
10(83)

UettVM 
. rtuionaUne .

Affirm M _ (m.Mažvydo I
Sf 3% — \btWW«ky ff SAVAITINIS LIItuTlU LAIKRASTIg,
S B W K* wb B- J Q) Jb g Leidžia - LIETUVIU SĄJUNGOS Centro Valdyba

> . =X-- I Prisžittroje Redakcinės Kolegijos
jĮg^Myjy Į SKSK įįSMMBB fl ®S8® M KHttf I Redaguoja - A.J.Kaulėnasf HK| aP« WWMĮW*WMI ■ iOti B ^B I REDAKCIJOS IR ADMIN. ADRESASĮBBB ^^Bl HKB ^MBbIb Uh B BUK B I 2.London Mens,London St. London, W.2.jMB /KB BBK ^^B B ^B^K B ^t^B I Telefonas - AMBassador 6195^^B B^B ^^B ^^B BB B SSBSfl B ^BB wllik I kaina: metams 12. si lingu 6MENI7SILKU B B BB |3MEN:4SIL SKELBIMAI - eilutė 6 penai.

BkBBbBSESBt BSSBB BSBBbKBB Xedakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra Ir nesunau
BBBB8 bSBBBb BBSKb <l<»ti, ranKrasčių

Paskiro Nr. kaina 3 d.

1949. Kovo 4 JIT Metal

Kominformo taktika
Kai moderni pasaka tampa tikrenybe

ESTIJA MINI LAISVES SUKAKTI

PRANCŪZIJOS KOMUNISTAI SVEIKINTŲ RAUDONĄJĄ ARMIJĄ KARO 
METU,- SAKO KOMUNISTŲ VADAS"

Nėra jokios abejonės,kad ko
munistai bet kuriame krašte su
daro Rusijos "penktųjų kolonų", 1 
bet bent iki šiol patys komunis
tai to griežtai kratėsi,paneig
davo.Bet dabar Kremlius šių tak
tikų pakeitė,kas sukėlė nemažai 
spėliojimų kodėl.Argi Kremlius 
nori pagąsdinti kitas valstybes, 
parodydamas kas atsitiktų karo 
metu su Rusija..

SĮ naujų politinĮ kursų pas
kelbti teko garbė Prancūzijos 
komunistų vadui Torezui,kurĮ 
tuojau pasekė Italijos komunis
tų vadas Togliattis.Torezas vie
no susirinkimo metu pasakė,kad 
jei raudonoji armija gynimosi 
kare atsivytų savo priešų iki 
PraneūžiJos,tada darbininkai 
prancūzai pasektų Lenkijos ir 
Rumunijos darbininkų pavyzdžiu 
ir sveikintų rusus.Jis dar pri
dėjo, kad Rusija,būdama darbo 
žmonių valstybe,niekuomet karo 
nepradės,o jei karas su Rusija 
kiltų,tai tik todėl,kad Prancū
zija susidėjo su imperialisti
niais kraštais prieš Sov.Sąjun
gų.

Prancūzijos Parlamentas pa
reikalavo iš Torezo pasiaiškin
ti.Kilo labai karšti debatai, 
laike kurių komunistai buvo pa
vadinti valstybės išdavikais, 
demoralizuojančiais Prancūzijos 
kariuomenę.Torezas net nemėgino 
sušvelninti savo kalbos,o tik

pakartojo,kad Prancūzijos dar
bininkai sveikintų raudonųjų 
armijų Prancūzijos teritorijo- 
je.(I) Ministeris Pira.Queuilie 
debatams pasibaigus pranešė,kad 
vyriausybė Torezo pareiškimų 
perdavė Valstybės Tardytojui, 
ir kad šis reikalas Jau esųs 
policijos reikalas.

Vid.r.minister!ja tuo reikalu 
ėmėsi greitų žygių ir padarė 
kratas komunistų laikraščio re
dakcijose, profsų jungose ir pas 
atskirus asmenį.-? .Buvo paimta

daug kompromituojančios medžia
gos. Yra ir 
visą naktĮ 
basadoje.

Italijos 
liattis po 
spaudai pareiškimų,kuriame tvir 
tino,kad Rusija neturi Jokio 
noro pulti kitas valstybes,to
dėl, jei karas kiltų tarp Itali
jos ir Rusijos,tai tik todėl, 
kad Italija pradėtų,gi atsivi
jusią raudonųjų armijų savo 
priešą iki Italijos,italai tik 
sveikintų rusus ir padėtų vis
kuo, kuo tik galėtų.

areštuotų.Pats Torez 
praleido Sovietų am-

komunistų vadas Tog- 
kelių dienų davė

Tautinio estu epo ..Kalevtpoes“ IliustracijaBorin Linde 
Estų dailininkas

Praėjusią savaitų Londone, 
estų kolonija šventė savo lais
vės paskelbimo sukaktĮ - minė
jo 1918 metų vasario 24d.aktų, 
kuriuo Estija,po ilgų amžių 
vergovės svetimiesiems,pakilo 
laisvam ir gražiam gyvenimui.

Šiandien,kaip ir kitos Pa
naitės tautos,estai neša sunkų 
okupacini-terorinĮ režimų,ko
vo ja krašto viduje ir čia,už
sienyje, siekdami laisvės savo 
mažam,bet gražiam kraštui.

Mūsų gražiausi linkėjimai 
simpatingai estų tautai nepa
lūžti nelygioje kovoje,išlai
kyti tų tvirtų tikėjimų Į per
galę, kuris vienų dieną vistik 
bus pasiektas'.

Tegyvuoja Estijos Respublikai

K.Pflts, 
Estijos Respublikos Prezidentas k. pats

Kada bus pasaulyj© taika?

Kuo grindžiame aspiracijas 
JĖGA AR TEISĘ?

Derybos dėl Austrijos taikos 
sutarties Įgavo naują vaizdą. 
Visų nustebimui Jugoslavijos 
atstovas dr.Bebleris,kuriam 
po ilgų ginčų buvo leista kal
bėti, pagrindinai pakeitė Jugo
slavijos reikalavimus,dėl ku
rių ankstyvesnės derybos vis 
nutrūkdavo be pasėkų,nes Rusi
ja juos kategoriškai paremdavo. 
Rusija ir ŠĮ kartą to laikėsi, 
bet Jugoslavijos atstovas da
bar jau visai nebeminėjo anks
tesnių reikalavimų reparacijo
ms ir didžiulių teritorinių 
plotų Korintijoje ir Styrijo- 
je ir vietoje.to Jis pareiškė, 
kad vardan taikos,sutinkąs 
priimti kompromisą". 1) sienos 
tik išlyginamos Jugoslavijos 
naudai 2) Suteikiama autonomi
ja slovėnams,kurie liks Aus-

CHURCHILLIS DUODA PAŽADĄ IŠVADUOTI RYTŲ EUROPĄ

Churchillis jau nuo seno 
yra garsus savo tolregiškumu, 
jo pareiškimai i ateitĮ beveik 
visuomet išsipildo.Prieš karą 
jis nepailstamai kalbėjo apie 
reikalingumų ginkluotis,nes 
Hitleris tikrai esųs nusista
tęs vesti karų.Kiti tuo netikė
jo ir vadino JĮ karo kurstyto
ju.Rezultatai žinomi..

Tuojau karui pasibaigus,kada 
Rusija dar buvo gerbiama.Chur
chillis Fultone (JAV) pasakė 
sensacingų kalbų,kurioje Įspė
jo pasaulĮ dėl Rusijos ir net 
nurodė kokių.politiku ji atei
tyje vesianti.Triukšmas kilo 
dėl tos kalbos,ir Chrchillis 
vėl buvo apkaltintas karo kur
stymu ir t.t. Bet..po metų lai
ko tas viskas išsipildė..

Štai vėl. Zūrlche Churchill! 
kalbėjo apie Europos Sąjungų 
(Vokietijų Įskaltant),kiti ta
da numojo ranka Į tai,o šian
dien jau turime Europos S-gą.

Pereitą savaitgalĮ Biuseljrje 
Įvyko Europos S-gos Tarybos su
važiavimas, kur buvo svarstyta 
Žmogaus Teisių Gynimas. Tą pro
ga Churchillis pasakė keletą 
kalbų. Vienoje iš jų,Briuselio 
aikštėje,susirinkusiai didelei 
miniai Churchillis pareiškė^ 
viena pusė Europos yra uždary
ta kalėjiman,kita gi pusė yra 
sargyboje.laisvės. Kitoje kal
boje jis padarė mums labai 
svarbų pareiškimą,kurio lais
vas vertimas yra toksi

"MES TAIP PAT SVEIKINAME SU 
MALONIAIS JAUSMAIS ATSTOVUS IŠ 
EUROPOS KRAŠTŲ,KURIE ŠIUO METU

s

YRA SURAKINTI TIRONIJOS,KURI 
YRA DAR ŽIAURIAU NAIKINANTI, 
NET HITLERIO TIRONIJA. MUSŲ 
ŠIRDYS YRA SU JAIS IR MŪSŲ GA
LUTINIS TIKSLAS YRA JŲ IŠVADA
VIMAS."

Norvegija savo likimą 
sieja su Vakarais
Norvegija ir Danija pareiš

kė pageidavimą prisidėti prie 
Atlanto Pakto valstybių gru
pės, neatsižvelgdamos Į dide
les rusų pastangas ir baugini
mus jas nuo to sulaikyti.

Vašingtone tebeina oasi tari
mai tarp suinteresuotų valsty
bių atstovų-ambasadorių,norint 
surasti formulę,kaip,nepažei
džiant JAV konstitucijos,pagal 
kurių tik Kongresas gali skelb
ti karą,būtų galima Įrašyti Į 
paktą garantijų valstybėms už
puolimo atvėju,JAV tuojau ga
lėtų ateiti Į pagalbų.Turima 
vilties,kad tokia formulė bus 
rasta.Be to norima Įrašyti Į 
paktą tokĮ paragrafą,kuris nu
statytų, kad bent kurioje šaly
je komunistams užėmus valdžią, 
signatarinės valstybės ateitų 
tuojau pagalbon.Tuo norima iš
vengti atsitikimų,kokie buvo 
su Čekoslovakija.Pasirodo,pa
saulis jau daug ko pasimokė

D.BRITANIJA NEPRIPAŽĮSTA LIETUVOS OKUPAVIMO

Sovietų vyriausybė Įteikė Britų ir JAV-bių vyriausybėms 
notų,kurioje skundžiasi,kad tos dvi valstybės trukdančios 
sovietų piliečiams repatrijuoti iš Vokieti jos.Kiek anksčiau. 
Sovietų Repatrijacinei Komisijai buvo Įsakyta apleisti Vo
kieti ją, kadangi jų darbas esąs jau užbaigtas.

Kaip ”SD” korespondentas rašo,Britų vyriausybė naują So
vietų notą atmes.Britai nusistatę taip,kad visi tikri Sovie
tų piliečiai,t.y.tie,kurie buvo Sovietų piliečiais prieš 1939 
metus,rugsėjo mėnesĮ,- jau yra visi repatrijavę. Gi Sovietų 
reikalavimų Į taip jų vadinamus piliečius,kuriuos jie prisi
jungė po 1939 metų karo ar aneksijos,kaip pav.Balti jos kraš
tų gyventojai,Britai pretenzijas atmeta,nes Baltijos kraštų 
gyventojai buvo jėga susovietinti.Balti jos valstybės buvo 
prievarta prijungtos prie Rusi jos,taigi,tie asmenys turėtų 
būti repatrijuoti prieš jų nėrą.su kuo Britai nesutinka.

Trėmimai i Sibirą nesiliauja
ANGLŲ DIENRAŠTIS "THE TIMES" ĮDĖJO ILGĄ STRAIPSNĮ,PAVADIN

TĄ "ŽIAURI SOVIETŲ KOLONIZACIJOS SISTEMA",KURIAME TREMPAI nu- 
paŠakdjama žiauri tikrovė, kurioje yra atsidūrusios pabaltės" 
VALSTYBĖS. TAI YRA PIRMAS KARTAS, KADA SVARBIAUSIAS IR ĮTAKIN
GIAUSIAS ŠIO KRAŠTO DIENRAŠTIS TAIP ATVIRaF'sKELBIA TIESĄ

trijos dalimi 3) Reikalavimas 
reparacijų (bet didžio nenuro
dė) iš Austrijos.4) Mažumų tei
sių apsauga slovėnams ir kro
atams, kurie neĮeis Į autono
mine srytĮ.

Jugoslavijos atstovas nesu
tiko duoti daugiau detaliu.kol 
tie reikalavimai nebus kitų 
valstybių principiniai priimti.

Dr.Beblerio paskyrimas atsto
vu prie Austrijos sutarties su
darymo yra laikomas labai in
triguojančiu ir sukelia spėlio
jimų dėl maršalo Tito intenci
jos.Bebleris yra beveik vienin
telis Jugoslavijos diplomatas, 
kuris tebėra pusėtinai draugiš
kuose santykiuose su Maskva ir 
su Vašingtonu.Bebleris turėjo 
keletu ilgų slaptų pasikalbėji
mų su Amerikos atstovu.taipgi ' 
privačiai tarėsi ir.su Zarublnu

Straipsnio autorius pabrėž- 
’damas,kad Pabaltės valstybės 
yra visiškai izoliuotos nuo 
Vakarinių kraštų,paduoda ži
nias, surinktas iš tų,kurie iš
bėgo iš tų kraštų,nežiūrint 
NKVD budrumo ir kurios drauge 
su sovietų spaudos pasisaky
mais bei radijo pranešimais 
sulygintos duoda dabartinės 
Pabaltijo valstybių ekonomi
nės ir politinės padėties vai
zdą.Per 1948 metus kolchozų 
skaičius Latvijoje yra pašo
kęs nuo 200 iki 600.Nėra tik
rų žinių kiek kolchozų yra 
Lietuvoje,betgi sovietų pra
nešimu, derlius buvo nuimtas 
pagal numatytą planą.Esant 
nualintam ūkiui ir merdinčiai

VLIK-o VADAI,

APIE BOLŠEVIKŲ SIAUTĖJIMĄ. 
pramonei,yra didelis visko 
trūkumą s.

DEPORTACIJOS
Sti-aipsnio autorius toliau 

pastebi,kad didelė dalis Pa
naitės gyventojų yra prievar
ta išvežami iš savo namų ir 
verčiami dirbti vergais sovie
tų Rusijos šiaurės kraštuose, 
kas yra vadinama "emigracija 
savo noru".Jų vieton Į šiuos 
kraštus siunčianti dideli skai
čiai rusų,kurie daugiausia ap
gyvendinami miestuose.

ADMINISTRACIJA
Iš sovietų vykdomųjų komite

tų, komunistų partijos atstovų 
ir NKVD,kurie laiko žmones sa
vo geležiniuose naguose.be pa-

sigailėjimo juos spausdami,© 
jų agentai pasiekia net toli
miausius kraštų kaimelius.kur 
veda sekimų.Plačiau aprašomi 
sovietų propagandos metodai 
miestuose ir kaimuose.Naujai 
Įvestas etatas yra tiekimo val
dininko, kurio pareiga yra kon
troliuoti rekvizuojamas gery
bes (gyvulius ir kitką),turto 
registracija ir t.t.Jis visuo
met keliauja po kaimus gerai 
apsiginklavus.Reikalui esant 
talkon ateina rusų policija, 
kurių daugumoje sudaro naujai 
atkeltieji rusai.

PROPAGANDA

ATVYKĘ AMERIKON
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T»rp šios visos mizerijos 
nuolat girdimas spiegiantis 
propagandos balsas,kuris ne
nutildamas stengiasi išspaus
ti iš pervargusių žmonių nau
jų pastangų produkcijai pakel
ti.Sovietų propagandos meto
das yra kartoti tą patĮ SūkĮ 
iki tol,kol mažiau atsparūs 
bendruomenės nariai nejučio
mis patiki tuo,kas Į jų gal
vas kalama.Šioji neskani sve
tima propaganda yra be galo 
nekenčiama,tačiau nuo jos iš- 

'sigelbėti nėra kelio.
Nežiūrint ekonominės eksplo- 

tacijos bei stokos asmeninio 
saugumo,tautinės Pabaltiečių 
sąmonės negalima sunaikinti. 
Pagal tradiciją jie,yra indi
vidualistai, jie griežtai prie
šinasi prieš bet koki mėgini
mą juos Įsprausti Į dirbtinus 
rėmus,kaip tai buvo Įsprausti 
rusai.Įspraudus Į tuos rėmus, 
jiems yra draudžiama naudotis 
kultūros,žodžio bei religijos 
laisve. Jų nenulaužiamos va
lios Įrodymas yra gausūs par
tizanai, kurie tebekovoja gim
tuose mieškuose (Mūsų pabrauk
ta.Hed. ), tuo tarpu,kai sovie-

Prof. Prel. Mykolas Krupavičius, VLIK-o Pirmininkas, ir p. Vaclovas Sidzikauskas,?'’! radi jas nuolat skelbia Pa- 
Vykdomos Tarybos pirmininkas, tik ką išlipę iš lėktuvo, kuriuo sausio 27 d. atskridobaltieciams, kad jų sapnai apie
New Yorkan _ laisvę kurdas.

VIENYBĖJE KAIP BROLIAI, VISI KAIP VIENAS KOVOKIM UŽ TĖVYNE!
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2 Britanijos Lietuvis' 1949.III.4

DARBAI IR IDĖJOS
NAMAI PRAGARAI-BE NAMŲ NEGERAI

Rašo - J.Taraila

Suaktyvėjus namų pirkimo ak
cijai ir pakilus jų fondo aka- ' 
lei.Juo tolyn,juo labyn sklin
da tuo reikalu yvairūs komenta- ' 
rai.tiek pirkimo rėmėjų,tiek 
dar nesiryžtančiųjų "skeptikų", 
tiek ir "abejojančiųjų" stebė- 1 
tojų tarpe.

Nuomonės slankioja visokios. 
Jų tenka nugirsti gana logiško
je šviesoje,tačiau šalia jų fi
gūruoja taip pat naivios ir 
net fantastiškos.

Vieni sako! "Ar neperkame ka
tą maiše.." Pinigus,girdi,Budė
sime, o gal nupirks sau butus 
"komitetininkal".Čia ir pasi
baigs visi lietuviški reikalai!, 
Kiti vėl susijaudiną komentuoja, 
kad padarysime,girdi,tik Sąjun
gos "ponams” komfortą,o mes po 
senovei skursime bačkose..

Tretieji skundžiasi,kad per- 
greit griebtasi visuomeninio 
turto ysigijimo nuodugniai ir 
racionaliai neišstudijavus tik
slo ir neišgvildenus visos ei
lės eventualių problemą atei
ties šviesoje,- girdi,"nupirk
sim bomboms taikiny".. 0 dar 
kiti yra susirūpiną,numatomų 
pirkti namų sąmatine,komercine 
kalkuliacijos puse. Nemažai 
yra pageidavimų ir dėl "Akci
nės b-vės" sudarymo,kaip atski
ro ekonominio vieneto,šalia 
S-gos,kaip visuomeninio organo.

Tai vis klausimai,kurių ne
galioja išmesti iš dėmesio jų 
nepaanalizavus.Tas viskas na
tūralu, juk didžiuma s-gos na
rių visuotiname suvažiavime 
nebuvo,© atstovai,matyti,nepa
kankamai plačiai šiuos klausi
mus nušvietė, tad suprantama 
kad negirdėją detalizuotų mo
tyvų iš kurių išeinant ir buvo 
prieita išvados namus pirktis, 
kelia kai kariuos klausimus 
bei pageidavimus.

Aš nenorėčiau užbėgti už akių 
Centro Valdybai su savo komen
tarais ar "piršlybomis",tačiau 
mana u, kad Centro Valdyba gal 
gi ir turi paruošusi savo pla
ną, kuri jau artimiausiame su
važiavime deklaruos.su visomis 
konkrečiomis detalėmis,pasiū
lydama ji tvirtinti.Juk visu
mos suvažiavimas C.Valdybą ypa- 
reigojo organizuoti namų pirki
mą t .y. sudaryti fondą ir paruoš 
ti planą - numatyti objektą, 

tačiau neypareigojo tais pačiais 
metais jau nupirkti.Visumos 
suvažiavimas gali toky planą 
aprobuoti,bet gali ir atmesti, 
jeigu pasirodytų nepakankamai 
tinkamu organizacijos tikslams. 
Tai kur gi čia dabar toji "ka
tė maiše"...

Dabar dėl"ponų komforto".Šia 
prasme pasisakantis dalinai tu
ri tiesos..Visiškai teisingai, 
kad Londone namų ysigijimas 
tikrai neišgelbės jų,pirkėjų, 
iš "bačkų" aplinkos,tačiau dėl 
"komforto" tai jau reikia stab
telėti. Pirmiausia kas tai yra 
"ponai","centro ponai" Ar t.t. 
Ar tas tautietis šitaip ironi
zuodamas žino,kad tie tariamie
ji ponai yra lygiai tokie pat 
savo padėtimi ponai,kaip ir jis 
pats-"smerkėjas"..Ar jis žino, 
kad tie "ponai" kasdien rytą 

'vyksta y fabrikus,taip kaip ir

visi atpluša savo darbo valan
das ir gryžą namo 6 ar 7 vai. 
vakaro griebiasi visuotoenlnio 
darbo,kuris kasdien užsitęsia 
iki vidurnakčio..Pasakyk,ger
biamasis,ar už tai tas "ponas" 
nusipelno pasmerkimo..0 dėl 
tariamo "komforto",juk dauge
lis jy esame matą savo akimis,-' 
jis nedaug kuo skiriasi nuo 
"bačkinio” komforto.o nuomą, 
tie kurie gyvena Centro patal
pose, moka "žmonišką" - vienas 
"ponas" už vieną kambary Cen
tro iždui sumoka vieną svarą 
savaitei,kitas už du kambarius 
moka tai pačiai Sąjungai du 
svarus savaitei! Gi likusieji 
"ponai",kurie yra apsigyveną 
Anglijoje daug anksčiau už mus, 
yra ysikūrą dar prieš karą,tie 
pastarieji netik neturi jokių 
pretenzijų y bet koky "komfor
tą", bet savo nuolatinėmis pas
tangomis ir piniginiais yna- 
šais rėmė ir remia savosios 
gūžtos ysigijimą,suprasdami 
jos reikalingumą ir svarbą.

Dabar dėl "tikslo studijos", 
"Eventualios problemos","bom
bų taikinio"...

Ar bereikia studijuoti vadi- 
namąjy tikslą,jei kiekviename 
žingsnyje tenka susidurti su 
gyvenimo negailėstinga tikro
ve, kuri šaukte šaukia ieškoti 
išeities.Kas yra iki šiol at
silankąs Centro patalpose,tas 
matė ir su nustebimu nevienas 
net pastatė klausimą sau - 
"Kodėl gi tokioj,sunkiai su
randamo j, skylė j apsigyveno Cen
tras.Argi jau lietuviškų rei
kalų reprezentacijai neišmanoma 
rasti žmoniškesnes patalpas ir 
vietą." Klausimas pastatytas 
visiškai vietoj ir teisingai. 
Tačiau gal daug kam nežinoma, 
kad miesto centre ir už tą 
"skylą" tenka sumokėti savai
tei, berods, penktus svarus!

' Tad kiek gi tektų sumokėti už 
"žmoniškesnę poziciją"..Čia 
ir pravartu imtis grynai ko
mercinės kalkuliacijos,plates
niu mostu,kad reikalas būtų 
pataisytas.Kaip gi tat šis 
reikalas pagerėtų.Kaip žinome, 
tiek Londone,tiek ir kitur 
Anglijoje,ysigyti namus yre 
daug lengviau,nei surasti tin- 

' kerną butą,nes nejudomą turtą 
'ysigyti yra teikiama didesnių 
lengvatų,gfc už butą stačiai 

' lupamas kailis.Kadangi Sąjun
gai, kaip tokiai,yre galimumas 
organizuoti kiek didesny pa- 
grindiny kapitalą grynais pi
nigais, tad tuo pačiu susidaro 
ir galimybė ysigyti kiek didės 
nius namus,kurie eksplotuojami 
komerciniais pagrindais duotų 
ir pajamų,išplėtimui ir tobuli 
nimui veiklos.

Aš ysivalzduoju ygytuose na
muose rasti! pirmiausia tinka
mas patalpas organizaciniam dar<jams! p.p

mama bei suvažiavimams.Ji duo
tų neabejotinai gryną pelną, 
turint galvoje,kad už vienkar
tini, išnuomojimą tokios salės 
Londone tenka mokėti net iki 
30 svarų.Šiuose Lietuvių Na
muose turėtų būti valgykla.su 
padoria virtuve,bet to,būtina 
siuose namuose turėti mažą už
darą viešbutuką,kad atvykus 
tautietis iš provincijos ga
lėtų už savikainą pernakvoti, 
yskaitytlna ir kambariai aptar
naujančiam personalui,ir jei 
bus galimybė,- Sąjungos tarnau
to jams, suprantama, už atitinkamą 
nuomą,kuri niekad nebus nuosto
linga .Sąjungai. Štai ir visos

Dėl eventualių problemų ir "bom
bų" tiek tegalima būtų pasakyti- 
"vilto bijoti,tai ir y mišką 
neiti",o mirties laukti,tai ge
riau išsyk y grabą atsigulti!

Suprantama,jeigu reikalą sta
tyti ant komercinės bazės,čia 
neišvengiama ir kalkuliacija. 
Tačiau,čia jau nebe principo, 
bet technikos klausines,todėl 
kas tą reikalą vykdys,tas sa
vaime ir atliks tai.

Klausimas pastatytas dėl Ako. 
b-vės organizavimo yra visiškai 
logiškas,nes tai paliečia gry
nai ekonominius reikalus.Tačiau 
mes gal kiek pamiršome,kad jau 
gyvename Anglijoje,© ne namie. 
Sąjunga,kaip tokia,yra legali
zuota ir jos veikimas,turto 
ysigijimas bei jo eksplotacija 
yra nevaržoma,© organizuoti 
prekybinio pabūdžio b-vą,deja, 
tol kas mūsų buities kategori
jai, klek žinau,dar nėra vilčių 
leidimą gauti, jau vien dėl tos 
paprastos priežasties,kad mes 
nesame Britanijos piliečiai.

Salia šio klausimo dar kyla 
kitas,- kaip tos mūsų akcijos 
traktuotinos! ar kaip auka,ar 
kaip paskola. Kad tai nėra au
ka, tai aiškiai akcentuoja pati 
Centro Valdyba,taigi lieka 
paskolos forma,kuri 
ysigijus namus ir komerciniais 
pagrindais juos tvarkant,aišku, 
duos pelną iš kurio atsidaro 
galimybės paskolą grąžinti ir 
net mokėti atitinkamus nuošim
čius už ją. Šiaip ar taip šy 
klausimą realizuojant turėtų 
bū“ti paruoštas atitinkamas 
reglamentėlis Ir visumos su
važiavimo patvirtintas,kaipo 
direktyva C.Valdybai vadovautis.

Čia,žinoma,mano tik asmeniš
kas samprotavimas,kuris gali 
nublukti prieš racionalesnius 
pasiūlymus,tačiau,manau,kad iš
keltos mintys svarstytinos ir 
išdavos tikrai būtą/gal net 
lentingos,išgirdus šuo reikalu 
gerb.Centro Valdybos pasisaky-

KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI

LIETUVIŲ KOLONIJA

Tolimoje Stotijoj,kalni 
bariuose guli paskendęs J 
levenas.Tai mažas miesteMs-kai- 
mas,kuris turi per 2000 gyvento
jų.Savo didumu panašus y Lietu
vos Prienus.Artimiausias miestas 
Fort William,23 mil.,gi didysis 

Galsgow apie 
vietovė ir tolima,bet 
sisiekimas leidžia pli

nloch-

l,23 mil..gi didyslfl 
120 mllių.Nors ši 

* ‘ ;eras ša
lau pasiją H >■ J JLA. VJbbW9 Į—— — — —" — — ————— — .f ——— — — — jp.——-

studijos,tikslai ir perspektyva, žvalgyti po visą kraštą.žinoma, 
----  ... . - jei yra norų ir kišenėj skamban

- cių...

bui.Patalpa laikraščio redakci 
jai ir administracijai.Repre
zentacinis kambarys-seklyčia, 
kurioje būtų biblioteka,skai
tykla ir surinktos tautodailės 
bei kitokio tautinio meno ko
leto! jos, mažo muziejaus pavyde- 
le.Lygiai būtina sąlyga -nors 
ir nedidelė,bet skoningai yrea- 
gta lietuviškam stiliuje salė 
pobūvi etas, meniniems pasirody-

Prieš 600 metų Juodoji Mirtis - Ma
ras buvo didžiausia katastrofa,kokią 
kada nors buvo pergyvenusi žmoni ja.Ji 
siautė tuomet žinomo pasaulio kiekvie
name kampelyje,- nuo Kinijos ir Indi
jos iki tolimiausių Islandijos ir Gren
landijos pakraščių. Manoma,kad pusė vi
so pasaulio gyventojų tada žuvo greita 
ir nepaprastai skausminga mirtimi.

Juodoji mirtis kiekviename Europos 
mieste sunaikino daugiau žmonių.nei 
atominė bomba Hirosimoje.

1348 metais sausio mėnesy trys laivai iš Rytų, 
pakrauti yvairiausių prieskonių,yplaūkė y puikų Ge
nujos uostą.Dalis jūrininkų išlipo kramtan,paskui 
juos sekė ir laivo žiurkės,kurios susimaišė su mies
to žiurkėmis.Po kelių dienų žmonės pastebėjo nepap
rastai daug negyvų žiurkių miesto gatvėse.Tačiau 
niekas tuo nesfcrūpino,- juk kiekvieno viduramžių 
miesto gatvės buvo nešvarios.Kiaulės voliodavosi 
negrystų gatvių dumblynuose,kurios,kaip ir žiurkės, 
maitinosi iš atmatų.Namuose buvo lygiai tokia pat 
netvarka ir nešvara.Sanitariniai yrengimai buvo la
bai primityvūs.Vilnoniai apatiniai rūbai tebuvo plau 
narni esant tik šiltam orui,kada Juos nusivllkdavo.

Šiandien mes tik tegalime ysivaizduoti kas galė
jo atsitikti pirmajai Maro aukai.Galimas dalykas, 
kad jis pabudo vieną rytą jausdamas dideiy galvos 
skausmą.Tuoj po to jis pajuto drebuly ir svaigimą. 
Po kelių valandų jis juto skausmus krūtinėJe,pradė
jo kosėti kraujais.Karštis pastoviai kilo,deginan
tis troškinimas krūtinėje darėsi nebepakeliamas. 
Kita rytą jis Jau buvo miręs...

Kartais liga turėjo kitą formą!atsirasdavo kieti 
skausmingi ištikimai,kiaušinio dydžio,paslėpsniuose 
ir pažastyse,vėliau atsirasdavo juodos dėmės nuo 
kraujo išsiliejimo po oda.Susirgę šia ligos forma, 
Ilginiai kankindavosi kelioliką dienų.

Abiejose susirgimų formose mirtingumas buvo be
velk šimtaprocentinis.Gydytojai buvo bejėgiai prieš 
šią ligą,ir daugelis net atsisakydavo ateiti pagal
bon sergančiam,bijodami patys užsi kr ėsti,nes arti
mesnis santykiavimas su ligoniu,paprastai reikšdavo

Padėka
Neprikiausomybės Šventės mi

nėjimo proga,už pasakytas nalo- 
“ nias kalbas,garbės prezidiumo 

atstovams,prof.p.Valterįui K., 
centro v-bos ygaliotiniui p.P. 
Mašalaičiui ir tautinių šoklų 

j.Dimitrovaitei V. 
■” Mailaitei B.,Potegaitei H.,A.

Kurila uski enei,VI.Kyli ui,T.Se
rapinui, V.Krlaunevičiui, J.Meš
kėnui bei lietuviškai visuome
nei, aktyviai dalyveuvusiai šven 
tės minejime,reiškiame nuošir
džią ir gilią padėką.

DBLS Sutton-Cold- 
field Skyr. Valdyba.

Jalo j e stovykloje dabar yra 
54 vyrai,2 moterys ir 1 vaikas. 
Be lietuvlų-3 jugosxavai ir ke
liolika ukrainiečių.Šeimos gy
vena privačiai,© viengungiai- 
bandrabutyje,iŠalmaišę tarp vie
tinių, tik viename name daugumą 
sudaro lietuviai.Gyvenamieji 
pastatai mūriniai,sudalinti y 
mažus kambarėlius,kuriuose gy
vena po vieną ar po du.Kadangi 
po vienu stogu gyvena 60 "dū
šių", nors jos ir atitvertos, 
bet triukšmo užtenka..Ypatin
gai "gyvas" judėjimas penkta
dieniais ir šeštadieniais..

Klnlochlevene yra didelis 
aliuminijaus žaliavos apdirbi
mo fabrikas.Pirmos darbo die
nos, po daugel lengvai praleis
to laiko Vokietijoje,čia buvo 
sunkios,neyprastos ir daug kam 
teko nusivilti,priimant pasiū
lymą šio fabriko darbams.Nuola
tinės dulkės,yvairūs gazai,ku
riais yra persisunkęs darbovie
čių oras,taip pritrenkia žmogų 
pirmomis dienomis,kad stačiai 
nebesinori rytojaus dieną eiti 
darban.Laikui bėgant organiz
mas apsipranta.Gera tiek,kad 
gryžus y bendrabuty gali die
nos prakaitą nuplauti po kar
štais dušais. Maistas toks pat, 
kaip ir visuose hostel!uose. 
Mokame po 29 šil.,kuris atskai
tomas išmokant uždarby. Uždar
bis nevienodas-padieniai gau
na £ 2.17.0.už penkias darbo 
dienas,gi dirbantieji pamaino
se iki £ 4.Pažymėtas atlygini
mas grynais y rankas, jau vis
kam padarius atskaitymus.Juos 
gali dėti"atebulkingan"krepšin, 
ar išleisti savo ir kitų reika
lams. Dirbant viršvalandžius, 
atlyginimas svyruoja tarp £ 4- 
10.. Sugyvenimas su vietiniais- 
neblogas. Esame tuo nuskriausti 
kad gyvename toli nuo lietuviš
kų stovyklų.Kulturiny veikimą 
trukdo darbas pamainomis ir ne
turėjimas tart skirtų patalpų.

Kad ir pavėluotai,bet 1948. 
7.25.buvo ystelgtas DBLS sky
rius, kuris šiandienturi peršo 
narių.Skyriaus valdybą sudaro 
pirm.VI.Šlaitas, sekrt. V.Juo- 1 
dišius ir ižd. M.Skuodas.

Kovo mėn.buvo numatyta suren
gti garsiųjų lietuvių solistų 
koncertą Klnlochlevene,bet dėl 
laito stotos,mūsų gražŪB norai 
atidėti y šaly.Gera juos bus 
Išgirsti kaimyninėj lietuvių 
kolonijoj - Fort Williams,kur 
koncertas tikrai yvyks kovo 4.

Per N.Metus mus aplankė Tė
vas Bružlkas.čia jis turėjo mi
sijas, kurios gan uoliai buvo 
lankomos.

Jau keletą kartu pastoraci
niais reikalais mus aplankė 
kun.Gutauskas.Jis savo gyvu 
žodžiu ir patarimais mas stip-

mirty pastara jam.Tokiu būdu dažnai drugiui pradėjus 
krėsti ligony,sveikieji šeimos nariai padėdavo mais
to jam ir pabėgdavo,palikdami susirgusius mirčiai. 
Daug buvo atsitikimų,kai vedusieji palikdavo vienas 
kitą, tėvai vaikus ir kunigai atsisakydavo atlikti 
paskutines apeigas.Normalus laidojimas liko nebeyma- 
nomas.Buvo stačiai kasami grioviai ir mirusieji lai
dojami sumetant vieną ant kito.Kartais tas buvo at
liekama taip paskubomis,kad net dar tik sergantieji 
buvo užkasami gyvi.

Juodoji mirtis,kaip vėjo stumiama ugnis,persimetė 
y visas žmonių klases.Ji pasiekė kilmingųjų rūmus 
ir pilis.Tie,kurie suskubo,bego y kalnus,nešdami 
kartu su savimi siaubą. Miestų maitinimas sukrito. 
Daugelis žmonių visas dienas praleisdavo bažnyčiose, 
kiti metėsi y kitus kraštutinumus,- smuklės buvo 
perpildytos,vytų ir moterų moralė visiškai smuko. 
Krautuvės buvo plėšiamos,nesąžiningieji žmonės už
imdavo mirusiųjų namus ir turtus.

Epidemijos pradžioje buvo ytarta.kad šią baisią 
ligą yra atgabeną tie trys laivai.Jie buvo priversti 
tuojau apleisti uostą.Vienas iš jų nuplaukė y Mar
sely, kiti sustojo kituose Viduržemio jūros uostuose. 
Ir kiekviename uoste,kur tik sustojo laivai tuoiau 
ysiviešpatavo Maras,ir plisdavo toliau,užliejančios 
bandos greičiu.Jokios apsaugos nepadėdavo žmonėms!

Mares pirmiausia pasirodė Kinijoje po bado metų, 
kada nusilpo fiziškai visi žmonės.Maras,keliaudamas 
karavanų keliais,pasiekė Persiją. Iš ten per Bagdadą 
ir dykumas atkeliavo y Egiptą.Kita šaka ėjo per šiau
rinę Persiją,calei Kaspijos ir Juodosios jūros pie
tinius pakraščius ir persimetė y Konstantinopoly. 
Iš čia jis pasiekė vakarų Europą.

Vienas istorikas sako.kad Marselyje išmirė keturi 
penktadaliai visų gyventojų.Iš ten Juodoji Mirtis

rina moraliai,© cudamas Škoti
jos lietuvių organizatoriumi, 
negailėdamas vargo ir triūso, 
daro viską,kad naujieji šio 
krašto gyventojai ir senieji, 
o taip pat čia girną ir augą 
lietuviai,surastų bendrą drau
gystę, nepamirštų taip gražių 
lietuviškų tradicijų ir gimto
sios kalbos.Jo dėka buvo su
rengtos dvi ekskursijos pas 
seniau gyvenančius lietuvius, 
kur gražiai praleista keletas 
vakarų.Už taip dideiy rūpestin
gumą,mūsų kolonijos vyrai kun. 
Gutauskui taria nuoširdų ačiū.

Nepatogu praeiti nepastebė
jus mūsų vyrų nuoširdumo nelai
mės ištiktiems draugams.Iš to
kio skaičiaus pasitaiko susir
gimų, y kuriuos jautriai atsi
liepia sveikieji.

Daugumas prenumeruoja Brita
nijoje ir Vokietijoje išeinan
čius lietuvių kalba laikraščius 
Bendras savaitinis egz.skaičius 
siekia arti 100,vien tik "Br. 
Lietuvio" gauname per 40 egz.

Vasaros gražesnes ir laisvas 
nuo darbo valandėlės mūsų jau
nimas praleidžia su sviediniu.

Nors ši vietovė yra granito 
kalnų pavėsyje,gi žiemos metu 
per kalnus negali pasirodyti 
saulė,bet ši aplinka savotiš
kai veikia mūsų vyrus,kurie 
niekuomet nepameta kieto ryž
to.Jie sąžiningai dirba jiems 
pavestą darbą ir su šviesia 
viltimi laukia tos laimingos 
rytojaus valandos,kada vėl ga
lės sugryžti y mielą,dažnai 
tik sapnuose apiankamą,tėvišką. 

Riešutas.

Ant. Pa čka uska a

TĖVYNĖS RYTOJUS

Rodos taip neseniai nuskambėjo 
Šilojais daina savanorių. 
Rodos jie 

laisvąUž
tiktai vakar išėjo 
ir Šviesų rytojų.

liejosi tryško jų kraujas 
motinų skausmas sugėlė.Širdis i 

Per kovas jį gyvenimą naują 
Savanoriai tėvynę prikėlė.

Ligi rytmečio tąsėsi kovos
Krito pančiai,vergijos grandinė, 
Stingo jaunos krutinės dirvonuos 
Už Lietuvą - laisvą tėvynės.Lietuvą - laisvą tėvynės.

Rodos tamsūs Šilojai dar kartoja 
Ano meto dainas savanorių. 
Šiandien vėl mūsų broliai kovoja 
Už tą pety tėvynės rytojų.

DĖKAP
Gerb.kun.Petraičiui,Herrison 

Hospital lietuvaitėms,Castle
mans stovyklos visiems lietu
viams ir visiems draugams bei 
pažystamiesiems,dalyvavusiems 

mūsų vestuvėse, 
bei sveikinusiems mus, tariame 

nuoširdų a S i U .
Agota ir Petras 

Mazaičiai..

greit keliaudama Rhono lygumomis pasiekia Avlgnoną- 
Popiežiaus rezidenciją. Maro metu netrūko ir heroiz
mo. Pav. vienoje Paryžiaus ligoninėje,kur 500 maro 
aukų mirdavo kasdien,gi aptarnauti juos reiškė tik
rą mirty, tačiau vienuolės neatsisakė juos apžiūrėti. 
Visos slaugytojos mirė ir buvo pakeistos naujomis 
net kelioliką kartų.

1348 m.liepos 7 d. vienas laivas Įplaukė y Wey
mouth ir jau po kiek laiko maras viešpatavo visoje 
Anglį joje.Vien viename Londono griovyje buvo palai
dota 50.000 žmonių.Išmirė 2/3 Oxford© studentų.Iš 
Anglijos maras persimetė y Stoti ją,Vali ją ir Airiją. 
Ant daugelio laivų jūroje visi keleiviai ir ygulos 
išmirė,paliko latrai klajokliai. Pav.vienas laivas 
su kroviniu palikęs Londoną vyto y Norvegiją.Pusiau
kšlyje. Siaurės jūroje,visi asmenys laive išmirė. 
Laivas po kiek laito buvo Išmestas y krantą Norve
gijoje, ties Bergenu.Valdžios mapareigūnai'tikrino 
laivą ir gryžą y krantą jie su savimi atsinešė ir 
marą.

Per Europą maras pasiekė Rusiją.Ten mirtingumas 
buvo neapskaičiuojamas.Jis neaplenkė ne) ir toli
miausio kampo.Daugelis Europos miestų buvo tušti, 
išmirę.

Niekas iš gydytojų nežinojo kas tai per liga ir 
kokios apsaugos galima griebtis prieš ją.Tačiau yvai- 
rių išgalvotų gandų buvo pilna.Paryžiaus Universi
teto Medicinos Fakultetas paskelbė,kad maras atsi
rado iš Rytų,kaip išdava žemės drebėjimo.To pasėko
je ores esąs užnuodytas ir slinkdamas y vakaras 
užkrečiąs kiekvieną.Ir atmosferai iššvarlnti jie 
patarė neginti didelius laužus.Popiežius sutiko 
ir ugnis buvo kūrenama dieną ir nakty.Kiti gydy
tojai nustatydavo ypatingas dietas,kai kurie pa
tardavo savo pacientams visai nesiprausti ir ne
simaudyti. Šveicarijoje buvo paskleista istorija, 
kad marą skleidžia žydai,nuodydami šaltinius.Vie
nas žydas buvo suimtas ir kankinamas...ir prisi
pažino kad žydai turi organizaciją,kuri turi tik
slą nuodyti šaltinius ir šulnius...Ir prasidėjo 
didžiausios skerdynės,- buvo žudomi visi žydai 
visame pasaulyje.Daugelyje vietų jie buvo suvaro
mi y sinagogas ir ten gyvi sudeginami.Popiežius 
darė viską tam siaubui sustabdyti,bet jo pastan
gos ėjo veltui.

Antraisiais maro metais žmonių skurdas nepap-
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ŠVENTĖS MINĖJIMAS _
B 0 U G H T 0 N 0 Stovykloj 
Vasario 13 DBLS Northampton© 

skyriaus inciatyva buvo suruoš
tas mums brangios atgimimo šven
tės minėjimas. I minėjimą atvy
to nemažas skaičius anglų sve
čių ir vietos bei apylinkės lie
tuviai ir jų šeimos.

Minėjimą atidarė skyr.pirm. 
p.J.Maciulevičius.Trumpoje kal
boje pažymėjo Vasario 16-tos 
reikšei^ lietuvių tautai ir mums, 
tremtiniams, o stovyklos Gerbū
vio karininkas L.Svalkus.anglų 
kalba,paaiškino svečiams šios 
šventės reikšmą,apibūdino Lieū 
tuvos valstybės įkūrimo ištiri- 
ją ir lietuvių tautos kovas dėl 
Nepriklausomybės.

Meninės programos dalyje su
vaidinta, St.Lauciaus, kovų vaiz
delis "Už geležinės uždangos”. 
Šokti ir tautiniai šokiai .Minė
jimas baigtas himnu.

Vasario 16-osios proga,stovyk
los vadovybei buvo įteiktos do
vanėlės. Itin gražiai atrodė p.A. 
Skverecko išpiaustyti, tautinio 
stiliaus juostomis,atvaizdų rė
meliai, kas sukėlė didelį susido
mėjimą pas anglus.

DBLS Northaraptono skyriaus 
Valdyba nuoširdžiai dėkinga p.p. 
M.Migliną!tei,F.Bagdonaitei, O. 
Paliokaitei Ir J.Petrėnienei.ku
rios prisidėjo prie veikalo pa
sta tymo. Lygia i tiek pat dėkoja 
ir p.p.Staliulioniui J..Bilkiui 
J.,Gaižučiai J., Kamila vižlui V. 
Biretai A, ir Lukšiui J.,kurie 
visą savo liuoslaikį paaukojo 
scenos paruošimui,o lygia dalia 
ir programos išpildymui.Stovyk
los gerbūvio kar.p.L.Svalkui, 
už gerą veikalo paruošimą,ta
riame ačiū ir linkim toliau ne
pailstamai tęsti tremties kultū
rinį darbą. A.Flrinauskas.

Po to kalbėjo sk.valdybos 
narys p.S.Jurgelis.Jis nušvie
tė tas sunkias sąlygas,kurio
mis teko atsikurti laisvai 
Lietuvai,aptarė padarytąją pa
žangą laisvojo gyvenimo laiku. 
Apgailėstaudamas konstatavo, 
kad ką darbštus lietuvis buvo 
vertingo sukūrus,šiandien oku
pantas negailėstingai viską 

’naikinąs.
Po jo,jausmingais žodžiais 

į susirinkusiuosius prabilo 
stovyklos vadovas,atsargos ma
joras p.Harries (anglas).Jis 
pasidžiaugė ir pagyrė lietuvius 
dėl jų vieningumo ir darbštumo. 
Jūsų tauta niekad negali žūti, 
jei jūsų širdyse dega tokia 
karšta tėvynės meilė,sako Ha
rries.Baigdamas linkėjo sulauk
ti kuo greičiau to laito,kada 
Lietuva atgaus sau prarastą 
laisvą.

Seka sveikinimai,eilėraščiai 
ir vykąs jaubo choro pasirody- 
mas.Minėjimas baigtas himnais.

Tenka pasakyti,kad šis minė
jimas buvo gražiai parengtas 
ir įspūdingai pravestas.Pali
ko gražiausius įspūdžius mums, 
tiek ir sveiiams.

Po minėjimo buvo parengta 
bendra arbatėlė.

Gražu castlemaniečial! Jūs 
dar kartą parodėte visiems sa
vo vieningumą bendroje kovoje 
skinant kelius į laisvą Tėvyną 
Lietuvą! U.S.

St.B.Aurimas

ILGESYS

Oi.dainele plačiasparne. 
Kilk aukštai - virs debesų 
Ir nulėki į tėvyną, 
Kurios vaikas as esu.

0 nulėkusi prabilki, 
Mano žodžiais iš širdies. 
Kad be galo skaudu,liūdna 
Be savos,gimtos šalies!

Gal supras tave laukeliai, 
Paukštužėliai gal supras, 
Kad širdis svetur ištremta 
Nuraminimo neras.

Gal išgirs tave tėveliai. 
Mergužėlė sužinos...
Kad toli,svetur bebūdamas 
Aš ilgiuosi Lietuvos.

Oi,dainele numylėta. 
Lėk greičiau,greičiau pirmyn 
Mano širdis nenurimsta - 
Liejas nerimas vilnin!..

DIEVAS YRA MEILĖ
Sv.Jonas savo pirmajame lai

ške rašo,kad "Dievas yra meilė" 
(4,8). Šitą tiesą patvirtina 
ir kitos šv.Rašto vietos - -

Tas pats šv.Jonas Evangelis
tas savo Evengebijoie sako; 
"Dievas numylėjo pasaulį"(3,16) 
Tačiau ta dieviškoji meilė iš 
tikrųjų yra gailestingumas. 
"Jūsų Tėvas yra gailestingas", 
sako šv.Lukas(6,36).

Kai mes pradedame svarstyti 
Dievo ieilę,turime pripažinti, 
kad meilė yra atitinkamo gėrio 
siekimas ir to gėrio tobulumu 
džiaugimarsis.Ta meilė gali-bū
ti dvejopa! kaip troškimas ir 
kaip paslaugumas.

Dievo meilė žmonėms nenali

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS SLEAFORDE

būti ko nors troškimu,nes Die
vas,būdamas aukščiausia tobuly
bė, nieko nestotoja.Dėl to Die
vo mei lė pasireiškia paslaugu
mu žmonėms,kuriems reikalinga 
Dievo malonė.Ta prasme Jo mei
lų galime pavadinti gailestin- • 
gurnu.

Sv.Tomo Akviniečio žodžiais 
betariant,Dievas mato žmoguje 
tūlą gėri,kuri Jis pats sutei
kė ir padeda s iekti tobulumo, 
gailėdamasis jo. Jeremijo Kny
gose rašomai "Amžina meile nu
mylėjau tave,dėl to patraukiau 
tave iš gailesčio".

Mes jaučiame Dievo gailestin
gumą, kurio patiriame savo kas
dieniniame gyvenime.Jausdami tą 
gailestingumą,turime stengtis 
būti jo verti ir panaudoti sa
vo asmens tobulinimui.Tobuli
nimasis gi neturi ; ribų, 
nes pats Kristus pasakė;
- Būkite tobuli,kaip ir jūsų 

dangiškasis Tėvas yra tobulas..

CASTLEMANAS
Vasario 20 vietos Lietuvių 

S-gos skyrius suruošė Vasario 
16-tos dienos minėj imą.Gražiai 
išpuoštoje salėje susirinko 
vietos lietuviai,dalis ukrai
niečių, keliolika anglų, latvių 
ir estų.Be to,atvyto organizuo
tai kaimyninės
stovyklos lietuvaitės (Flafck- 
wel skyrius)su pirmininke 0. 
Jakubpreišaite.

minėjimą atidarė skyr.pirm. 
p.Morkuškis.Trumpai aptarė va
sario 16-tos reikšmą mūsų tau
tai,mintimis nukėlė į kovojan
čią Tėvyną, siųsdamas jai ir ten 
likusiems giliausią užuojautą. 
Susikaupimo minute buvo pagerb
ti kritusieji už Tėvynės laisvą. 
Baigdamas Pirmininkas ragino 
visus lietuvius būti vieningais 
visomis išgalėmis remti mūsų 
vadovaujančius veiksnius,kurie 
veda kovą už Mūsų Tėvynės lais-

_

WOOLFOX LODGE, RUTLAND
Vasario 16d.vietos lietuviai 
surengė Tautos Šventės minėji
mą. Išvakarėse buvo parengta 
scena,papuošta gražiai ir sko
ningai Vytimi,dr.Basanavičiaus 
paveikslu,Gedimino stulpais, 
pilies ir Trijų kryžių vaizdais 
bei žalumynais.

Minėjiman susirinko visi 9 
lietuviai ir kviestiniai sve
čiai.Dėl patalpų stokos minėji
mas buvo uždaras.Pirmininkavo 
p.J.Petraitis, kuris pasakė šven-| 
tei pritaikytą kalbą. Šventės 
proga sveikino lietuvių tautą 
hostelio komendantas p.Pond- 
fort ir tautybių atstovai;iat- 
vių,estų,ukrainiečių,jugoslavų 
ir lenkų.Visi kalbėtojai reiškė 
Lietuvai užuojautos ir linkėjo 
greito prisikėlimo.

Tylos minute buvo pagerbti 
kovojantieji partizanai,išvež
tieji kankiniai į Sibirą, kali
namieji ir visi persekiojimus 
nešą lietuviai.

Minėjimą baigė p.Šlapoko ve
damas, jei galima pavadinti,©bo
ras himnu.Po to nusifotografuo

Vasario 13 Boston Rd.hostelio 
lietuviai minėjo 31-as Lietu
vos Nepriklausomybės paskelbi
mo sukaktuves.Buvo parengta 
trumpa ir kukli programa.Minė
jimą atidarė Sleafordo DBLS 
skyriaus pirm.p.Keblia,pakvies
damas skaityti dienai pritaiky
tą paskaitą p.Miciūtą.Paskaita 
buvo labai turininga ir įdomi.

Po to deklamuoti keli eilė
raščiai. Baigiant minėjimą bu
vo pasirašytas pasižadėjimas, 
kad kiekvienas lietuvis įsigi- 
ja mažiausiai bent vieną DBLS 
namų pirkimo akciją. Sis kuk
lus minėjimas užbaigiamas Tau
tos himnu.

Vasario 5 išvyto iš Sleafor
do buvęs to skyriaus energingas 
pirmininkas p.Lūža.Skyriaus na
riai lieka dėkingi už įdėta dar 
bą vadovaujant šiam skyriui.

Naujoji skyriaus valdyba ruo
šiasi sutikti įvykstantį kon
certą mūsų iš Vokietijos atvy
kusių solistų,kuris turi įvykti 
kovo 15 d.Žadama taip pasiruoš
ti, kad koncertas turėtų didesnį 
pasisekimą,nei praėjusiais me
tais .Visi apylinkės lietuviai 
kviečiami atsilankyti i, koncer
tą,nes toks "koncertas šioje pro
vincijoje gali būti paskutinis.

St.Kasparas

PAMALDOS
BRADFORD St.Ann’s bažnyčioje 

lietuviams pamaldos kovo 13 d. 
12 vai.Pamaldų metu tikimasi 
išgirsti mūsų svečių solistų 
giedojimo.

SILSDEN (Nr.Keighley) kovo 
17 d. 9 vai.bus palaiminta Rut
kausko Antano ir K.M. moterys
te; po to bus šv.Mišios.

MANCHESTERIO TEATRAS IŠLAIKĖ EGZAMINUS

Rengiant minėjimą daug pasi
darbavo p.J.Miliauskas,kuris 
savo lėšomis parūpino paveiks
lus ir nepasigailėjo darbo Ir 
triaso įrengiant ir papuošiant 
sceną. Minėjimas praėjo labai 
jaukiai,sustiprindamas tautos 
vadavimo ryžtą.

Dalyvis•

Manchesteriečiai "Slidaus pus
mill Jonio" vaidintojai (trūks
ta E.Gelažnikaitės ir V.Kupe
čio). Trečias iš eilės yra vei
kalo rižisorius P.Masiulis.

Foto - A.Rigby

Mano gyventoje stovykloje " 
dar Vokietijoje mėgėjai artis
tai atsidėją ir pasiruošą vai
dino porąkaitų Žemaitės komedi
jas. Pasakysiu, žiūrovui buvo gra
žaus džiaugsmo; kažkas panašu 
į gerą teatrą,nors scenos už
dangą sudarė karinės apiplyšu
sios antklodės,© salė-skersvė- 
jų paršvilpiamas aplūžąs bara
kas.

Manchesteriečiai scenos mėgė
jai vasario 12d. statydami Ca- 
del augo "Slidųjį pusmiliJonį”, 
salą turėjo geresną.o suvaidino 
taip pat gerai.Jie. Šiam pasta
tymui ilgokai ruošėsi,turėjo 
25 repeticijas(žinoma,šeštadie
niais ar sekmadieniais),tik šį 
kartą visa nelaimė,kad šiandien 
jau tie,kurie vaidino,gyvena 
nebe stovykloje,stovyklenį gy
venimą; sunkiai vienas kitą pa
siekia, ypač laisvu laiku.Kai 
sutariamas repeticijai laikas, 
kartais trečdalis artistų ne
pasirodo! jie šiandien turi 
kažkokias kitas pareigas.Po 
poros repeticijų tūlam artis
tui nusibosta Sis iš pradžių 
sužavėjęs menas,ir jis daugiau 
jau nebeparodo savo gražių aku
čių, todėl reikia į jo vietą 
naujo ieškoti.Bet visi sunku
mai buvo nugalėti,ir pilna sa
lė lietuvių kvatojosi,žiūrėda
mi komedijos veikėjų nepasise
kimų ir klausydami jų kalbų.

Dvarininką tinginį Katrą vai
dino V.Kupstys,jo rėksnę žmoną- 
A.Parieštytė,jų dukterį Danutę- 
E.Gelažnikaitė,jų augintiną Re
giną - E.cvlParieštytė, jų augin
tinį Jautrjma- P.Masiulįs,Regi
nos tėvą majorą Kutrą-J.Valan
čius, Danutės garbintoją Sili- 
kiurą-K.Dargis,vežėją Karuti- 
E.Butkus,dvaro sargą - L.Mede- 
lis ir dvaro berną-E.Butkus. 
Veikalo reiisorįus ir šio vei-

rastai pa didėjo. Stigo nsaisto.rūbų ir pastogių. 
Prisidėjo didelis mirtingunas nuo bado.Pėsireiš- 
kė kanibalizmo atvėjai(žmonės valgė žmogieną). 
Mažai kas besitikėjo išlikti,neviltis buvo visuo- . 
tina.Atsirado įvairios rūšys kultų.Kai kurie gar
bino velnią, kiti .vadinamieji, "Rimbininka i", žygi įlo
davo miesto gatvėmis ir plakdavo save rykštėmis 
ar rimbais.

Po dviejų metų Juodoji Mirtis pasibaigė.beveik 
taip pat staiga,kaip ir buvo pasirodžiusi.Nepapras
ta džiaugsmo banga perėjo per Europą.Žmonės šoko 
gatvėse,didelėmis procezijomis žygiuodavo į bažny
čias ir t.t.

Mirtis pasibaigė,bet jos padariniai buvo labai 
ilgai juntami.Ypač nukentėjo Bažnyčia,kurios pats 
ideališkiausias kunigų bei vienuolių elitas buvo 
žuvęs maro metu,gi jos įtakos kaip tik labai buvo 
pasigesta.Gyvavo įvairiausios sektos,imta tikėti 
į visokius burtus ir burtininkus.Tai sekė visiškas 
ekonominis sąmišis.Tuščios sodybos ir apleisti na
mai buvo užimti asmenų visai neturinčių teisių į 
jas.Prasidėjo bylos dėl pasisavinto turto.Iš tų, 
kurie užgrobė nuosavybes,išaugo nauja turtingųjų 
klasė,kuriai trūko kurtuazijos ir riteriškumo. 
Prancūzų kalba nustojo buvusi Anglijos kilmingųjų 
kalba. Juodoji Mirtis beveik visai panaikino feo
dalizmo liekanas.Prasidėjo nauji laikai - i I ‘ 
škė didelis trūkumas darbo Jėgos,baudžiauninkai 
galėjo statyti reikalavimus tiek dėl atlyginimo, 
tiek dėl laisvių.Prasidėjo žemdirbių sukilimai 
prieš kilminguosius. Prancūzijos revoliucijos sėk
la,kaip tik buvo pasėta Juodosios Mirties.

Nepaprasti žmonių nuostoliai pasireiškė per dvi 
ar tris kartas.Trūkstant darbo jė gų, atsirado iš
radingi patobulinimai žemės ūkyje ir pramonėje. 
Prasidėjo mokslo ir meno atgimimas,gimė nauja ieš
kojimo dvasia,veržimasis į pažinimą ir mokslą.

Žmonija buvo gavusi didžiausią smūgi savo isto
rijoje,bet būdama atspari,ji greit atsigavo,pakil-

D E R B 0 surasti patalpą ir
DB LIETUVIŲ S-GOS SKYRIUS AUGA

buvo nutarta surasti patalpą ir 
įkurti skyriaus klubą.Vienos 
narės rūpesčiu,atsitiktinai ir 
geromis sąlygomis pasisekė gau-

įvyko 1948.spalio 31.Unity Hail 
namuose, Normanton Rd.Pradžioje 
klubas veikė tik kas antras 
sekamdienis.O klubą atidarius 
pasijutome visai kitaip;čia pa
sitarsi ir pasimatysi,pasiguo
st ir atbusi iš kasdieninių fi
zinių darbų,beto,gausi impulso 
dvasiniam bei kultūriniam dar
bui.Greit pajutome,kad klubas 
turi veikti kas sekamadienir, 
nes prisidėjus naujiems nariams, 
atsirado didesnis skaičius klu
bo lankytojų ir išlaikytojų.Bet 
čia dar ne galas; vieną laimin
gą dieną į Derby atsikėlė akor
deonistas p.Cepinskas ir chorų

kalo organizatorius - Povilas 
Masiulis,kuriam mes linkime 
tuo vienu veikalu nebaigti sa
vo teatrinės misi jos.Bet jis 
ne iš tų,kurie prieš kliūtis 
suglemba.

Dekoracijos Ant.Petrikonio, 
nuolat savo teptuku tarnaujan
čio manchesteriečiams.

Visame komedijos pastatyme 
ryškiai jaučiama neatiaidi re
žisieriaus renka.Kad jau tin
ginys, tai tikras nekemėža 
(V.Kupsčio vadinamas Kutra). 
Dar po dviejų dienų po spektak
lio V.Kupstys nepajėgė grįžti 
į kasdieninį gyvenimą;tebevai
kščiojo vis ta pačia klišiaus 
eisena.Kutrienė,vyrą po klumpe 
laikanti moteris(A.Pariešytė), 
gal ir perdaug jau rėkia,per 
daug Išryškintas jos,kaip mo
teriškojo Seimo* viršininko, 
ypatybės.Besimeilinąs jauni- 
mas saldesnis už cukrų.Tik Vi'-' 
dutiniejl natūralūs.

Komedija ne pirmaeilė,ūžta t 
sceniška,tad ir režisoriam* 
pastangos kai kuriuos ryškes
nius veikėjus stipriau išryš
kinti žiūrovo akyse bene bus 
į gerą išėjusios; iš tokių ma
loniau juoktis,jie kartais ne 
tik žodžiu,bet ir menku judė
siu prajuokina.

Kai tik susidarė ši vaidinto
jų mėgėjų grupė ir pasirinko 
šią svetimą komediją.ginčijaus 
su režisoriam.ar ne didesnis 
būtų jo grupės nuopelnas, jei 
ji pastatytų kurį nors lietu
višką dalyką.Taip,bet čia vi
siems penkiems veiksmams te
reikia tik vienos dekoracijos, 
o tai ypač svarbu,turint gal
voje, kad vaidinama tik tem va
karui gautoje salėje ir viską 
reikia apmokėti iš tuščių ki
šenių.Sle argumentai nugalėjo.

Vakaras ruoštas Manchesterio 
Lietuvių Katalikų Bendruomenės 
vardu* K.Barėnas

dama į dar didesnius laimėjimus,atradimus ir dvasi
nes aukštumas,nei buvo prieš šią katastrofą.Tai,gal 
būt,yra reikšmingiausia šios istorijos dalis.

(iš The Readers Digest)

Pereitais metais Derby’je lie* Kiūto
tuvių buvo tiek maža,kad įsikū- ■ -- - -- ■ —
rus Sąjungos skyriui,vos užteko 
žmonių valdybai sudaryti .Metų
bėgyje į Derby.daugiausia į tek
stilės fabrikus, ėmė plaukti 
mūsų tautiečiai.Mes laukėme ir 
tebelaukiame atsikeliančiųjų, 
nes Derby’io klimatas ir apy
linkės visai primena mūsų lie
tuviškąjį, o svarbiausia,atvyks- 
tantieji sustiprintų mūsų sky
rių.

šiaip taip sulipdytas iš ke
lių žmonių skyrius,aišku,negalė
jo pasireikšti ir savo veikla, 
beto,neturėdamas užeigai kampo, 
negalėjo net suburti ir tų ke
lių narių bendradarbiavimui, nes - _ . ,. _
visi skyriaus nariai gyvena pri-organizatorius p.Untulis.Sky- 
važiai,išsibarstę po gana platų 
miestą.Neturėdami lėšų, negalė jo-- 

pasirei-^me nusisamdyti patalpos bendrom 
sueigom.Atsitiko net taip,kad 
visuotiną susirinkimą teko at
likti po ūkanotu dangumi-pievo- 
Ž e.Atėjus rudeniui,-netekome ir 
aliosios salės,gamtos prieglob

styje. Verkiant reikėjo susiras
ti patalpą,kad skyrius galėtų 
ir toliau e^Lstuoti.Didžiausias 
galvosūkis buvo nuomos klausi
mas, nes patalpos išlaikymas 
krenta ant negausaus skyriaus 
pečių.Nežiūrint visų sunkumų,

riaus narė p.Galbogienė,didelė 
tautinių šokių mėgėja,kartu su 
p.Cepinsku pasižadėjo ori 
ti šokių grupą.Gi p.Pape 
išjudino šachmatų žaidėj

p.Cepinsku pasižadėjo organizuo- 
ti šokių grupą.Gi p.Papečkienė 
išjudino šachmatų žaidėjus.

Skyriaus pirm.p.Vaitkevičius 
daug brangaus laito paskyrė,pa
dėdamas mūsų tautiečiams susi
rasti tinkamesnes darbovietes 
ir gyvenamas patalpas.Jo dėka, 
sukviestieji iš apylinkės kos
teliu,mūsų tautiečiai pasižadė
jo talkininkauti kultūrinėje 
Skyriaus Klubo veikloje.

>iuo metu Derby skyrius jau

turi 25 narius.Klubo patalpa darosi per ankšta. 
Nutariama nuomoti du kambarius;vieną žaidimams 
ir bendriems subuvimams,kitą grynai dainos ir 
tautinių šokių reikalui.Klubo palaikymas yra’ 
kiekvienam nariui lyg pareiga,tai jaučia narla 

ir solidariai pildo.Klubo šeimininku paskirta 
p.Papečkienė.Klube atšvęsta šv.Kalėdas ir Vasa
rio 16—toji.

Iki šiol Derby lietuviai nėra pasižymėją ko
kiais dideliais darbais,bet už tai čia nėra ir 
jokių blogų,lietuvio vardą žeminančių,išsišoki
mų. Sugyveni mas puikus,iki šiol nepastebėta joki 
intrigų,nesusipratimų.

Kiekvienas lietuvis, atvykęs į Derby,mielai 
kviečiamas aplankyti DBLS Skyriaus Klube.Klubas 
veikia sekmadieniais nuo 4,30 iki 9,30 v.v.Uni
ty Hall,Normanton Road.

Tikimės,kad Klubas subars visas lietuvius, e- 
sančius Derbyje ir jo apylinkėse.Tautieti,čia 
išgirsi nuo amžių mums brangią lietuvių kalbą, 
sesių grėbėjėlių ir brolių artojėlių širdį ver
iančias dainas!baisų pavergtos tėvynės skundą 

'“t ir amžiną viltį;tol pasaulyje bus bent vienas 
gyvas lietuvis,Lietuva bus laisvai

Derbietė

PADĖKA
Lietuvos Nepriklausomybės 31 metų minėjimo 

metu Pathhead/Ford Skyriuje ( Škotijoje ), 
1949.11.20. už skaitytą mums gražią paskaitą, 
buv.gen.št.pulk.p.Jakučiui ir p.E.Jakutienei 
už padeklamuotus eilėraščius reiškiame padėką

Pathhead/Ford Skyriaus 
Valdyba.

MŪSŲ GALYBĖ-ORGANIZUOTAS DARBAS
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TANNICH CAMP REIKIA KARVĖS, BET BŪTINA IR KATĖimu
Du Prancūzijos ak-™«.tarpkita ko,pareiškė,jog 

tyrios tarnybos karininkai su- yra praėjęs tas laikas,kada ( ‘ - w. » _Z-- -4-W
mos valstybės naudai.Abu kari
ninkai yra komunistų partijos 
nariai.

FRANKFURTAS. Religinė sekta 
Mannhaimn mieste sušaukė savo 
pasekėjus ir paskelbė,kad pa
siruoštų pasaulio pabaigai,ku
ri turinti būti kovo mėn.tarp 
10 ir 20 d...

JAV NENORI DUOTI PAGALBOS
------------ BRITANIJAI --------------

jau 
kai 

imti^apkaltinus špionažu sbeti-b*Jome Britanijos atsikūri 
- - - • - -----• . mą.nes tai yra jau padaryta.

Amerikos laikraščiai tuos žo
džius pasigavo,išreklamavo ir 
padarkė išvadas,kad jei taip jau 
yra,tai JAV parama Britanijai 
nebesahti reikalinga ir toji 
pagalba turi būti sustabdyta. 
Laikraščių žinias greit pagavo 
ir Kongresas,kuriame Vandenber- 
gas pareikalavo,kad jau paskir
ta Britanijai pagalba (940 mil. 
dolerių)turi būti persvarstyta.

Manoma,kad reikalą pavyks 
laimingai sutvarkyti,bet jis

PARYŽIUS

Entuziastingas Britų užs.r.min _
pavaduotojas p.Mayhew,norėdamas padarė daug nemalonumų abiejų 
pasigirti darblečių vyriausybės kraštų politikams 
nuveiktais darbais,New Yorke da
vė pasikalbėjimą spaudai.kuria-

Jau vienuoliktas mėnuo kai 
rausiamės kalnuose,kasdami tu
nelį elektros stočiai.

Stovykloje esame tik 8 
viSkos galvos,visi jauni 
stiprus vyrai.Sugyvename 
vietiniais škotais labai 
rai.O pats darbas nėra patrau
klus, O iš pradžių buvo ir ne
mažai baimės,kad koks "akmenė
lis” kabąs virš galvų nenukris
tų ant kepurės.Tunelyje dirba
ma prie gręžimo mašinų,kurios 
kelia tokį pragarišką triukšmą, 
jog sunku susikalkėti,naudoja
mės tik rankų mostais bei žen
klais.Sutinkame daug vandens, 
todėk naudojame neperšlampamus 
rūbus.Užmokesčio gauname, jei 
dirbame ir sekmadieniais,iki 
7 svarų grynais.

Visuomeninėje veikloje esame 
atsilikę,- mūsų mažai ir be to 
nevieningi.Tutime ir tokių, 
kurie visą savo uždarbį prage
ria ir kalba apie tai su pasi
didžiavimu. 0 kai reikia kur 
nors kitur duoti šilingą,tai 
tada rėkia akis išvertą -ne! 
Šešiolikto vasario proga buvo 
pasiūlyta paaukoti Tautos Fon-

Rašo - K.Barėnas

LIETUVOS DIENA LEAMINGTONE

Learaingtono gyventojai,kaip anglai taip ir lietuviai,ilgai 
neužmirš Vasario 26 d. Tą dieną LIETUVA buvo garbės svečiu 
Leamingtone ir lietuvių širdys džiaugėsi jiems pasakytais kom
plimentais iš miesto gyventojų pusės,pradedant miesto galva ir 
baigiant viešbučio kambarine.Tosios dienos pasisekimas yra 
gražus pavyzdys,ką vienas energingas skyrius gali padaryti 
Lietuvos vardui išpopuliarinti.

Man teko nepaprastai maloni pareiga,kaip Centro Valdybos 
atstovui,dalyvauti Šioje šventėje kartu su Pasiuntinybės Pa
tarėju p.Bailoku,kuris atstovavo mūsų p.Ministerį.

Royal Leamington Spa yra gražus miestelis.Lietuvos Šventės 
pagrinde buvo mūsų solistų koncertas,kuris praėjo labai paki
lioje nuotaikoje,susilaukdamas triukšmingų oracijų. Solistai, 
kaip ir visur,programą atliko labai gražiai,- savo puikiu dai
navimu Žavėjo klausytojus,kurių didesnė dalis buvo anglai su 
miesto Burmistru priešakyje.Salė buvo pilnutėlė.Gražiai pa
puošta Vytimi ir lietuviškomis vė liavomis. Koncertui pasi
baigus. Burmistrą s ateina į sceną,pasikviečia visus solistus, 
ir taria jiems gražų padėkos žodį,palinkėdamas greit susilauk
ti to laiko,kada galės grįžti į tėvynę.Jis pažymėjo,kad šioji 
apylinkė dar neturėjo tokio puikaus koncerto ir nėra girdėjusi 
tokio klasiškai gražaus dainavimo.Burmistrąs padarė uždarą 
priėmimą savo svečių kambaryje solistams ir rinktiniams sve
čiams.

Koncertui pasibaigus,visi svečiai buvo pakviesti į pietus, 
kuriuos rengė lietuviai.Pietūs įvyko viename gražiame vieš
butyje, jo salėje,prie išpuoštų stalų.Ir šios valandos ilgai 
liks atmintyje visiems,kuriems teko čia dalyvauti. Iškilmin
giems pietums pirmininkavo Žemės ūkio Vykd.Komiteto pirminink. 

\.Mr.H. W.Huqhes, pasiūlydamas pirmąjį tostą už Anglijos Karalių.
'Toliau kalbėjo Z.U.M.Vyriausias atstovas darbo reikalams šešio
se apygardose.Mr.C.A.Richards,kuris gražiais žodžiais atsilie
pė apie lietuvius ir baigdamas pasiūlo tostą už lietuvius Bri
tanijoje.į kalbas atsakė p.Bailoka s,kuris ta proga perdavė 
Pono Minieterio Balučio sveikinimus ir davė svečiams anglams 
žiupsnelį žinių apie Lietuvą.Po tosto už Miesto Burmistrą, 
atsistojo kalbėti pats Burmistras Councillar G.Purcell ir 
nepaprastai šiltoje kalboje davė tiek daug pagyrų vietos lie
tuviams ir Lietuvai,kad visiems mums,lietuviams,sukėlė gra
žaus džiaugsmo ir pasididžiavimo.Ta proga p.Burmistras dar 
kartą dėkojo solistams už malonų koncertą ir vietos lietuviams 
už gražų priėmimą ir prašė perduoti geriausius linkėjimus Lie
tuvos Minister!ui.Po šios gražios kalbos man teko garbė tar
ti kelis žodžius,pa ryškinant p.Bailoko kalbą apie Lietuvą 
ir jos santykius su Rusija ir pasiūlyti tostą už malonius 
svečius.į mano kalbą atsakė katalikų vyskupas Bright,kuris 
visus lietuvius nustebino Lietuvos istorijos žinojimu. Jis 
lietuviams iš širdies palinkėjo atgauti Nepriklausomybę ir 
greit grįžti į brangią tėvynę.Paskutinį tostą pasiūlė vietos 
( Tachbrook) skyriaus sekretorius p.Belinis,į kurį atsakė 
Labour Officer Mb.R.Hinns. Pietų uždaromą kalbą pasako p.Bur
mistras ir iškilmingi pietūs tuo baigiami.Be jau suminėtų 
svečių pietuose dalyvavo vietos laikraščio redaktorius,sto
vyklos komendantas ir vietos lietuviai,kurie susidėję apmokė
jo pietų išlaidas.Viso dalyvavo 65 asmenys. _

Prie iškilmių paruošimo daug prisidėjo Z.U.Vykd.K-tas,o 
ypač jo Welfare Officer Mr,W.A.Davis,kuris yra ypatingai ge
ras lietuvių prietelius ir nepagailėjo tam laiko ir pastangų.

Rytojau, dieną nuvažiavome į lietuvių hostelį (Tachbrook), 
kur vieną valandą maloniai praleidome pasikalbėjime.Vietos 
skyrius ir visi lietuviai mums padare labai gražų įspūdį 
ir mes esame dėkingi už tokį nuoširdų ir "karališką” priėmi
mą, kurio nesitikėjome ir nesame verti.Skyrius yra laimingas 
turėdamas tokią energingą ir solidarią Valdybą.Pirmininkas 
p.Mockus,autoritetingas vyras,moka vadovauti ir gražiai su
teikia progą jauniesiems Valdybos nariams reikšti inciatyvą, 
kurią p.Belinis ir p.Šulcas gabiai panaudoja,nesigailėdami 
nei laiko,nei darbo.Kaip kolektyvas,visa Valdyba,gali būti 
pavyzdžiu visiems.

Pasivaišinę gerais lietuviškais pietum!s,aplankome dar 
kartą Leamingtoną ir parsivežame gražiausių įspūdžių iš šios 
šventės.

Po to,ką ten lietuviai yra padarę,kiek puikios propagan
dos apie Lietuvą yra paskleidę,kaip.puikiai jie sugyvena,aš 
nebeturiu drąsos jų pabarti už tai,kad dar 23 lietuviei nėra 
Sąjungos nariais ir kad tik 23 "Brit.Lietuvio" egz. la,.ke 
stovyklą,kuri susideda iš 80 vyrų.

M.Bajorinas.

IŠ PAVERGTOS TĖVYNĖS
Kaip pertekusi įvairiomis ge

rybėmis šiandieninė Lietuva ga
lima susidaryti vaizdą iš "Tie
sos” (Nr.28)patalpintos kores
pondencijos, kurioje rašomai 
"Kur nusipirkti žibalinę lempą. 
Lietuvos TSR ministerių tary
bos reikalų valdyba pranešė, 
kad duotas nurodymas Lietuvos 
TSR vartotojų koop.sąjungai su
tvarkyti žibalinių lempų bei 
stiklų prekybą.Duota3 nurody
mas Valstybės Plano komisijai 
numatyti gamybos planuose žiba
linių lempų ir stiklų gamybą 
vietinės pramonės įmonėse"
Vis planai ir planai..o prekių 

nėra

lietu- 
ir 
su 
g«-

tokioje mažoje grupelėje i 
tokių tautiečių yra!

V.Motūza.

p. ALFONSUI PILIPAVIČIUI 
irp. ALBINAI BINDOKAITEI , 

sukūrusleras lietuvišką šeimos 
židinį,nuoširdžiai sveikiname 
linkėdami gražaus ir saulėto 

gyvenimo
Wood Lane Stovyklos

AUKOS TAUTOS FONDUI
( gruodžio ir sausio mėn) 

O.Radžiuvienė 10/-,E.Žirgulie- 
nė 10/-. A.Marma £1. DBLS Nort
hampton© sk.£ 21.1.6.(iš jų po 
£1 aukojo-A.Gaižutis, A.Petrau
skas, L.Svalkus,P.Kuzmickas,po 
10/- A.Gaidelis,P.Jaškūnas.M. 
Rimša,I.Krasauskas,J.Dambre us- 
kas,A.Dančauskas,J.Krankauskas,
A. Skvere cka s, F .Ta da uska s, V . Van- 
kevičius,A.Barančiųka3,A.Linke- 
vičius.A.Baliukas,Ė.Cyvas.S.Jan 
ka i ti s, V . S t undys ,*■*. fSuznii c ki enE, 
M.Mi glinaitė.F.Bagdoną i tė)
B. Eidimtas £1. S.&Snaitė 10/- 
DBLS Elmbridge sk-£ 17.14.6. 
S.Starolis £1.7.-. DBLS Fair
warp sk- £1.2.4. P.Sablinskas 
£2.,J.Bajorūnąs £1.10. DBLS 
Stainborough sk- 12/8. A.Grin
kevičius 10/-,J.Venciūnas 10/- 
DBLS Scriven sk- £6.14.2.(iš 
jų L.Tilindis 10/).Apilipavi- 
čius 10/-. J.Barauskas 19/-. 
M.Butėnienė 11/-.J.Pustila £1.
į rengiamą Bradford© Tautos 
Šventės minėjimą kovo 5 d. 
iš Sąjungos Centro vyksta 
I-mas Vicepirmininkas M.B*jo
rinas ir sekretorius A.J.Kau- 
lėnas.
Balandžio 3-10 d.Londono Lie
tuvių bažnyčioje bus misijos, 
kurias ves Tėvas J.Bružikas.SJ.

SOLISTŲ KONCERTAI 
KOVO 12d. Tadcaster,Yorks.
KOVO 13d.Mechanics Institute 
Hall, BRADFORD, Yorks.
KOVO 15d.The Hall of High Scho- 
oi, SLEAFORD,Lines.
KOVO 19d. NOTTINGHAM .Notts.

(bus daugiau)

DBLS Scotia South Skyriui,vie
nų metų gyvavimo sukakties pro
ga, sveikinu ir linkiu geriau
sios sėkmės lietuviškame darbe!

P.Navazelskls
ŽYDAI PASIRAŠĖ SUTARTį SU

■ EGIPTU
Egipto Ir Izraelio atstovai, 

po ilgų ir sunkių derybų,susi
tarė ir pasirašė paliaubų su
tartį Rodes saloje,tarpininkau
jant dr.Bunche.ITO tarpininkui. 
Sutartis yra Izraelio laimėji
mas,nes sienų pakeitimai pada
ryti aiškiai žydų naudai.Pasi
rašymas sutiktas Vakaruose su 
pas!tenkinimu.Izraelis pradėjo 
derybas ir su Transjordanija 
bei kitais arabų kraštais.

Rusai pradėjo varžyti žydams 
išvykimą iš satelitinių kraštų 
į Izraelį,nes jie esą nepaten
kinti dėl Izraelio "nepaklus
numo" Kominformo politikai.Da
bar išleidžiami žydai iš rytų 
valstybių tik aiškiai komunis
tuoją, kas kelia rimto susirū
pinimo Izraelio vyriausybės 
sluoksniuose. Žydai norėjo 
tikėjosi susilaukti žymiai 
dėsnio skaičiaus imigrantų 
šių valstybių.

ir 
di- 
iš

S t. Kuzminską s "Britanijos 
Lietuvio" Nr.5(78),straipsnyje 
"Savi namai",užsi puola manehes- 
teriešius.kad jie nusipirko na
mus (ta proga tenka ir bradfor- 
diečiams.besiruošiantiems pirk
ti namus).

Kol jis agituoja už reikalą 
turėti namus Londone,tol mes

tokios mlfetys svetimos ir res
publikos priekyje stovinti eras. 
Taigi mūsų senieji veikėjai, 
remiami tremtini ų, skuba tam 
gražiai judančiam jaunimui duo
ti darbui daugiau erdvės, kad 
jis,vargingose sąlygose besi- 
lauždamas.neprlstigtų noro ir 
neuždustų.Visi,kurie šituo rū-

visi pritariame jam visa širdį- pinasi,ligi šiol galvojo,kad 
mi.Kuris gi lietuvis būtų pro
testavęs, kai Kaune buvo stato
mi Vytauto Didžiojo Muziejus, 
Prisikėlimo bažnyčia,Universi
teto klinikos ir kiti didžiulės 
reikšmės pasta tai.Visi klek pa
jėgdami aukojo po plytą ar ply
telę.Bet niekas taip pat tuo 
metu nepuolė Vyštyčio ar Garg
ždų pažangaus lietuvio,kuris, 
dėjęs centą prie cento,išlindo 
iš šuns būaos ir pasistatė čer
pėmis ar skarda dengtą grąžą 
namuką.Kiekvienas doras žmogus, 
ar valdžioje sėdėjęs ar už val
džios buvęs,dar džiaugėsi,kad 
Lietuva pažangėja,kad lietuvis 
savo litus neša ne į smbklę. 
Jei Kauną statydami būtume puo
lę provinciją,tai ji ir būtų 
likusi nuskurdėlė podukra,nie
kam neturinti inciatyvos. Juk 
kas nuolat ujamas,tas ir incia
tyvą pameta.

Londonui reikia namų.Aš bal
suoju ir agituoju už tai ir 
atiduodu savo kuklią duoklę. 
Bet aš geraijtažįstu Mancheste- 
rio lietuviškuosius reikalus 
ir jiems taip pat atiduodu sa
vo duoklę.Manchesterio senieji 
lietuviai turi sulūžusią smuk
lę, kurioje gali susėsti apie 
20 žmonių ir tie patys rizi
kuoja, kad vieną dieną ant jų 
galvų subyrės stogas.Tie senie
ji spaudė svarą prie svaro ir 
šiandien nori išlįsti iŠ su
lūžusios smuklės.Manchester!s 
toje smuklėje šimteriopai ne
telpa! Čia privažiavo jaunimo, 
jis šoka,dainuoja,vaidina ir 
dar kitokius sumanymus vykdė, 
bet tik ne savuose namuose, vis 
kur nors kampininkais,kol iš
varo,© išvaryti vėl eina ieško
ti ir maldauti kito kampo.Ne 
vienas pažangus ūkininkas ne
norės, kad jo vaikai mestų do
rus darbus ir pasisklelstų rė
kauti ir muštis po smukles.Si-

j ų gerai daroma.
Gal galima kur nors kalbėti 

apie katą ir šunį,apie karvą 
ir arklį, bet šiuo atvėju tie 
visi gyvulėliai yra niekurnie- 
kuo dėti.Jie labai netikus pa
vyzdys,nes ir pats lietusių 
gyvenimas Anglijoje negalėtų 
būti lyginamas su kuriuo nors 
■ūkininko pavyzdžiu.Palyginki
me mtlsų bendruomenę čia su ma
ža valstybėleinors Ir valsty
bėje!),nes tik taip ir yra,ir

Jungtuvių proga sveikinu 
p. M. SURBŪNAITĘ ir

• ' p. J. MATAITį , 
sukūrusius šeimos židinį/lin1 
kėdama gražaus - saulėto gy

venimo .
K.Mažonaitė, 

Horsham

be - štai respublikos valdorao- 
slos ir reprezentacinės viršū
nės, o mes,pasiaklaIdą po visą 
kraštą,esame provincijos mies
tai, parapijos .Mes turime pasi
rūpinti ir šiokia ar kitokia 
forma sudėti mokesčius centro 
reikalams,bet nedera tvirtinti, 
kad daugiau jau niekam nebesa
me reikalingi ir nieko neturi
me teisės turėti.Pasakyčiau,ką 
mes sau darome, tai jau mūsų 
reikalas, jei mes iš visų ne
elgetaujame ir nenusikalstame.

Kad St.Kuzminskas mūsų rei
kalus palygino su šunim ir ka
te, tai, atrodo, tik dėl to,kad 
jis visiškai nepažįsta mūsų. 
Mes gyvename ne kostelimose, 
kur prireikus galima pasinau
doti patalpa kultūriniams rei
kalams,net nemokamai.

Vienas reikalas bus labai 
svarbus,kai šios ar kitos vie
tos lietuviai norės turėti na
mus! ar jie turės pinigų.ar pra
šys Jų iš bendruoraenės.Lietuvo- 
je statybas ir ūkių gerinimą 
rėmė bankai.Čia,kiek žinau,bas
kai taip pat skolina,o jei man- 
chesteriečiams savo kuklio įna
šu parems ar paremia apylinkės 
lietuviai,tai jau grynai para
pijinis reikalas.

Iš viso pailgime,kas cieso
riaus, ciesoriui, ir t.t.ir neuž
gula užkimę inciatyvos.Reikia 
Londonui,reikia ir Vyštyčiul 
ir Gargždams,atseit,Mameheste- 
riui ir Bradfordul.nes ir čia 
žmonės gyvena ir galvoja,k®d 
jų provincija visoje respubli
koje truputį didesnė už Vyšty- 
tį,maždaug lygi Šiauliams ar 
Panevėžįui.Taip iš tikrųjų ir

SggBTAS
IŠ KREPŠINIO PASAULIO

Vasario pradžioje iš Londono 
išvyko gastrolėms į kontinentą 
gerai žinoma komanda - Latter 
Day Saints.Ji yra Londono mei
steris ir Didž.Britan!jos tau
rės laimėtoja.

Gautomis žiniomis,ji jau tu
rėjo septynias rungtynes ir vi
sas laimėjo,Paskutinis laimėji
mas buvo pasiektas Čekoslovaki
joje, Prahos mieste,žaidžiant

Jfead

f o 
įs ' Milės

prieš čekų meisterį prie 4.ooo 
I žiūrovų minios.Rungtynės buvo 
londoniškių laimėtos po pratę
simo 52—47.

Londono lietuvių TAURAS yra 
turėjęs su ta komanda susitiki
mą Londono pirmenybėse,kur po 
laimėto antro kelinio,Latter- 
Day Saints rungtynes baigė sa
vo naudai 52-33.

Vyt.Razminas
KOMUNISTAMS NESISEKA...

Vengrijos ledo rutulio koraan- 
da.kuri viešėjo Norvegijoje, 
nebegrįžo pilnos sudėties... 
trys sportininkai pabėgo ir 
pasislėpė,atsisakydami grįžti 
į tėvynę,kurioje siaučia tero
ras.

Lygiai toks pat atsitikimas 
buvo prieš kelias dienas ir 
Stokholme.Cfe viešėjo Čekoslo
vakijos ledo rutulio komanda, 
iš kurios pabėgo vienas žaidė
jas. ..

Sį sekąmdienį turėjo būti 
tarpvalstybinės rungtynės tarp 
Pinncūzijos ir Čekoslovakijos 
Paryžiųje.Gautom!s žiniomis 
iš Prahos,Čekoslovakijos komu
nistinė vyriausybė- atsisakė 
išduoti savo piliečiams spor
tininkams vizas ir rungtynės 
nebegalės įvykti.

Moderniškas privatus viešbutis, 
18,Talbot Square,London,W.2. 
telef. PADdlngton 2855,puikiai 
mebliuotas,daug kambarių su pri- 

. vašiomis voniomis(2 min.kelio 
nuo Paddington stotlesJSusikal- 
bama prancUzifikai,vokiškai,ita
liškai, rusiškai.Kaina 12/6 nak
vynė ir pusryčiai.Savininkas 
A.Tiškevičius.

Skelbkitės
"Britanijos Lietuvyje"

22 metų airis,dirbąs žemės Ūky
je, nori susirašinėti su lietu
vaite, nesenesne kaip 22 m.Rašy
kite - (galima ir lietuviškai) 
Denis Gleeson,Stanhope Camp, 
Ashford, Kent.
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