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Tautos Šventė - istorinis simbolis
Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas

VLIKo ir VT pirmininkai priimti 
JAV uis. reikalu ministerijoje

Sekmadieni,vasario 20 dieną 
Londono ir tolimesnių apylin
kių lietuviai suplaukė 1 erdvų 
Westminster!© Katedros salą, 
kur Įvyko iškilmingas Vasario 
16-tos dienos minėjimas.

Svečių tarpe nestigo kitų tau 
tų atstovų,jų tarpe daug anglų 
ir mūsų Baltijos kaimyną žymes
nių asmenų.

D.B.Lietuvių Sąjungos pirmi
ninkas P.B.Varkala,sveikinda
mas svečius anglų kalba,trum
pai apžvelgė tautos garbingą 
praeiti ir liūdną dabartį,pa
reikšdama s, kad šiandien mūsų 
visų mintys yra nukreiptos į 
mūsų tėvyną, kenčiančią baisius 
persekiojimus bei žiaurius trė
mimus. Lietuvių tauta nė ra pra
tusi gyventi vergijoje,- pasa
kė DBLŠ Pirmininkas,- istori
joje mes galime rasti daug pa
vyzdžių, kaip didvyriškai mūsų 
protėviai kovojo dėl savo kraš
to laisvės ir jos niekad nebu
vo išsižadėją,net sunkiausiais 
tautai laikais.Nenusiminkime 
ir dirbkime ir laisvą vėl iš
vys mūsų pavergta šalis!

Kviečiami susirinkusieji pa
gerbti žuvusiuosius už Lietu
vos laisvą-Susikaupus tylos

Londone
Mūsų Baltijos kaimynų vardu 

sveikinimo žodžius pasako J.E. 
Latvijos Ministeris ir Estijos 
pasiimt.Patarėjas.

Po oficialiosios dalies seka 
meninė. Ir reikia pažymėti,kad 
meninė dalis buvo turtingiau
sia lig šiol Londone girdėtų. 
Mūsų svečiai solistai iš Vokie
tijos DP stovyklų,nežiūrint 
savo nuovargio po tik ką įvy-

kušlo koncerto,šventės išvaka
rėse, sutiko maloniai padainuo
ti keletą dainų.Jų dainos lei
do bent trumpam laikui užsimir
šti kur esame,ir nukėlė mus 1 
brangią tėvyną. Susirinkusieji 
karštai dėkojo maloniems sve- 
čiams-soIistams.

Lygiai gražiai pasirodė ir 
vietinės meno pajėgos - Londo
no ir E.Lavant tautinių šokių 
grupės,Londono lietuvių cho
ras, vadovaujamas p.V.Mamaičio 
ir deklamuotojas p.A.Pesys.

Minėjimas trukąs dvi valan
das buvo baigtas Himnais.

Pranešama iš Amerikos,kad 
VLIKo Pirmininkas prel. M. 
Krupavičius ir Vykd.Tarybos

Pirmininką a V.Sidzikauskas, 
kurie šiomis dienomis nuvyko 
1 JAV-bes.buvo priimti Valsty
bės Departamente

Rytuose ir Vakaruose
NORVEGIJA APSISPRENDŽIA - SOVIETAI PYKSTA

Norvegija padarė revoliucini 
pakeitimą savo užsienių politi
ko je,atsisakydama nuo savo neu
tralumo politikos,kurios ji lai
kėsi per šimtmečius.Norvegijos 
Darbo Partija(vyriausybės! per 
savo Kongresą priėmė rezoliuci
ją, kuri Įpareigoja vyriausybą

ūmo sąjun-ieškoti taikos ir saugumo sąju 
goję su Vakarais.Atsižvelgiant 
į praėjusio karo patyrimus,pri
eita išvados,kad neutralumas 
nieko teigiamo neduoda.

Tuojau po šios rezoliucijos 
priėmimo,Švedijos užs.r.minist. 
pareiškė,kad tai reiškia galu
tiną skilimą Skandinavijoje,ir

kad Švedija ir toliau laikysis 
neutralumo politikos ir nesi- 
dės į jokias sąjungas su didž
iosiomis valstybėmis.

Kokiomis sąlygomis Norvegija 
įeis į Atlanto Paktą,dabar dar 
neaišku.Tuo tikslu jų užs.r.m. 
lankėsi Vašingtone ir Londone. 
Vakarų valstybės pareiškė,kad 
jos nereikalaus bazių Norvegi
joje taikos metu.Bet juk viena 
Norvegija negalėtų rimtai pa
sipriešinti Rusijai,© pagalba 
iš junerikos vargiai galėtų at
eiti laiku,tuo labiau.kad to
kiam JAV įsikišimui bus reika
lingas Kongreso sutikimas.Ar 
Britanija yra davusi kokių pa
žadų Norvegijai,kol kas neaiš
ku. Kiek išrodo,Norvegijos pa
dėtis labai primena Lenkijos 
padėtį prieš praėjusį karą.Juk 
ir tada Britanijos garantija 
Lenkijai nereiškė,kad ji ateis 
ginti Lenkijos,bet kad dėl jos 
bus pradėtas karas ir po nuga
lėjimo priešo ji bus išvaduota

Norvegija dar neatsakė į Ru-

sijos pasiūlymą sudaryti Savi
tarpinės Pagalbos Paktą.Jeigu 
atsakymas ir bus(atsakymo tie
sioginiai Rusija ir neprašo no
toje), jis,aišku,bus neigiamas, 
nes Norvegija dar nepamiršo ko
kių pasekmių susilaukė Balti
jos valstybės po pasirašymo pa
našių "paktų".sį faktą stipriai 
akcentuoja Norvegijos ir Dani
jos spauda.

Danįja,manoma,paseks Norvegi
jos pavyzdžiu ir prisidės prie 
Atlanto Pakto.

Kaip pranešama iš Stokholmo, 
rusai piktais grąsinimais rea
guoja į paskutinius įvykius. 
Pranešimai sako,kad rusai pra
dėjo kariuomenės koncentraciją 
Suomijos pasienyje.Pačioje Suo
mijoje vietiniai komunistai.ga- 
vą instrukcijas iš Maskvos,da
ro demonstracijas ir reikalauja 
vyriausybės atsistatydinimo.

Padėtis laikoma rimta.Skaito
masi su galimybę,kad rusai gali 
okupuoti Suomiją.

minute,labai įspūdingai Londo
no choras,vadovaujamas p.V.Ma
maičio, sugiedojo maldą už kri
tusius karžygius.

Pagerbus didvyrius,P.B.Var
kala baigdamas įžanginį žodį 
nurodė,kad šiandien mums nėra 
jokio pagrindo nusiminti.Mūsų 
protėvių kovos dėl savo krašto 
laisvės praeityje nebuvo nei 
kiek lengvesnės už dabartiną. 
Šiandien tik šiaudadūšiai ga
li pasiduoti pesimizmui.Pasi
dairą po pasaulį,mes pamatysi
me, kad Vakarų Valstybės jau 
supranta mūsų bė das.Jau visi 
supranta komunizmo pavojų ir 
leidžia milžiniškas sumas ap
siginklavimui .Mes privalome 
laikytis tvirtai ir ruoštis 
mūsų tėvynės išlaisvinimo die
nai!

Po atidaromos kalbos,pirmi
ninkaująs kviečia Lietuvos Mi- 
nisterį J.E.p.B.K.Balutį tarti 
žodį.

Jo Ekscelencija kreipdamasis 
į susirinkusius pažymėjo,kad 
niekas neįgyjama be kovos,o 
ypač laisvėlTik nenuilstamomis 
pastangomis mes galime laimėti 
savo tautai garbės vainiką.

Didvyriai,kurie nešė tauti
nio atgimimo žiburį ir mūsą 
liaudis,išlaikiusi lietuvybę, 
gali būti mūsų veiklos ir dar
bų kelrodžiu ateičiai.Ir kol 
laisvės šauksmas nesiliauna 
varžęsis iš kiekvieno tauraus 
Lietuvio krūtinės,mes galime 
būti tikri,kad mūsų tiksląs- 
Laisvoji Lietuva - bus pasiek
tas!

BRANGŪS BROLIAI 
IR SESERS LIETUVIAI
Toli atskirti nuo savų ,ąrti- 

mųjų, nuo savo gimtųjų' laukų 
ir sodžių, mes vėl švenčiame 

•mūsų didžiausiąją sukaktį — 
Vasario šešioliktąją, kadaise 
linksmą ir iškilmingą, dabar 
gilaus liūdesio ženkle.

Mūsų liūdesys ir susirūpini
mas yra pagrįsti ir suprantami. 
Žiauri bolševikų okupacija Lie
tuvoje tebesitęsia, šios dienos 
šventę tūkstančiai lietuvių su
tinka kalėjimuose ir sužvėrėju
sių tardytojų kamerose, Sibiro 
taigose ir tolimose koncentraci
jos stovyklose. Iš Lietuvos mus 
pasiekia žinios apie nesibaigian
čius lietuvių persekiojimus, apie 
beatodairiškas okupantų pa
stangas likviduoti savistovius 
Lietuvos ūkininkus, apie naujas 
ir naujas deportacijas į tolimą
sias Sibiro sritis, siekiant Lie
tuvą palikti be lietuvių. Visa ta
tai mus verčia su didžiausiu su
sirūpinimu sekti įvykius ir 
stengtis, kad išlaisvinimas teat
eitų per vėlai. Vis dėlto tarptau
tiniai politiniai įvykiai rodo,, 
kad demokratinis pašauliš jau 
gerai supranta, kas slepiasi už, 
geležinės uždangos ir koki pa-; 
vojai gresia žmogui iš bolševi-

kinds

Mūsų svečiai-solištai - (iškaitės 1 dešiną) A.Dambrauskaitė 
A.Kalvaitytė, S.Baranauskas ir I.Nauragis.

Uranijos. Mūsų tikėjimą 
šviesesniu rytojumi, mūsų vals
tybės suvereninių teisių atstaty
mu ir mūsų tėvynės išlaisvini
mu stiprina ne tik nauja politi
ne padėtis prieš Sovietų Sąjun
gą, bet ir gilus is' rinis patyri
mas, jog net ir kruviniausieji 
despotai ir jų smurtu sukurtos 
imperijos neišlaiko pančiuose 
žmonijos, besiveržiančios j lais
vę, kultūrą ir toleranciją. Nėra 
abejonės, kad ir raudonieji ti
ronai gaus lygiai tą patį atlygi
nimą, kokį gavo Vokietijos ir 
Japonijos avantiūristai.

Šia iškilminga proga aš kvie
sti visus lietuvius broliškai ir 
drąsiai nešt mūsų Nepriklauso
mybės vėliavą. Nors mes, išei
viai, kiekvienas turinie savo rū
pesčių, bet mūsų rūpesčiai nu
blunka, prisiminus mūsų bro
lių kančias tėvynėje. Mes esame 
laisvi žmonės, nepasiekiami 
raudonojo despoto, ir todėl mū
sų pareiga subendrintomis jė
gomis dėtis kovon už mūsų Lie- 

■ tuvos laisvę.
šioje kovoje mes esame ne

vieni. Mūsų kenčiafičios tėvy-

nes balsas vis labiau ir labiau 
išgirstamas Vakarų Demokrati
jose. Todėl mums šiandien 
svarbiau, negu bet kada anks
čiau, turėti vieningą vadovybę, 
kurios pareiga būtų mus jungti, 
vienyti ir mums vadovauti ko
voj prieš bolševizmą ir palai
kyti ryšį su mums draugiško
mis valstybėmis. Tokia vadovy
bė reikalinga ne tik mūsų visų 
pritarimo, bet ir realios para
mos. Mūsų svarbiausias uždavi
nys bent laikinai primiršti vi
sus nuomonių skirtumus, asme
nines ir partines ambicijas, ku
rios mus skaldo tada, kai mes 
taip reikalingi vienybės. šito 
reikalauja ir kovos logika, ir 
blaivus protas, ir demokratinė 
dvasia.

Su dideliu apgailestavimu ir 
susirūpinimu skaičiau spaudoje 
buvusių Lietuvos piliečių žydų 
pakaltinimus' lietuvių tautai. Aš 
labai gerai žinau, jog tie pakal- 
tinųnaį nepagrįsti, o, gal būt, 
net piktos valios padiktuoti. Vi
są vokiečių okupacijos laikotar, 
pį lietuvių pogrindis ir tauta su. 
pasipiktinimu smerkė žydų žu-

dynes ir stengėsi kuo galima 
padėti žydams, žinoma, lietuvių 
tautoje, kaip ir visur kitur, pa
sitaikė juodos sužinos žmonių, 
tačiau dėl tų žmonių negulima 
kaitinti visos tautos, net ir po 
pirmosios bolševikų okupacijos 
patirtų skriaudų iš žydų pusės 
mokėjusios būti atlaidžia, šios 
žydų pastangos sąmoningai ar 
nesąmoningai stengiasi lietuvių 
tautą diskredituoti pasaulio 
akyse, o tuo pačiu jos talkina 
to paties siekiantiems -mūsų 
krašto okupantams. Mes turi
me būti labai buflrūs ir laiku 
demaskuoti šiuos ketinimus.

Mano broliai ir sesers lietu
viai, tebūna tai mano nuoširdus 
patarimas: gerbkime vieni kitų 
įsitikinimus, mokėkime supra
sti ir vertinti vieni kitus, nesi
gailėdami pastangų, dėkimės 
bendron kovon dėl mūsų tėvy
nės laisvės, mūsų visų svar
biausiojo tikslo.

Dr. Kazys Grinius, 
Buv. Lietuvos Respublikos 

Prezidentas
Čikaga, JAV.
1949.11.16.

KONCERTAS
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMO IŠVAKARĖSE į VYKO DIDYSIS MŪSŲ MENININ
KŲ KONCERTAS LONDONE, KINGSWAY HALL, KORIO KLAUSĖSI APIE PUSAN

TRO TŪKSTANČIO ŽMONIŲ

Dar neišdilo londoniečių au
syse nuskambėjusios,prieš metus 
laiko,lietuviškos dainos gar
sai ir štai Šiandieną, to pasau
linio didmiesčio pastole.mes 
vėl ją išgirdome užburiančią, 
žavią ir didingą. Minister!© 
Balučio žodžiais tariant - tai 
daihavo ambasadoriai! Tai bu
vo didi mūsų Tėvynės aukštojo 
meno reprezentacija.Ir tebūna 
didi garbė jos didiesiems rep
rezentantams .kurie Šioje sve- 
įčios Šalies gyvenimo pilkumoje, 
savo daina atgaivino Tėvynės 
ilgesiu nuvargintas mūsų Šir
dis.Garbė jiems uz tai,kad jie 
atsižadėjo savo "privilegijuo
tos" padėties tarnauti tėvynės 
budelių propagandai,o pasitnau- 
kė į vargą ir alkį,su tūkstan
čiais taurią tautiečių,į skau
džiąją tremties buitį. Už jūsų 
pasišventimą ir pasiaukojimą, 
Laisvoji Tėvynė jūsų nuopelnų 
nepamirš! Nepamirš ir tie tūks
tančiai tautiečių,kuriems jūs 
savo žavinga daina skaidrinate 
sunkios buities prislėgtą dva
sią.

Senai lauktas koncertas įvy
ko.Ką gi galima daugiau apie 
jį pasakyti. Gal tik tiek,kad 
nuo pradžios iki galo buvo žavu 

Koncertą "atidarė” pirmasis 
Stasys Baranauskas su prof.v. 
Jakubėno harmonizuota liaudies 
daina "Oi mergyte.." ir St.Šim
kaus - "Oi greičiau". Sis vie
nas iš jauniausių savo amžiumi, 
prieš savo kolegas,dalninkų,jau 
pasirodė toli-gražu nebenaujo- 
kas.bet savo galingu ir sultin
gu tenoru užsitarnavo tikro 
"senio" vardą.

Antroji pasirodė,su savo ak
sominiu kontraltu,Alė Kalvaity
tė.Pradėjo prof.V.Jakubėno kuri
niu "Žemė kryžių ir smUtkelių". 
Nežiūrint gana sunkios vokali
nės partijos,ji su ja susidoro
ja dieviškai gražiai.Baigė nuo
taikinga Sarpaliaus harmonizuo
ta liaudies daina "Dukružėle".

Išeina Antanina Dambrauskaitė 
Ji nulaipiojusi Europos sosti
nių pa atolus, pirmą kartą pasiro
dė londoniečiams.Padainavo A. 
Kačanausko "Našlaitėlę" ir K.V. 
Banaičio "Rods parpulsiu". Buvo 
gražu - meistriška.Tačiau šiame 
koncerte lyg norėjosi išgirsti 
ką nors nuotaikingesnio iš šios 
menininkė s lietuviškos dainos 
bagažo..Juk jis toks gausus ir 
turiningas pas ją.

Štai pasirodo apšarmojusiomis 
garbanomis Ipolitas Nauragis. 
Padainavo J.Dambrausko "Aušta 
jau dienelė" ir J.Karoso "Skam
ba varpas".Apie šį "senąjį sce
nos vilką" ką čia bešnekė si.

Ir vėl nuskambėjo daina...
Buvo puikus.

Pirmoji koncerto dalis baigta 
A.Dambrauskaitės ir A.Kairaity
tės, populiarios S.Šimkaus liau
dies dainos "Plaukia sau laive
lis" duetu.

Tuo būdu buvo užbaigta nuotai
kingų lietuviškų dainų koncerto 
dalis,kurių klausant ne vienam 
nuriedėjo gaili ašara.

Antrojoj koncerto daly buvo 
meistriškai išpildyta visa eilė 
įvairių operų atskiros scenos, 
duetai bei arijos. Po Cavardo- 
ssi arijos iš operos "Tosca", 
Stasiui Baranauskui publika su
kėlė tokį "vėją",kad nebegalė
damas atsikratyti,turėjo "bi- 
sui" dar padainuoti ariją iš 
operos "Pajacai"!

Tas pat įvyko ir su A.Dambrau
skaite, po arijos iš operos "Ma
non".Triukšmą nutildė tik su 
antra arija iš operos "Madame 
Butterfly".

Koncertą užbaigė operos "Fau
stas" 3-čiojo akto kvartetu,ku
rio įtraukimas į koncertiną pro
gramą tikrai yra sveikintinas 
ir kuris visiems klausovams pa
liko gražų ir didelį įspūdį.

Beje,vi sos lietuviškos audi
torijos vardu tegul leis man 
įprof.V.Jakubėnas tarti nuoširdų 
ačiū,už kiekvienos dainos paly
dėjimą savo meistriškais akor
dais.

Tiesa,dar trumpas "kritikos" 
žodelis mūsų gerbiamai audito
rijai .Faktas-gerą dalį audito
rijos sudarė mūsų pačių tautie
čiai .Nesprendžiant apie papro
čius šio krašto šeimininkų,nes 
tai yra jų reikalas,tačiau kas 
metėsi į akis,kad koncerto metu 
mūsiškiai patys pirmieji tabako 
dūmais uždūlino tyrą,gražios 
ir erdvios salės,orą.Toks rei
škinys, kad ir jaukiausią teatro 
aplinką paverčia tikros karštu
mos atmosfera.Šią kuklią pasta
bą ateičiai.linkėčiau priimti 
dėmesin ne nerūkančiųjų "kapry- 
zui",bet iš pagarbos daininin- 
.kams,kuriems dūmais apsunkintas 
oras Žymiai sunkina dainavimą.

■ Dar žodelis lietuvaitėms.. 
Jei tu dėvi lietuvaitės drabu- 
Ižius, vadinasi, tu nori,kad tos 
lietuvaitės garbinguoju vardu 
tave pavadintų.Bet sakyk,miela 
sesė,ar esi kada girdėjusi apie 

(garbą tokios lietuvaitės,kurios 
'dantyse smilko papirosas.. Tai 
gal dera moderniai vakarietei, 
bet ne kukliai lietuvaitei,dė
vinčiai Birutės drabužius ir 
kuri istoriniais daviniais tik
rai nerūkė!

Koncerto klausėsi apie pus
antro tūkstančio asmenų, člema- 
žas nuošimtis buvo sveč - an-

J. .-
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a "Britanijos Lietuvis" 1949.11.25.

DARBAI IR IDĖJOS
Rašo - Goreiniškis

Taip...
Auklėjausi - mokiausi... 
Gražiai gyvenau...
Tu,buvai brangi,mano Tėvynė. 

Kartais yra pravartu pavartyti 
praeito ir einamo gyvenimo kny
gos lapus,juos sugretinus,pada
ryti nutarimą,kad naujai rašoma
sis bUtų garbingas ir atitiktų 
to laiko reikalavimus.

Atsivertę dar "Priešaušrio" 
išeivių-tremtinių lapą,rasime, 
kad dauguma mUsų tautiečių ana
is laikais vyko į USA ieškodami 
ne tik geresnių sąlygų,bet dau
giausia bėgo nuo tos žiaurios 
caro letenos,kuri nors ir iš 
lėto slėgdama.bet palaipsniui 
stūmė nykumon,su tikslu išplėš
ti iš jų brangiausią turtą - 
kalbą,papročius ir visa ką mes 
suprantame SAVU.

Tų laikų išeiviai,daugumoje, 
nebuvo išėją kokių mokslų,ta
riant, valstybė jiems j, jų ke
lionės bagažą nebuvo nieko įdė
jusi,kas lengvintų jų gyvenimo 
kelionę svetimame krašte. Jie 
buvo savamoksliai,nemokėjo sve
timų kalbų ir nuvykę pradžią 
turėjo labai sunkią,- jie tu
rėjo dirbti kietai ir sunkiai.

bet štai 1918 m.Ir kaip jie 
visi spontantiškai griebėsi 
padėti atstatyti Lietuvos Ne
priklausomybę, visais jiems pri
einamais būdais-materiallniais 
ir moraliniais įnašais.Tos au
kos aukojamos iki šiai dienai 
ir jos vis augai Kuo gi mes 
galime paaiškinti tai. Ir at
sakymas tegali būti vienas - 
jie nusivežė brangiausią lie
tuvio turtą,tekantį jo gyslo
se, -meilę savo tėvynei, kuri 
nesensta ir bet kokiose sąly
gose nekinta.

kad daugelis mūsų vyresniosios 
kartos asmenų po sunkaus die
nos darbo,išvarginti mašinų 
ūžesio fabrikuose,meno grįžę 
sėdasi prie kortų stalelio, 
neva poilsiui,taip praleisdami 
valandų valandas. Tada "mažai 
telieka laiko".nebelanko susi
rinkimų ar kitų parengimų ir 
dažniausiai jie nėra Sąjungos 
nariais.Gi apie perdavimą savo 
patirties kitiems nė neuzkal- 
bink - neturi laiko'. Sis pavyz
dys nėra vienas,jų rasime ir 
daugiau,įvairių,panašių,kurie 
jokiu būdu nėra gražūs pavyz- 
džia i mūsų jaunimui auklėti, 
juo labiau atstovauti mūsų gy
venamą momentą.

Mūsų jaunimas kužda,kad da1. 
lis vyresnios kartos "slidinė
ja" ir neišlaikę lygsvaros 
smunka.Reikia suprasti jų per
gyvenimus ir vargus,vertinti 
jų amžių,bet žinant jų platų 
patyrimą įvairiais gyvenimo 
klausimais,- jie yra vertybė, 
kuri gali ir turi byloti jau
nimui apie tai gyvu žodžiu.

Knygų iš savo laisvės gyveni
mo mes beveik neturime čia,o 
tremtinio vargai jaunimui ly
giai gerai žinorai.Atsiminkime, 
kad mūsų jaunimas turėjo sun
kiai sužalotą savo gyvenimo 
dešimtmetį,daugumas jų trum- j 
piau ar ilgiau gyveno ir gyve- i 
na atskirti nuo savo tėvų ar 
vyresniųjų.Neatsižvelgiant į 
tai,su mažomis išimtimis,mes 
galime pasididžiuoti savo jau
nimu - jis yra entuziastingas 
ir pilnas meilės savo kraštui.

Bet jaunimas pageidauja,kad 
vyresnioji karta žėrėjusi lai
svės laiku,nenustotų spinduliuoj 
ti ir sunkiuose laikuose,kad ■ 
ir "nurengtas" ir dirbąs ne 
savo darbą vyresnysis justų, 
kad jo patirtis yra brangi ir 
perduotina jaunimui.Pavyzdin
ga s elgesys vyresniosios kar
tos bus pasektas jaunimo ir 
įgalins mus surasti greičiau 
tą ginklą dabarčiai apginti, 
kad kova būtų užtikrintai lai
mėta.

Visi žinodami ir skrupulin
gai vykdydami savo paskirtį, 
veikdami į aplinką,© ypač į 
jaunimą,išsaugosime jį sveiką 
ir nesužalotą rytojui,tam ryto
jui,kuris ,aišku,reikaląus iš 
mūsų tautos visų pastangų,tiek 
moraliniUrtiek fizinių,įtempimo

Rašykime,šiuo baisiu mūsų 
tautai laikotarpiu,mūsų gyve
nimo lapą pačiais garbingiau
siais ir gražiausiais darbais, 
kuriais galėtume pasididžiuoti 
ir pasidžiaugti ateities lai
mėjimuose.

DELS Nottinghamo skyriaus tau
tinių šokių grupė s® vadove 
p.Galbuogiene ir akordianistu 
p.Cepinsku.

' L Įvairios žinios
JAPONIJA. Buvo pasklidę gandai,kad JAV-bės atitrauks savo 

kariuomenę iš Japonijos,nes strategiškai Japonija nesanti svar- 
bi ir iš viso nebūtų galima išlaikyti Japonijos karo atvėju.

!Tačiau JAV tuos gandus atšaukė.Gi gandai buvo iššaukę rimto 
susirūpinimo Australijoje ir kituose kraštuose,kurie turi ko
lonijų toje pasaulio dalyje.Nors gandai ir buvo atšaukti,bet 
tikra,kad jie turėjo rimtą pagrindą.Tuo labiau.kad buvo viešai 
paskelbta,kad JAV atmetė gen.McArthuro reikalavimą sustiprinti 
kariuomenę Japonijoje.Aiškėja viena,kad JAV laiko Europa svar
besniu gynimo punktu ir čia yra numačiusi koncentruoti visą sa
vo dėmesį,paliekant Kiniją ir Japonija antraeiliu reikalu.

. ------------------------------------------ ■ ■ ■■■■■
į VATIKANAS. Pereitą sekmadienį Sv.Tėvas pasakė ypatingai aš
trią kalbą šv.Petro aikštėje,Romoje,susirinkusiems kardinolo 

iMindszenty bylos protestui.Skaitoma,kad aikštėje buvo virš ket
virtadalio milijono žmonių,kurių skaičiuje buvo visa Italijos 
vyriausybė su Min.Pirm.De Gaspari, priešaky,ir Diplomatinis Kor
pusas. Popiežius,pasmerkęs Vengrijos Primo kaltintojus,kuriuos 
sulygino su Nerono Laikų persekiotojais,pareiškė,kad šių dienų 
Bažnyčios priešai nori,kad Bažnyčia tylėtų,kad negintų Dievo 
mokslo,laistės ir žmonių teisių.Bažnyčia nebijo persekiojimų 
ir persekioto jų, nežiūrint net į tai kokius metodus jie bevartot.u

SALZBURGAS. Iš Vienos pranešama,kad į Salzburgą atbėgęs iš 
Vengrijos rankraščių ekspertas Hanna ir Laszlo Szulner davė 
labai įdomius parodymus JAV-bių įstaigoms Austrijoje apie kar
dinolo Mindszenty teismą. Amerikiečiai,gavę tikros medžiagos, 
ruošia detalizuotus įrodymus kardinolo nuteisimui sugiauti.Abu 
pabėgėliai teigė,kad Vengrijos policija jau sausio pradžioje • 
prašiusi juos pagaminti kardinolo rankraščio pavyzdžius.

PAVERGTOJI LIETUVA. Okupantai pripažįsta Lietuvos partiza
nų buvimą tėvynėje. Štai,"Sovietskaja Litva"(Sovietų Lietuva) 
rašol "Buržujiniai nacionalistai pasirinko moralinio teroro ir 
žudynių kelią,kad sutrukdyti sovietų žmonių pastangas atsista
tyti ir padidinti gamybą".Straipsnio autorius yra A.S.Trofimov, 
Lietuvos komunistų partijos centrinio komiteto sekretorius.Tro
fimovas toliau rašol "Lietuvos nacionalistai išėjo į didelę ko
vą prieš kolektyvizaciją Lietuvoje.Likvidavus šį pasipriešinimą, 
komunistų partija turės uždavinį išnaikinti tos organizacijos 
požemio likučius."________________________________ _

RUSAI BĖGA. Patvirtintomis žiniomis iš Frankfurto,apie 300 
rusų kas mėnuo perbėga į Vokietijos Vakarų zonas.Daugelis iš 
jų yra buvę aukšti sovietų pareigūnai,kariai,kurie duoda tiksliji 
žinių apie gyvenimą Sovietų Rusijoje.Dvi požemio organizacijos— 
rusų ir ukrainiečių gelbsti rusams pereiti sieną.Pabė gelių 
skaičiuje jau yra net 26 sovietų generolai.

Panagrinėkime antrą Lietu
vos išeivių-tremtinių lapą,ra
šoma Lietuvos tragiškiausiu is
torijos laiku.

Palikome kraštą,kad išvengus 
to šimtmečiais grėsmingo,nuož
maus ir žiauraus rusiškojo-azi~ 
jatiškojo bato,kuris paskutiniu 
laiku,lyginant su caro priespau 
da.yra keleriopai žiauresnis. 
Priedangoje "darbo klasių apgy
nimo" , pavadinęs nekenčiamuosius 
"liaudies priešais”,jis naikina 
visus,kas tik prieš jį.O tie ne 
kenčiamieji yra ištisos tautos. 
Ir viskas tai daroma akivaizdo
je civilizuoto pasaulio,šian
dien.

Štai čia ir glūdi mūsų atsi
radimo priežastys.Ir čia atsidū 
rę,susilaukėme moralinio ir fi
zinio persekiojimo,siekiant mus 
palaužti.Bet visada prieš puo
lamąjį ginklą buvo surandamas 
ir gynamasis.Ir greit jis buvo 
surastas,greit buvo sumažinti 
nuostoliai.Kokie gi tie mūsų 
ginklai. Tai mūsų išbujojimas 
laisvėje,Nepriklausomoje Tėvy
nė je, daugumos gražus išsimok
slinimas, varto jimas svetimų 
kalbų, ryžtas ir valia. Štai 
ir yra mūsų šių dienų išeivio 
bagažas,kuriame sudėti visi 
apsigynimo ginklai.

buprantama,kad pervilkus 
žmogų jam "nepritinkančiais" 
rūbais ir pastačius jį į jam 
nepriprastą vietą, jis turi sun
kiai balansuoti,kad išlaikius 
lygsvarą ir nenuslydus nuo to 

"siauro liepto". Nepaslaptis,
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Po.£5,0.0 
J.Preibys 
Po £4.0.0 
J.Žemaitis,J.Liaugminas, 
Po £3
J. Petrušaitis,G.Melnykas, 
Po £2
K. Navickas,P.Pranskūnas,P.Janušaitis,
O. Draugelyte,K.Jankus,P .Miliauskas, 
B.Taraulionis,P.Kavaliauskas,
P. SusiBskas,B.Puisys,J.Mikulskis 
Po £1.0.0
S.Kalėdinskas,J.Kęrnaž icka s.A.Ivanaus- 
kaę,a.Jerošius,j.Ziaunys,^.Lažaunikas, 
K.germukšnys,J.Šulskis,A.Sčiuka,
O. Sčiukiene.M.Apanavičiute,V.Remeikis,
P. Kaukėnas,į.Giriūnas.M.Makąrevičienė,  
V.Kaupis, A.Černiauskaitė,0.Černiauskienė 
B.Adomaitytė,A.Kalsiūnas,A.Bučys.K.Ri- 
raaitis,V.Motuza,A.Pečiakėjus.F.Kizla us" 
kas,J.Pilipavičius,D.Steponavičius,
A.Albertavičius,J.Vasiliauskas, 
A.Stankevičius,B.Butkus, P.Bulke,
A. į’ilipavičius, A.Bendokaite, J.Knezėnas, 
A.SilbaJoris,N.Mielus,V.Braniška, 
J.Alchimavičius,J.Poška,B.Kazlauskas 
S.Jonaitis,J.Gailius,A.Kuščėnas,J.Ta- 
ruli s,B.Povilaviči us,K.Kairys,S.Tadaravl 
čius,J.Lekešys,P.Girdžiunas,T.Vidugiris, 
S.Budrys,A.Valatkevičius.M.Saulė,A. 
Baltkojis,O.Modregerytė,J.Mockevičius,
A. Klimavičius,K. Urbonąs,A.Pužas,
V.Malinauskas, V.Biad<j.a, P.Garšva, J.Rei- 
vytis, R.Kara liūs, V. CįzikasLJ_.MUlevi
čius, J. Bajoriuną - - - - -
B. Poškevicius, P.i 
V.Virginavičius,J.Gediminas, 
V.gtundys,V.Vankevičlus,A.Petrauskas 
P.Cyvas,A^Gaidelis,I.Krasauskas.

Iš gražiosios Coventry parodos 
Foto - A.Lesutis

ts, S. Žuipa, I. Tamašauskas 
Čepulis,J.Rutkauskas

1919 metai,gegužės 14 diena.Šiaulių gimnazijos ko 
ridoriuose,didžiosios pertraukos metu,šviesi nuotai
ka .Šiandieną baigiasi paskutinė mokslo metų diena.Vi 
si laukia.su paskutiniais pažymiais,savo dienynų.

Skambutis.įprastai niūrus,klasės auklėtojo M.vei
das, šiandieną taip pat buvo nušvitęs ir per mažyčius, 
senoviškuose rėmuose,akinius,spinduliavo šiltas,tėviš
kas žvilgsnis.Išdalinęs dienynus tarė!
- Su džiaugsmu,kartu ir liūdesiu atsisveikindamas, 

linkiu jums sunaudoti atostogas,pašvenčiant savo dar
bus, atsikuriančios Laisvos Tėvynės garbei.Man džiaug
smo širdis kupina todėl,kad tose nepaprastose aplin
kybėse,net savo krauju sulaistydami šių rūmų patalpas, 
likome nepalaužti dvasiojo ir sėkmingai baigėme savo 
darbo barą.Džiaukitės ir didžiuokitės visi tie,kurie 
skaudžiai fiziniai nukertėjote,nes istorija atlygins 
jums moraline garbe,įamžindama savo pergamentuose jū
sų kančias,o priešui suteiks smūgį ir uždės neišdil
domą dėmę jo ekspansyviai kultūrai.Kartu slegia mane 
liūdesys,nors ir laikinai su jumis persiskiriant.
- Nežiūrint didžių vilčių ir visų mūsų tauraus tikė

jimo į šviesią ateitį,rytojaus diena tebėra miglose 
paskendusi.Iš visų pusių supa mus daug skaitlingesni 
už mus tautos priešai.Todėl visi privalome grūdinti 
savo valią,šaltu protu ir dūru elgesiu auklėti savo 
charakterį,kad išmušus valandai būtume naudingi ir 
garbūs verti kovoje už mūsų Motiną-Tėvynę.
- Aš kreipiuos į vyresniuosius.Venkite bet kokių iš- 

sišokimj,kurie pažemintų lietuvio vardą,kad ir prie
šo akyse.Savo veiksmuose būkite saikūs,kad nepražudy- 
tumėk savęs beprasmingai.Kiekvienas lietuvis šiandie
ną yra mūsų tautos turtas.Saugokitės provokacinių
pinklių.Aš nors žaviuosi jūsų entuziazmu ir kovingu

mo dvasia,tačiau neišeikit iš kantrumo lygsvaros ir 
palaukit skirtos valandos,kada galėsit vadinti save 
tikrais Lietuvos kariais po patyrusia savo vado ran
ka. t
- Tad linkiu jum laimės,prasmingo darbo ir rudenį 

skirtą dieną čia pat visiems susitikti.
Baigus,klasės auklėtojui,paskutinius žodžius,iš 

visų jaunuoliškų krūtinių spontaniškai išsiveržė ir 
nuskambėjo Tautos Himnąs.Auklėtojas paliko klasę.Auk
lėtiniai, kaip niekad,pasiliko klasėje susikaupę ir 
tylūs.

1919 metai J.Dvikapiškis

w ..... ■>
( Atsiminimų žiupsnelis iš L.Savanorių Kariuomenės 

kūrimosi metą.)

- vyrai! - staiga skardžiu balsu nutraukė tylą Leo
nas V-gis.

, - Turiu pranešti naujienąl-tęsė toliau.Šiandieną E-
lektrotechnikų kursų vedėjas karininkas K-kas prane
šė mano broliui Vaciui,kad Kaune visu spartumu iš sa-

: vanbrių formuojami Lietuvos kariuomenės pulkai ir 
priimami taip pat moksleiviai net į Karo mokyklą.Va-

|cius ir aš už poros dienų išvažiuojame.Kas nori palai 
kyti man kompaniją...

į Leono V. pareiškimą,visų akyse sublizgėjo neįp- 
į prasti ir sunkiai apibudinami ugningi žiburėliai.

- Aš pirmas su tavimi Atsiliepė Kazys K.Toliau sekė 
Leonas Vitk.,Juozas P.,prisijungė prie jų Jonas N-nas

į Julius Ind.,Jonas M-kas ir visa eilė kitų vyresniojo 
^amžiaus jaunuolių iš visos gimnazijos.Čia pat nutar
ta visiems skubiai pasiruošti,gi dėl išvykimo dienos, 
būdo ir smulkesnio žygiui plano,Leonas V. pasižadėjo

kiekvienu atsisveikino spausdamas ranką,visiems lin
kėjo tapti lietuvišku "Žalnierium" ir atkeršyti tiems 
"razbaininkams",kinyje puldami gimnaziją,kruvinai su
žalojo nekaltus mokleivius ir mokytojus.

Apleidun gimnazijos rūmus,Zubovo parko alėjoje,ke
turi girjri vokiečiai-bermontininkai,grįžtantiems na
mo moksleiviams pastojo kelią.Jų riksmo "balt" nepa
klausius, vienas ištraukęs pistoletą paleido kelėAą 
šūvių. Suprantama,akivaizdoje tokių "šposų",nė nepa- 
jutom.kaip persiritom per dviejų metrų aukščio spig- 
liuotą tvorą į daržininko Sielskio vaisių sodą,net 
neįdrėską kelnių.Užtat pastarąsias "skūtais" pavertė 
sodo sargai-Sielskio piktieji šanes.Pono Bermonto ka
riai, stebėję šią sceną,gaivališkai kvatojo,© kai jau 
buvom atsitolinę,jie sugalvojo sau kitą "karo žygį" 
ir...iššaudė mus puolusius pririštus šunis...

įprastai .pietų meto virtuvės kvapas sukeldavo žvė
rišką apetitą,tačiau šią dieną ir mėgiamieji varškė
čiai tapo nesuvalgyti.Tai nebuvo priežastimi tragi
komiškasis nuotykis,bet laukiamoji rytojaus diena,ku
rioje ryžtingai turėsime apsispręsti.

Plakančios krūtinėse jaunuoliškos širdys,neaprėpia
mos vaizduotės jūro je, dau geliui teleido užmigti tik 
aušrai brėkštant.

Pakilusi gegužės saulė,savo karštais spinduliais 
prikėlė visus miesčionis.Jaunieji vyrai nustebindami 
savo šeimos vyresniuosius,.kėlėsi anksčiau negu įpra-

pranešti ryt dieną -If-tę ^ndą^m "tiksCI ir „tvarkėsi savo daiktus, svarstydami "ką su savim
ti paskirta vieta^plnėle.prie luvuslo nuo kazoko jaį«g ^taf^D^larSr^jo^^o^Sų^ tsklei- 

kardo,kovoj už laisvę 1905 m..lietuvio kovotojo kapo, gaTO arba globėjams,ka d nesujaudinus
ant kurio didingai stovėjo,nulaužto ąžuolo pavidale rUD8atim?oaJLo3 girdles.
simbolinis iš plieno nukaltas paminklas.Si vieta traup 
kė netik kupinos dvasios jaunuolius,bet daug ką masl- . 
no.Tas kapinių kampelis, uždeirtas šimtamečių klevų ir 
liepų,ištisą šimtmetį buvo konsperatininkų slapta vie 
tovė,kurioje buvo sprendžiamos problemos ir būdai ko
joje už laisvę pilies žiauriųjų carų žandarinį režimą. 
Šią tikrovės paslaptį,dar prieš savo mirtį,man atiden
gė žinomas šiaulietis Miglovara-Miliauskas,jo paties 
apie save pareiškimu,visiems carams ir gubernatoriams 
žinomas "metiežnlkas".

Gimnazijos sargas senukas Sakavičius šiandieną y- į 
patingai susigraudinęs ir malonus,net nesibarė ant ( 
"šelmio"Karv. už apverstą koridoriuje atmatų dėžę.Su

įaunuolius.bet daug ką masl- * - - - - - • ,
buvo konsperatininkų slapta vie

,jų rūpestingosios širdies.
Dvyliktą valandą,pasiryžėliai susirinko paskhrton 

vieton.Visi susikaupę sustojo istorinėje klevų ir lie
pų paunksmėje.Leonas V. prabilo!
- Ar yra iš mūsų kuris nors,kad būtų apsisprendęs 

kitaip.-Atsakymo nebuvo.Visų žvilgsniuose spindėjo 
rimtis ir pilnas,ryžtingas apsisprendimas.
- Jeigu taip,tai puiku.-Pertraukė tylą Leonas.Tuo 

būdu,as parūpinsiu reikalingus bilietus vykti Kaunan 
traukiniu.Išvažiuosime ketvirtadienį,atseit,už dvie
jų dienų.Direktorius išduos atostoginius pažymėjįmds, 
kad neatkreiptume į save vokiečių dėmesį,kurie šiaip 
gali mus įtarti ir mūsų žygį sutrugdyti.Tą pat dieną

2
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LIETUVOS NEPS3KLAUSOMVBĖS
Graži Tautodailės n ~ >
PARODA COVENTRY SUKA hC TIES PROGA

medžio drožiniai,lėlės,gintarai 
knygos ir meninių fotografijų

kė p.Vainausko medžio drožiniai 
bareijefai.Tos rūšies rankų dar 
bas šiame krašte yra dideliu 
siurpryzu.

Salia lietuviškų eksponatų, 
šioje parodoje dar buvo kuklus 
skyrelis ir estiškojo meno.Ta
čiau tas skyrelis,nekalbant 
apie jo meniną vertą,daug ko 
nustojo dėl jo išdėstymo- per 
daug jau buvo viskas suglausta.

Coventry paroda puiki. Tai 
atlikta s milžiniškas ir ver
tingas darbas pasišventėlių dė- 
K,a, kurie tam darbui skyrė ne 
tik savo gėrybes,bet ir visą 
eilą nemiegotų naktų (Juk die
na aukojama kasdienei duonai!) 

Visa pavyzdinga parodos or
ganizacinė pusė ir pasiektų 
rezultatų nuopelnai priklauso 
energingam Skyriaus Pirminin
kui p.J.Matulioniui,kurio už- 
megsti ryšiai ir šilti santy
kiai su fabrikų bei miesto va-

Tautos Šventės atžymėjimo pro
ga,16-to Vasario, DBIiS Coventry 
Sk.vadovybė suruošė lietuvių tau rinkinys .Malonia i dėmesį trau— 
todailės parodą Coventry.

Bendrąjį įspūdį pirmoj® žvil
gsnio šiai parodai galima būtų 
apibūdinti šitaip1'taipritren- 
kiantis žmogaus akį vaizdas,rep
rezentuojantis lietuvišką tauto
dailę iki tokio laipsnio,kurio 
iki šiol Didžiojoje Britanijoje 
dar nebuvo pasiektu.

2 vai.p.p.į parodos patalpas 
susirinko laisvieji nuo darbo 
skyriaus nariai.Čia jau buvo 
atvykę iš Londono ir DBLS Cen
tro atstovai su jos pirmininku 
p.Varkala priešaky. Covantry 
skyriaus pirmininkas p.J.Matu- 
lionis pasveikino atstovus ir 
visus susirinkusius Tautos Sven 
tės proga,paaiškino numatytą 
iškilmių tvarką ir pakvietė 
Sąjungos Pirmininką p.Varkalą 
tarti trumpą žodį.

3 vai.p.p.punktualiai,atvyko 
Coventry miesto burmistras,ku
ris buvo sutiktas šiltanis ka
tutėmis. Čia jau buvo susirinkęs 
nemažas būrys vietinių lietuvių, 
o taip pat ir anglų visuomenės 
atstovų.

P.J.Matulionis.anglų kalba, 
tarė ilgesnį žodį,paliesdamas 
netik parodos temą,bet taipgi 
ir Lietuvos bei lietuvių tau
tos šiandieninę buitį.

Lietuvos Ministerio Londone 
vardu tarė žodį Sąjungos Pirmi
ninkas p.P.B.Varkala.Pasveiki
no trumpu žodžiu ir estų atsto
vė.

Prasidėjo meninė programa. 
P.Džekčioriaus vadovaujamas 
vyrų choras padainavo tris lie
tuviškas kariškas dainas.Toliau 
sekė to paties chorvedžio vado
vaujamas mišrus choras,kuris 
labai gražiai pasĮrodė.Gražų 
įspūdį paliko ir tautinių šokių 
grupė,p.Kazlausko vadovaujama. 
Čia tenka pabrėžti,kad tokį 
lygį pasiekti,tiek chorui,tiek 
tautiniams šokiams, aišku, turė jo

būti visų įdėta daug nepailsta
mo darbo,kas esamose sąlygose, 
iš kiekvieno,tiek vadovo, tiek 
dainininko ar šokė Jo,pareika
lauja milžiniško pasišventimo.

Programos eigoje,nuotaikingu 
išpildymu dilerasčio,mintimis 
žiūrovus nukelia tėvynėn,akto
rė p.Dikinienė.

Meninei programai pasibaigus. 
Skyriaus Pirmininkas p.J.Matu- 
lionis kviečia Coventry miesto 
Burmistrą atidaryti parodą, 

savo turiningoje kalboje p.
Burmistras nepasigailėjo lietu
viams šiltų žodžių bei kompli-

PASIŠVENTIMAS IR DARBAS 
NEVELTUI

dorybėmis,davė gražius vaisiusi 
vien parodos papuošimui ir deko
ravimui buvo gauta keli šimtai 
metrų spalvoto šilko! Okur dar 
apšvietimas ir kitokios puošme
nos.

Coventry lietuviškojo tauto
dailės meno paroda lai bus pa
vyzdžiu visiems kitiems,kaipir 
kokiomis priemonėmis pasiekia
mas tautinės reprezentacijos 
efektas. 0 jis juk mums taip 
dabar reikalingas! Gražiai at
siliepė apie parodą vietinė 
ąnglų spauda,tikime,kad tokių 
'pat gražių įspūdžių išsiheš 
kiekvienas anglas,aplankąs tą 

.mažįą lietuvišką kampelį. Tai 
'neįkainuojamas nuopelnas visų 
organizatorių,taip gražiai 
parodžius anglams lietuviško 
meno gają,spalvingumą Ir savi
tumą.

Negalima tylomis praeiti pro 
vieną tautietį (gaila,nepasisa
kė pavardės),kuris,šalia p.Ma- 
tulionio,įdėjo milžiniško triū
so ir suteikė parodai didžiau—1 
šią dalį savo eksponatų organi
zuojamai parodai.Jo surinktoji 
tautodailės kolekcija,jau pati 
viena yra ištisa paroda,verta 
dėmesio ir meilės.

Garbė coventriečiams! Jūs jos 
nusipelnėte!

PASAULIS REIKALAUJA ŠVENTŲJŲ jiūmo,- katalikų tikėjimas ir 
ičia suklestėtų.

Siekiantiems asmens tobulumo, 
'T.Maksimilijonas Kolbe patarė!

- Šventumas..Jo esmė-Dievo mei
lė iki herojizmo.Zenklas-pildy- 

jma s Dievo valios,išreikštos 
Dievo ir Bažnyčios įsakymais

j ir luomo pareigos.Priemonė-bu- 
; dėjimas,pažįstant ydas ir jas 
išnaikinant o dorybes gerinant, 

!auklėjant,plečiant iki nekasdie
ninio laipsnio - ir malda,kuria 
gauna siela antgamtinių Dievo 
malonių,būtinų sielos pažangai., 

j Net šv.Tėvas beartėjantiems 
Šventiesiems 1950 metams paskel
bė šūkį!
- Sielos pašventimas malda, 

atgaila ir nepalaužiama išti
kimybė Kristui ir Bažnyčiai!

J.L

Neseniai visą pasaulį sujau- i 
dino žinia apie Vengrijos Pri- ; 
mo Kardinolo Juozapo Mindszen- : 
ty bylą ir vadinamojo liaudies j 
teismo sprendimą.Kardinolas ka
talikų jau✓vadinamas kankiniu, 
kuris pats savo rankomis užsi
dėjo ant galvos kankinio vaini
ką. .

Šiandieninėje idėjų kovoje 
pasaulis reikalauja, kad tikin
tieji duotų ko daugiau šventų
jų.To paties reikalauja ir Kris- 
t us,sakydamas:
- Būkite tad tobuli,kaip ir 

jūsų dangiškasis Tė vas tobulas!
Joks žmogaus tobulumo laips

nis nėra šventumo riba.Jis nuo
latos turi budėti ir melstis, 
kad būtų dar geresnis,dar arti
mesnis Dievui.

Vienas katalikas publicistas St.Mary’s bažnyčioje
pasakė,kad,jeigu visi katalikai, lietuviams išpažintis ir šv. 
kurie dirba Šio krašto pramonė- Miėlos vasario 5 d. 11 vai. 
je,parodytų tikro herojinio uo- —

PADĖKA

KOHLI.0 « Ticuniuoę
PASAULU

Buvusiam Sleaford’o skyriaus 
'pirmininkui p.agr.Lūžai už mū
sų skyriaus energingą ir puikų 
vadovavimą nuoširdžiai dėkojame.

Naujojoje vietoje linkime 
Tamstai dar su didesne energija 
dirbti brangios Tėvynės labui, 
o asmeniniame gyvenime kuo ge- 

■riausios sėkmės
Sleafordo Sk.

Valdyba ir Nariai

Rašo - Dipl.inž.Vyt.Izbickas
S. m. vasario 12 d. man, 

kaip DBL S-gos Centro Val
dybos įgaliotam atstovui te
ko maloni pareiga dalyvauti 
Sutton Coldfield skyriaus 
ruošiamam Lietuvos Nepriklau
somybės šventės minėjime.

Šios šventės minėjimai pla
čia banga persiris per salas. 
Vieni jų bus iškilmingiau, ki
ti paprasčiau atlikti. Vieni 
daugiau, kiti mažiau išgarsins 
mūsų tėvynės praeitį ir jos 
dabartines kančias.

Atsiekti rezultatai nebūti
na iati tiks jų iškilmingumui 
armeninių Jėgų stiprumui.

Kaip pavyzdį čia ir noriu 
paminėt;! Button Coldfield Sk. 
Prieš kiek laiko čia atvykęs 
nedidelis lietuvių būrelis sa
vo padoriu elgesiu įgijo sto
vyklos vadovybė s ir vietos 
gyventojų simpatijos.Neturėda
mi pakankamai intelektualinių 
pajėgų ir beveik visai meninių 
pajėgų,vi s dėlto veiklios val
dybos pasišventimu atsiekta 
puikių rezultatų.

Suruoštas Neprikausomybės 
Šventės minėjimas daugiau, ne
gu kukliomis meninėmis pajė- 
fomis.net be angliškai mokan- 
io kalbėti, praėjo gana įs

pūdingai.
Nemokančius mūsiškius kal

bėti angliškai, pilęai pava
davo patys anglai- Žemės Ūkio 

, o ypač sto
vyklos direktorius.

Gražiai pasirodė taut, šo
kių grupė, buvo padainuota po
ra dainelių.

Gausios publikos tarpe ba

ŽEMĖS AMŽIUS

mentų.Eotoreporteriams leidžiant^f® «^Įas
į darbą savo taiklius aparatus. 
Burmistras perkerpa jsaspiną.. 
ir gražioji lietuviško meno pa
roda Coventry skaitoma atidary
taPatalpų erdvė,skoningas ekspo-vo žymi dalis anglų, 
natų išdėstymas darė įspūdį jau- „
klos lietuviškos seklyčios.

Ko čia nematyti,- kruopštūs, 
meniški lietuvaičių rankdarbiai,

Didelės padėkos už organi
zacinį darbą verta skyriaus 
valdyba ir stovyklos direkto
rius.

P.Ma šalai ti s
vyksta,apsirūpiną tokiais pat pažymėjimais ir elektroi 
technikos kursus baigę vyrai.Visą šios atostoginės 
improvizacijos reikalą tvarko mano brolis Vacius.Be 
to,su mumis kartu vyksta ir karininkas Vl.K-kas,kuris 
nuvykus Kaunan,nurodys vietą,kur turim kreiptis.

Dvi dieni lūkesčio prilygo amži ui .Tačiau skirtą 
valandą,su pažymėjimais ir bilietais,bę jokių kompli
kacijų sėdėjome trečios klasės vagone.Čia sutikom di
džiulį skaičių pažįstamų,draugų ir prietelių netik 
iš Šiaulių miesto,bet ir iš aplinkinių miestelių ir 
kaimų,kurie visi atrodė "moksleiviškai",nes kiekvie
nas, beveik, su savim turėjo rišuliuką knygų bei sąsiu
vinių.Iš visų skyrėsi tikra naujoko išvaizda tai Au- 
fustas Gr.-(Pivoša),kuris už kepurės dirželio užsiki- 
ęs jurgino žiedą,be pertraukos plėšė armoniką,pritar

Kaip sena yra žemė-planeta, 
kurioje mes gyvename .Moksląs 
šį klausimą nuodugniau tyrinė
ti pradė jo tik 19 amžiuje,ka
da buvo prieita išvados, kad 
žemės paviršius susiformavo 
ne staigiais katastrofiškais 
sukrėtimais,bet daugumoje vien
tisiniu palaipsniniu procesu. 
Pirmiausiai buvo bandyta nus
tatyti tą amžių,pagal upių slė
nių susidarymą ir gylį.Priimant 
kad griaužimo ir nešmenų plovi
mo procesas vyko tolygiai,buvo 
prieita išvados,kad dabartinie- 
ms upių slėniams susidaryti rei 
kė jo milijonų metų.

1898 m. prancūzas Joly bandė 
sudaryti tikslesnį žemės amžiaus 
įvertinimą.Jis pastebėjo,kad 
upių vanduo nešasi su savimi 
stambų kiekį ištirpusių druskų 
(iš kurių viena yra pav.valgo
moji druska).Tikslūs didesnių 
pasaulio upių matavimai parodė, 
kad kiekvienais metais į jūras 
ir okeanus upės suneša apie 
156 milijonus tonų natrio įvai
rių druskų pavydale.Natrlo drus 
kų kiekis okeanuose ir jūrose 
buvo įvertintas apie 12.600 
milijardų tonų.Tokiu būdu,jei 
upės dėjo savo druskų įnašą 
tolygiai-dabartiniam ten esan
čiam kiekiui sudaryti reikėjo 
81 milijono metų.Tačiau šis 
metodas pasirodė esąs netiks
lus,nes druskų plovimas iš sau
sumos į jūras vyko palaipsniui, 
tačiau ne vienodais kiekiais, 
dalis jų sugrįžo atgal ir t.t.

Lordas Kalvin bandė apskai
čiuoti žemės amžių pagal pavir
šiaus atvėsimo laipsnį,priimant 
kad žemė susidarė iš saulės ir 
pradžioje turėjo tą pačią tem
peratūrą. Jis žemės amžių verti-

no 25-40 milijonų metų.Tačiau 
ir šis metodas neatlaikė kriti
kos, ypač kada buvo atidengtas 
radioaktyvumąs.3i elementų sa
vybė buvo panaudota įvairių 
uolenų amžiui nustatyti.1946 
metais radioaktyvumo metodas 
buvo dar patobulintas ir gan 
dideliu tikrumu nustatyti įvai
rūs periodai bei eros žemės 
istorijoje.Metodą s,kurio iš
vystymui daug pasidarbavo mok
slininkai Aston,Skand,prof. 
Nier,prof.Holmes,yra gan kom- 

"plikuotas tačiau labai logiš
kas.Daugelyje uolenų randama 
radioaktyvių mineralų,kurie 
'palankiose aplinkybėse ir 
išsaugojo tos uolenos amžiaus 
paslaptį.Radioaktyvumas yra 
procesas,kurio bėgyje tam tik
rų nepastovių elementų (iš ku
rių uranas ir toris yra svar
biausi )atomai skyla ir sudaro 
kitų elementų atomus,galuti
name rezultate gaunama du pas
tovūs elementaišvinas ir 
dujinis elementas helis (daž
nai naudojamas orlaivių bei 
balionų pildymui).Helis būda
mas dujinis ir lengvesnis už 
orą-išsisklaido,tačiau švinas 
lieka uolenoje.Tokiu būdu toks 
radioaktyvus mineralas kaip pav 
uranitas-urano rūda(UOg) -yra 
tarsi smėlio laikrodis rodąs 
tos uolenos,kurioje jis buvo 
rastas.amžių.Kokiu būdu Uranas 
ir toris skyla ir virsta į švi
ną ir helį pastoviu tolygiu 
greičiu.kurio negali paveikti 
jokia fizinė įtaka ir kuris ga
li būti nustatytas laboratori
joje. Cheminiu aiializu nustačius

tyti to mineralo ir aplinkinių 
uolenų amžių.Pagal randamas su
akmenėjusias augalų ir gyvių 
liekanas atitinkamuose žemės 
paviršiaus sluogsniuose ir ra
dioaktyvumo metodą-buvo apytik
riai nustatyta žemės amžius ir 
vystymosi istorija,kuri galima 
pavaizduoti tokioje labai su
trumpintoje formoje(laikas skai
tomas atgal nuo šių dienų):
1) . Žemės pradžia-prieš 3.350 
milijonų metų.
2) .Nenustatytas laikotarpis- 
nuo 3.350-1.750 mil.metų.(ne
rasta jokių gyvūnijos bei aug
menijos liekanų)
3) .Prieš-Kambrinės eros- nuo 
1.750-500 mil.metų( jūros žolių, 
kempių liekanos iš vėlesnių erų).
4) .Paleozoine era-nuo 500-190 
milj.metų(žuvų,amfibijų,primi
tyvių augalų liekanos,anglies 
sluogsnių susidarymo pradžia).
5) .Mezozoine era - nuo 190 -70 
mil j .met ų( roplių, milžiniškų 
driežų era-kaip pav.dinozauras 
ir kiti).
6) .Kaino zoine era- u)Terclano 
perijodas - nuo 70-15 milj.metų 
(gyvių,žinduolių,paukščių ir 
augalų žieduolių išsivystymas), 
b) Kvaternaro perijodas - nuo

.15 milj.metų iki šių dienų 
(žmogus pasirodo žemėje).

Šie daviniai,W pagrįs
ti modernaus mokslo galimybė
mis, be abejo,bus patikrinti 
atsiradus dar tikslesniems 
metodams,tačiau vargiai ar ne
sikeis žymiai.Ir dabar pasau
lis vystosi,kinta jo paviršius, 
augalai ir gyventojai.tačiau 
žmogaus amžiui yra tik akimir-joje.uneminiu anarizu nustačius žmogaus amžius yra tik aximir 

švino ir radioaktyvių elementų ' ka Šiame procese-nepa stebimas 
santykį minerale-gal ima nūs ta- paprasta akimi.

daugiau džiaugtųsi,jei mes apsispręstame įsijungti mūsų,tarėjome iš vokiečių įsigiję po pistoletą ir bent
■k krašto gin&Jų eiles.Kiekviena valanda esanti bran— Į po porą šimtiį šovinių šautuvui.
gi,kurią Tėvynės priešą i stengiasi išnaudoti savo Į išvykome.Kelionė rytų link.Naujas širdį kutenantis 
naudai,o mums uždėti amžiams vergijos pančius.Pilnai i jausmąs.Priešas ėmė forsuoti vakarinį barą ir dėjo 
laisvei išsikovoti yra išmušus valanda ir_jei ta va- ! pastangas persikelti per Šventosios upę.Pasiekėme Jo-
landa nepasinaudosim,savo ainių amžiams būsim pasmerk' 
ti.

Po trumpos kalbos,bematant išsirikiavo didžiulė 
eilė prie raštinės durų,kur kiekvienas užpildė trum
pą klausimų lapą,pasirašydamas savanorišką kario įsi
pareigojimą.

Sekančią dieną,pagal kiekvieno pageidavimą,išskirs
tė po įvairias ginklo rūšių dalis ir pradėjo apmoky
mą.Elektrotechnikos papildytos kuopos būriai rikiuo
tės pamokas atliko,tuometinėje negrįstoje kiaulių rin
kos aikštėje,kur dabar stovi Vytauto Didžiojo Muzie
jaus Rūmai-lietuvių Tautos pasidid žiavimas ir Šven
tovė.

Lauko telefoninio ryšio vora,pratimus atliko Mic
kevičiaus slėnyje.Trim savaitėm praslinkus,būrio va
das Karo vald.Mykolas R-nas paskelbė,kad kas nori sto
ti Karo mokyklon yra vienintėlė proga,nes kuopa arti
miausiu laiku išvyksianti į frondą.

Charekteringa tai,kad iš kuopos vyrų nė vieno ne
atsirado norinčio kandidatuoti Karo Mokyklon,’# visi 
su nerimt pasiryžo laukti tos dienos,kada galės išvyk
ti į frontą.

Riki uote! ir praktiško ryšininkų darbo pratimams 
užtrukome arti pusantro mėnesio.Laisvės Alėja ir Uk-

damas žemaitiško sąmojaus refrenais.
Pravažiavus Radviliškį,pasirodė ir mūsų "pogrindi

niai" vadovai,kurie pareiškė,kad lauktas pavojusda- 
bar ; 
į vieną rajoną 
į tą patį tikslą apsisprendusių vyrų prisipildė du 
vagonai su kaupu.

Pravažiavus Baisogalą,jau abiejuose vagonuose skam
bėjo dainos ir armonikos garsai. Net nepajutom kaip 
tokioj vienalytėj nuotaikoj pasiekėme Kauną.

Pačioje stotyje mus pasitiko Radio stoties Virši
ninkas karin.M-lis ir Elektrotechnikos kuopos vadas 

yj, ri P—"t i. s
stotiefišėję,pirmą kartą išvydome Europos P® mergės plentu (dabar Savanorių prospektu),kas rytą 

žibą"-Kauno konkę, kuri tuomet mums padarė didelį įspū- 8»s 4 ? darnia ritmini

jau yra praėjės ir todėl galima susirinkti visiems; 
ertą rajoną.Nežiūrint kompaktiško susiglaudinimo.

skambėjo žygio daina ir mūsų jau darnią ir ritmingą 
vorą visuomet iš pąskos lydėjo ištisas pulkas sena
miesčio žydukų ir Žaliakalnio vaikų.

Mieste, tik kur-ne-rkur, tepasirodydavo vokiečių ka
rių likučiai.Jie slampinėdavo dažniausia mūsų karei
vinių rajone,siūlydami mūsų kariams pirkti pistoletų 
ir kitokių šaunamų ir šaltų ginklų.

Liepos antrą dieną mus nuo kojų iki galvos apren
gė amerikoniškomis uniformomis.išdavė taip pat ameri
koniško tabako ir po kelis pokelius cigarečių "Vare- 

į atvykusius tuoj,pat prabilo,pareik— na".Tą pačią dieną paskelbtas tapo įsakymas pasiruoš- 
.žiaugiasi sulaukęs tokiose gražios ek-ti išvykimui .Išdavė po šautuvą, prie jo po 50 šovinių

- - -■ - ir po dvi rankines granatas.Be to,kiekvienas beveik

dį.
.Kauno Laisvės alėja ginė iš ganyklos didelę candą 

karvių ir ožkų,kurios labai mėgo sukti ,į medinius ša
ligatvius ir apsistoti prie vitrinų,prikrautų įvairio
mis daržovėmis ir žalumynąis.Visa tai atroiė jauku- , 
šeimyniška,gyvuliai maišėsi kartu su žmonėmis ir vie
ni kitiems jokios neapykantos nereiškė...

Mus nuvedė gana į erdvias,kažkokių buvusių dirbtu
vių ar sandėlių patalpas Mickevičiaus g-vėje,priešais 
dabartinių Karininkų Ramovės Rūmų,kieme.

Kuopos vadas f ‘ ‘
šdamas.kad jis džiaugiasi sulaukęs _
skursijos net iš šiaurvakarinės Lietuvos,tačiau dar

•navą.Čia sutinkame gedulingą eiseną.į stotį lydėjo 
karstą.Pagerbiam mirusį.Karstą,gedulo žingsniu,lydė
jo būrelis kareivių.Ant paprasto lentinio karsto pa
stebėjom padėtą kareivio, kepurę ir durtuvą su diržu. 
Karsto gale įstebiu pažįstama veidą - tai Leono V. 
brolis Vacius.

į mano be žodžių klausimą, jis atsakė! -
- Tai Leonas. - ir jo plieninio veido skruostu 

nusirito ašara...
Tai buvo pirmoji,iš mūsų artimųjų draugų,anksčiau 

išvykusi į frontą,nuo raudonojo priešo kulkos, jau 
kritusi auka...

Išsiskyrėme... Jis nuėjo amžinos ramybės keliu, 
mes gi į kovą dėl to amžino permainingo gyvenimo, 
kurį vadiname didingos prasmės žodžiu - Laisve...

Mes kovojome, tikslą pasiekė me - grįžome gyvi į 
laisvus Tėviškė s laukus...

0 šiandieną,kur tie brangūs draugai, pirmieji 
kovotojai, entuziastai-pasiryžėliai.

Taip. Nė vienas iš jų nebejaučia po savo kojomis 
laisvos Tėviškės dirvų. Vieni žuvo Laisvės kovos 
lauke (L.V.), kiti pelenais pavirto KZ inkvizicijoje 
(L.D.), dar kiti baigia savo gyvenimo kelią tolima
jame Sibire (J.Ind.), dar likusiųjų gyvųjų dalis ko
vodami su alkiu airba pozityvų darbą Vokietijos že
mėje, gi kita dalis prakaitą liedami dėl savo eg
zistencijos Anglo-saksų žemėse,žadina naujosios kar
tos jaunąsias širdis - būti tvirtiems valia ir nepa
laužiamiems naujoj kovoj dėl pavergtos tėvų žemės.

Taip. Nauja zaisvė bus pasiekta tik naujomis auko
mis. 0 kas gi aukosis, jei ne karys. Karys, tas 
amžinas mirties ir gyvenimo priešas. Mūsų rankoms, 
šiandieną nors jau persunkus kovos kardas, tačiau 
išmušus valandai, mes būsim jums, jaunieji kariai, 
bent jūsų ginklanešiais.
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nin/uit
DBLS "Scotia South" Skyrius 

Vasario 26 d.rengia 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ -

V A K A H Ą.
Vakaras įvyks Earlistown kata
likų Klubo salėje. Pradžia 5v.v. 
Programoje-rašytojo St.Lauciaus 
scenos vaizdelis "Paslaptingoje 
Zonoje".Taipgi bus tautiniai 
šokiai ir dainos.Šokiai prasi
dės 7,3o v.Šokiams gros "Baltica" 
Vakaro vieta pasiekiama iš Man- 

chesterio traukiniu ir autobusu.
Autobusais važiuojant reikia ! 
LEIGH pefisėsti ir važiuoti su 
Earlistown arba Anston autobusu, 
kurie eina iki vi etos.Salės ad- 

ka- resas- st.Mary’s & John’s BYMS 
Pe- Club,7-11 Patterson St.Earlis-

Mūsų Kalendorius

"Mūsų Kelio"leidykla Vokieti
joje ir šiemet išleido A.Merke
lio redaguotą kalnedorių.Šieme
tini b MŪSŲ KALENDORIUS yra ir 
plonelesnis ir mažesnio forma- 
•^fiiĮii i ' ....

PRANEŠIMAS

RUSIJOS KONCENTRACIJOS STO
VYKLOS

Sovietų pastangos paslėpti 
nuo laisvojo pasaulio savo vi
daus gyvenimą nevlsada turi pa
sisekimą ir vis daugiau ir dau
giau tikrų žinių pasiekia lais
vąjį pasaulį.

Štai Amerikos Darbo Federaci
ja (I.F.L.) patiekė Jungtinių 
Tautų Ekonominei ir Socialinei
Tarybai notą, kurioje įrodoma, kai: s u generolu Peronu 
sšlygos Rusijos darbo s to vyki o- -u-‘
se yra blogesnės nei buvo nacių 
koncentracijos stovyklose. Tam 
patvirtinti yra pridėti 3 liūdi' 
ninku parodymai.Vienas iš Jų, 
dr.Julius Margolin sako,kad eu
ropiečio akimis žiūrint,tos sto
vyklos prilygsta pragarui.Asme
nys, kurie pažįsta vokiečių kon- 
clagėrius,kaip pav.Dachau ir k.

BUENOS AIRES. Argentinos 
riuomenė įteikė prezidentui ____ ______ __________  _________
ronui reikalavimą,kad Jo žmona, town’. ’ įėjimas kainuoja - 2/- 
Eva Peron.turi tuojau apleisti 
kraštą.Kariuomenė 
reiškia nepasiten
kinimą prezidento 
žmonos per dideliu 
kišimusi į xrgenti 
nos politinį gyve
nimą.

Ponia Eva Peron, 
prieš apsivedant

įsisteigus Britanijoje Lietu
vių Tremtinių Rašytojų skyriui, 
visi literatai kviečiami stoti 
nariais.Pareiškimus tuo reika
lu siųsti Skyriaus Valdybai- 
Pirmininkui F.Neveravičiui, 1
40,Fosse Rd.Centr.Leicester.

Visi skyriaus nariai prašomi 
nario mokestį (2 šil.mėnesiui) 
pagal galimumą reguliariai kiek 
vieno mėnesio pradžioje siųsti 
Skyriaus Iždininkui,R.Spaliui, 
19,West View,Hopwood Lane,Ha
lifax. LTRD Skyriaus Britani

joje Valdyba

M

ir dabar randasi rusų darbo sto-i siųs tų
vykiose,pripažįsta,kad vokiečių 
konclageriai buvo rojus,palygi
nus su rusų darbo stovyklomis.

Anglų ir amerikiečių delega
cijos pasiūlė,kad šioji nota 
tuojau būtų svarstoma žmogaus 
Teisių komitete.Rusi jos delega
tas pareiškė,kad Rusija neleis 
niekam tyrinėti Sovietų priver
stino darbo stovyklas...

Britų atstovas pareiškė,kad 
nežmoniškas elgesys,koks yra 
Rusijoje ir jos užimtuose kraš
tuose, plinta kas kart labiau į 
vakarus,sekamas kūjo ir piautuvo

Austrijos karo belaisviai,grį- 
žą iš Rusijos patvirtina tai.

Mums,lietuviams,tas Jau senai 
buvo žinoma,bet paliudijimai iš 
kitų šaltinių,galų gale ir ak
lam turės atidaryti akis.

SOFIJA. Komunistų surengto
je byloje prieš Bulgarijos kon- 
greg,bažnyčios galvą,vyskupą 
Vasilij Ziapkov.kaip prranesa 
komunistinė Bulgarijos spauda, 
vyskupas prie visko "prisipaži
no".Buvo kaltinamas šnipinėji
mu J&V-bių naudai.

BERNAS. Graikijos komunistų 
buv.vadas,vadinamasis generolas 
Markos,apie kurio nušalinimą 
esame jau rašą,kaip praneša Svei 
carijos spauda,yra laikomas 

Maskvos kalėjime-Liublanka.Ži
nios apie jo likimą labai prieš
tara uja .Kiti šaltiniai sako,kad 
jis yra žuvąs.dar kiti,kad sle
piasi pas Titą Belgrade.

PRaHa. 30.000 kvalifikuotų 
darbininkų čekoslovakų bus prie
varta išvežti į Rusiją darbams, 
į Uralo pramonės sritį.Atatinka
ma sutartis buvo pasirašyta Mas
kvoje tarp sovietų vyriausybės 
ir Čekoslovakijos premjero Za- 
potockio.

VAŠINGTONAS. JAV-bių Senatas 
pradėjo svarstyti Atlanto Pakto 
projektą.Nors svarstymas vyksta 
prie uždarų durų, bet gautos ži
nios, jog senatoriai palankiai 
sutiko aohosono projektą.•

NEW DELHIS. Indijos polici
ja ėmėsi energingos akcijos 
prieš komunistus Bombėjuje,Kal
kutoje ir kituose Indijos mies
tuose. Pas kutini u laiku komunis
tinis judėjimas buvo gerokai 
sustiprėjus Indijoje

dabartiniu Argenti
nos prezidentu, bu
vo mažosios scenos 

..artistė ir naudojo
si dideliu populia- 
Irumu Argentinoje.

J Kariuomenė rei
kalauja,kad prezi
dentas išsiskirt 
su žmona ir ją i 
iųstų iš krašto 

į Kai p atsimename, 
pereitais metais 
,Eva Peron lankėsi 
Europos sostinėse, 
kur turėjo visą ei- 
lą politinių pasi
kalbėjimų.

Su smalsumu lau
kiama, kaip pasielgs 
prezidentas.

to,negu praeitų ar užpraeitų 
metų,bet čia bus jau ne redak
toriaus ir leidėjų,o tik suplo
nėjusių kišenių kaltė.Šiemeti
ni s kalendorius nebeturi tiek 
daug literatūrinių pasiskaity
mų, užtat jame ypač gausu viso
kių infėrmaci jų-žinlų.Mams,nu- 
sikrausčiusiems į įvairius kra
štus, čia pateikiama reikalin
giausių žinių apie tuos kraš
tus.Tai padės lengviau susigau
dyti kasdieniniuose reikaluose. 
Pasakyčiau net,kad dėl tų in
formacijų šiemetinis MUSŲ KA- 
LFBDORIUS tiesiog reikalingas 
kasdien turėti kišenėje.Čia tu
rime išspausdintus anglosaksų 
matus ir saikus,JAV ir Angli
jos pinigų skaičiavimus,svorio 
matų sistemą,ilgio,ploto,tūrio 
matus,temperatūros matavimą, 
valiutos kursą,maisto kolori
tų lentelą,viteminus.0 adresų 
čia tokia gausybė,kad atskiro
je knygutėje nebent reikia už
sirašyti tik savo bičiulių ad
resus. Šiaip mums visiems reika
lingų adresų čia esama net 20 
puslapių.

Neturėdami kitokių informa
cinių vadovų,A.Merkelio reda
guotąjį MŪSŲ KALFNDORIŲ visus 
metus turėsime laikyti savo 
pagrindinio vadovu.Jo informa
cija iŠ tiesų labai gausi,atsi
dėjus ir rūpestingai surinkta. 
Skaitytojas dėkingas redakto
riui ir leidėjui už šį leidinį.

K.Barėnas

NAUJAS KREPŠINIO NUOSTATAS

Jungtinių Amerikos Valstybių 
kariniai vadai: J. iškairės i, de
šinų) Karo Ministeris Mr.James 
Forrestal ir generolas Eisenho- 
weris,kuris artimoje ateityje 
žada atvykti į Europą

Iškauiuęitam sunkios tremtinio 
naštos ir palaidotam Spaken- 
bergo pabaltiečių kapuose,prie 
Hamburgo, Vokieti jo je,‘ 1949.I.20JJ 
Karo Muziejaus ilgamečiu! dlri- I 
gentui.muzikos veteranui,kompo

zitoriui
A.a. ™ERIKUI GAILEVIČIUI 

mirus,DELS Bradford© Skyriaus 
narėms,velionies dukręlėmę Biru
tei ir Elytei GAILEVICIŪTEMS, 
taip pat likusiai šeimai,nuošir
džią užuojautą reiškiame

DELS Bradford© Skr. 
Valdyba ir Nariai.

SOVIETAI SULAUŽĖ PUŠŲ SAVO 
PASIRAŠYTŲ NEPUOLIMO SU-

>S^PTAS
TftRCIŲ

rašo danų laikraštis INFORMA
TION, (8.II.49) Ryšyje su rusų 
pasiūlyta Norvegijai nepuoli
mo sutartimi,danų spauda gyvai 
nagrinėja ko yra vertos rusų 
nepuolimo sutartys.Kaip pavyz
džius laikraštis mini Lietuvą, 
Latvi ją,Esti ją ir Lenkiją bei 
'Suomiją.Su visomis šiomis val
stybėmis rusai buvo pasirašą 
nepuolimo sutartis,© su kaiku- 
riomis net buvo pasirašyti tar
pusavio pagalbos paktai.Bet po 
šių sutarčių sekė minimų vals
tybių okupacija.Lietuva buvo 
apkaltinta sovietų karių gro
ti „ c." ; ■

'pasirinko laisvą,rašo laikraš
tis).Suomi ja - vieno sovietų 
karininko ir 3 kareivių nužu
dymu. 0 užpuolant Lenkiją buvo 
motyvuojama,kad Lenkija jau 
nebeegzistuoja ir tuo pačiu 
jau nebegalioja su ja pasira
šytos sutartys.Su Latvija ir 
Estija atsitiko panašūs daly- 
fc-g -j-,

Kitas danų laikraštis BER- 
LINGSKE TIDENDE rašo - Skandi
navija dabar randasi tokioje 
pat padėtyje,kokioje Baltijos 
kraštai buvo 1939m.Mes turime 
būti budrūs ir akylūs.kad iš
vengus tų nelaimių,kurių Bal
tijos kraštai negalė jo išven
gti. Mes turime atminti,kad 
jei kuris kraštas patenka ra
sų diktatoriaus valdžion,ten 
tuoj prasideda tautos deporta
cija sulig prieš 3.000 metų 
vykusiu asyrišku būdu.Istori- 
jos laikrodis yra pasukamas 
3.000 metų atgal.Turėdami tai 
prieš akis,rašo laikraštis,ne
padarykime savižudiškų spren
dimų

Vasario 11a.Londone mirė se
nos Londono lietuvių kolonijos 
gyventojas Vincas Valaitis,80 
metų.Gimąs Lietuvoje,Pilviškių 
m.Vilkaviškio aps.Nežiūrint se
nyvo amžiaus velionis dirbo be
veik iki mirties staliaus darbą 
vienoj didelėj dirbtuvėj. Savo 
aukomis uoliai paremdavo tauti
nius ir religinius reikalus. 
Vietinė kolonija neteko tauraus 
lietuvio ir pavyzdingo katali
ko. Palaidotas 17 vasario Leytoms 
tone kapuose.

bimu (tikrumoje gi tie kariai Lancs-,

Kun.Just.Steponą i ti s,gyvenąs 
St.Patrick’s,Dock Street,Widnes, 

■..aprūpins drauge religinius 
reikalus lietuvių,kurie gyvena 
šiose apskrityse Cumberland, West
morland, Lancashire,Cheshire,Ahro- 
pshire ir Stafford šia* urine da
limi ir be to šiaurinės Valijos: 
Anglesey,Caernarvon, Denbigh, 
Flint,Merioneth ir Montgomery aps

Vasario 20d.Londone įvyko Lie
tuvių Inžinierių S-gos Užsieny, 
Britanijos skyriaus steigiama
sis susirinkimąs.į Skyriaus Val
dybą išrinkti: pirm.dipl.inž. 
V.Izbickas,sekrt. inž.J.Vilčin
skas, iždinink. inž.S.Šalkaus
kas ir stud.techn.atstovu - 
P.Nenortas.

Tarptautinė Krepšinio Federa
cija (J.F.B.), susirinkusi 1948 
Olimpinių žaidimų proga Londo
ne,nutarė įvesti naują nuostatą, 
liečiantį labai aukšto ūgio žai
dėjus. Nuo šm sausio 1d. joks 
žaidėjas turįs l,83m negalės 
pasilikti po priešo krepšiu il
giau, kaip 3 sekundes.

Sis nuostatas buvo riimtas 
Nuostatų Pakomisijos po ilgų 
svarstymų ir labai karštų gin
čų,kuriuose dalyvavo 20-ties 
tautų atstovąi.Sumanymą ypatin
gai rėmė filipinai,korėjiečiai 
ir kinai (geltonoji rasė nepa
sižymi ūgiu). 0 "ilguosius" 
daugiausia palaikė amerikiečiai, 
kurie ir šioje olimpiadoje lai
mėjo aukso medalį savo dvimet- 
rių žaidėjų pagalba (Bob Kur
land turi 2,13 m.aukščio).

Kaip atsimename,žaidėjų ūgio 
apribojimo klausimas iškyla 
nebe pirmą kartą,ir buvo dis
kusijų objektu ruošiantis Eu
ropos pirmenybėms Kaune,kada 
mūsų kaimynai Latviai dėjo vi
sas pastangas,kad mūsų "mažytis’ 
Lubinas nebūtų įleistas į aik- 
štą.

Sporto Klubo Setart

VISI į "TAURO" ir LENK
STUDENTU SUSITIK:

Vasario 28,pirmadienį,8val. 
įvyksta įdomios Londono krep
šinio pirmenybių rungtynės 
tarp vienos iš geriausių Bri
tanijos komandų-lenkų studentų 
ĄZS ir TAURO. Tai bus pirmas 
TAURO susitikimas su lenkų eki
pa, kuri yra gražiai pasirodžiu
si eilėje susitikimų pirmeny
bėse. Rungtynės įvyks Chelsea 
Baracks salėje,Sloane Square 
(artimiausia pož.gel.stotis), 
Chelsea Bridge Road.S.W.l.

KOVAS - MANCHESTER!O LKIVEB

B. J. R

Kaip kas įsivaizduoja Vakarų Sąjungų

SOLISTŲ KONCERTAI 
Paduodame artimiausių koncertų 
sąrašą,sekančius skelbsime vė
liau.
Vasario 26d. Town Hall, 

LEAM±ĖGTdN~ŠPA, Warwicks. 
7 val.vak.

VASARIO 27d. New Theatre, 
NORTIIaMPT®? Northants, 7 v.v. 

KOVO 1 d. Bellshill,Scot
land.

KOVO 3d. GLASGOW,Scotland
KOVO 4 d.Town Hall, FORT

WILLIAM, Scotland. 7 v.v. 
KOVO 7 d.Institute Sali, 

C 0 VENTRY, Warw icks. 7.v.v

Atrodo,kad šis naujas nuėsta-?1 
tas sudarys daug keblumų rungty
nių teisėjams,© ir ne viena eki
pa turės atsisakyti daugelio pa
mėgtų kombinacijų ir žaidimo 
sistemos,kuri buvo grindžiama 
aukšto ūgio centro puolėjais. '

Po pereito susitikimo su uni
versitetu, kai KOVAS sunkiai iš
plėšė pergalą,vasario 11d. įvy
ko antrasis pirmenybių susitiki
mas. KOVAS,kuris šiuo metu inten
syviai treniruojasi,keisdamas 

žaidimo taktiką,prisitaikant 
prie naujųjų krepšinio taisyk
lių, šiose rungtynėse parodė pui
kų susižaidimą ir žaibinį tempą, 
visiškai sugniušdydamas univer-

STIPRĖJA LIETUVIŠKOJI
-------- -----SPaUDa

"Argentinos Lietuvių Balsas" iš
eina padidėjus,gražios ir patrau
klios išvaizdos lietuvių savai
traštis Argentinoje.

Reikia tik džiaugtis,kad lietu
viškoji spauda,mūsų svarusis gink
las, tobulėja,grąžėja.

LIETUVIŠKAI ANGLIŠKO ŽODYNO 
REIKALU.Gerb.tautiečiams D.Bri
tanijoje pranešu, kad V.Peterai- 
čio paruoštas ir Vokietijoje 
išleistas Lietuviškai Angliškas 
žodynas jau išėjo iš spaudos. 
Žodyną,kuris apima virš 30.000 
lietuviškų (pagrindinių) žodžių, 
apie 600 pusi.normalios knygos 
formato,gerame popieriuje ir 
drobėje įrišta,per mane galima 
įsigyti,persiunčiant už vieną 
egz 22/6. Užsisakiusiems už 
persiuntimą mokėti nereikia.

L. Townsend, 
Liet.Angį.Žodyno atstovė D.Bri
tanijoje, Back 19 Crookes, 
Sheffield 10, Yorkshire.

Londono Lietuvių Sporto Klu
bas kviečia visus lietuvius 
sportininkus-es,gyvenančius 
Londone ir jo apylinkėse į vi
suotiną metinį susirinkimą,ku-

turėjo KOVO komandos kapitonas 
Glatkauskas,vienas"susodindamas" 
pusę pasiektų taškų.Rungtynės 
laimėtos rezultatu- 871.28 (43X 
12). žaidė - Glatkauskas 44, 
Puzinas 15, Butkus 12, Stepo
navičius 2, Kakeranas 8, Kel- 
mistraitia 6, Radauskas 0.

KOVAS dar turi 3 susitikimus 
Manchester!© apygardos pirmeny
bių rungtynėse.Po to sekantis

ris įvyks Londone,Lietuvių KLuH3U3itikllnas bus Liverpuliu
- - - ■ ' aekmadie-apygardos nugalėtoju.be,1949.Vasario 27 d

nį,16,3o vai. Bus renkami sek
cijų vadovai,nustatoma progra
ma ateinantiems metams ir įne
šami nauji sumanymai.Tat,kiek
vienas sportą mėgstąs lietuvis 
yra laukiamas atsilankant,nes

Pasaulio stalo teniso meiste
riu tapo 25m.amžiaus Johnny 
Leach (Anglija) finaliniame su
sitikime 5 setų kovoje laimėda
mas prieš Bohumil Vana(Cekoslo-

tik bendromis jėgomis mes galė-vaklja) buv.pasaulio meisterį 
Sime pasiekti ir nuveikti dau- J J
giau.nei iki šiol pavyko pada-

" OPEROS SOLISTŲ KONCERTAS BRADFOHDE

ir pereitų metų vicėmeisterį.
V. Steponavičius

1949. KOVO mėn. 13 d. 18 vai. Mechanics’ Institute Hall(salėj) 
Bridge Street (Near Town Hall). Bilietų kainos - 5/- 4/— 3/— 
ir 2/-. Bilietus prašome užsisakyti iš anksto šiuo adresu — 
J.Jokubka, 9,Queen St.Bradford,Yorks.

Maloniai kvi ečiame visus Bradford© ir apylinkės
(2)lietuvius,atsilankyti Siame koncerte

ONA ’BALTRUŠAITIENĖ, gyv.Ilades 
str.44-1.Augsburg-Hannestetten, 
USA zone,Germany,ieško savo sū
nų: Jono, g.24.I.20m. .Prano, gim. 
2.ii.23m.kilusių iš Kudirkos 
Naumiesčio,patekusių į Angliją 
karta su vokiečiais belaisviais

Skelbkitės
"Britanijos Lietuvyje"

Lietuvis 24m.nori susipažinti 
su lietuvaite vedybų tikslu. 
Rašyti - Indentity Card No. 
9017583, N.A.E.C.Hostel Hamp
ton Green, Fakenham-Norf o lk.

Produced for the Lithuanian Association in Great Britain by Wardland Limited. London. S.E. 15.

Lietuviai,vienas 25 m.,kitas 
30 metų,norėtume susirašinėti 
su lietuvaitėmis,ne senesnėmis 
kaip 25 metų.Rimtam susipaži
nimui. Rašyti —Indentity Card 
No.921215 arba kitam 924696, 
6,Grobam st. Ilkiston,Derbyshire
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