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SAVaS N A M A S

Trumanas skelbia naują erą
Amerikos 81. kongresas pradėjo sesija

Rašo - St.Kuzminską3
Nelabai senai šio laikraščio 

skiltyse prašalaitis buvo la
bai gražiai pavaizdavęs,kas ga
lima būtų atlikti,jeigu visi 
10.000 Anglijos lietuvių glau
stųsi į vieną lietuvišką seimą 
ir atliktų savo minimalines pa
reigas.Tuo tarpu gi Sąjungos 
narių yra tik trečdalis,o šio 
laikraščio skaitytojų tik pen
ktadalis.Kurgi kiti 7-8.000 
lietuvių.Kas jie tokie!

Tais pačiais klausimais bu
vo sielotasi ir Sąjungos atsto
vų suvažiavime,spalių mėnesį. 
Ir buvo nutartai VYRAI, PAJUDIN- 
KIM ZENĄ! Stokime visi petys i, 
petį, burkimės į vi eną tamprią 
lietuvišką šeimą.Visų buvusių 
atstovų vieningumui padrąsinti 
buvo nutarta įsigyti savąjį na
mą, ir tuo pačiu kiekvieno lie
tuvio namą Londone. Nežinau 
kiek svarų jau yra suplauką į 
Namų Fondą.Iš laikrašty talpi
namų žinių tik matau,kad sva
rai plaukia ir Fondas didėja. 
Tašiau nepamirškime,kad esame 
toli iki pilno fondo,nes usu- 
plaukė gal tik šimtai,o reika
lingi tūkstančiai.Bet jeigu, 
anot p.Mašalaičio,kiekvienas 
lietuvis (o ių yra 10.000) mo
kės savo įnašą be delsimo,tai 
Namų Fondas jau būtų su kaupui

Taigi,moterys,mergaitės ir 
vyrai greičiau pajudinkime žemą! 
nešdami prašus į Namų Fondą.

Rejudinant greičiau suskam
bės Lietuvos Laisvės Varpasi

Dabar noriu kreiptis į Man- 
chesterio ir Bradford© lietu
vius atskirai.Tiesa pasakius, 
tai ir yra šio straipsnio prie
žastis ir tikslas.

Nesenai mes visi pasiskaitė- 
me.kad Manchesterio lietuviai 
įsigijo namą,o Bradfordo s-gos 
skyrius jau dairosi kur čia ga
lima būtų įsigyti gražesnį ir 
patogesnį. Kas gi iš mūsų lie
tuvių pavydi tokiems Mancheste- 
rio ir Bradfordo lietuvių žygia
ms ar sumanymams.Niekas! Padėk 
jiems Dieve'.

BET ar tik nebus Labai dide
lė klaida pradėti puoštis Viš
tytyje ar Gargžduose,jeigu pati 
sostinė yra griuvėsiuose ir 
šiukšlyne! Pagalvokime.

Tvarkingas gaspadorius-nauja- 
kuris,mažai pinigingas,pirma su
daro sau pirmos svarbos reikalų 
planą ir vykdo tai iš eilės.Jis 
neperka pirmoj eilėj šunį arba 
katą,bet perka karvę arba arklį.

Mes lietuviai Anglijoje taip 
pat esame labai trumpai pini
gingi naujakuriai.Taigi ir mums 
su pinigais tenka elgtis Labai 
išmintingai ir apdairiai.

Šia proga ir kreipiuosi į 
mielus lietuvius manchesterie-

Sausio 20 d. Trumanas pra
dėjo savo antrą prezidentavimo 
kadenciją ir. davė priesaiką.

Kada,Roosveltui mirus,Truma- 
nui teko perimti valstybės vai
rą į savo rankas, jis jautėsi 
ne visai jaukiai ir jam trūko 
pasitikėjimo,nes jis liko pre
zidentu tik dėl Roosvelto mir
ties.Gi šį kartą Trumanas jau
tėsi jau visai kitaip.Jis buvo 
pilnas pasitikėjimo ir drąsos, 
nes šiuo metu jis jau yra rink
tas JAV-bių Prezidentu.Dauguma 
amerikiečių stovi už Jį.

Trumanas savo kalboje Kong
resui parodė,kad jis labai rim
tai vertina atsakomybę,kurią tu- 
ti nešti Jungtinių Amerikos Val
stybių Prezidentas, svarbiausia 
asmenybė šioje planetoje ir šiuo 
metu. Amerika būdama pirmoji 
valstybė pasaulyje,kariškai stij 
riausia ir ekonomiškai turtin
giausia, supranta savo pareigą 
žmonijai ir Prezidentas Trumą- 
nas savo kalboje pastebėjo,kad 
milijonai žmonių visame pasau
lyje su viltimi žiuri į Ameri
ką ir laukia iš jos pagalbos.

Trumanas yra paprastas žmo
gus, tokių pat paprastų žmonių 
pastatytas į aukščiausią pasau
lyje vietą.Jis tai giliai at
jaučia ir tiki šių žmonių gera 
valia ir mano,kad su jų pagal
ba jam bus galima pasiekti tai
kos ir geresnio gyvenimo.0 jis 
to siekė su nuoširdumu ir tvir
tu nusistatymu negalė ti visas 
kliūtis.

Iš Trumano kalbos aiškiai 
matėsi,kokios tos kliūtys yra. 
Jis griežtai pasmerkė komuniz
mo filosofiją,kaip klaidingą

ir priešingą žmonijos gerovei. 
Komunizmas yra priešingas žmo
giškam uidingumui,materialinio 
gyvenimo pagerinimui ir drau
džia gerbti Dievą.Prezidentas 
savo politiką ateinančių kelių 
metų laikotaiįiui suskirstė į 
keturias dalis!

1) Ir toliau remti JTO.
2) Tęsti pradėtą ekonominio 

atstatymo planą visame pasau
lyje (kas reiškia pagelbą Eu
ropai pagal Marshallio Planą)

3) Stiprinti laisvę mylin
čias tautas prieš agresiją ir 
agresorius.

4) Didelio maštabo programa 
pagerinti žmonių gerbūvį.

Pirmieji du punktai reiškia 
tęsimą jau pradėtų darbų.Pasku
tiniai du yra nauji ir nemažiau 
svarbūs.Dėl trečiojo punkto Tru 
manas sakė neužilgo patieksiąs 
Kongresui Atlanto Pakto projek
tą, paįal kurį Vakarų Europa 
gaus Amerikos garantiją prieš 
galimą agresiją,o taip pat ka
rines medžiagas. įdomiausia ir 
gal reikšmingiausias yra ketvir
tas punktas,turint mintyje.kad 
pusė pasaulio gyventoju gyvena 
pusbadžiu! ir menkai apsiren
gę.Prezidentas sakėsi suteiksią: 
pasauliui Amerikos mokslo išra
dimus, kad išdirbus apleistas 
žemės dalis ir tuo pagerinti ne
laimingesnių žmonių gyvenimą.

Taip kalbėjo htipriausiasir 
turtingiausias pasaulyje valsty
bės gal va,kurio galioje yra 
galimybė tai padaryti.

Kaip žinome,Kongrese Demokra 
tai turi didelę daugumą,ir iš 
ten Prezidentas nelaukia dides
nės opozicijos savo politikai.

Čiangkaišekas jau pasitraukė
Kinijos nacionalistai kviečia komunlsitis derėtis

Tragiškas Kinijos kariuome
nės pralaimėjimas komunistams 
privertė Kinijos vyriausybę p ra 
Syti taikos ir priimti komunis
tų pastatytas sąlygas.Tarp tų 
sąlygų svarbiausios! pakeitimas 
"išdavikiškų"sutarčių su impe
rialistinėmis valstybėmis,kon
stitucijos panaikinimas,karo 
nusikaltėlių nubaudimas ir ”ne- 
demokratiškų"asmenų išmetimas 
iš vyriausybės (.tarp jų ir mar
šalas Sank-Kai-Sekas).į Kinijos 
vyriausybės pasiūlymą pradėti 
taikos derybas,komunistai kol 
kas dar neatsakė.Vietoj to,jie 
paėmė Pekingą,pradėjo didelę 
ofenzyvą prieš sostinę Bankin
gs- 

maršalas Cank-Kai-Sekas 
(Kinijos prezidentas) atsista
tydino (jis sako tik laikinai) 
ir išvyko į savo tėviškę.

Paskutinės aktualijos

Žveju laivai Kuršiu mariose.

Po Izraelio laimėjimų

at komunistai sutiks pradė
ti taikos derybas,ar ne,- padė- 
.tis nepasikeis,nes jie tari 
žymiai stipresnius pozicijas 
ir gali diktuoti savo sąlygas.

Kinijos likimas buvo aiškus 
jau po to,kai JAV ir Britani
jos vyriausybės atsisakė remti 
Kinijos vyriausybę.

Šios valstybės dabar koncen
truoja jėgas kitur,kad užkiltas 
kelią tolimesniam komunizmo ver
žimu! s i. JAV-bės stato bazes Ja- 
ponijoje,gi Britanija-Malajuose, 
salyne ir kituose kaimyniniuose 
kraštuose.

Aiškiai matyti JAV-bių ir 
Britanijos noras suvienodinti 
politinę liniją Palestinos kla u- 

Isime.Skirtiniai buvo pasidarę ga
na dideli ir rimti po anglų lėk
tuvų numušimo.bet atsakingi val
stybės vyrai abejose Atlanto pu
sėse gerai suprato,kad toks nuo
monių susikirtimas gali eventu
aliai išeiti tik į Rusijos nau
dą.įvairių konferencijų pasėko
je,Britanija sutiko pripažinti 
de facto Izraelį,gi JAV-bės pri
pažino Transjordan!ją,kuri yra 
specialioje Britanijos priežiū
roje. D.Britanija pripažino Iz
raelį dar prieš rinkimus toje 
valstybėje,kas,manoma,davė dau
giau sa^sų Vakarams palankioms 
partijoms laimėti daugiau balsų 
ir negiamai paveikė komunisti
nes ir prokomunistines partijas.

Kaip ten bebūtų,bet dėl Pa
lestinos viena yra aišku,kad 
žydai yra pakankamai pajėgūs 
išlaikyti savo valstybę ir su 
tuo faktu reikia skaitytis.

Trečiadienį Anglijos Parla
mente įvyko debatai Palestinos

klausimu.Opozicija smarkiai 
puolė Beviną ir jo politiką 
dėl lėktuvų nuščvimo,prestižo 
nustojimo ir pavėluoto Izraelio 
pripažinimo.

Derybos Rhodes saloje tuo 
tarpu tarpu (tarp žydų ir egip- 
tiečiųl susidūrė su kliūtimis,' 
nesutariama dėl sienų nustatymo

Penkių Briuselio Pakto valsty-

PULKININKAS TOKAJEV’AS PASAKOJA
čius ir bradfordiečius klausda
mas - ar gi jau atėjo eilė puo
štis Manchester!ui ir Bradfor- 
dui,kada visos Anglijos lietuvių 
Centras Londone tebegyvena ap
griuvusioj lūšnoj,tarp Šiukšlyno 
Jog spalių mėnesį ponai suvažia- 
viųjo atstovai,visi įsitikinote, 
kad net Lietuviui užeiti į Sąjun 
gos "rūmus” būva kažkaip nejau
ku ir net gėda. 0 jau pasikvies
ti svetimą, tariant jam įprasto 
svetingumo žodžius - "Prašome 
užeiti pas mus.Pasižiūrėsite, 
kaip gyvename. Laba i džiaugsimės',’ 
reikštų apgalvotai kenkti Lietu
vos ir lietuvio vardui.

Tai gerai suprasdami ir nu
tariame pripažinti,kad lietu
viško namo įsigijimas LONDONE 
yra pirmos svarbos reikalas ir 
kaip toks įrašytas didelėm rai
dėm į 1949 metų darbų programą. 
Po Londono,jei būtų reikalas,ga
lėtų sekti Bradfordas.Notting- 
hamas ir kiti.

Centro namai turėtų turėti 
vardą - LIETUVA,Didžiosios Bri
tanijos Imperijos centre,Londo
ne.Čia turi būti iškirstas lie- 
tuflškas langas į pasaulį. Lon
donas ne nuo šiandien,bet nuo 
šimtų metų yra miestas,kuriame 
reprezentuojąs! visas pasaulis.

Skubėkime ir mes lietuviai 
į šviesias ir plačias šio pa
saulio gatves,nustokime besi
vaidiną jo tamsiuose užkampiuose

bių atstovai tarėsi Paryžiuje 
dėl Vakarų Sąjungos organizaci
jos ir negalėjo susitarti.

D.Britanija siūlė įsteigti 
mažą Vakarų Europos Konferenci
ją, į kurią įeitų vyriausybių pa
skirti atstovai,tuo tarpu Pran
cūzija su Benelux kraštais no
ri Europos Parlamento,kuris su
sidėtų iš įvairių partiją atsto
vų, pa skirtų atskirų parlamentų, 
pagal partijų skaitlingumą.Pary
žiuje kompromiso bebuvo galima 
pasiekti.Klausimas atidėtas ir 
tai turės svarstyti minėtų val
stybių užsienių reikalų minis- 
terių konferencija,kuri prasi
dės ketvirtadienį Londone

vinyje nuo kitų,bet jam kartu 
teko dirbti su Stalino sūnumi 
Gen.ma j.Vasil Stalinu.Tokaje
vas nupasakoja jaunojo Btalino 
karjerą,nesugyvenamą būdą ir 
atstumiančią išvaizdą bei di
delį įsivaizdinimą.Jis,nors ir 
būdamas negabus,vienintelis iš 
tos laidos buvo pasiekęs gene
rolo laipsnį,palikdamas kitus 
savo draugus dar tik leitenan
tų ’

Šią savaitę pulk.Tokajevas 
aprašo,kad vokiečių kariuome
nės žlugimas buvo signalu pra
dėti medžioklę slaptųjų vokie
čių karo planų.Nuo pat okupaci
jos pradžios buvo įkurti trys 
štabai-Berlyne,Bebelberge ir 
Potsdame.Pastara jame teko dirb
ti ir Tokajevui,kurio uždavinys 
buvo rinkti ir išgabenti vokie
čių judomą turtą,kaip karo gro
bį.Buvo gabenama viskas,įskai
tant net apatinius rūbus.Jis 
taipgi turėjo uždavinį iššukuo
ti visą vokiečių industriją, 
mokslinius centrus ir laborato
rijas ir surinkti visas galimas 
žinias,liečiančias sprausminių 
lėktuvų gamybą ir raketų pramo
nę, taipgi visą,kas lietė atomo 
energijos tyrinėjimą.Nors jis kad duoti laiko apsigalvoti ir 
buvo nepriklausomas savo uždą- sunormuoti sąntykius.Jo nuomone,

laipsniuose. Darbas buvo

sunkus.Dauguma atominės energ. 
mokslininkų pabėgo pas anglus 
ar amerikiečius.Didžiausia žu
vis, kuri pavyko sučiupti buvo 
dr.Beržas.Jis buvo tuojau iš
vežtas į Rusi ją,kur ir šiuo 
metu tebedirba.Svarbiausias iš 
atradimų buvo dar nevisai už
baigtas, taip vadinamas "Sanger 
projektas”.Pats Sanger buvo pa
bėgąs. Iš viso tebuvo atspaus
dinta šio projekto 60 kopijų, 
kurio tik 3 buvo rastos sovietų 
zonoje.Tokajevas mano,kad šio 
projekto realizavimas pas so
vietus tėra įmanomas tik teori
joje.Tuo klausimu buvo specia
lus posėdis Kremliuje,dalyvau
jant Stalinui,Malenkovui ir kit. 
Posėdžio metu,Malenkovas užsi
puolė aviacijos ministerį dėl 
rakėtų V2,nurodydamas,kad rei
kėtų išrasti tokias raketas, ku
rios galėtų perskristi Atlantą. 
Posėdyje Tokajevas referavo 
Sangerio projektą.Stalinas įter
pdavo vieną,kitą klausimą.Po 
posėdžio Stalinas pareiškė! 
mums reikalingas didesnis oro 
laivynas Sangerio tipo ir jei 
projektas praktiškas,mes priva
lome jį įvykdlyti.Jei mes turė
sime tokį laivyną,bus lengviau 
susikalbėti su Trumanu.Mes tu
rime pasistengti jį nutildyti.

Ideologijų kovoje
Per paskutinę minėtos fede

racijos konferenciją Paryžiuje, 
pereitą savaitę,Britanijos ats
tovas pasiūlė federacijos veik
lą sustabdyti vieneriems metams,

Senoji lietuvių šventovė - Rambynas

federacija šiuo metu esanti ko
munistų dominacijoje ir tėra 
propagandinė platforma Rusijos 
interesams prieš kitas tautas. 
Gi Rusijos profsąjungos esan
čios priklausomos nuo vyriausy
bės, kas yra nesuderinama su 
Profsąjungų principąi s.Britani
jos atstovo pasiūlymas,dauguma 
balsų,buvo atmestas.Pasekoje 
to,Britanijos,Amerikos ir Olan
dijos atstovai apleido konferen
ciją ir skaito federaciją nebe
egzistuojančią.Manoma,kad šios 
valstybės sudarys naują profsą
jungų federaciją,į kurią įeis 
demokratinių kraštų profsąjun
gos. Tuo tarpu Rusijos atstovui, 
kuriuos rėmė delegatai iš Kini
jos, Prancūzijos ir Italijos(esa
nčios komunistų įtakoje)nutarė 
remti senąją profs-gų federaci
ją ir toliau laikyti ją veikian
čia,ir žinoma,visi pinigai,ku
rių yra nemažai,pa11eka tos or
ganizacijos dispozicijoje.Tuo 
būdų ir darbininkai galutinai 
suskilo į dvi dalis - Vakarų ir 
Rytų. 

Laisvė - aukščiausias žmogaus idealas
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DARBAI IR IDĖJOS
aašo - Alfredas Kirkilionis

Vladas Šlaitas

VISA Paguoda

Dar taip nesenai,būdami Vo
kietijoje stovyklose,stebėjo
mės iš "lietuvininkų",kurie 
išgyvenę kurį laika Klaipėdos 
krašte,arba net pačioje Vokie
tijoje,buvo dalinai nutautę - 
gerokai primiršę gimtąją kal
bų, jau nekalbant apie vaikus, 
kurie dažnos šeimos jau ir vi
sai lietuviškai nemokėjo.

Žinoma, tai buvo rimti minu
sai jų lietuviškumui,sukėlę 
nemažai abejonių.ar jie neta
po tik todėl "lietuviais",kad 
UNRRa stovyklose davė daugiau 
duonos...

Tai praeitis,gi dabar,pra
sidėjus emigracijai ir šeimoms 
išvykstant,vėl atsiranda nutau
tėjimo pavojai,- pirmoje eilė
je galimumas pamiršti savo gim
tąją kalbų,ypač valkams, 

emigravus,daugiausia nustoja 
vaikai,- netenka lietuviškos 
mokyklos ir jos auklėjančios 
aplinkos.Ir tolimesniam vaiko 
auklėjimui telieka tik tėvai, 
nes svetimoji mokykla jau nie
ko vaiko sielai nebeduos,kas 
stiprintų ir gaivintų jo lie
tuviškumų. Štai čia ir glūdi 
tie pavojai,kurie šias mintis 
iškelia.

Gal kas nustebs išgirdęs- 
pavojų vaikui sudaro svetimo
ji kalba,kalba,kuriai dažnai 
tiek daug pastangų dedame iš
mokti. ..Aišku,ji naudinga,bet 
tik tada,kr.i ji sąmoningai nau
dojama, ir tai gal ne vaikui, 
kurio dvasia turi nenuilstamai

būti ugdoma pirmiausia pažin
ti ir pamilti kas sava.

Štai mūsų tremties išeivija 
Anglįjoje,ji nesena,- vieni 
ar antri metai,bet jau rasim 
ne vieną vaiką su stipria vie
tos kalbos įtaka,kuri pasirei
škia žalodama gimtųjų - lietu
viškų kalbų.Tai tik trumpo lai
ko paseka,bet kas bus po metų, 
kitų.Aišku,-dalis tų vaikų jau 
nebemokės padoriai savo tėvų 
kalbos. 0 gimtoji kalba buvo 
ir yra mūsų tautinio susiprati
mo ir tėvynės meilės veidrodis, 
mūsų tautinio gajumo ir dvasi
nės stiprybės šaltinis.

Kelis šimtmečius svetimieji 
engė mūsų tautų,stengdamiesi 
ją išnaikinti,bet ji išliko, 
išliko tik todėl ir tik tų lie
tuvių dėka,kurie mylėjo savo 
gimtąją kalbą,jų stengėsi iš
laikyti ir dėl jos jokių aukų 
nepagailėjo.Gajus ir didelis 
buvo anų laikų lietuviškumas. 
Motina prie mirgančios balanos, 
prie ratelio,mokė vaiką iš už
draustos lietuviškos knygos! 
Tai buvo didi ir nepalaužiama 
lietuviškumo dvasia,kuri 
kėlė mūsų tautą savaranki 
laisvam gyvenimui,kartų kartoms 
likdama "VARGO MOKYKLOS" sim
boliu.

Gal ilgesnį laiką būsime 
nepa j ėgūs

Gražioji mūsų oaltija ties Palanga

P.Klezas

LIŪDINTI TĖVYNĖ

Kažko verkia žilvičiai prie kelio, 
Mąsto beržai seni pagiry' 
Baigia griūti paryrną smūtkeliai, 
Pavergtoje artojų šaly.

Senas Nemunas liūdnas banguoja. 
Liūdi Nėris,Dubysa,Venta. 
Mėlynakė jauna nedainuoja, 
Nes jos nėra - jinai ištremta.

Liūdėsys gaubia mano tėvynę, 
Dainas pakeitė tyli malda. 
Ar sugrįšit namoliai tremtiniai. 
Klausia kraštas - ar grįšit kada..

Pilksermėgiai artojai išėjo, 
Laisvės vėliavą kraštui parnešt. 
Nes lietuvis nuo amžių mylėjo. 
Savo buitį kovodamas spręst.

Ak,tėvyne,tu mano gražioji! 
Kankine tu šiandien tapai. 
Laisvę perka tau krauju artojai 
Ir vis tarpsta dar nauji kapai.

Tad sakyki šalie numylėta. 
Kada pančiai vergijos tau kris. 
Kada aukos už laisvą sudėtos, 
Aukure - laisvės šviesa nušvis.

lama 
pri- 
škam.

sąlygų sukūrimui savos tauti
nės mokyklos,kad vėl galėtume 
tęsti normalų priaugančios kar
tos švietimo ir auklėjimo ugdjy 
mą, tad ir lieka šiandien vėl 
tik vienintelis kelias - 
VARGO MOKYKLOS kelias'. Ir prieš 
lietuvę motiną iškyla didelė 
ir atsakinga pareiga - budėji
mas dėl jaunosios mūsų kartos 
lietuviškumo! Taip,kaip ir ta
da, pavargusi, iš fabriko grįžu
si, ji turės mokyti savo vaikų 
iš lietuviškos tremties knygos, 
kad jis pažintų nematytą savo 
tėvynę,kad’pažinęs jų pamiltų 
ir dėl jos ryžtųsi dirbti ir 
gyventi.

Mano lanksčios 
Kurios žadėjot ...... 
Pririšt prie žemės, 
Mane apvylėt.
Ir mėlynieji debesys. 
Kurie žadėjot būt mano dangun žengimo 

. liudininkais.

svajonės, 
mėlynąjį dangų

Nusigręžėt.

Visa paguoda,kad tos pačios žvaigždės 
Per naktį šviečia
Ir kad tie patys vasaros žiogeliai 
išspaudžia ašaras.

Verksmas ir aimanos tėvynėje nesiliauja
(Elta) 1947m.liepos 28d.prie 

Varnabūdės miško įvykusiose 
kautynėse žuvo 6 laisvės kovo
tojai.Jų lavonus pririšę prie 
vežimų rusai nutempė į Sasnavą 
ir numetė milicijos kieme.Enka
vedistai spardė ir lazdomis dau
žė lavonus ir staugė iš džĮaug

amo.Vyr.leitn.ėmė lakstyti nu
kautųjų krūtinėmis,galvomis. 
Juo pasekė ir kiti.Iki pamiši
mo išvargę,metė savo darbų ir 
nurengę didvyrius išvežė į ki
tą valsčių.Taip elgėsi su kovo 
tojais-Liūtu,Ąžuolu ir Lakūnu 
ir kitais.Ir iš tikro buvo ko 
pykti rusams,nes šie didvyriai 
žūtbūtinėje kovoje buvo nukovę 
apie 40 enkavedistų ir 20 su- 
žeidę.

1947mgegužės 7d.miške buvo 
užklupta Balbieriškio v.Ringė- 
nų kaimo lietuvaitė Marčiuly- 
naitė Aldona ir žiauriai nužu
dyta .

Mariampolės apsk.Gudelių 
valsč.istrebiteliai,vadovauja
mi 1eitn.DamUlevičiaus,nušovė 
Gelčių kaime vieną kovotojų ir 
atvežą į Gudelius.Istrebitelius 
Launikonis Juozas nutempė lavo
no naujus drabužius ir išdaužęs 
auksinius dantis juos sau pasiėnle

ir gal net nerasime

Lietuvon

neturime
kas di en

Netolimos praeities patyrimas 
įpareigoja mus - politinius tremtinius,atydžiai sekti ne tik tarp
tautiną padėtį,derintis prie jos reikalavimų,išnaudoti visus ga
limumus savo laisvės bylai kelti ir savo teisėtus reikalavimus pa
tiekti, bet lygiai taip pat jis reikalauja didelio budrumo ir nuo
latinių pastangų,kad mūsų lietuviškoji masė,esanti šiuo metu Vaka
rų pasaulyje ir besinaudodama laisve,neiškryptų iš lietuviškojo 
kovinio kelio,kad nepalūžtų sunkioje kasdienybėje ir nenustotų 
alsavusi tėvynės ilgesiu.

TĖVYNĖS ILGESYJE gimė visi lietuviškieji sambūriai,organi
zacijos, švietimo įstaigos,ansambliai,chorai,kiti meno vienetai, 
buvo organizuojamos parodos,paskaitos ir naudojami kiti dvasiniai 
tinklai,reikalingi išlaikymui mūsų vidujo-dvasinio stiprumo.Ir al
ku, kad tik dėka šioms pastangoms,mes likome nepalaužti sunkiame 

tremties kelyje.Tai galime įvertinti jau šiandien,o dar ryškiau
tas iškils tada,kai baigę tremtį,grįšime namo,-Laisvon 

Taigi,

Tremtis nepalaužia mūsų
Bet tuo nusiraminti ir sustoti šiame darbe negalime ir 
teisės.Tų darbų turime varyti be atvangos,atkakliai ir
didesniu už Simojimu,kad tvirtėdami patys,galėtume spinduliuoti 

 

ir aplinkai. 0 tam darbui reikalingos sąlygos.Kaip vienas iš 
svarbių šio darbo-kovos instrumentų yra savoji gūsta,įgalinant 

 

platesniais mostais išvystyti veikimą,representu&ti Lietuvą. 
Visuotinas DBL Sąjungos suvažiavimas nutarė įsigyti LIETUVIU NAMUS 
Londone. LIETUVIAI,pa juskime tų namų reikšmę,supraskime ir stoki
me aktyviais talkininkais jų įsigijime!

Nenutolkime nuo užsibrėžto
kurį nustatė Visuotinas suvažiavimas ir kurį diktuoja šių dienų 
padėtis.Neatideliokime,siųskime įnašus į NAMŲ FONDĄ,tuo labiau, 
kad tai nėra auka ar pa skola,o tikras ir saugus pinigų įdėjimas 
į turtą,kuris lieka Jūsų nuosavybe!

Rambyno kalne

Jankauskas Vladas,gyvenąs 
Veiveriuose,1947.vasario 5d.žu
vusių partizanų lavonus tąsė už 
plaukų,spardė ir šlykščiausiais 
žodžiais koliojo.

1947.VI.13.Veiverių v.Juod- 
būdžio km.pas Lukšą Simaną enka
vedistai ieškojo partizanų.Kra
tos metu rado pasislėpusį namų 
šeimininko sūnų Jurgį ir jį nu
šovė.

Tai sakydamas,nusiėmiau apsiaustą ir paklojau siau
rame, du karstus skiriančiame,cemento takelyje.Apgrai
bomis suradęs merginų,pasodinau ant apsiausto,apgręžęs nugara į kriptos duris.
- Gaila,nesu gydytojas,bet reikia ką nors daryti su 

\ tamstos Žaizda.
- aš esu medicinos fakulteto fuksė.todėl taip pat 

menka žaizdų žinovė.Geriausia bus aukščiau žaizdos 
stipriai užveržti.štai mano skarelė,- į rankas įbru
ko Ji man slidžių šilko skarelę.
- Palaukite.Tamsoje vis tiek mes čia nieko nepada

rysime. Aš uždegsiu žvakę ir tamsta apsiaustu nuo 
durų apsigaubusi,palaikysi jų.

Nuėmiau nuo karsto vašku aptirpusią žvaką ir už
degęs įdaviau sėdinčiai studentei.

Tik dabar žvilgterėjau į jos veidą.Jis buvo baltas, 
ir jos didelėse juodose akyse mačiau išgąstį ir kan
čių.Jos rankose virpėjo žvakė ir aš bijojau,kad ji 
kiekvienu metu gali iškristi.
- Tamstai,panele,silpna.
- Labai. Dėt manau.kad tuojau praeis.
- Kaip manote,jei aš pabandyčiau išeiti ir ieškoti 

rimtesnės pagalbos.
- Oi,ne,ne! Koks skirtumas man,ar aš mirsiu nuo žai

zdos,ar iš baimės! Viena negaliu čia,tarp tų karstų 
likti,- pasakė ji,ir jos akyse mačiau maldavimą nepa
likti tamsiame karstų rūsyje.Nebuvo išeities,ir aš, 
negalėdamas iš šono prieiti prie žaizdos,apžergęs jos 
ištiestas kojas,atsiklaupiau.

Kulka buvo kliudžiusi keletą centimetrų aukščiau 
kelio ir beveik per sprinuį nuo kliudytosios vietos 
išlindusi kitoje kojos pusėje,išplėšdama raumenis. 
Kraujas sunkėsi srovele ir plačiomis dėmėmis šakojo
si los baltiniuose ir mano patiestame apsiauste.Gėlė
ta šilko skarele suveržiau kojų virš žaizdos ir,atsi
sagstęs švarkų,nuplėšiau visą savo marškinių pryšakį.
- Gal turite odekolono.
- Ne. Tik truputį kvepalų apsiausto kišenėje.į ąžuolinio karsto briaunų numušiau kvepalų bute

liuko kaklelį ir,visų skystį išpylęs ant paruošto 
raikščio,perrišau kraujuojančių žaizdų.Kriptoje pas
klido degančios žvakės ir stipriųjų "Cotty" malonus 
kvapas.Mano pacientė pro sukąstus dantis patraukė oro 
ir viena ranka atsirėmė karsto briaunos.
- Kraujų sustabdysime ir po mėnesio galėsite šokti,- 

guodžiau sužeistųjų,galvodamas,kas toliau daryti.
Viršuje pasigirdo žingsniai,ir studentė mechaniškai 

nugnybo šviesą.Mus vėl apgaubė tamsa ir tyla.Nedrįsau 
pajudėti ir aiškiai girdėjau savo ir sužeistosios stu
dentės kvepavimą.Po minutės žingsniai nutolo,ir ji, 
sunkiai atsidusus,prabilo!

- Gestapas nepaliks šiąnakt kapinių Ase sargybos.Jie 
tikriausiai pastebėjo,kad tamsa paslėpė mane,ir žino, 
kad toli negalėjome pabėgti.Sakyki te,kokiu būdu mums 
apleisti šių mirusiųjų švontovą.
- Jei jie būtų aiškiai pamatą,kad tamsta sužeista ir 

kur nors čia pat pasislėpėt,be abejo,butų iškrėtą vi
sus rūsius ir karstus.Tuo metu,kai mes bėgome,kapinė
se dar buvo žmonių,ir greičiausiai jie ten nulindo 
uostinėti,nors minioje jie pagaus vėjų.Mano manymu, 
mes turime dar kiek laiko pafūnoti vaišingų mirusių
jų prieglobstyje.Žvakėms kapinėse užgesus,bandysime 
tamsoje prasmukti.Aš gyvenu Sopranų gatvėje.Nuo čia 
vos kelios minutės kelio.
- Tamsta vienas.
- Kaip atsiskyrėlis.Pas mane saugiau,negu šitame kar 

ste.Ten pateką,pranešime tamstos tėveliams ir greit 
kaip reikiant sutvarkysime tamstos kojų.
- Tėvų aš neturi u.Svetimieji mane užaugino.Karo li

goninėje turiu gerus bičiulius,jie man padės išsigy
dyti.Tamstai našta būsiu tik tol,kol prisielinsiu 
prie telefono ragelio.0 už ta i, ką tamsta dabar man 
padarei, įrašysime tamstos vardų mūsų pogrindžio me
cenatų garbės knygon.
- Jei iš to kapo nepateksime tiesiog į Darbo Rūmus,- 

kojai pagijus, pirmas valsas priklauso man’.
- Už tamstos pasiaukojimų aš ir su medine koja mie

lai grąžinsiu skolą,- pirmų kartų nusijuokė studentė.
- Visiškai tikiu.Jei su tokia žaizda tamsta dar ga

li juokauti dviejų karstų ir nepažįstamo vyro draugi
joje,- pagyriau didvyriškai skausmus kenčiančių jau
nų pogrindžio veikėjų.

Po gero pusvalandžio tyliai pradariau sunkiai kri
ptos duris ir išsėlinau trumpai žvalgybai.Kapinėse 
buvo ramu ir beveik taip pat tamsu,kaip mūsų slėptu
vėje.Sunkūs vandens lašai krito nuo pilkų medžių ša
kų ir dusliai pokšėjo į praglitusią žemą ir sumintus 
lapus.Karių kapinėse kur-ne-kur tebedegė vėlinių žva
kės.

- Bandykime.Tamsu,ir vargu,ar sulauksime geresnės 
progos,- pasiūliau grįžęs į rūsį.

Lagaminų su nelegalia spauda nutarėm laikinai pa
likti kriptoje už karsto.Sužeistoji jautėsi žymiai 
blogiau,ir iš rūsio išnešiau jų ant rankų.Kai kėliau 
jų per koplytėlės tvorą,rankoje pajutau šiltų,glei
vėta skystį.Kreujas vėl buvo prasiveržus.

Pro vartus eiti buvo rizikinga,todėl į Trakų gat
vę persikelti teko per tvorų.Nors mano našta buvo 
ne per sunkiausia,tačiau iki tvoros gerokai užausau, 
o įtempti nervai krūtinėje šokdino širdį.Ilgas ir 
vargingas persikėlimas ir kažkieno žingsniai gatvė
je įpykino mane,ir kai sužeistųjų vėl užsikėliau ant 
nugaros,tekinas pasileidau negrįstu kapinių patvoriu 
Sopranų gatvės kryptimi.Nepaleisdamas sužeistosios, 
kambaryje užžiebiau šviesų ir paguldžiau jų sofoje. 
Jos abi kojinės ir apsiausto skvernai buvo išmargin
ti didelėmis kraujo dėmėm!s.Rama tęs tiek kraujo aš, 
nežinojau ko griebtis,ir kurį laikų betiksliai puldi
nėjau nuo vieno prie kito aaikto.
- Mielai išgerčiau vandens,- ji negarsiai kreipėsi 

į mane,ir aš išsigandau,bijodamas,kad kiekvienu metu 
ji gali netekti sąmonės.Pripyliau stikliukų konjako, 
ir jis truputį atgaivino jų.

Telefonu iškviečiau pažįstamų chirurgų,o jo lauk
damas prisėdau prie sužeistosios.
- Tamsta labai geras,- pasakė ji,tiesdama man rankų.
- Ar panelė pasielgtume! kitaip,radusi mane kapinė

se peršautų.
- Taip,bet aš neturiu nei tiek jėgos,nei tiek drųsos, 

nei tokio kambario,- akies lėlytėmis vedžiodama po 
kambarį,atsakė juodakė.

Tamsūs,trunutį susigarbAnėję plaukai netvarkingai 
buvo išsidraikę pagalvėje ir sudarė plačius rėmus 
išblyškusiam jos veidui.Ji dėvėjo tamsiai mėlynos 
spalvos v< 1 none suknele,papuošta siaura baltos me
džiagos apykakle.Tai buvo kaž-kas dar iš gimnazijos 
suolo likučių ir gražiai derinosi prie jos jauno vei
do.Aš prašiau jų nekalbėti ir nevargti,kol ateis gy
dytojas.Ji klusniai,lyg maža mergaitė,pridengė juo
das, žvilgančias akių lėlytes ilgomis,lyg rogių pa
važos,į viršų užsirietusiomis blakstienomis,ir kai 
aš norėjau atsikelti nuo jos,ji,nepraverdama akių 
švelniai paprašė!
- Nepalikite manęs vienos...

Šiuos žodžius prieš daugelį metų buvau girdėjęs. 
Tai buvo tetos Zitos vienintelis prašymas...Sutapi
mas...Ar.. Štai kų reiškia nervai’ - nuraminau save, 
laikydamas karšta merginos rankų.

Po kelių minučių įleidau chirurgų.Jis buvo atėjęs 
su asistentu ir su įrankiais.

2



3 Britanijos Lietuvis 1949.1.28.

YELVERTUFT

Rugby provincijoje.Yelverto
ft bažnytkaimyje yra nedidelis, 
žemės Ūkyje dirbančiųjų,lageris. 
Jame anksčiau gyveno dirbą že
mės ūkyje vokiečiai ir kitų tau
tybių žmonės.Dabartini u laiku, 
jiems sumažėjus,lageriu laukia
mas papildymas EVW darbininkais. 
Jų skaičiuje tikimės susilaukti 
ir lietuvių,nes Šiuo metu čia 
tegyvena keletą s.Tada,reikia 
manyti,pagyvės mūsų kultūrinė 
veik.la,įsteigsime LS skyrių.

Sablinskas

MANCHESTER!0 PADANGĖJE

LIETUVIŲ DAINOS ANGLŲ DARBININ
KAMS. E.Armitage & Sons teksti
lės fabriko darbininkai pietų 
pertraukos metu savo jėgomis 
retkarčiais suruošia trumpus 
koncertus.Ola dirba apie 30 
lietuvių,ir prieškalėdiniame 
fabriko koncerte A.Mikalausko 
vedamas lietuvių vyrų penketu
kas,sudainavo lietuviškų dainų.

KŪČIAS MANCHESTERIECIAI PRA
LEIDO kas sau, tik nedidelė jų 
dalis buvo susirinkusi į lietu
vių Klubą.Tradicija rinktis į 
Klubą jau sena,todėl jos ir 
prisilaiko daugiausia senieji 
ateiviai. 
naujųjų metų sutikimas taip 
pat įvyko Klube,kol kas dar 
vis senoje,mažytėje,patalpoje, 
nes naujosios iškilmingas ati
darymas numatomas tik apie va
sario mėn.vidurį.0 N.Metų vaka
re buvo suruoštas pusiau šeimy
ninis vakaras.

KLUBO NARIŲ NEPAPRASTAS SUSI
RINKIMAS sušauktas sausio 9d. 
Jame patvirtintas vėl grįžąs 
į pareigas ilgametis sekreto
rius J.Urentas(gruodžio mėn. 
išrinktasis K.Barauskas dėl 
laiko stokos ir kt.pasitraukė, 
likdamas valdybos nariu).Per
rinkta s taip pat vienas revi
zijos komisijos narys.Svarbiau
sias susirinkimo tikslas buvo 
apsvarstyti pirktųjų Klubui na
mų reikalus.įsigi jus namus,Klu
bas pateko į piniginius sunku
mus, nes perkant pasidaryta sko
los, o pinigų reikia dar patal-

Sudeley stovyklos skyriaus 
Lietuviai su svečiu kun.A. 
Petraičiu.Vidury sėdi skyr. 
pirm.Bal.Brazdžionis.

3$ tnofO.
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pai įruošti.Norint kiek dau
giau surinkti pinigo,nariai nu
tarė apsidėti didesniu mokes- 
čiu(12 šil.metams,vietoje lig
šiolinių 8).Klubo nariais bus 
priimamos ir moterys,kurios su
darys savo sekei ją.Jos mokės 
pusę vyrams nustatytojo mokes
čio.Taip pat pageidauta,kad 
nariai aukotų ar skolintų bent 
po svarą.Sis pageidavimas su
tiktas palankiai,ir susirinki
me buvusieji nariai tuojau pat 
šiek tiek sumetė.Po £1 aukojo- 
P.Puodžiūnas,J.Muraška.M.Kume- 
ta,V.Astrauskąs,S. Misiukevičius 
J.Urentas(sen),K.Barauskas,J. 
Štaras,G.Glatkauska s,A.Liubin- 
skas,J.Avetynas.P.Klezas,J.Ure
ntas} jun).A.Urbaltis,V.Urentas, 
V.Sungaila,J.Duoba,Salokienė, 
Liubinskienė.Muraškienė,J.Ur- 
baitis) po 10 šil- Vedrenaitie- 
nė ir J.Steponavičius. Tai tik 
pradžia.

Vien Klubo narių pastangos, 
aišku,nebus pakankamos,todėl 
Klubo valdyba pasiryžusi kreip
tis į apylinkės lietuvius,kvies' 

dama ir juos prisidėti prie 
talkos,nes Klubas,šiaip ar taip 
bus centras visiems šios sri
ties ‘lietuviams.Gražų pavyzdį 
parodė rudenį,kai namai dar ne
buvo nupirkti,Lowtono lietuviai 
angliakasiai-jie noriai suauko
jo per £20 būsimųjų namų fondui. 
Tikimasi,kad ir kiti paseks da
bar jų pavyzdį, .

VAIDINTOJAI MĖGĖJAI, tylom ir 
ilgokai ruošusi,Lietuvių Klubo 
pirmininko s.Misiukevičiaus pa
dedami gavo nusisamdyti puikią 
salą ir vasario 12d.žada paro
dyti žiūrovams savo darbo vai
sius. Jie suvaidins Cadel Hugo 
5 veiksmų linksmą komediją "Sli
dus pusmilijonis"•Šio ratelio 
vadovas P.Masiulis turėjo sun
kaus darbo,nes būta dar ir ki
tokių sunkumų.Vakaro pelnas 
skiriamas parapijos reikalams.

(k.b.) 
oooooOooooo

LOV/TON, Nr. Warrington

Kol girdėjau apie "Scotia 
South" Miners Hostel-lietuvius, 
tol dar vis netikėjau, tačiau, 
kai apsilankiau,tai nustebau. 
Juk tai vyrai petys į petį, 
nuo jų rankų skyla uolos,nuo 
jų kojų dreba grindiniai,o nuo 
širdžlų-mergelių širdys.Tai vy- 
rai-ąžuolai. U sugyvena labai 
gražiai-visi už vieną,vienas 
už visus.Visur-visi,"ir prie 
tanciaus ir prie ražančiaus".

Tėvynė jiems brangi motina 
ir jos balsui nėra kurti.Jos 
reikalus remte remia visais 
turimais ištekliais.Juk šykš
tumu Tėvynės nebeatvaduosi'. 
Be reikalo pasklidus tas gan
das,kad jie milljonierini,jie 
toki,kaip ir kiti,tik juurūs 
Motinos Tėvynės balsui.

Kai kiti grįžą iš darbo,juo
di,it iš pragaro,sukrinta į mi
gius, jie išsiprausą,išsipustą- 
vir tą berneliais bijūnėliais, 
ruošiasi vaidinimams,šventėms, 
literatūros vakarams,susirin-

Du tautiečiai kaimynai,prieš 
išvykstant.Ji išvyko į uSa)jis 

į Angliją

.sartas.
URMAS TADCASTERID ŠACHMATI-

NINKU PASIRODOMAS
Greta kitų sporto šakų,šach

matai taip pat subūrė apie sa
ve nemažą Tadcasterio lietuvių 
būrį.Šachmatininkų sekcija,va
dovaujama P.Grigaliūno,visą lai 
ką intensyviai dirbo,ruošdama 
tarpusavio susitikimus bei or
ganizuodama sekcijos pirmenybe:

Sausio 9,Wetherbyje įvyko 
pirmasis susitikimas su stip
ria vietos hostelio šachmatini
nkų komanda,kurią sudarė estai 
ir latviai,Buvo lošiama 5 len
tose.Nors tai buvo tik pirmas 
bandymas,tačiau Tadcasterio 
lietuviai įrodė savo pranašu
mą ir po sunkios ir įdomios 
kovos išplėšė pergalę rezulta
tu 3!2.Tadcasterio komandą su
darė - Motiejūnas,Grigaliūnas, 
Ramanauskas.Madzevičius ir Pet
ruševičius.

Tadcasterio šachmatininkai 
pasiryžę ir ateityje sėkmingai 
dirbti bei suruošti daugiau pa
našių susitikimų. _ _ .J.R-ius.

Kalėdos lietuvių stovykl. 
Culteryje - Škotijoje.

ką aptaria savo ir lietuviškuo
sius reikalus.

Kas nori pajusti plakančias 
lietuviškas širdis-ten pajus. 
Tik mergelės,oi atsargiai,- 
paskandinsite savo širdis’.

oooOooo M.N.

"KAD VISI BŪTŲ VIENA..."

Prieš keliasdešimt metų epis
kopą lų dvasininkas Povilas Wat
son Amerikoje,apsvarstydamas 
idėją susijungti su Roma,pasi
tarus su J.Spenceriu'.'The Lamp" 
laikraštyje iškėlė mintį įves
ti Dktavos Maldų praktiką už 
vieną Bšžnyčią.

Netrukus po to P.Watson per
ėjo į kat.tikėjimą.šv.Tėvas Pi
jus K.priimdamas jį su kitais 
į Kat.Bažnyčią,leido ir toliau 
praktikuoti Maldų Uktavą. Si 
oktava būva sausio mėn.

1927m.7UŪ įvairių apeigų vys
kupų prašė Sv.Tėvą,kad Maldų 

"KOVAS" HALIFAX’E
Sausio 15.Manchesterio kUVAS

žaidė draugiškas rungtynes su 
Hali faro VILNĮ IMI.

Jau pirmosios minutės paro
dė būsiant kietą kovą.Mažas sa
lės djrdis, žemos lubos,neleidžia 
nčios KUVUI išvystyti tolimų 
mėtimų.bei blogos krepšinio 
lentos labai trukdė žaidimo

firmose minutėse VILNIUS ve
da 2!D,bet netrukus KŪVAS per
ima inciatyvą ir greitai pake
lia rezultatą savo naudai.Visą 
pirmą kėlinį aikštėje dominuo
ja KUVAS,stipriu dengimu išar- 
dydamas visas VILNIAUS pastan
gas perimti žaidimo vedimą iš 
KOVU rankų,ir baigdamas kėlinį 
2U;14 savo naudai.

Antras kėlinys mažai kuo sky
rėsi nuo pirmojo,gal tik tuo, 
kad pereinama į dar didesnę 
spartą.Čia tektų pastebėti,jog 
teisėjas leido išsivystyti ga
na žiauriam žaidimui,nepajėgda
mas suvaldyti įsikarščiavusių 
žaidėjų,kas paliko "neskanų" 
įspūdį žiūrovams ir žaidėjams. 
Iki II kėlinio vidurio žaidimą 
vis veda KOVAS. VILNIAUS Bruz- 
gulevičiui pasiseka pora toli
mų (tiesiog "šautinių’.) mėtimų 
ir paskutinėse minutėse VILNIUS 
rezultatą išlyiną. Rungtynės 
bai lamos o3M53. -Čia "Kovas" 
laukia rungtynių pratęsimo, ta
šiau šeimininkas Vilnius" su
šunka atsisveikinimo šūkį ir 
išbėga iš aikštelės,tuo atsi
sakydamas nuo tolimesnės kovos. 
Žaidė - VILNIUS - Slėnys 6,Mar- 
tinka 2, Zonys 4,Lenauskas 2, 
Ciakas 4,Navickas 2,Bruzgule- 
vičius 13.

kUVAS- Glatkauskas 6,Puzi
nas 9,Steponavičius 2,Butkus
12,Radauskas 2,Dargia 2,Kakera- 
na s U.

Tarp kitko reikia pastebėti, 
jog VILNIAUS klubo vadovybė pa
sistengė,kiek sąlygos leido , 
gražiai sutikti kOVą po rungty
nių, surengdama arbatėlę,tuo at
gaivindama tą gražią lietuvių

Okatva būtų privaloma visoje 
Bažnyčioje.

Sv.Tėvas Pijus XII savo En
ciklikoje "Apie Bažnyčią,misti
nį Kristaus kūną" išreiškė troš
kimą,kad prie tų maldų prisidė
tų visi žmonės ir baigėt
- Ir.kaa .tai įvyktų, pakartoki

me kartu aną dievišką mūsų Iš
ganytojo maldą į dangiškąjį 
Tėvą'. "Kad visi būtų viena,kaip 
Tu,Tėve,esi manyje ir aš Tavy
je, kad ir jie būtų mumyse vie
na,kad pasaulis įtikėtų,jog Tu 
esi mane siuntęs"(Jo.17,21).

Dėl to pasimelskime.kad visi 
būtų viena su mumis,katalikais. 
Kad būtų viena viso pasaulio 
žmonių gerovei.

ooooUooooOoooo
PAMALDUS

HALIFAX. St.Mary's bažnyčio
je vasario 5 d. 11 vai.

BRADFORD. St.Ann’s bažnyčio
je vasario 5 d. 7 vai.v.išpa
žinti s (bus svečias kunigas),’ 
vasario 6 d. 12 vai.pamaldos 

oUoUoOo

sportininkų tradi-ci ją.KŪVAS dė
koja už visą tai ir linki VIL
NIAUS klubui geriausios sėkmės, 
pati rengdamasis numatytom vė
lesniam susitikimui su VILNIUMI.

kUVAS šiuo metu,3 savaičių 
laikotarpyje turi sužaisti li
kusias 5 pirmenybių rungtynes. 
Laimėjus jas,kUVAS pereina tie
sioginiai į prasidedančių vi
sos Anglijos pirmenybių kvart- 
finalą. Artimiausios rungtynės 
įvyks penktadienį su Llancheste- 
rio TMCA-viena iš stipriausių 
konkurentų KUVUI.

V. Steponavičius

PADĖKA

Full sutton Lietuvių sąjun
gos Skyrius reiškiame nuošir
džią padėką p.p. R.Žilinskui, 
K .Marcinkui, a. Rimdzevičlui ,K. 
Vileišiui,J.Rupkalviui,E.Ven- 
brei,D.Šulcui ir visiems atsi
liepusiems į mūsų skelbimą ir 
padėjuslėms lietuviškoms šei
moms susirasti darbą tekstilė
je- 

skyriaus valdyba

Viengungiai po Kūčių vakarienės

- Reikėtų gabenti į ligoninę,bet ten tuojau gesta
pas užuos,- kalbėjo gydytojas.
- Gal galėtumėtją operuoti čia,- pasiūliau chirurgui
- Operuoti dar is viso mes nemanome.Galimas dalykas, 

kad išsiversime ir be operacijos.Reikia tik mūsų jau
nąja! pacientei ramaus kampo ir atitinkamos priežiū
ros.
- U kur tamsta gyveni,- kreipėsi gydytojas į sužeis

tąją.
- Studenčių bendrabutyje.
- Prasta būveinė,- pastebėjo chirurgas,žiūrėdama s 

į mane.
- Parsinešiau ją iš kapinių,ir jei sužeistoji ne

prieštaraus,mielai gali pasilikti čia.
- 0 kur tamsta dingsi,- paklausė ji nedrąsiai.
- Štai dar vienas kambarys,- parodžiau duris,vedan

čias į mano viengungišką virtuvą.
- 0 aš prisiŲsiu patikimą seserį ir pats dažnai lan

kysiuos!,kad mūsų laikraštininkė greičiau vėl galėtų 
platinti spaudą,- juokėsi chirurgas.

Paryčiui atėjo gydytojo siųstoji sesuo,ir aš per
sikėliau virtuvėn.

Eidamas tarnybon,užsuka u pas naują savo gyventoją. 
Ji miegojo.FotelyJe snaudė sesuo.Neprižadinęs jų,iš
slinkau koridoriun.

Miestas gyveno vėlinių vakaro įspūdžiais.Buvo pa
sako jama, kaip gestapininkai medžiojo kapinėse,apie 
išmėtytus atsišaukimus,susišaudymą,naujus suėmimus. 
Tą dieną trumpai užtrukau tarnyboje ir,išvaikščiojęs 
visas žinomąsias maisto krautuves,susipirkau visa, 
ką vokiečių okupacijos laikais galima buvo geresnio 
gauti.

Namuose radau prastas naujienas; mano ligonė jau
tėsi blogai,ją kankino aukšta temperatūra,ir ji klie
dėjo.Budinti sesuo ramino mane,kad tai paprastas rei
škinys prie tokio sužeidimo ir po dviejų trijų dienų 
krizė praeisianti.Vakare atėjęs gydytojas patvirtino 
tą patį,ir aš nusiraminąs laukiau geresnių dienų.

Po savaitės krito karštis,gijo žaizda,ir sesutė 
palikdavo slaugyti ligonę man.

Ilgus rudens vakarus sėdėdavau prie jos,pasako
damas dienos įvykius,skaitydamas jai knygas ir laik- 
raščius.Mes kalbėdavom iki vidurhakčio įvairiausio
mis temomis,tik nei karto nei vienas,nei antras ne
užsiminėm apie savo praeitį.Pradžioje kelis kartus 
buvau užsiminąs apie jos tėvus,tačiau pastebėjęs, 
kad ji šio klausimo vengia,sąmoningai aplenkdavau 
šią temą.Mano džiaugsmui,ji buvo apsiskaičiusi,gerai 
išauklėta ir netuščiavidurė mergina.

Po dviejų savaičių mes buvome geri bičiuliai ir 
vienas kitą šaukdavome vardais.
- Margarita,- kreipiausi vieną vakarą į ją,kai ji, 

fydytojo atneštu kriukiu pasiramsčiuodama,lyg šarka, 
okinėjo po kambarį,- ką tu veiksi,kai abiem kojomis 

vėl pradėsi vaikščioti.
- Grįšiu univerkon,platinsiu "Laisvės Kovotoją" ir 

lauksiu baliaus,kada galėsiu grąžinti tau valso sko
lą-
- Tu esi stebėtinai kreditinga,jei iki šiol atsime

ni tai...
- Nepamiršiu nė vienos su tavim praleistos akimir

kos.
Ir ji,palikusi kriukį prie kėdės,lengvai viena ko

ja atstriksejo prie manąs pasikorė man ant kaklo, 
ša ūkdama
- Panešk mane taip, kaip anuome’t nešei iš kapinių. 

Dabar aš dar lengvesnėj Greitai,greitai’ Mus vejasi...
Ji laikėsi man ant kaklo,ir aš paėmiau ją ant rankų 

- Sakyk,Juozai,kodėl tu kitoks,negu visi vyrai.Juk 
aš tavęs visai nesibijau.Tur būt todėl,kad aš tave 
pažinau ten,tarp tų dviejų karstų.Ir,tu žinai,aš ne
noriu,kad man greitai sugytų ko ja,nes aš dar niekad 
taip gerai negyvena u,kaip čia,pas tave. Ar tu,Juozai, 
myli moterį,- staiga paklausė ji,imdama dviem pirš
tais man už smakro
- Mylėjau.
- U dabar.
- Ne.
- Sį kartą tu man atsakei,kaip kiekvienas vyras,- 

nepatenkinta išpūtė ji lūpas ir,pasitaisiusi ant ma
no rankų, tarškė jo toliau;
- Jei aš tave gražiai,gražiai paprašyčiau,ot,šitaip,- 

stipriai ji prisispausdama prie krūtinės mano galvą,- 
ar tu pasakytumei,kodėl tu iki šiol esi nevedąs.
- Branginu laisvą.Juk dėl jos ir tu dabar ant kriu

kio vaikštai...
- Bet juk sakei,kad mylėjai!
- Labai...
- Nepapasakosi...
- Ne,Margarita.Tai labai sena ir man skaudi žaizda. 

Jos aš niekad nenorėčiau liesti.
. _ Bet man... - tyliai ji ištarė,ir jos akyse degė 
susidomėjimo liepsnelė.
- vano istorijoms tu dar per jauna.
- Koks tu negeras! Juk man jau devyniolika metų!
- Taigi tau visai neįdomus būtų tų laikų mano mei

lės nuotykis,kai tu dar vystykluose buvai.
- Tu šiandien tikrai man negeras ir užsispyręs.-pa

sakė ji.nučiuoždama nuo mano rankų.

Ir taip mums bėgo ilgi ruuens vakarai.Gijo jos 
žaizda,ir su baime aš laukiau persiskyrimo dienos, 
nes mano širdyje atsivėrė nepagydoma meilės žaizda. 
Žaizda,kuri mano gyvenimo dienas pripildė džiaugsmu 
ir nauju pavasariu.Mano laimei netrūko,nes mes vie
nas kitą pamilome,nežiūrint tai,kad mus skyrė ket
virtadalis amžiaus.Kaip kadaise,orieš dvidešimts 
metų,vasarą,aš išbraidžiau su sužieduotine pievas, 
dabar su Margarita tų pačių pamiškiu ir laukų pusnis 
Man grįžo viskas, kas buvo atimta.Aš laukiau pavasa
rio ir sutartos vedybų dienos.
- 0 vis dėlto,aš gyvenu baimės ir nerimo dienas, 

nššįodamasi su savimi tau nežinomą paslaptį,- pasa
kė ji,vieną popietį,merkdama stiklinėje pirmąsias 
pavasario žibutes.

- Tavo paslaptis,Margarita,aš visas žinau...
- Ne,ne,Juozai,vienos nežinai,ir tu turi sužinoti 

prieš mums susituokiant.
, - Geriau po to,- juokdamasis atsakiau.

- Ar tu mane vestum,jei aš nepažinčiau savo tėvo 
nei motinos..
- Aš žinojau tai nuo mūsų susitikimo kapinėse.
- Ką žinojai..
- Kad tu esi našlaitė ir...
- Ir pamestinukė,- nutraukė ji mane.
- Man tu Margarita esi mano džiaugsmas ir būsimoji 

žmona.Tavo vystyklų dienos mudviejų neišskirs.
” - Bet aš tikrai augau prieglaudoje,o vėliau geri 
žmonės leido mane mokytis.Ar tau negėda susituokti 
su pamestinuke,- klausė ji rimtai.
- Tegu.Margarita,visos kitos tokios pamestinukės 

būna,kaip tu,ir žemėje vyrams bus rojus.D,be to,pa
gal mūsų susitarimą,savo praeitį mes papasakosime 
tik savo vaikams,- ir pribėgąs prie jos pabėriau ant 
žvilgančių plaukų žibuokles.
- Pakeliu tave,Margarita,į kunigaikštytes ir dar 

kartą prašau tavo rankos...
Ir mūsų praeitis neužtemdė mūsų širdžių džiaugsmo 

Iki vestuvių liko kelios savaitės.Jos bus tik mudvie 
jų šventė,be iškilmių ir be svečių.

Mes mėgome prieblandą,ir tą vakarą pro langą ste
bėjome vėjo genamus į nežinią niūrius ir suolysusius 
debesis.Tarsi dideli.atbrizgę skuruliai, jie stumdėsi 
tarpusavyje,ir tik retkarčiais šykščiai tarp jų pra- 
sisprąusdavo skaisti,pavasariška uangaus mėlynė.

( bus daugiau )
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ATTLEE

Didžiosios Britanijos Min. 
Pirmininkas Attlee,kalbėdamas 
per dedi ją savanorių į pagal
bines tarnybas telkimo klausi
mu, pa sakė! "Mes siekiame tal
kos, bet negalime ignoruoti ka
ro galimybės.Todėl mes priva
lome prisidėti prie išlaikymo 
tokios kariuomenės,kuri atbai
dytų bet kurį būsimą užpuoli
ką .Mums reikalinga palyginamai 
maža,bet gerai apginkluota re
guliari kariuomenė,ir prie jos 
apmokyti rezervai,kuriais ji 
galėtų būti greit ir skaitlin
gai padidinta.Mums taip pat 
reikalingi savanoriai pagalbi
nėms tarnyboms.Privaloma tar
nyba yra įvesta tam,kad paruo
šti rezervus didesnio karo at- 
vėjui.Tie rezervai pradės susi
daryti 1950 metais,o savanoriai 
mums reikalingi jau dabar. Dėl 
saugumo verta pasiaukoti.

Mes džiaugiamės,kad mūsų de
mokratinėje valstybėje pilie
čių teisės nuolat plečiamos. 
Bet teisės uždeda ir pareigas. 
Aš prašau kiekvieną apgalvoti, 
kokios yra jo pareigos. Daug 
yra padaryta,kad išliuosavus 
piliečius iš skurdo.Aš prašau 
jūsų pagelbos išliuosuoti vi
sus nuo baimės."

Min.Pirm. K.Attlee

KALBA
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ATSIŠAUKIMAS

uBLS Melbourne Skyriaus 
Revizijos Komisijos Pirmink. 
JONUI-ALGIRDUI DAUGELAVIČIUI, 
dėl jo tėvelio tragiškos mir
ties nuo žiaurių okupantų ran 
kų Tėvynėje,reiškiame nuošir-

Melbourne Skyriaus 
Valdyba ir Nariai

LONDONAS Finansų vice minis- 
teris išaiškino,kad Rusijos 
prieškarinės ir karo skolos D. 
Britanijai siekia 2.283 mili
jonus svarų.

LONDONAS. JAV-bės suteikė 
Izraeliui 35 mil.dolerių pas
kolas ir pažadėjo dar duoti 
65 mil.dolerių.

JERUZOLIMaS. Izraelis pasi- 
rašė su Libanonu sutartį,kuria 
užbaigiami karo veiksmai tarp 
šių valstybių,kurie truko 250 d

VAŠINGTONAS. 30 karo laivų 
ir 16.00Š kareivių išvyko žie
mos manevrams į Aliaską,netoli 
Sibiro krantų.

NEW Y0RKAS.JAV-bės.Britani
ja, i^ranetiz i ja ir Olandija veda 
derybas-pasi tarimus dėl bendro 
fronto sudarymo kovai prieš ko
munistinę ekspansiją Tolimuose 
Rytuose.

Arnika
Anglies kasyklų šachtoje įvy

kus sprogimui,gruodžio 30 dieną, 
žuvo lietuvis Petras Ulčickas

Vengrijos komunistų spauae 
praneša,kad suimtasis Vengri
jos kardinolas Mindszenty "Pri
sipažino" kaltė je,ruošęs suki
limą, šnipinė jąs Vakarams ir no
rėjęs atkurti monarchiją Vengri 
joje.Italijos katalikų dienraš
tis "Qoutidiano" paskelbė,kad 
labai daug galimybės yra,jog 
komunistai davė kardinolui spe
cialių vaistų (actedron),kurie 
paraližuoja žmogaus valią ir 
toks ligonis gali prisipažinti 
prie visokių "kalčių",kokias 
tik pageidauja jo budeliai.Rei
kia pažymėti,kad trumpai prieš 
savo suėmimą,kardinolas buvo 
parašąs laišką Vengrijos vysku
pams, kuriame sakė! "Netikėkite 
visokiems galimiems mano parei
škimams, kuri uos skelbs komunis
tai,net ir tada, jei jie bus ma
no pasirašyti,nes tai gali bū
ti tik mano žmogiško silpnumo 
rezultatas."

Šluos vaistus komunistai 
vartoja jau senai įvairiems, 
jiems reikalingiems "prisipa
žinimams" išgauti.Atmintini jų 
maskaradiniai teismo procesai 
Maskvoje,Sofi joje ir kitur.

1948 sukaktuviniai - tautiniai metai,kaip ir visos lie
tuviškos bendruomenės tremtyje,taip ir mūsų svajonių ir vilčių 
grįžti į laisvą tėvyną neįvykdė. Daug iš mūsų sesių jau yra 
dar toliau nukilusių nuo tėvynės krantų į saugesnius,laisvus 
demokratiškus kraštus.Dabar viena po kitos,likimo rankos veda
mos, palieka vis mažėjančius savo būrius ir retėjančias vadovių 
eiles.Nėra aienos.Lad iš bet kurio skautiško vieneto neatskiltų 
viena ar kelios sesėsJles jas išleidžiame skaudamomis širdimis 
ir kartu džiaugdamosios.kad jos išvykdamos perkelia ir mūsų vei- 
klą.Mes likusios glaudžiamės,kad išlygintume išvykusių paliktas 
spragas ir matome,kad gyvename organizacijos besibaigiantį trem
ties laikotarpį.Matome.kad netrukus ateis laikas,kada turėsime 
organizacinę veiklą tremtyje baigti ir organizaciją kaip DP 
skaučių likvlduoti.Lietuvaičių skaučių organizacija netari bai
gtis su mūsų išsikėlimu iš Vokketijos.Jeigu taip atsitiktų,bū
tų lietuviškam organizaciniam gyvenimui ir jaunuomenei tautiniu 
ir pasauliniu atžvilgiu padaryta didelė žala.Todėl ji turi,čia 
užsidariusi,iškilti tuose kraštuose,kur Jūs įsikūrėte ar įsi- 
kursite ir tenai vystyti savo veiklą.Mums Labai sunku dėl Jums 
žinomų priežasčių su kiekviena iš Jūsų susirišti.Daugelio net 
neturime adresų.Todėl prašome jaustis įsipareigojusiomis orga
nizuotis.Kur yra susispietusių daugiau skaučių,prašome įkurti 
to krašto skaučių centrą.Apie jo įsikūrimą ir kitus vinetus- 
skiltis,draugoves,būrelius-prašome mums pranešti,kad galėtume 
su Jumis palaikyti ryšį ir Jus pristatyti to krašto skaučių 
organizacijai,kad atvykusios žinotų kur užsiregistruoti.Manome, 
kad šiam labai svarbiam reikalui sesės ištaikysite nors truputį 
laiko ir perimsite iš mūsų L.S.S.Skaučių organizacijos ateitį, 
jos papročius,tradicijas ir būdą.Laukiame Jūsų greito ir jau
traus reagavimo ir Budime,

J.Augustaitytė-Vaičiūnienė,Vyriausiu Skautininkė

Adresas- (16) Hanau a/M, Lamboystr 84, DP Camp 3a-65,USA Zone

----------------------------------------
gy p. MOTIEJŲ JONIKĄ ir 
g; p. DANUTĘ INKRATAITĘ, 
g! sukūrusius lietuvišką sei
fo Į mos židinį,, sveikina ir ilgo 
H; bei saulėto gyvenimo linki 
E& Lėveriai

:Oa-

POILSIO VALANDĖLEI

AR TAI TIK SAPNAI ?
Rašo (i r.

Savo gyvenimo bėgy pakartoti- 
nai turėjau progos iš asmeninės 
patirties įsitikinti,kad esama

1

Sausio 26d.VLIKo pirmininkas 
M.Krupavičius ir Vykdomosios 
Tarybos pirm.V.Sidzikauskas 
išvyksta į JAV-bes

STASĘ BUDVITYTĘ
ir JONĄ BAUŽĮ, 

sukūrus lietuvišką seimą, 
sveikinam ir linkim laimės 

šeimyniniam gyvenime, 
J.irO.Liobės, 

Londoną s.

MISIJOS
Manchester!© ir apylinkės lie
tuviams T.J.Bružikas sJ prade
da misijas vasario 6d.Visi su
sirinka Notre Dame bažnyčioje 
(Bignor St) 10 val.šv.Mišios.
Prašoma dalyvauti visual

* Pethhead E.V.W. Stovyklos 
gyventojusi

p. JONĄ KEPEČKĄ ir
p. MARIJONĄ nRČMINAlTĘ, 

sukūrusius šeimos židinį,,Sir 
dingai sveikiname ir linkime 

saulėto gyvenimo.

DBLS Halifax Sk.Narius 
p.VANAGĄ ALBINĄ 

ir
p. KRALULIŪTĘ ANTOSĘ,I . ___ ,

■-3 sukūrus lietuvišką šeimą, 
$ nuoširdžiai sveikiname lin 
v ir i 1 crn

E.V.W.Pathhead X
liet.stov.Draugai ir x

pažįstami.

_____  lin
kėdami gražaus ir ilgo gyve

nimo.
DELS Halifax Sk.

Valdyba ir Nariai

net ir tokia ateitis,kuri pri
klauso nuo laisvos žmonių va
lios.Iš daigelio prisiminsiu 
vieną labai ryškų pavyzdį.

1943 m.vasarą,kada ilgai ėjo 
kovos dėl Charkovo miesto Rusi
joje, vieną naktį sapne matau du 
jaunus,laibus vyrus,kurių vie
nas atsigrąžia į mane ir lietu
viškai man sako! "Garantija,pir
madienį Charkovas bus paimtas". 
Net sapne pasirodė man juokin
ga garantuoti tokį ateities da
lyką, ir aš pabudau garsiai be
si jnokdamas.Sapną papasakojau 
vienam-kitam draugui.Tai buvo 
4 ar 5 dienos prieš pirmadienį. 
Pirmadienį aš sėdau prie radio 
ir laukiu žinių.Ir štai apie 
12 val.Maskvos rAdijas praneša! 
"Šiandien mūsų kariuomenė štur
mu paėmė Charkovą".Apie 3 vai. 
po pietų tą pat patvirtino Ber
lyno radijas.

Karas buvo mane tiek iškan
kinąs, jog atrodė,kad aš daugiau 

^nebeišlaikysiu.Ir tada man la
ibai ryškiai pasakyta! "Greit 

tu pailsėsi".Pasakymas buvo to
kios rūšies,kad dėl jo tikrumo

namo sienas ir Stalinas krenta 
ant žemės,ieškodamas uždangos. 
Paskiau matau būreli, suvargusių 
rusų ir šalia jų ant žemės pa
guldytą žmogų.Pažvelgęs į jį 
pamatau,jog tai Stalinas,ir iš
sigąstu, bet tenai būvą žmonės 
mane nuramina sakydami! "Nesi
bijok, jis jau surištas ir jam 
70 metų". Paskiau iš enciklo
pedijos žodyno sužinojau,kad 
Stalinui sukaks 70 metų 1949m. 
rudeni,.įdomus datų sutapimas.

Studijuodamas mistinius rei
škinius, susipažinau su daugeliu 
pranašysčių, liečiančių subedie
vėjimą ir bausmą už tai.Štai 
viena kita iš jų. 1820 m. stig
ma tizuoto ji no t r yna Bnmerich 
taip tiksliai nupasakoja bolše
vikiškos Rusijos gyvenimą,kad 
ji tai nebūtų galėjusi tiksliau 
padaryti,jeigu būtų gyvenusi 
ir 100 metų vėliau.Tą nupasako
jimą ji baigia posakiu! "Štai 
nelaimų žmonijai nešančioji 
Maskvai" Kitos pranašystės kal
ba,kad rusai girdysią savo ar
klius Reine,bet Dievo ranka 
juos tenai sulaikysianti ir 
Dievo galybė sutriuškinsianti 
bedievius.Šiaurės barbarai už
imsiu Komą ir išniekinsią šv. 
Petro karstą.Kita pranašystė 
prieš 150-200 metų sako,kad 
"vakarų tautos" ties Reinu su- 
mušiancios be dievins. Prieš apie 
150 metų,kada niekas negalėjo 
galvoti nė apie bombonešius, 
nė apie atomines bomba s,viena 
maldinga moteris rašo matanti, 
kaip dideli paukščiai mėto ug
nį ant miestų t tai skaičiau 
knygoje,spausdintoje Paryžiuje 
1872m,kada apie aviaciją dar 
niekas negalvojo).Po bedievių 
sunaikinimo ateisiąs Bažnyčios 
dar niekad nepergyventas tri-

J. Dragiškis 
aš negalėjau abejoti,tik tą pa- 
sibėjimą aš supratau kaip greit 
ateisiančią mirtį.Bet įvyko ki
taip! karas pasibaigė netikė
tai greit ir man buvo suteikta 
galimybė gražiuose kalnų miš
kuose pailsėti kelis mėnesius.

Tuojau po karo aš abejojau, 
ar neprivalėtume mes pabandyti 
sugrįžti Lietuvon.Tada sapne 
man pasakyta! "Būsi 60 metų 
kada sugrįši Lietuvon". 0 aš 
būsiu 60 metų 1951 m.sausio mė
nesį. 1946 m.man pateko į ran
kas knygutė spausdinta 1920 ar 
1921 m.su vadinamąja Melanijos 
paslaptimi,t.y.su šv.Marijos 
1846 m.ant kalno La Salette 
Prancūzijoje dvi esu piemenukams 
padarytuoju apreiškimu apie 
tai,kaip žmonės nutols nuo Die
vo ir kaip jie už tai bus bau
džiami dideliais karais ir ati
davimu į bedievių valdžią ir 
kad ta bausmė truks kiek dau
giau negu 35 metus.Atrodo pana
šu į tiesą,kad pirmąjį pasauli
nį karą reikia skaityti tos Die
vo bausmės pradžia,nes tas ka
ras buvo pirmas tikrai didelis ._ . „„t,, uar mesaa nepergyvuti uats

Vst“. J11?“-' V“?
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SOVIETŲ MEDALIAI
Savo laiku buvo kalbama,kad 
Goeringas buvo vienas iš la
biausia medaliais apsikabinė
jusių pasaulyje žmonių.Tačiau 
sovietų naujieji aristokratai 
netrukus pralenks ir pati Gee- 
ringą.Pav.-nusipelnąs anglia
kasys Drovkinas nešioja darbo 
ir patriotinio karo medalius

’IIIIBBSSlIiaifi

Į net dirbdamas giliai po žeme, 
j kasyklose. 0 pasižymėjusi mel
žėja užsikabina savo medalį 
eidama karvių melžti.
- O.Nataša,kokį gražų medalį 

tu turi! Ar tai už drąsumą..
- Taip!- atsako kita medalio 

nešiotoja,skalbėja,- Tai už 
drąsą skalbykloje.Aš esu pa
sižymėjusi skalbėja Stalino-

Ignrsko mieste.
-0 kas ten ateina,ar ne mar

šalas.
- Ne! Jis yra pasižymėjęs kam

inkrėtys, turi pirmos klašės 
medalį su ąžuolo lapais ir 7 
kartus paminėtas komiteto pra
nešimuose. ..
... 0,kad aš būčiau atsižymė
jusi skalbėja,vieton nežinomos 
rašytojos!
- Kada nors aš tave išmokysiu 

kaip būti gera skalbėja,jeigu 
tu išmokysi mane kaip rašyti 
romanus...Tai bus puiku...

Nepaprastas Dainininkas
■— Jis yra nepaprastai puikus 

dainininkas, nes turi gerą klausą.
— Netikiu. Tikras dainininkas 

privalo turėti gerą balsą.
Sąžiningas Medžiotojas

— Kodėl tu, eidamas medžioti, 
nešies ne tiktai šautuvą, bet ir 
žiūroną ?
— Kad geriau matyčiau paukš

telius, kuriuos uždrausta šaudyti.
Mokykloje

Mokytoja:
— Pasakykite, kas yra viltis? 
Mokinė:

— Viltis yra ilgas laukimas nu- 
mirštant turtingo giminaičio, ku
ris pažadėjo palikti daug pinigų.

se.Tad jeigu prie 1914 pridėsi
me šv.Marijos nurodytuosius 35 
metus,gausime 1949.Tad apie 
1949-1950 m.reiktų laukti tos 
Dievo bausmės galo.

Prieš porą mėnesių sapne ma
tau didelį lauką,kurio prie ma
nąs artimesniame plote dirba 
ramų ūkininko darbą stambus vy9 
ras,o antrame Lauko šone darbuo
jasi jaunesnis,laibesnis vyras. 
Tik staiga iš kažkur atsirado 
Stalinas ir griebė už apykaklės 
tą stambųjį vyrą.Prasidėjo imty
nės.į pagalbą atskubėjo jaunes
nysis vyras ir Stalinas gavo 
bėgti.Toliau matau,kaip Maskvo
je nuplėšiamas Stalino namo 
stogas,kaip kulkos eina per jo

arčiau apibūdina ir laiką,sa
kydama! "Kada matysime,kad Bri
tų imperija griūva ir jos dalys 
pasiskelbia nepriklausomomis, 
žinokite,kad Bažnyčios trijum- 
fas arti yra".O tai juk dabar 
mes matome.

Nors sapnams ir privačioms 
pranašystėms tikėti nėra priva
loną, tai . vis dėlto reikia pri
pažinti, kad ir šitokiomis prie
monėmis gerasis ir išmintinga
sis Dievas gali įspėti klystan
čius ir padrąsinti ištikimuo
sius.Tuo tarpu gi viskas kalba 
už tai,kad už poros metų pasau
lis gali išsilaisvinti iš be
dievybės atneštosios nelaimės.

vLaikas’.’Nr.4) 
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P. JONIKUI MOTIEJUI

p-lei INKRATAITEI DANUTEI, 
sukūrusiems šeimą ne prie Ne 
muno-Sešupės krantų, lakštu- 
tėms ūbaujant,be tėvų ir ar- 

—timųjų palaimos,- tremtyje.
Nelengvą, bet garbingą-gražų 

| kelią pasirinkote .Nuoširdžiai 
sveikiname ir linkime, lai iš

prašoma atsiliepti Ona 
Jovarskienė,kilusi iš 
Kauno apsk.Rašyti S-gos 
Centrui.__________________
Prašomi atsiliepti buvę 
Italijoje kap.Tumas ir 
Saučiulis Jurgis.Rašyti- 
Stepas Radvila, EVW Hostel 
New Gate St.Nr.Hertford.
Esu 23 m.pageidauju susi- 

T. rašinėti su lietuvaitėmis 
S Rašyti - EDQ 2633066 Sib- 
$ son Hostel,Wansford,N®.
| Peterborough.

- .Į.--. ■ ...... ■ —
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t

Mergaitės lietuvaitės,rašjtkite! 
Du broliai norime susirašynėti 
su rimtomis mergaitėmis,amžius 
25-33 m.Rašyti šiuo adresu - 
P.P.Šinkūnai,Trelisk Hostel, 
Nr.Truro Cornwall.____________
Lietuviškas sieninis-mėnesinis 
kalendorius su spalvotais žen
klais, 2/6. Pageidaujantieji 

046, H.A.E.C.Hostel,Fordingbri-tuojau siunčia pašto orderį ir

Paieškomas Sarkus (Sharkey) 
Juozas,s.Martyno,apie 65-70m. 
amžiaus.Atvykęs Anglijon apie 
1920-24 metus.Atsiliepti į 
Sąjungos Centrą,2,London Mews, 
London St.London,W.2.
Esu lietuvis 35m.nori u susira- 

■šinėti su Lietuvaite,ne vyresn 
30m.Rašyti-Indent.Card no 2633

,dge, Hants

$ Lietuviai nori suslrašiė- 
$ti su lietuvaitėmis.Rašy-

Amerikoje gyvenanti Marijona 
Murauskas (Lingvinaitė) ieško 
f Įminiu.Prašoma atsiliepti 
iuo adresu- 646 Marton Ave 

Chester Pa. U.S.A.

-išsipildo visos judviejų svajonės £254. .1267. .1282. .1525 
$ EVW Melbourne Hostel,Po-

^■Įcklington, Nr. York.
E.Lavant (buv.He- 

sepiečiai)lietuviai.

?^3U -J27RPaieškomi šie asmenys-Pranas 
i 1274 iŽ75 ?276 Nekrašas,Kazys Sčegauskas i:

Antanas Petrauskas.Rašyti -
Jonas Petruševičius,Hostel Mot- 
combe Hark,Shaftesbury,Dorset.

nurodo tikslų adresą.Didesniais 
kiekiais užsakant,15% nuolaidos. 
J.Liepa, N.S.Hostel,Bishops 
Cleeve.Nr.Cheltenham,Glos. 
Prašomi atsiliepti-Vladas Člu- 
želis,Vladas Gliožeris ir Pet
ras Luišaitis,1947m.gyvenusie
ji Booholt stovykloje,arba ži
nantieji apie juos yra prašomi 
pranešti Alfonsui Jakučiui.gyv. 
E.V.W.Hostel, Bishops Tachbrook, 
Leamington, Spa.
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