškeldamas lietuviškos
sakymo reikalą.Kai kurie net
knygos reikalingumą ir reikš
nesiteikia atsakyti į pakarto
mę,p.K.Barėnas šaukiasi į Są
tinai siunčiamas užklausimus.
jungos skyrius,ragindamas ak
Blogiau yra su knygomis.
tyviai prisidėti prie lietuviš
Sąjungos Centro turimos knygos,
kos spaudos platinimo.
Reikalas ir rimtas,ir visom šiaip ar taip kalbėsime,yra
senos "naujienos" lietuviškų
išgalėm remtinas,tuom labiau.
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GMUEAJIfllO
PO COVENTRY PASIŽVALGIUS
1947m.vasąrą,nedidelis būre
lis lietuvių,susirado sau lai
kiną prieglobstį Coventryje ir
dauguma apsigyveno nrooklando,
hostelyje.lad minimas hostelis
ir liko iki šiai dienai visų
Coventrio lietuvių centru.
Tais pačiais metais suvažia
vusieji iš įvairių Vokietijos
DP stovyklų lietuviai nutarė
stipriau susijungti į vieną
šeimą ir visi iki vieno įstoti
į DELS-gą,kuri tuo laiku ėmė
reikštis viešajame lietuvių
gyvenime.Tada ir gimė Coventry
skyrius ir pirmuoju jo pirmi
ninku buvo p.Jonelynaa.
Skyrius buvo silpnokas,bet
dienoms slenkant susilaukiama
vis daugiau lietuvių iš Market
tiarborougk stovyklos.radidėjus
šeimai,sudaroma ir nauja sky
riaus valdyba ir skyriui ima
vadovauti p.Matulionis.
Susidaro chores ir tautinių
šokių grupė.Chorui vadovauja
p.Pr.Džekciorius.gi tautiniams
šokiams p.VI.Dargia, rer paly''
ginus trumpą laiką choras ir
tautinių šokių grupė padaro
g*žią pažangą ir neskaitant
duotų įvairiuose vietose kon

(atkelta iš 2 pusi.) _
nas kainų nokiantis,bet jas
naudokime tik ten,kur reikia.
Ne vienas geras ūkininkas, įsai'(damas,vikių į kviečius nemaišo.
J Visokių grudų mišinys tinka
tik kiaulėms.
0 mūsų dainos .Mūsų gražios,
ne tik savųjų,bet ir svetimų
jų iššlovintos dainos! 0 ką
išgirstame dainuojant mūsų
stovyklose..Visokias "Zuzana s",
"Jau sužydo"..fokstrotus,šla
gerius,© kartais nesigėdinama
užtraukti kokią vokišką ar
slavišką falaiušką.Savo ban
dies dainelė kai kam jau "nemadna".Nemedna jau "Kur bėga
Šešupė,kur Nemunas teka"...
Nors taip nesenai nuo to Nemu
nėlio krantų atklydome.Taip,
rodos,širdis ilgisi jo roman
tiško grožio.Dar tartum skam
ba ausyse Pašesuęių šienpiūvių
dalgiai,grįš tančių namo rugių
grėbėjų ir plovėjų dainos.Nu
tolome nuo Nemuno krantų.Bet
palaikykime savo,ypač jaunųjų
širdyse neužgąstamą tam kraš
tui meilą.Ją palaikysime ir
per dainas,kurios primins kiek
vieną tėvų ir protėvių žemės
kertelę.Per dainas jausime sa
vo buvusios,gyvos,žavios, o
dabar kenčiančios tėvynės ai-'
savimą.Mūsų dalinu tautos tra
dicijų žiedo,nevalia blevyzgo
ti nepagarbiai,ypač girtų sam
būry.
Mūsų istorija.
Ji mums atrodo tokia paprasta,
kasdieniška.Bet tik įsigilinki
me, įsi jauskime į Ją.Kiek ten
savo krašto meilės.Kiek pasi
aukojimo dėl tėvų žemės.Kiek

padavlmU,’Miflti‘ečlanBlų didvyri ų
galinga dvasia.Stebimės karta
is šių laikų didžiųjų galybe.
Juk anais laikais mes už juos •
buvome nemažiau galingi.Bet
tokio melo,klastos,žiaurumo
ir niekšybių,kokios pasitaiko
dabar,mūsų istorija nežino.
Auklėkime savo jaunimą taip,
kad jis žmogaus vertą nė fizi
nėj galybėj ir niekšybėse,bet
žmogaus dvasios kilnume jaustų.
Dabartinė mūsų karta pati įsi
tikino, kad smurtui ir niekšy
bei anksčiau ar vėliau ateina
galas.Mes vadovaukimės V.Kudir
kos eilėrašty paleistu šūkiu;
"Ne tas yra didis,prieš ką mi
lijonai, prispausti vergijos,
žemyn galvas lenkia..."
Palaikant ir stiprinant tau
tinį auklėjlmą,ypač ir tremty,
turime laikytis savų papročių.
Jaunimas,ypač vaikai,savo dar
buose ir žaidimuose noriai pa
mėgsta pamėgdžioti vyresniuo
sius. Jiems ir visokios svetimy
bės greičiau prilimpa.Jaunimui
reikia nurodyti,kas yra sava
ir kas yra svetima.Kokie papro
kuo jie mums
čiai yra mūsų,kuo
mum; yra
savo ir fražŪsKas
gražūŠKas mus,kaip
mus,kai; lietuvius, išaugo
atikš tina J.*
ir kas žemlna.Pagaliau atsiminkime pasakė
lės varną,kuri baltai nusida
žiusi, o kitos varnos ją išvijo
,iš savo tarpo.Ne viskas yra di
dinga ir gražu,kas šiandien
kartais madoje.
Visokių nukrypimų nuo tie
sos pas mus atnešė svetimieji.
Todėl melą,apgaulę,klastą,ža
lingus ir svetimus papročius

atmesKime.Didžiuokimės esą lie
tuviai ir elkimės taip,kas ir
svetimieji mumis gėrėtųsi.
Tautinis auklėjimas turi
prasidėti nuo pirmųjų vaiko
ištartų žodžių.Jau vaikų dar
želio lietuviukai turi žinoti,
kad jie yra lietuviai,kad jų
tėvynė yra Lietuva,kad mūsų
šaly Nemunas teka,kad ten vi
si lietuviškai kalba ir dai
nuoja,kad mūsų sostinė yra Vil
nius, kad dabar ten svetimieji
šeimini nkauja ir t.t.
Lietuvis turi užaugti su
tvirtu,užgrūdintu,nepalaužiamu
būdu,kad atsispirtų visokiom
svetimom vėtrom,kurių gyvenant
svetur labai gausu.
Tačiau atsiminkime,kad mes
esame ne tik lietuviai,bet ir
europiečiai.Gyvendami svetur
turime_santykiauti ir su sve
timaisiais.Ką pastebėją pas
juos gero ir mums naudingo,
galime Iš jų tik pasimokyti.
Tuo tik praturtinsime lietuvių
tautos lobyną.Juk tokią progą
santykiauti ir stebėti sveti
mas tautas retai turėsime.Nors
mes ją turime per prievarta,
bet išnaudokime progą,stebėki
me ir mokykimės.Ką pastebėsime
mums netinkamo ir žeminančio,
taip pat pasimokykime,kaip ne
turi būti.
Šio straipsnio apimtis lei
do tik šias retas gaires nus
maigstyti mūsų tautiniam auk
lėjimui tremtyje.Šiuo reikalu
turėtų nuolat ir nenuilstamai
rūpintis kiekvienas sąmoningas
tremtinys lietuvis.

LIETUVIŠKOJI

ŠEIMA

Kai Marija ir Juozapas,gręž
iami iš Jeruzalės šventyklos,
pasigedo Kūdikėlio Jėzaus,"su
grįžo Jo nejieškodami į Jeru
zalę".!! kai atrado Jį sėdintį
mokytojų tarpe.tesiklausanti
knygų rinkoje.Bet kur gauti
pereitų metų naujausias knygas-leidinius.Kur gauti repre
zentacinės "Lithuania Country
and Nation".
Tad pirmiau negu turėsime
platintojų tinklą,galimai cen
tralizuokime knygų ir laikrefi61ų atstovavimą.sudarydami. są
lygas busimiems platintojams
lengviau apsirūpinti paskuti
nėmis mūsų spaudos pasaulio
naujienomis. _________ ____

PAMALDOS

BARNSLEY parapijos bažnyčio
je vietos ir apylinkės ( Don
gas tari o ) lietuviams pamaldos
įausto 30 d. apie 11,3o vai.

jų ir juos beklausi ne Jan tį,nus
tebo .Motina gi Jam tarė;
- Sūnau,kam mums taip padarei.
Štai,Tavo tėvas ir aš su skaus
mu jieškojova Tavęs (Lk.2.48)
Tėvai visuomet rūpinasi,kur
yra jų vaikas.su kuo draugauja,
kur užsibūva.Jie saugoja ję,no
rėdami užbėgti už akių galimam
paklydimui,blogai kitų įtakai.
Tremtyje lietuviškoji šeima
pergyvena įvairius sunkumus.
Tačiau ne tiktai materialiniai
rūpesčiai spaudžia tėvų pečius į
dar labiau reikia kovoti su mo
raliniais pavojais,kad šeima
nesuirtų,kad nebūtų sulaužyti
ištikimybės pažadai,kad nebūtų
nuskriausti vaikai.
Kai tėvas užmiršta savo pa
reigas, negalėdamas kasdien pa
simatyti su žmona ir vaikais,
kai motina nevertina ištikimu
mo priesaikos,kai vienas neži
no antrojo kelių ir gyvenimo,susi rūpinus i Kūdikėlio Motina,
tartum,klausia;
- Sūnau,dukra,kam taip darai.
Tavo dangiškasis Tėvas ir moti
na su skausmu jieškova tavęs..

LIETUVIAI ANGLIJOJE
RUOŠKIMĖS RYTDIENAI IR BŪKIME RYŽTINGI SAVO ATEITIES KALVIAI!
Į DARBĄ

VISI

PETYS į

PETĮ!

Tautiečiai! Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos visuo
tinas narių-atstovų suvažiavimas nutarė ryžtis dideliam,bet
Labai svarbiam darbui,- įsigyti condone LIETUVIŲ NAMUS,kurie
ateityje turės suvaidinti milžinišką vaidmenį tautiniame dar
be.Kiekvienąs sąmoningas lietuvis junta tą reikšmę ir reikalin
gumą tokios savos gūštos,ypač šiais sunkiais laikais,bet to dar
maža.Visi aktyviai dirbantieji lietuviai turi išjudinti visą
plačiąją lietuvių masę D.Britanijoje,kad bendros talkos rezul
tate pasiektume užsibrėžtąjį tikslą.NeatĮdėliokime nei dienaistokime visi talkininkais darban-pirkime Namų akcijas,raginkime
visus lietuvius savo įnašais remti tą didįjį darbą!
ĮNAŠAI NaMŲ rCNDUI - Po £4- C.Sirvydas. Po £3-A.Bulkšas,P.Laurušonis. Po £2-A.Garkauskas,V.Urbanavičius,A.Marma,B.Urbanavi 
čius, A.Mendeika, J.Jankūnas,K.Kubilius,P.Ivanauskas.
Po £1-S.Krasauskas,A.Telyčėnas,J.Balčius,J.Vinclūnas,R.Blažys
A.Grinkevičius,a.Balčiūnas,S.Kęsgailą,J.Latakas,J.Pagareckas
(£1.10.o). J.Oginskienė,M.Augustaitienė,R.Augustaitytė.

Palangos jūra.

lo pasirodė nauja liudininkė - kuprė Veronika,ranko iškeliavusi Amerikon,nepalikdama man nei laiško,nei
ti ir matyti mane kitą mylint,tu nors dabar,atsiųsk
se laikydama naujagimį.Salė nurimo,ir Veronika,atli vilties kada nors susitikti ją.
man tiesos angelą! Nors dabar,kada mus skiria gyvybės
kusi priesaikos apeigas,verkdama prabilo!
Keletą dienų ieškojau Veronikos,bet ir ši taip pat ir mirties slenkstis,atverk tą baisią paslaptį,slegian 
- Aš visko negaliu pasakoti,nes man gėda prieš tei buvo dingusi,ir niekas nežinojo Jos gyvenamosios vie čią mane visą amžių.
sėjus ir visus žmones.Mes labai gerai visi gyvenome
tos.
Karštos maldos žodžiais aš šaukiausi jos tą vėli
>onas Juozas s
1o vesti.Prieš tai Jis
Praslinko daug metų.
nių vakarą.Dvidešimties metų prisiminimų vagos virto
mal lankydavo
leiminink^i.Po sužieduo
Mūsų kraštan įsibrovė svetimieji.Teriojo krašto
viena paskui kitą,ir juose paskendęs aš,mistikos ry
tuvių jis ateidavd tik naktimis.Seimininkės miegama
turtą ir žmones.Kauno visuomenė bolševikų ir vokiečių šiais susi Jungęs,gyvenau praeities dienas su paslaptįjame jie gerdavo konjaką,ir keletą kartų girdėjau Jų okupacijų metu vėlinių dienomis rinkdavosi kapinėse.
amžinybėn nusinešusią teta Zita.
aštrius ginčus.Ponas Juozas reikalavo šeimininką,kad. Tą mirusiųjų pagerbimo vakarą čia įvykdavo būdinga pa
Keli aštrūs šūviai,nuaidėję Trakų gatvėJe,nukirpo
ji užrašytų Jam visus namus,kitaip jis iš mūsų išei vergtos tautos demonstracija prieš okupantus.Iki vė mano vizijas,ir tebeklupodamas mechaniškai pasukau
siąs ir visa paskelbsiąs laikraščiuose.Prie žmonių
lyvos nakties buvo giedamos šventos giesmės,draudžia  ton pusėn galvą.Tuo pačiu metu iš gatvės nematomos
Jie vienas kitam buvo labai malonūs,bet,kai likdavo
mosios patriotinės dainos,sakomi už laisvę kritusiųjų re irk© w permetė į kapines lagaminą,o įkandin pamačiau
dviese,- visaip būdavo.Kai jis gerokai išgerdavo,
garbei pamokslai ir karštos patriotinės kalbos.Vėli
per tvorą lipantį siluetą.Šūviai pasikartojo,ir tam
grįždamas į namus,užsukdavo ir pas mane.Taip buvo
nių vakaras raudonajai ir rudajam įsibrovėliui suda
sus šešėlis,tarsi gerai surištas pėdas,šnektelėjo į
keletą kartų.Ir štai dabar aš nuo jo turiu dukterį
rydavo daug rūpesčių,ir Jų šnipai,agentai ir visas
patvoryje supūstus rudens lapus.Šešėlis pasikėlė,čiu
ir prašau poną teisėją išteisinti jį ir priversti jį saugumas tą vakarą apspisdavo mirusiųjų miestą.Vėli
po lagaminą ir viena koja pašokąs kapinių gilumon,
vesti mane.Aš viena to vaiko neįstengsiu užauginti.- nėms ruošdavosi pavergtos tautos pogrindžio jaunimas, vėl staiga sukniubo.į mano ausis atsimušė aiškus mo
Po šitokių jos parodymų visa salė ūžė ir kvatojo,
ruošdavosi ir okupacinis saugumas.
ters šauksmas!
įsilinksminusi minia buvo pašalinta,ir toliau teisė
1943 metų vėlinių vakarą purkštė smulkutis lietus.
- Lietuvi,gelbėk!
jas smulkiai klausinėjo prie uždarų durų.Veronika
Vos pritemus į Vytauto prospektą kapines rinkosi viso
Keliais šuoliais pripuoliau prie sužeistosios.
taip vaizdžiai ir įtikinamai viską pasakojo,kad aš
Kauno ir priemiesčių gyvento jai,nešini gėlėmis,vaini
-Imkite lagaminą ir greitai bėkite iš Čia.Mane ve
buvau apimtas siaubo ir visai pastyręs.Kai vienu me
kais ir žvakėmis.Jie visi ėjo pagerbti mirusiųjų ir
jasi gestapas.lagamine "Laisvės Kovotojas". Bėkite!
tu nesusivaldęs šūktelėjau, pertraukdamas jos žodžius’. pasisemti stiprybės iš tų,kurie žuvo tam,kad kiti gy Greičiau,greičiau! - kalbėjo sužeistoji ir negalė
"Veronika,kaip tu Dievo nebijai!",ji šlykščiai šypso ventų.
dama atsikelti ėmė šliaužti pirmyn.
damosi atsikirto!
Žemą ir niūrų rudens dangaus skliaustą ir kapinių
-Kabinkitės ir tvirtai rankomis laikykitės,- pri
-Ar tu bijo Jai,eidamas tą pačią naktį pas tris mo
apylinkes buvo nušvietusi jūra mirgančių žvakių pa
tūpęs pasakiau sužeistaJai.
teris! . .
švaistė.
Ji apvyniojo mano kaklą rankomis,ir aš su keistu
Prieš mane buvo faktai ir liudininkai.Aš tik vie
Po iškilmingų pamaldų prie Žuvusiųjų Karių pamin
kroviniu ant nugaros ir lagaminu rankoje pasileidau
nas žinojau,kad esu nekaltas,kad esu velniško keršto klo pasitraukiau į nuošalesnę kapinių vietą-degdamas
kapinių gilumon.
ar paties šėtono sugalvoto baisaus pavydo auka.Mano
žvakes tiems,kurie buvo išblėsę gyvųjų atmintyje.Taip
Bale! mūsų galvas piktai cyptelėjo oras,ir nuo
teisinlmosi žodžiai,priesaika ir maldavimai supliuško beklaidžiodamas,užsukau į savižudžių kapus.Čia degan tvoros poš^kėjo mūsų pusėn šūviai.
prieš apčiuopiamus nukentėjusiųjų ir liudininkų paro čių žvakučių buvo žymiai rečiau,ir tik kur-ne-kur klŲ
- Nebėkite į šviesą. Ten pamatys žmonės,ir mes žuvę.
dymus .Atsižvelgiant į tai,kad teta Zita policijai pa pojo tamsoje besimeldžiančiųjų siluetai.Užsidegęs pas Lįskite į šią kriptą,kol dar niekas nepastebėjo! liktame rašte prisipažinusi,jog Ji pati,negalėdama
kutinę žvakę,bridau per sumirkusius lapus.Siauras ta kalbėjo Ji į ausį kai aš,peršokęs kapą.bėgau pro vi
pergyventi mano sutuoktuvių ir mano padarytos jai
kelis
nuvedė mane į pat kapinių patvorę.Buvau besiren duje menkai apšviestą atdarą rūsį.Per žemą surūdiju
skriaudos,nusižudanti ir prašanti nieko už tai nekal giąs atgal,kai
žvakės šviesoje mano akys užkliuvo juo sią virpėtų tvorelę permečiau lagaminą, kuo nugaros
tinti,vis dėlto teismas nuteisė mane šešiems mėnesia do marmuro antkapyje
nusilaužusi sužeistoji įsitvėrė geležinių vįrpstų.ir
užrašą!
ms paprasto kalėjimo.Šeši mėnesiai ar šeši metai po akimirkos ją pasodinau ankštame rūsyje tarp dvie
"A.A.Zita Kildukienė,tragiškai mirusi 1926m.
tada man buvo vistiek! aš jaučiau,kad kažkokia pikta
jų karstų.
balandžio 9 d. Mūsų nuodėmės yra diuelės,
Jėga sugriovė mano gyvenimą ir mano vardas buvo suttry
Gelsvai dažytos metalinės rūsio duris uždaręs,už
bet Jo gailestingumas beribis.
tas dumbluose.Tačiau du didieji gyvenimo chirurgai pūčiau ant karsto stovinčias žvakes ir kreipiausi
Veronika"
laikas ir Jaunystėtbuvo mano pusėje.
Nepajutau,kaip man sulinko kaliai ir aš ėmiau mels tamsoje į merginą!
Žmonės domėjosi naujais įvykiais ir naujomis bylo
- Manau,kad šičia Jie neras mūsų.
ti
s.
Mano vaizduotėje vienu kartu iškilo dianos,gyven
mis. Pusės metų laikas buvo aptrynęs mano bylos garsą,
- Ateikite arčiau,noriu paspausti tamstai ranką už
tos
tetos
Zitos
pastogėje.Savo
ausyse
girdėjau
jos
ir aš,nenorėdamas savo pasirodymu atgaivinti pfcktų
pirmąją pagalbą,- tyliai šnibždėjo sužeistoji.
aiškų
ir
daugelį
kartų
kartotą
prašymą
’
,
nepalik
manęs
liežuvių,pasitraukiau iš laikinosios sostinės į gilų
Atkišau dešinę ir tamsoje tarp dviejų karstų uzžprovincijos užkampį.Tik po keliolikos metų grįžau Kau vienos!
čiupau mažą šiltą jos ranką.Ją laikydamas paklausiau!
Besimelsdamas
ėmiau
galvoti,kokia
nežemiška
jėga
nan, kuris galutinai tada buvo užmiršęs mane ir mano
at tamsta labai pavojingai sužeista.
privertė ją taip nupulti ir už ką ii man taip žiauriai
žiaui — nelemtą bylą.
- Grybštelėjo koją virs kelio.Skausmą tik dabar pra
Kalėjime būdamas rašiau nekaltai mane pasmerkusiai kerši jo.Mano žvakė baigė degti,o as vis meldžiausi
prie kapo,tarsi tą vėlinių vakarą norėčiau patenkinti dedu Justi.Visa bėda,kad koja tokia šanki,Jog aš Jos
sužieduotinei,tačiau visi laiškai grįždavo.Ji,matyti,
pakelti neįveikiu.
mirusiosios prašymą - nepalikti Jos vienos.
- Ar ras Jie mus šitame karste,ar neras,bet pirmiau
■ buvo įsitikinusi mano nusikaltimu ir užsispyrusi ty
širdyje daugelį metų nešiotas apmaudas Jai su sia
reikia kaip nors sustabdyti kraują.
lėjo.Toks Jos elgesys man buvo skauaus,ska udesnls ir
tirpo,ir mintimis prašiau ją atleisti,nes jos pasirin
už teismo sprendimą,ir dėl to buvau įkrit
ktasis kelias buvo baisesnis už mano Širdgėlą.
( bus daugiau )
Tik laisvėn išėjęs sužino jau,kad ji po ge.
- Jei tavo meilė buvo galingesnė už tavo norą gyyen-
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BŪDAPESTAS. Vengrų vyriau
sybė yra pasiryžusi paskubin
ti Kardinolo Mindszenty,kuris
buvo suimtas prieš 3 savaites,
bylą.Visame krašte komunistai
renka parašus,kad vyriausybė
APIE
ATSILANKYMUS
VOKIETIJOJ
griežčiausiai nubaustų Kardi
nolą.Bet tuo pat laiku liaudis
KAIP
DARYTI
reaguoja priešingai.Visos baž
nyčios yra nuo ryto iki vėlaus
Pasitaiko,kad kai kurie EVW darbininkai nori laikinai
vakaro sausakimšai prikimštos
atsilankyti Vokietijoje - atostogas praleisti,ar giminių ap
maldininkų,kurie meldžiasi už
Kardinolo saugumą.Prie kiekvie lankyti. Lis tavos Pasiuntinybė dažnai gauna užklausimų,kas rei
no pakelės kryžiaus galima ma kia tokiais atsitikimais daryti,kur kreiptis.Žemiau tas žinias
paduodame:.
tyti klūpančias moteris.Dery
Pirmiausia reikia įsigyti tris dokumentus - laikiną kelio
bos, kurios buvo pradėtos tarp
nės dokumentą,vizą ant to kelionės dokumento grįžimui atgal ir
kelių Romos katalikų.,vyskupų
ir Vengrijos vyriausybės,nutrū karinį leidimą įžengti į okupuotąją Vokietijos zoną.Kai šie
trys dokumentai bus gauti,tuomet kelionės bilietai gali būti
VARŠUVA. Lenkijos naujame
ko.
VAŠINGTONAS. Naujasis AmeriRHODES. JTO tarpininkui Dr. gaunami kiekviename Kelionės Biure (Travel Agency),kaip pavyz
kos Valstybės Sekretorius ____
Dean biudžete išlaidos krašto apdžiui,per Thomas Cook biurus,kurie yra beveik kiekviename di
Bunche padedant,tarp Izraelio
Achešon°perima""pareigaš''iš MarU saugos minister! Jai padidintos
desniame mieste.
ir
Arabų
valstybių
atstovų
pra

65
nuošimčiais.
shallio sausio 20 dieną,Sena
kur reikia kreiptis dėl paminėtų dokumentų gavimo
sidėjo
pasikalbėjimai
dėl
tai

b
ERLTNAS.
Britų
karo
guber

to užs.reikalų komitetas paskos Palestinoje.
natorius Sir Brian Robertson
1. Gavimui laikinojo kelionės dokumento (Temporary Travel
VARŠUVA. Tarp Britanijos
įsakė konfiskuoti Britų zono
DocumentJreikia kreiptis sekančiu adresu - Home Office Immigrair Lenki jos pasirašyta preky
je visus Sovietų leistus spaution Branch,271 High Holborn,London,W.C.1.
bos sutartis,kuri numato 260
sdinius ir filmus.
Pastaba- Turimos kortelės PWI/DP Card nėra kelionės
tūkst.svarų
vertės
prekių
mai

J'RANKFURTAS. Du Amerikos
dokumentas.
nus
tarp
šių
dviejų
valstybių
kareiviai,kurie prieš mėnesį
2. Gavimui vizos atgal grįžti reikia kreiptis šiuo adresu!
_______
5
metų
laikotarpyje.Britani

perėjo sieną,dar yra Čekų po
Passport Office,Foreign f/ationals Department,2 Queen’s Gate
ja gaus didelį kiekį bekono,
licijos tebelaikote! .
Buildings,Dortmouth Street,London,S.W.l.
kiaušinių ir medžio mainais
VIENA. Dviejų čekoslovakųPastaba - Negavus ant kelionės dokumento šioa vizos,
už vilną,gumą,žibalą,mašinas
šnipų,kurie rinko žinias apie
besilankantis Vokietijoje negalėtų atgal
ir kitus pramonės gaminius.Bri
Britų kariuomeną Austi joje,by
sugrįžti.
tanija taps viena iš stambiau
la prasidėjo Britų karo teis
3. Gavimai karįnio leidimo įžengti į okupuotąją Vokietijos
sių Lenkijos prekybos partne
me Vienoje.
zoną (.Military Permit' for Entry to the occupied zone) reikia
LAKE SUCCERS. JAV-bių ats
riu.
kreiptis sekančiu adresu - Military Permit Office,20 Princes
nUKARESTAS.
Par Gardens,London,S.W.7.
tovas J.T.0-joje apkaltino 0Nel Barbo Minister!ja.net jos atstovai vietose neturi
landiją bandymu panaikinti In lamentas priėmė įstatymą,kuris
. AZr. Dean Acheson
savo griežtomis bausmėmis pri
donezijos respubliką.Saugumo
nieko bendro su šitų dokamentų išgavimu.Kelionės ten ir. at
kelbė dalį Achesono slapto pa Tarybos posėdyje jis pareika
mena karo stovio įstatymą.Ypa
gal turi būti apmokėtos pačių keliautojų.Pasiuntinybė,dėl per
rodymo,kuris vaizduoja naujo
lavo nustatyti datą,kada Olan tingi karo teismai turės tei
sonalo trukumo,negalės šiais reikalais rūpintis.Kiekvienas
Valstybės Sekretoriaus pažiū
norįs keliauti turės pats asmeniškai,pasiėmus gerai mokantį
dija privalo perleisti valdžią se pasmerkti mirties bausme
ras į komunizmą.Achesonas yra Indonezijos Jungtinėms valsty už sabotažą pramonėje arba že
angliškai asmenį,šiuos reikalus atlikti.
pasakąs! "Pagal mano pažiūrą,
mės ūkyje.Reik pastebėti,kad
bėms.Atstovas taip pat apkal
LIETUVOS PASIUNTINYBĖ LONDONE
komunizmas,kaipo doktrina,yra
Sovietų Sąjungoje oficialiai
tino Sovietų vyriausybą,kuri
ekonomiškai pražūtingas lais
bandžiusi neversti respublikos mirties bausmę yra panaikinta.
» juk Anglija arčiau nuo tėvynės
vajai bendruomenei,žmogaus tei vyriausybą.Jis pasakė!"Niekas
lir anglai daug malonesni žmosėms ir pagrindinėms laisvėms. neabejoja,kad Indonezijos ko
Komunizmas,kaipa agresyvus fak munistai veikia pagal Maskvos
’nės.
.
Klimatas visai pakenčiamas,
torius,pasaulio valdyme yra
instrukcijas".
įt nors dabar pas mus yra vasara.
pražūtingas nepriklausomoms
LONDONAS. Per gaisrą Sovietų
M Būna dienų,kada temperatūra pavyriausybėms ir laisvoms tau
ambasadoje,Londone,mirtinai ap
E siekia 36 Laipsnių celzijaus.
toms".Sena to komitetas nutArė degė vaikas,nes Raudonosios
R1Gamta pilna žalumynų,gyvenimas
vienbalsiai patvirtinti Ache
Armijos karininkai neturėjo
* verda visur,tik reikia pinigo.
sono paskyrimą Valstybės Sek
įsakymą leisti anglų ugniage
Kaip gyvenimas atrodys vėliau,
retoriumi .
siams įeiti į degančius namus..
parašysiu "Britanijos Lietuviui
BEIEŠKANT LAIMES KITUR
L.Kančauskas
g
Jungtuvių
proga
sveikinu
Mielus tautiečius
Darbo klausimas visai neakp. JUOZĄ RCMANSKą ir
Būdami Europoje dažnai skai tusius-darbo pasiūla yra nepap
p. JONIKĄ MOTIEJŲ ir
tome
laikraščiuose
straipsnius
p.Adeią SVOTELYJE,
rastai didelė, tačiau,laimingas
p. INKRATAITŲ DANUTĘ,
apie Argentiną ir galimybes ten
sukūrusius lietuvišką šeimą, I sukūrusius lietuvišką šeimos I įsikurti.Dauguma tų straipsnių yra tas,kuris moka kokį amatą.
| židinį ir linkiu kuo geriauTas iš pirmos dienos gali gau
daug laimės ir šviesaus gy
Sausio 17d.buvo sušauktas
nusako,kad ten kone rojaus kam ti gerai apmokamą darbą.Amato
S sios laimės jų šeimyniniame
venimo linki
Pabėgėlių Teisių Gynimo Komite
pelis. Gi tie kurie rašo niekuo nemokant,tenka sunkiau dirbti
gyvenime,
to posėdis.kurio prez.yra Lor
Kun.Alf.Petraitis,
met to negali parašyti,ką per
ir mažiau uždirbti.
Kazys Kanapkis iš
V. Urboną s,Leveriai,Lau
das Halifax’as,o pirmininku
gyvena ir pamato ten ką tik nu
Ola jokios Darbo Ministeri
®
Pajavonio.
Lordas Beveridge ir kuriam pri
raišiai ir Cipkai.
vykus .
jos nėra,-dirbk ką nori ir keisk klauso daug įtakingų parlamen
Dar Vokietijoją būdami ir
darbą
kada„nori.Gi
darbdavys,
UŽSIPRENUMERUOKIME LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ
(vilkdami sunkią tremtinio naštą išlaikąs darbininką nuo 1 iki ~ to narių ir visuomenės veikėjų,
apsvarstymui EVW teisinės ir
(stengiamės kaip greičiau iš ten
Pinigų reforma Vokietijoje pakirto lietuvių tremtinių finan išvykti.Na ir išvykome,vieni į 6 mėn.ir,norėdamas jį atleisti, ekonominės padėties šiame kraš
turi
jam
išmokėti
kompensacijąsinį pajėgumą! dabar ne tik atskiri lietuviai,bet ir jų centri Belgiją,kiti į Angliją ar kur
te. Dalyvavo visų EVW tautybių
trijų mėnesių algą. Didelė da
nės organizacijos nebepajėgia vykdyti sumanymų,kurieras reikia
kitur.su viltimi gyventi ir kur• lis senųjų imigrantų,per darbą atstovai.Lietuvius atstovavo
DELS Pirmi ninkaa P.B.Varkala.
stambesnių piniginių sumų.Taip yra ir su spauda-jei periodiniai -tis.O ten,jau atsigavą nuo bado
Apsvarsčius- padėtį,buvo priei
leidiniai dar šiaip taip ir paliko savo gyvybą,jei dar pasiro
pa jutome,kad žmogui jau nebeuž ir taupumą, įsigijo dirbtuves,
namus ir kitas nuosavybes.Kiek ta nuomonės,kad galutinam nus
do viena kita pigesnio spaudos darbo knyga,tai jau kitaip yra
tenka vien sunkiai dirbti ir
viena s nuoširdžiai pataria ko
tatymui EVW darbo ir kitų tei
su didesniais ir specialiais spaudiniais.Čia kalbama špie
pavalgyti - ateina senatvė ir
LIETUVIŲ KALBOS VADOVĄ,
kyla klausimas ką gi veiksi ta griebtis.Čia užsieniečiai trak sių, būtinai reikalinga Parla
tuojami
lygiai
su
vietinais.
mente priimti atitinkamą įsta
kuris ir savo stambumu)apie 30 spaudos Lankų),ir spaudmenų įvai da,kai tau vieną gražią dieną
rumu, ir kirčiuotomis raidėmis sunkina išleidimo darbą ir sudaro pasakys - tamsta darbui jau ne Čia žemės ūkis,daugumoje,aplei tymą. Sudarytas Komitetas,kurio
uždaviniu bus paruošti tokio
tokias stambias išlaidas,kurių joks atskiras leidėjas dabar pa betinki. .Todėl ir visai supran stas .Vyram ja pramonė,todėl į
kelti negali.0 gimtosios kalbos vadovo mums reikia.Jei reikia,
įstatymo projektą .kuris po
tamas noras ieškojimo geresnė s ūkius niekas neina dirbti.Matai turime ir žūtbūt išspausdinti.Todėl Švietimo ir Kultūros
to bus patiektas Parlamentui
vietos,kur būtų galimybės pasi šinų nėra,viskas dirbama ark
liais.
Taryba,suprasdama to reikalo svarbumą,kviečia visą mūsų bendruo- ruošti senatvei,jei ją tektų
svarstyti.
Baigdamas noriu priminti,
meną prisidėti prie tos reikšmingos knygos išleidimo.Čia negali ' tremtyje praleisti.Ogi ir ne
Sausio
22d.8,15 vai.Londono Lie
kad
visi
tie,kurie
ruošiasi
pa

me pavaizduoti tos knygos visiškai aiškiai.Tačiau duodame duo
laimės atvėjų negalima išleis
tuvių bažnyčioje bus egzekvijos
menų, iš kurtų kiekvienas galės susidaryti sau apytikrį vaizdą.
ti iš akių. Tačiau mes "keliau- likti Angliją,turėtų pirma ge
už a.a.Petro Adomavičiaus vėlą.
1) Lietuvių kalbos vadovas nėra nei mokyklinė,nei praktinė įprai ■tojai" labai retai tepagalvoja- rai ir labai gerai apgalvoti.
Londono lietuviai sportininkai
Kas dirba Anglijos fabrikuose
to pobūdžio gramatika,kurią reikia "kalti". 2)To vadovo tikslas me,- ar mes,nemokėdami jokio
kviečiami atsilankyti į pamaldas
ir gyvena privačiai,tam nėra
duoti mūsų bendrinei rašomajai ir šnekama jai kalbai taisyklingu ' amato,galė sime rasti ten ge
jokio
reikalo
vykti
kitur,nes
mo gaires. 3)Todėl vadovo programiniais dalykais eina! garsų
Kun.Alf.Petraitis praneša,kad
resnes sąlygas,nei čia...
daryba ir tartis,rašyba ir raidynas,rašybos rūšys,garsų rašyba,
yra pakeitus gyv.vietą.Naujas
Keliaujant teko kalbėtis su visur ras tą patį..nes uždar
didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymas,žodžių dalių kėlimas,žodžių
jo adresas yra-Rev.Alf.Petrai
 biai nedidesni,ar lygūs,o pa
Ispanijos, Port u^alijoa,Brazili
' ‘
talpų
trūkumas
verčia
susispaurašymas kartu ir skyrium,svetimybių rašymas, ir t.t. II-oje da jos ir'kitų
tis, St.Catharine’s Park Rd.
ir kitų kraštų darbininkais
darbininkais)
’
dus
gyventi
ir
brangiai
mokėti
lyje- lietuviškų ir svetimų žodžių didelis rinkinys,kuris pa
Prome, Sam.
'
kurie nusako,kad paprasto dar
už blogas patalpas. 0 be to.
vaizduoja vartotinus ir nevartotinus žodžius,taisyklingų žodžių bininko uždarbis yra lygiai
rašymą,kaitymą,tarimą,kilme ir trumpinimą,netaisyklingus žodžių toks pat ten,kaip ir Anglijoje.
vartojimo atvejus ir t.t. viso abh dalys turi apie 1.166 mašin Tik toks skirtumąs,kad čia dar
raščio puslapius.
bininkas turi pilną judėjimo
Taigi čia turime knygą,kurios nereikės "kalti",bet į kurią
ir darbovietės pasirinkimo lai Mergaitės! Esu jaunas vyras,pa Paieškomas Vincas Matiekonis,
geidauju susirašinėti su lietu gyvenąs Anglįjoja.Prašau rašyatvėjų atvėjais teks žiūrėti-o kaip aš turiu teisingai lietu
svą. Bet tai nėra didžia usia
viškai parašyti ar pasakyti. Lietuvių kalbos vadovo autoriai
laimė...Išvadoje randi,kad ge vaitėmis, rašyti -A. V. Lady St.51 ti-HOrStos Milkorbas Wrekin
Hospital,Wellington,Salop.
Kidwelly, S.Wales.__________
yra- prof.dr.Pranas Skardži u s,dirbąs Kauno ir Vilniaus
riausia likti ten,kur pakliu
universitetuose,dabar profesoriaująs Tūbingeno universitete,
vai , žinoma, tik ne Vokietijoje. DiMESIO! Esu nedarbingas.Pragy Lietuvaitės,ne senesnės 3® m.
ilgametis Liet.Kalbos Draugijos pirmininkas,’ Jonas M.Laurinai
Kelios dešimtys Anglijoje
rašykit.Esu 34 m. rašyti tis,būvąs Lietuvos Mokslų Akademijos Lietuvių Kalbos Insthtuto dirbančiųjų lietuvių,per Argen venu iš rankdarbių,gamindamas
įvairius moteriškus rankinukus, Certificate of Identity No A
vyr.asistentas,ilgametis Švietimo Ministerijos Terminologijos
tinos Lietuvių Imigracinį Komi įsipirkimo krepšius,vyr.ir mot. 25611,Miners Hostel Sharp St.
Komisijos narys ir Liet.Kalbos D-ijos narys,’ Stasys Barzdukas,
tetą gavome leidimus įvažiuoti pinigines,portfelius.vyr.tualete Walkden, Lancs._________________
būvąs Alytaus gimnazijos liet.kalbos mokyto jas,dabar tokį pat
į Argentiną.Jų skaičiuje buvau tašęs. Gera oda,švarus darbas
Esu 27 m.Adooas ištrėmtas iš
darbą dirba Eichstdtte. Siu autoriai savo sunkų uždavinį yra
ir aš.Gavąs labai nudžiugau ir ir prieinamos kainos.Norintie
rojaus,tapąs žemės artojas.
atliką taip,kaip geriau negalima buvo atlikti mūsų sunkumuose.
po kelių mėnesių susitvarkymo, ji užsisakyti,ar informacijų
Ieškau Jevos sukurti naujam
Todėl jie gali laukti iš lietuvių bendruomenės pasitikėjimo.
sėdau į laivą,pasakydamas su
reikalu,rašo - Mr.Juozas Snepasauliui. Adomas eilinis,
Lietuviai visada supranta savo gyvybinius reikalus ir,kiek
diev Anglijai ir jos barakams. 11us, 13,Market-Place,Heywood,
Paneader Hostel, Garma.
tai nuo jų pačių priklauso,visada juos paremia visomis savo iš- Per tris savaites pasiekiau Ar
Nr .Manchester, Lancs. ■
Esu 25 m.lietuvis,noriu susigelėmls.Todėl ir šiuo atvĄju reikia tvirtai tikėti,kad musų
gentiną.Prieš lipant iš laivo
gimtosios kalbos išlaikymo reikalas bus gerai suprastas ir tin paklausia kur eisi,į Imigraci Pasiturįs,Jaunas,nevedąs lietu ražynėti su lietuvaitėmis.
Rašyti- S.Mirauskas,Paneader
kamai paremtas. 0 toji parama neturėtų būti sunki,nes ne aukos
nį hostelį.ar kur kitur.Nuėjau vis prašau atsiliepti pažįsta
prašoma,tik kviečiame stoti į Liafavių kalbos vadovo skaitytojų
Hostel, Carms.
į hostelį.Cia atėjus akys atsi mus bei pažįstamas,lietuvius
gyvenančius Anglįjoje.Taip pat Esu 21 m.lietuvis,pageidauju
ir savininkų eiles - iš anksto jį užsiprenumeruojant.
mušė į žiaurų vaizdą...Šimtai
Apytikriai apakaišluota,kad knyga gali kainuoti apie 15/žmonių,daugelis su mažais vai noriu susirašinėti su lietuvai— susirašinėti su lietuvaite.
Bet jei prenumeratorių skaičius bus didesnis,tai knygos kaina
kais, saulės kepinami,voliojasi te.Susipažinsime,patiksim,apsi- Rašvti-J.Adomaitis, Wood Lane
vesime.Rašyti-Juoząpas Kinka,
gali žymiai sumažėti.Todėl dabar nutarta imti prenumeratos po
kieme,nes pagal tvarką,patal
Hostel,Amblecote,Brierley Hill
15/-. Ta suma gan būti padidinta tik tuo atvėjų,jei nesusirin pos visą dieną turi būti užda Industrial Hostel,Wellington,
Staffs.
____________
Salop.___________________
rytos. Imigrantų daugumą suda
ktų pakankamas prenumeratorių skaičius (pav.mažiau kaip 5000)
ro italai ir rusai iš AustrlŽinokime,kad šios rūšies knygos greit nesusilauksime.Todėl
Lietuvis Kretingos apsk.Skuodo
jos.Maistas pakenčiamas.Lovos
būtų išmintinga ir tikslu.kad Liet.Kalbos Vadovą užsisakyti.
valsč.Kulų km.prašau atsiliepti -,
trijų aukštų ir po 100 vienoj
ifeife
Juo turi susirūpinti ne tik suaugą asmenys ir mokyklinis jau
gimines,pažįstamus bei artimuo
patalpoj.Laike
10
dienų
sutvar

nimas,bet ir tėvai turėtų aprūpinti juo savo vaikus,- kur nors
sius, gyvenančius Anglįjoje.Ra- |
ko dokumentus,ir eik kur nori, Syti-Alfonsas Raudonis,Industri | ir Kontinento šlavėjai tm»*- *
svetimame žemės kampe tai bus brangus gimtosios kalbos taisyk
kur akys veda...Pirmas rūpeslingumo šaltinis.Patys nepamirškime ir vaikams bylokime,kad
al Hostel,Willington,Salop.
tys susirasti pastogą.O šiuo
l4Wrbė svetimomis kalbomis kalbėti,didi gėda savosios gerai ne
metu Buenos Airese,neturint
mokėti.
"~
PASIUVAMI pagal pageidaujamą f
pažįstamų,kambarį ar butuką
Tikime,kad prenumeratą renkant mielai patarnaus Didžiosios
stilių. Brista tylias užtikrin
Britanijos Lietuvių Sąjungos skyriai.Prenumeratą pradėkime rink susirasti beveik neįmanoma.Gi
tas 4-6 sav.laikotarpyje.
Prašau atsiliepti Talatčka
ti tuojau ir tokiu nusistatymu,kad čia (Britanijoje) jos rezul buto ieškojimas, nuovargis ir
MAURICE,
jo
neradimas
taip
numuša
ūpą,
Petras bei pažįstami. Rašyti
tatai paaiškėtų per 15 dienų. Prenumeratos reikalais kreiptis
9, BURTOM ST. NOTTINGHAM
kad,tikra,kiekvienas
tuo
metu
šiuo adresu - Alfonsas
ir pinigus siųsti - DB Lietuvių Sąjunga, 2,London Mews,London
. (telef.40832) arba
gailisi palikus Angliją ir yra
Jaloveckas, N.C.B. Hostel.
Street, London,W.2.
12,NEWLAND . LINCOLN
pasiryžus gUįzti net į VookieŠVIETIMO IR KULTŪROS TAHYBA
Melbourne, Nr.York.
(telaf.Lincoln 10949)
ti ją.
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