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Maskvos radijas pranešė,kad Vyr. 
Sovietų Prezidiumas savo dekre
tu atleido Molotovą iš Užsienio 
reik.ministerio pareigų ir jo 
vieton paskyrė Višinskį.Ta pa
čia proga buvo pranešta,kad ir 
MikoJanas,užs.prekybos ministe
ris irgi atleidžiamas ir jo vie
ton skiriamas Menšikovas.Kaip 
Molotovas,taip ir Menšikovas pa
liekami vyriausybėje viceprem
jerais. Iš Maskvos jokių kitų 
komentarų nebuvo ir Sovietų lai
kraščiai dėl to nepaskelbė sa
vo nuomonės,ko ir buvo galima 
tikėtis.

Visi stato klausimą,kodėl pa
darytas tas pakeitimas ir ar 
tai reikštų naują politinę li
niją.Bet tikslaus atsakymo šiuo 
metu niekas negali duoti,galima 
tik spėlioti,turint panašius 
įvykius jų praeityje.Juk kada 
Litvinovas buvo pakeistas Molo
tovu, Sovietų užsienio politika 
buvo pakeista - iš bendradarbia
vimo su Vakarais į Jų puolimą. 
Jeigu šis Molotovo pakeitimas 
reiškia kitokią užsienio poli
tiką, tai ta naujoji užsienio 
politika gali būti tik dar la
biau griežtesnė prieš Vakarus, 
nes Višinskis viršija Molotovą 
savo neapykanta demokratiniam

Artėja laikas ištirti, ar sovietai nori karo
[pasauliui.Iš kitos gi pusės,už
sienio politikos kursą juk nus
tato Politbiuras,kurio sūdė tyj 
tebelieka Molotovas ir MikoJa
nas, tuo tarpu nei Višinskis nei 
Menšikovas nėra Politbiuro na
riais.

Galima ir tokia versi ja,kad 
Molotovas pasidarė per daug po
puliarus ir stiprus,tat pavojin
gas konkurentas ponui Stalinui 
ir todėl jam. sparnai turėjo bū
ti "apkarpyti".Bet prisimenant 
Molotovo ištikimybę Stalinui ir 
tą aplinkybę,kad jis paliekamas 

įpirmuoju Stalino padejėju,toji 
tėzė vargiai yra teisinga.Grei
čiausia Molotovas buvo atleis
tas nuo administracinio darbo

tam,kad jis galėtų pašvęsti dau
giau laiko svarbesniam reikalui- 
paruoŠimui Rusijos galimam karui 

Molotovas ir Malenkovas,mano
ma, turės daug daugiau laiko pa- 

. o be 
to,ta proga Molotovas galės pa- 
siruošti naujoms vado pareigoms, 
kaip Stalino įpėdinis.

Labai būdinga,kad prieš pat 
Molotovo pakeitimą,Kremlius pra
nešė,kad akyvaizdoje projektuo
jamo agresijos pakto - Atlanto 
Pakto,Sovietų Sąjunga suaktyvins 
savo veiklą prieš karo kurstyto
jus Anglijoje ir Amerikoje ir 
kovos už Jungtinių Tautų Orga
nizacijos išlaikymą.

daug daugiau lalk 
dėti senstančiam Stalinui,

Norvegija pasuko į Vakarus

Jėgos demonstravimas - taikos laidas
Rusijos repatriacinė komisi

ja, susidedanti iš 8 asmenų,kuri 
vis dar buvo likusi Vokietijoje, 
neva repatriaciniems tikslams, 
gavo įsąįkymą iš gen.Clay,Ameri
kos gubernatoriaus Vokietijoje, 
apleisti Amerikiečių zoną iki 
kovo 1 d.,nes jų darbas jau 
esąs baigtas.Rusai dėl to užpro
testavo ir repatriacinė komisi
ja nesutiko išvažiuoti.Tokiai 
padėčiai esant,tuoj po kovo 1. 
vidurbakčlo,amerikiečiai užblo
kavo namą,kuriame gyvena komi
ai ja.Buvo nukirpti laidai tele
fonui ir elektrai,sustabdytas 
vandens ir maisto pristatymas 
ir namas apstatytas sargybomis, 
kad niekas į namą negalė tų 
įeiti ar išeiti.Tokia padėtis 
išsilaikė iki kovo 4 d. Tą die
ną rusai gavo įsakymą iš marš. 
Sokolovskio apleisti vakarų 
Vokieti ja.Prieš Jų išvažiavimą, 
amerikiečiai padarė pas juos 
labai nuodugnią kratą.

Kerštui,marš.Sokolovskis iš
metė iš savo zonos Amerikos ka
rių kapų registracijos komisiją.

Sovietai
Norvegi jos Parlamentas 118 

balsų prieš 11(komunistąi) nu
balsavo už Norvegijos prisidė
jimą prie Atlanto Pakto.Priim
tos dvi rezoliucijos! 1) Norve
gija turi siekti bendradarbia
vimo su Vakarų demokratijomis, 
apsigynimo ir politinio saugu
mo srityse ir 2) Parlamentas 
nepataria Norvegijos vyriausy
bei priimti Nepuolimo Paktą su 
Rusija,nes toks Paktas yra ne
reikalingas.

Norvegijos ambasadorius jau 
□alyvavo Atlanto Pakto valsty
bių atstovų posėdžiuose.

Norvegijos atsakyme Rusijai 
sakoma,kad Norvegija neleis sve
timų bazių steigti savo terito
rijoje tol,kol Norvegija nebus 
puolama ar grąsoma.Toliau pažy-

grasina
mima.kad kaip Norvegija,taip ir 
Rusija yra jau įsipareigojusios 
pagal JTO paktą viena kitos ne
pulti ir todėl nepuolimo paktas 
neturi prasmės.

RUSIJA GRĄ30 DANIJAI
Danijos pasiuntinys buvo iš

kviestas i, Rusijos užs.r.minis
ter! ją ir ten jam buvo pareikš
ta,kad jei Danija prisidės prie 
Atlanto Pakto,Rusi ja turės rea
guoti.. .

Bet neatsižvelgiant į tai,Da
ni jos užs.r.ministeris,prisi
jungimo prie Pakto reikalais, 
išvyko J, Vašingtoną. Atlanto 
Pakto tekstas jau yra paruoštas 
ir greit bus paskelbtas.Jo tu
riniu Europos valstybės esan
čios patenkintos.

Lietuvos Nepriklausomybės minėjimas Romoje.BALFo įgalioti
nis ir Centrinio Lietuvių Globos Komiteto Pirmininkas kun.dr. 
V.Pavalkis skaito adresą Kardinolui Pizzardo,nušviesdamas da
bartinę padėtį Lietuvoje.Fotografijoje matosi J.E.Ministeris 
St.Lozoraitis ir kanauninkas Ignatavičius,Sv.Kazimiero Kolegi
jos Romoje vice-Rektorius.

Tenka pažymėti,kad šis Italijos Lietuvių Tautinės Šventės 
minėjimas susilaukė gražaus atgarsio spaudoje.Iš pasirodžiusių 
aprašymų ypatingai pažymėtinitilpęs "II Giornale d'Italia 
1-mame psl.su pavadinimu stambiom raidėm per keturias skiltis 
straipsnis,ir platus "L*Observatore Romano" įdėtas atpasakoji
mas iškilmių.Vatikano radijas, yra taip pat platų mūsų minėji
mo atpasakojimą padavęs visomis savo transliacijų kalbomis.

Kas Vakarams žiauru, 
tas Sovietams natūralu

Akmenys jau kalba!

Yla lenda iš maišo
Komunistų vadų pareiškimai įvairiose valstybėse,kad jie,ko

munistai , gulimo konflikto metu su Rusija rems pastarąją,aiškiai 
parodė pasauliui,jog kiekvienoje iš tų valstybių dirba organ!- 

j zuotai ir oficialiai penktosios kolonos.Tai puikus pavyzdys, 
I kaip Kremliuje paspaudus skambutį,visuose kampuose atsiliepia 

krašto išdavikai.Tuo labai susirūpino Amerikos ir kitų kraštų 
vyriausybės ir rengiasi imtis atitinkamų žygių.Prancūzija jau 
pradėjo.Ten vyksta valymas kariuomenėje ir yra daug suimtų.

Siame"koncerte" neatsiliko ir Anglijos komunistų vadas H.Po- 
llitt,kuris pareiškė,kad kilus karui prieš Rusiją,britai komu
nistai organizuosią steeikus karui išvengti ir sutrukdyti.

ŠVEDIJA NEIŠDUOS LIETUVOS 
------------- PILIEČIŲ

Švedija atmetė Rusijop note, 
kurioje Rusija kaltino Švediją 
persekiojimu latvių,estų ir 
lietuvių,neleidžiant jiems grįž
ti į Rusi ją.Švedija pavadinoRu- 
sijos kaltinimus gryna fantazi
ja ir pareiškė,kad norėjusieji 
grįžti jau senai grįžo,o Rusija 
esanti klaidingos nuomonės,tikė
dama,kad tie asmenys kurie šiuo 
metu yra Švedijoj) norį grįžti, 
gi ištikrųjų jie tam tik ir pa
bėgo iš Rusijos,kad į ją negrįžus

Sofijos byla prasidėjo
Po kardinolo Mindszenty atėjo 

eielė Bulgarijos Pastoriams,ku
rių 15 jau padarė "prisipažini- 
mus""nusikaltimui" ir su ašaro
mis akyse apgailėstavo savo nu
sikaltimus ir prašė duoti jiems 
progos įrodyti jų pasiketimą ir 
ištikimybę komunistų valdžiai.

BRITAI ORGANIZUOJA NAUJĄ 
----------- SIENIO POLICIJĄ

PA-

Kiek anksčiau britai ir 
kiečiai sustabdė bet kokį 
ir asmenų judėjimą tarp savo zo
nų ir Rusijos zonos Vokietijoje. 
Kaip autoritetingi šaltiniai pra
neša, šioji blokada daro didelius 

nuostolius rusų zonai ir rusai 
ėmėsi įvairiausių nelegalių prie
monių prekėms pervežti.Gi dabar 

esanti pasienio policijai vokie
čiai) buvo per negausi,kad galė
tų įvesti visai griežtą kontro
lę, todėl britų karinė valdžia 
nutarė organizuoti naują pasie
nio kontrolės policiją iš vokie
čių, kad prižiūrėjus blokados 
vykdymą.Poliei ja bus 5.000 vy
rų ir į ją bus verbuojami palei
stieji vokiečiai karo belaisviai.

emeri- 
prekių

Pavasarėjant

Apie negirdėto laipsnio žiau
rumus, kokius vykdo šiandien bol
ševikai užimtuose kraštuosejms- 
dien vis daugiau pradeda rašyti 
Vakarų spauda.Ateis diena,kada 
pamatys vakarietis,save Skaitąs 
civilizuotu ir kultūringu,su 
kuo buvo susidėjęs ir ką pada
rė toji nelemtoji santarvė!

Kol ateis teisingo atsiskai
tymo valanda,kol supras demokra. 
tinio pasaulio eilinis pilietis 
kas darosi ten...gi šiandien 
pavergtose šalyse liejasi aša
ros ir kraujas.

Ne vien žmonės,bet jau ir ak
menys kalba ir šaukiasi teisy
bės, kaip rašo viename laiške 
iš Lietuvos!

Prieš kiek laiko skelbtoji 
spaudoje išvežimo instrukcija 
Pabaltijui,kaip sako paskuti
niai pranešimai,- vykdoma!

Tas žinias paduoda Vatikano 
radijas,pranešdamas,kad rusai 
yra nusistatę kas mėnuo išvežti 
iki 30.000 lietuvių,"kaip prie 
monę išvengti bedarbei"! Argi 
ne ironija! Toliau,sako prane
šimas, plane nusistatyta iki 
kovo mėnesio pabaigos išgaben
ti 500.000 asmenų. (, liečia visą 
Pabalti)

Šių Žinių tikrumą patvirtina 
vieno asmens parodymai,kuris 
šiomis dienomis atvyko iš Lie
tuvos į Vokieti ją.Jis dar šių 
metų sausio mėnesį buvo Lietu
voje ir savo akimis yra matęs 
žiauriąsias deportacijas.Štai 
jo laiško ištraukos!
" Veža į Sibirą daugybę šeimų 

su mažais vaikais ir senius. 
(Kalbą paliekame netaisę.Red.) 
Atima iš žmonių turtą,griauna 
trobėsius ir veža į grupines 
sodybas-kolchozus.Baigia išnai-

kinti Lietuvos miškus.Lietuva 
pamažu pradeda virsti dirvonu. 
Rekvizicijos didinamos.Už 100 
kilogramų grūdų moka 11 rublių, 
o duonos kilo kainuoja 4,5 rub. 
Drabužiai baisiai brangūs. Už 
metrą medžiagos prieš karą kai
navusios 5 litus dabar mokama 
170 rub.O geresnė vilnonė me
džiaga iki 1.000 rublių.Visi 
nuskurę ir basi.Komunistai ir 
išgamos gyvuoja lietuvių krau
ju.Kraujas ir ašaros teka upe
liais.Daugybė jaunų vyrų su
šaudyta. Partizanai vis dar ko
voja ir žudo bolševikus ir iš
gamas.Sugrįžę iš Vokietijos 
repatrijantai griaužia sau na
gus ir ra uja sau plaukus.Visa 
tauta laukia karo ir išgelbėji
mo."

Šventai tikėdami Lietuvos 
prisikėlimu,tikėdami kiekvieno 
lietuvio,kur jis bebūtų,ten- 
šaltame Sibire,ar čia,šiapus 
geležinės uždangos,sugrįžimu 
į savąjį mielą kraštą,- šian
dien įtempkime visas jėgas, 
kiek tai nuo mūsų pareina,kad 
kruvinoji pabaisa galimai grei
čiau būtų demaskuota,kad pasau
lis galimai greičiau praregėtų 
ir ateitų į pagalbą pavergtoms 
tautoms,nešdama s laisvę ir tei
singumą.

Mūsų šventa pareiga nesusvy
ruoti kovoje,dar didesne ener
gija stoti propagandinėn kovon, 
nušviečiant komunizmo tikruo
sius kėslus prieš pasaulio lais
vę ir žmogiškumą.

Visi galimi žygiai iškelti 
šią baisią skriaudą pavergtoms 
tautoms,atitinkamų organų jau 
daromi ir tie žygiai niekad ne
sustos tol,kol nelaisvės pančiai 
žvangės Rytuose.

Įvairios žinios
ROMA, Pabėgėlių iš Jugoslavijos pareiškimais,Tito stato 

įtvirtinimus centrinėje Jugoslav!joje,kurie bus panaudoti, 
kaip atsparos taškai tuo atvėju,jei Rusija ar jos satelitai- 
kaimyninės valstybės bandytų daryti "tvarką" Jugoslavijoje, 
įtvirtinimai statomi kalnuotose vietose,kur karo metu parti
zanai visą laiką kovojo prieš vokiečius.Tų pačių pabėgėlių 
žiniomis,į Albaniją šiomis dienomis atvyko didesni kiekiai 
rusų kariuomenės,technikinių dalių ir tarnautojų.

BERLYNAS. Kaip praneša Berlyno spauda,rusai didina savo 
kariuomenės skaičių rytų Vokietijos zonoje.Pastebimas didelis 
kariuomenės judėjimas,pergrupavimą i.

BONA. Parlamentarine vokiečių Taryba Bonnos mieste,po ilgų 
derybų,priėmė Vakarų Vokietijos valstybės konstituciją ir ją 
persiuntė Kariniams Gubernatoriams tvirtinti.

Gubernatoriai pagyrė vokiečius už gražų ir solidų darbą, 
bet konstitucijos projekte padarė tris pakeitimus! 1) atmetė 
pasiūlymą priskirti Berlyną,kaip valstybės provinciją,kadangi 
tas šiuo metu būtų neįgyvendinama.2) Sumažino Federalinės vy
riausybės teises įstatymų leidimo ir vykdymo srityse,3) Aps 
gojo provincijų teises uždėti,surinkti ir panaudoti mokesci

leidimo ir vykdymo srityse,3) Apsau- 
. us.

Visi turim prisidėti prie Lietuvių Tautos gelbėjimo !

1
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DARBAI IR IDĖJOS

LIETUVOS RAUDONASIS KRYŽIUS

ŠAUKIASI MUSŲ PAGALBOS

Inam, taip atskirtai lietuviui, tai 
visai organizuotai lietuvių vi
suomenei pranešti šią mūsų trem 
.tinių Vokietijoje ir Austrijoje 
tragišką būklę.

Negaudami pakankamai paramos 
iš paminėtų organized jų,mes 
esame pasiryžę eiti dar vienu 
mums neuždarytu keliu - tauraus 
.lietuviško solidarumo ir savęs 
gelbėjimo keliu.

L.R.Kryžius kreipiasi į visas 
lietuviškas širdis su skubios 
organizuotos savišalpos šūkiu.

į mūsų nepajėgiausių tremti
nių gelbėjimo akciją mes kvie
čiame įsijungti visur esančius 
lietuvi us.

Dalį aukų šiam tikslui sudės 
patys Vokietijoje likę tremti
niai.Bet jų piniginis pajėgumas 
šiuo laiku ir dabartinėse apys- 
tovose yra nežymus ir nereikš
mingas.Visas centrinis sunkumas 
turėtų atitekti mūsų tautiečiam, 
kurie jau šiuo Laiku yra persi
kėlę į kitas sąlygas ir kitus 
kraštus ir pradeda savarankų 
gyvenimą.

Mums gerai žinomos tos sunkio: 
sąlygos,kuriose Jūs,broliai ir 
sesės pradėjote savo gyvenimą, 
bet taip pat Jūs žinote tas są
lygas, kuriose merdi labiausiai 
nelaimių paliestos tremtinių 
kategorijos.Mes žinome,kad tik 
kentėjusi ir kenčianti Širdis 
geriausiai supranta ir atjau
čia vargstančius,nelaimingus 
ir bedalius.

DBLS Centro Valdyba pilnai 
suprasdama šią sunkią padėtį 
ir tikėdama lietuviško solida
rumo efektyviu pasireiškimu, 
nutarė pravesti aukų vajų,su
renkant daiktus (kaip tai rū
bai,baltiniai,muilas, šokola
das ir t.t.į,ir juos pasiun- 
čiant į Vokietiją taip,kad 
jie juos pasiektų prieš Vely
kų šventes.

Tautiečiai! Sukruskime ir 
padarykime vargstantiems bro
liams ir sesėms džiaugsmo Ve
lykų šventėms! Tebūnie tai mū' 
sų tautinio solidarumo ir tau 
tinio susipratimo manifestaci- 
•i®’ Vajų organizuoja”vlė- 

tose DBLS Skyriai,tuo 
reikalu išsiunčiama in
str ūkei ja.

Lietuviškoji tremties ben
druomenė, kai p politinis viene
tas, tiek kartų gražj.ai_įrodžiu
si savo gajuną,spręsdama didžią
sias tremties problemas,šiandie 
vėl pastatoma naujam solidarumo 
bandymui - ateina pirmieji pa
galbos prašymai tų mūsų brolių, 
kuriems yra užkirstas kelias į 
emigraciją,kuriems žiaurusis li
kimas atėmė sveikatą,kurie ne
turi vilties,kad kas juos rei
kiamai paremtų. 0 tai yra mūsą 
kraujo broliai ir seserys, yra 
lygiai tokie pat tremtiniai, 
tiek vargo ir kovos pakėlų už 
tėvynės laisvą. Mes esame nau- 
jekūriai.bet tikra,esame geres
nėje padėtyje,nei jie. Ir mūsų 
didžioji pareiga turi būti - 
jautriai reaguoti į jų kreipi
mąsi! Štai ką rašo!

" Paskutiniais metais padėtis 
šalpos darbų vykuyme labai pa
sikeitė mūsų nenaudai.Vali utos 
reforma buvo pravesta žiauriau
siu būdu ir apiplėšė tremtinius,: 
sunaikindama jų paskutines san
taupas.BALEas ir kitos tarptau- 1 
tinės organizacijos dajtg mažiau 
dabar remia tremtinius.Be to, 
prieš šias organizacijas atsis
tojo kiti aktualesni uždaviniai- 
tremtinių įkurdinimas įvairiuo
se kraštuose.Prie to reikia pri
durti, kad virš 10.000 pajėgiau
sių ir kūrybingiausių lietuvių 
tremtinių jau išvyko į kitus 
kraštus.Dėl to pasikeitė mūsų 
tremtinių socialinė sudėtis - 
žymiai padidėjo procentas nepa
jėgių, nedarbingų ir nesugeban
čių užsidirbti papildomų paja
mų.Nors IRO teikiama globa yra 
tremtinių egiztencijos pagrin
de s, bet visiems yra žinoma,kad 
ji nėra pakankama žmogaus gyve

nimui. Kiekvienas tremtinis,jei
gu jis nenori badauti,tapti drįs 
kiu,permanentiškai smukti k-ul- 
tūros atžvilgiu,turi būti pri- 
šelpiamas ir lėšomis ir rūbais 
ir maistu.

Šalpos darbą žymiai apsunkina 
padidėjimas mūsų bendruomenėje 
iki keliolikos šimtų sunkių ir 
chroniškų ligonių.Prie šio dar 
reikia pridėti apie 2.000 trem
tinių, kurie dėl įvairių nepagrįs- 

— tų. skriningų nustojo IRO globos 
Tad nors mūsų tremtinių skai

čius žymiai sumažėjo,šalpos ap
imtis ne tik nesusiaurėjo,bet 
galima drąsiai tvirtinti,-išsi
plėtė.

Paliką sugiautoje Europoje 
tremtiniai yra vargo,nelaimių, 
nedatekllaus vandenyne.Jo ban
gos pradeda mūsų tremtinius už
lieti, skandinti,t.y.naikinti 
mūsų žmoniškumą,griauti sveika
tą, žeminti kultūros lygį.Tai ne 
visi pastebi,bet šis procesas 
vis labiau įsigali ir paliečia 
vis didesnį mūsų žmonių skaičių.

Mūsų visur esančių lietuvių 
pareiga supilti prieš tą šniok
ščiantį nelaimių tvaną nesugriau^ 
namas ir gelbėjančias užtvaras.

Todėl L.R.Kryžius,kuriam yra 
1 pavesta rūpintis tremtinių šel- 
' pima,laiko savo pareiga kiekvie-

NAMŲ FONDAS

Po £5.P.Mickevi či us,DB 
LS Satwell sk.
Po £4. J.Pusty

Po £4. J.Pustila.S.Palai- 
ma,Br.Kmieliauską s,V.Pau
li oni s.
Po £3.A.Stakėnas,A.Keblys 
Po £2. J.Krivickas.L.Cze- 
bergaitė,E.Griškėnienė,A. 
Mi kala ini s,S.Si a udvyti s, 
A.Šukys,J.Runkauskas, P. 
Gedžius.K.Raibys,P.Tūzas, 
J.Dudelas, ja. Anužis, S.Sta- 
rolis,V.Usovičius,P.Juška 
A.Pažerūnas.L.Nemeika,J. 
Sankauskas,J.Musteikis, 
J.Miliušis.K.Bukaitis

Čia,mano manymu,paminėsi u labai aktualų 
šioms dienioms klausimą,kuris laisvosios lie
tuves spaudoje, neretai buvo keliamas,nagri
nėjamas, nors sąlygos buvo kur kas palankes
nės jaunuoliams,nei šiandien.Pažinti žmogų 
nėra lengvas uždavinys,ypač jo būdo savybes, 
bet,iš kitos pusės,reikia ieškoti kelių tai 
išsiaiškinti,nes sprendžiant vedybinį klausi
mą kaip tik šios būdo savybės turi nepapras
tai didelės reikšmės. Čia noriu pasidalinti 
mintimis su sesėmis lietuvaitėmis, paminėti 
keletą vyriškų savybių,keletą vyrų tipų,į 
kuriuos tekėdama turėtum atkreipti dėmesį. 

Gerų,ypač lietuvių,vyrų yra daug,bet visais atžvil
giais tinkamą vyrą rasti jau nėra taip lengva.Tačiau 1 
"kas ieško,tas randai" ir "Laikas pinigai". Nėra čia 
ko save ilgiau sendinti,nėra ko laukti geresnių laikų. 
Juk kiekvienas laikas turi savo sunkumus,ir niekad ne
bus taip,kaip mes norime.Tad nėra ko atidėliot! vedy
bas, -reikia tik rimtai ruoštis joms.

Mažas žodis ir vyrams,- sveikintinas tų vyrų žygis, 
kurie ieško sau mergaitės ne tamsiais pakampiais,o per 
laikraštį.Juk tokios nepalankios šiandien mūsų gyveni
mo sąlygos*. Ir paikas atrodo iš to besijuokiančių mer
gaičių juokas.Jei jau Lietuvoje kartais supiršdavo ko
ks ilgaliežuvis piršlys,tai kodėl čia,kai net tokio 
piršlio negalima turėti,negali tas pareigas atlikti 
lietuviškas lalkraštisl Žinoma,jei piršlys į namus,tai 
dar nebūtina su peršamuoju vestis-tekėti.Galima lukte- 
rėti-ištirti pasipiršusią ranką. Sveikintinas ir toks 
sesių žygi s,kurios Šventvakariais suruošia gražias 
pramogėles,ar net tik arbatėles į kurias iš artimos 
apylinkės pakviečia brolius.

Kai nuolat prie darbo,kai niekur neišeini,kai nie
ko nematai,tai,rodos,taip ir gerai.Bet kai tik pasi
skaitau laikrašty.kad 61a tokia Ir tokia mano draugė 
ištekėjo,kad tokia ir tokia susirado gyvenimo draugą, 
kai jas sveikina, tai ir man širdį labai suskauda.Juk 
ir man jau laikas ištekėti,jau trečią dešimtį užsto
jau.Kai kada jau tiesiog nebemalonu nuo tų įkyrių klau 
symų! gal jau apsivedei,gal Ištekėjai,kur vyras dirba. 
Kai pasakau,kad dar ir negalvoju ištekėti (tai,žinoma, 
tik kitiems sakau),tai vistlek netiki.Atsikračius vi-_
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Po Al.0,0
V. And ri j suskas , V . .Antanaiti s.A.Jo- 
siullene,S.Puodžiukas,K.Kriaučiūnas, 
A.Keturvaitis,M.Ališau-skas, J. Am- 
broziūnas,J.Karalius,J.Mačianas,J. 
Sakalauskas,F.Navickas,V.Navickas,
J. Mockevičius,S.Taučytė,J;Bačians- 
kas,P.Pekarskiene,I.Gintalas,J.Kaz
lauskas, S. Matulevičius, S. Matulevi- 1 
čiene,M.Baronaityte,F.Kostinaite, ]
K. Šviežikas, J.Mažulaitienė,M..Mika-
lauskaitė, A.Rudzinskaitė,0.Lingai- 
tytė,E.Mackevičiūtė,J.Mackevičius, 1 
P.Senvaitis,V.Jokūbaitis,V.Kriau-  I
čiūnas,J.Milašauskas,J.Venskūnas, 
S.UrbanavičiusJ.Gudaitis,R.Vilen- 
brektąs,V.Junokas,K.Sadauskas,K. 
Balčiūnas,J.Krūmini s,J.Petrauskas, 
A.Vitkūnas,A.Petrauskas,J.Ivanauskas 
J.Gelumbickas,A.PetrausKas,P.Gabrė- 
nas,S.Malkauskas,L.Bučys,A.Putcė,
P.Laurikietis,M.Menčiuni enė,L.Jo- 
kubpreikšaitė,0.Jokubpreikšaitė, 
A.Jokubpreikšienė,!.Bilaišis,M.Re- 
pečka,S.Žemeli s,B.Orvidas .Orvi-

j KORESPONDENTŲ PRANEŠIMAI į
Žinios 15 Mootos (Cumb)

S.m. vasario 20 d. stovyklo
je įvyko iškilmingas Lietuvos 
31 m. Nepriklausomybės paskel
bimo minėjimas.Iš ryto stovyk
los koplytėlėje buvo atlaityta 
pamaldos ir šv. Mišios už ken
čiančią Tėvynę.Pilna stovyklos 
koplytėlė lietuvių ir kitų tau
tybių žmonių išklausė anglų ku
nigo pamokslo Vasario 16-tos 
dienos proga.Ypatingai dražiai 
nuskambėjo giesmė "Marija,Mari
ja".Vasario 16-tos proga kuni
gui buvo įteikta lietuviška ko
plytėlė su atitinkamu užrašu.

Po pietų iškilmingas minėji
mas, kurį atidarė DBLS-gos sky
riaus pirm.E.Katilionis.Tylos

minute pagerbti žuvusieji.Bas
kai tą skaitė Mylė. Prisiminimų 
ištrauką skaitė Kublinskas.Su
dainuota dainų ir minėjimas baig
tas Tautos Himnu.

S.m. balandžio 1 d. Cocerman- 
tho mieste įvyksta senai lauk
tas mūsų dainininkų koncertas, 
kurį rengia Mootos DBLS-gos sky
rius.Mes tikime,kad visi lietu
viai gyvenantieji Cumberlande 
nepatigės atvykti.

Lietuvius spauda aprūpina 
Valaitis.Dabartiniu laiku gau
nama 62 egz. "Britanijos Lietu
vio", 25 egz."Mūsų Kelio" ir ki
tų laikraščių po kelioliką egz.

P.Devenis.

MES ŠAUKIAMĖS PERVERSMO
Rašo - V.Akelaitis

Perversmas paprastai reiškia kokios nors valdžios nuverti
mą ir naujos pastatymą. Ne,- šį kartą ne. Visi esantieji bet— 
kurioje valdžioje gali būti be jokios baimės - jų versti nie
kas nė nemano.

Versti,ir tai tuojau pat,aš siūlyčiau knygų platinimo tvar
ką tarp Anglijos lietuvių.Mes dažnai skaitome Vokietijoje lei
džiamuose mūsų laikraščiuose,o taip pat ir "Britanijos Lietuvy
je" pamokslus apie lietuvišką knygą,apie jos reikšmą,platinimo 
bei pirkimo reikalingumą ir t.t. Prieš kelis mėnesius p.Cicėnas 
mus net apkaltino tėvynės įžeidimu dėl abuojumo knygos atžvil
giu.Iš kitos pusės kiti teisinasi ir teisina mus dėl sunkumų 
prieiti prie tos lietuviškos knygos.Tačiau niekas iki šiol ne
siūlo konkretaus plano-projekto,kad pataisius šią dabar esan
čią netikusią,atimančia daug jė gų,Laiko o priede ir penų,tvar
ką. Svarbiausia tai,kad ji yra visai nelanksti lietuviškai kny
gai plisti.

Nenagrinėdamas jos,nes kas domisi lietuviška knyga ją gerai 
žino,aš norėčiau padaryti keletą pasiūlymų pataisyti šią sis
temą.

Pirmiausia visi lietuviškų knygų atstovai Anglijoje privalo 
pasiskelbti "Britanijos Lietuvyje",kokias leidyklas Jie atsto
vauja ir duoti pilnus ir tikslius leidyklų adresus.Tada koloni
jų ir stovyklų spaudos platintojai,radą spaudoje paskelbtą nau
ją leidinį,galėtų betarpiai užsisakyti iš leidyklos tokį skai
čių,koks jiems atrodytų galimas -jišplatinti.Išpardavąs knygas, 
platintojas pinigus pasiųstų atitinkamam atstovui.Turint gal
voje,kad knygas negalima parduoti viena diena,atstovai,susita- 
rą su platintojais,galėtų vesti atsiskaitomybę,pavyzdžiui, kas 
du, trys ar keturi mėnesiai.

Antra,DBLS Centro vadovybė turėtų padaryti žygių,kad,jei ne 
visos,tai bent produktingiausios leidyklos turėtų savo atsto
vus Anglijoje ir visiems savo leidiniams leistų perplaukti ka
nalą.Iš didesnio kiekio - didesnis pasirinkimas,- daugiau ir 
pirkėjų atsiras.

Trečia,vieną leidyklą turėtų atstovauti vienas atstovas. 
Buvo atsitikimų,kad vieną knygą platino net trys atstovai ir 
kiekvienas skirtinga kaIna! Toki faktai ne tik klaidina kolo
nijų spaudos platintojus,het ir kompromituoja lietuvišką knygą.

Maždaug taip pervertus knygų platinimo sistemą,atpultų visi 
bereikalingi rašinėjimai laiškų,knygų grąžinimai,atsiklausimai 
ir t.t.

Atsakydamas p.Cicėnui.p.Barėnas Iškėlė vieną kitą pasiūlymą 
panašų į mano,tik,kaip gaila,dar joks žodis netapo kūnu.Tuo 
tarpu Įsidėjai šaukiasi! remkite mus.mes kapituliuosime,jei 
jūs nepirksite knygų! Taigi,pirk tu,žmogau,jeigu tų knygų pla
tinimo sistema 
draugą.

Kad netektų 
mes šaukiamės

Saukiasi; rrar.kl ta mus,mes kapituliuosime, jei

baigia atgrasinti net entuziastingiausią knygų 

po laiko graužti nagų ir kaltinti vieni kitus.

dienė,J.Liepa,M.Bertulis,E.Liters- 
ki s,P.Mackela,J.Lūža,J.Lažaunikas, 
J.Micuta,L.Ašmega,K.Kačiušis,M.Bur
ba , V . Valentukevi čiu s,V.Bube±is,P. 
Miklovas,X.Buras,P.Pisarskis,J. 
Strumskis,S.Bekeris,A.Kaziūnas, J. 
Gylys,J.Kasputis,V.Jatūži s,M.Juodys
A.Pernavienė,R.Prišmantaitė,  P. 
Protasevičiutė,V.Kerulis,A.Ma- 
tijošaitytė,M.Mat!jošaitytė,S.Meš
kauskas, M.Januševičaitė,S.Preke- 
rienėjP.Ivanovaltė,S.Mockienė,J. 
Grupiljonas,Z.Domeikienė,A.Žukaus- 
kas,J.Vaitekūnąs,A.Vaičaitis,V, 
Kalnas , S.Jakaiti s,S.Pakatinskas ,
A. Juozenas,J.Liuiza,J.Jarutis,
B. Jurevičius,V.Stabačinskas,A.Mo-

tiejūnas,Z.Kučinskas,V.Ilsius,V. 
Končius,A.Čebatariūnas,J.Mačio- 
ni s , P.Okinčicas,K.Martinėnas,J. 
Stankevičius,V.Aleknavi člūs,A. 
Žemaitis,P.Neroeikšas,A.Viskan
tas, S. Sirtautas, R. Venckavičius, 
A.Motekaitis,K.Valdovas,S.Natkus, 
K.Šimbelis,A.Šliauteris,V.Randake 
vičius,E.Valantinas,B.Bagdžiūnas, 
P.Maksvytis,V.Jonkaitis,S.Jonkai- 
tis.A.Jaloveckas,P.Bačinskas,S. 
Kasparas,J.Tamulynas,K.Beveiki s, 
V.Simanalt i s,D.Janulevi člu s,J.Su
bačius, J. Kasperaitis, J. Vaškelis, 
S.Bekišąs,P.Stripeikis,O.Kasperai 
tienė, J.Žala,J.Petra
vičius, K. Vai varas.

pavasarį mėnesienoj ant svajų suolelio ir jau norė
tum pasakyti - myliu tavel...' Tačiau palauki

Ne viskas yra auksas,kas auksu žiba.Yra bernelių, 
kurie gražiausiais lakštingalų balsais moka pačiulbė- 
ti.tik pačiulbėti.Cia užsienyje juos vadina "donžua
nais"^ mes Lietuvoje juos vadinome "šelmiais berne
liais". Jie negerbia mergelės,kaip mergelės,- jiems 

~ , labai gražiai pavaizduoja mū-
> savo romane "Liktūnas". 

■Ir atsirainkimejkad klaida trumpa,o atgaila ilga. 
Žinoma,šiuo metu mes visos esame išmintingos ir gud
rios ir jei kas pamėgintų mus mokyti,kad gali atsitik
ti nelaimė,tai mes tuoj pasiskubinsime užčiaupti bur
ną sakydamos - savim pasirūpink,man taip nebus,aš ne 
tokia kvaila.Tačiau gyvenime kažkodėl taip jau esti, 
kad kaip tik tos"protingosios" dažniausia liūdnai 
dainuoja "Eičiau kalnais,pakalnėmis..." Todėl būk 

•atsargi ir jei jau trumpam laikui,pav.pirkdama kokį 
1 daiktą smarkokai renkiesi,gerai ištiri,tai juo la
biau tenka rimtai žiūrėti pasirenkant sau amžinąjį 
draugą. į tai,ką renkantis turi daugiausia atkreipti 

’ dėmesio,rasi žemiau.
Liudvikas XVI pasipiršo Austro-Vengrijos prin

cesei Marijai-Antuanetai,tai tos jaunos,gražios ir 
dar vaikiškos princesės pirmas klausimas buvo,"ar 
jis gražus"l Tokį klausimą,jei ne lūpomis,tai širdi
mi ir dabar kiekviena įsergaitė stato,kai tik kas pa
siperša.Visas moteriškas pasaulis mėgsta grožį,pa
čios puošiasi ir iš kitų to reikalauja.Mes kiekvie
na galvojam tik apie aukštą.kaip uosį,tiesų,ugningų 
akių,stiprių veido bruožų,plačiapetį,grakštaus vyriš
ko žingsnio,tvirtą,kaip Lietuvos girių ąžuolą-berne- 
lį bijūnėlį,tikrą pasakų karalaitį.Atsiminkime,kad 
vyrai tą mergaičių silpnumą žino ir žiūrėk,kartais 
tikras laužas,bet kai įsilenda į vos nuo vatos pake
liamą ir dar blizgučiais "pacackintą" mundierą,tai 
mes mergaitės tuoj smailesnėmis akelėmis pradedame 
žiūrėti,manom,kad jau aukso obuolys.Ne povas todėl 
laikomas vertingiausiu paukščiu,nors ir kažkaip gra
žią uodegą turi.Ne vien grožyje yra ir vyro vertė. 
Kartais giliausi randai-ženklai atlaikytų smūgių, 
daug daugiau vyrą puošia,nei meniškai sulaižyti plau
kai .Reikia vistik.kad vyras turėtų pakankamai gro
žio, tačiau jokiu .būdu ne dirbtino.Jei jau vyras pra
deda grožio salonus lankyti ir dirbtinai puoštis,- 
.nėra jis rimtas vyras,o dažniausia širdžių vagilius,

rūpi tik pigi meilė.Tą labai 
sų aesė-rašytoja K.Požeraitė

sų tų klausinėtojų ir parėjusi namo praaecm xr as gal! 
voti.kad jau man tikrai laikas ištekėti,kad juk ir 
Dievas pasakė "Negera žmogui vienam”.

Aš pirma galvodavę u,kad apsivesti,tai lengviausias 
daiktas,kad kai man sueis reikalingas skaičius metų, 
kaip bematant ir Ištekėsiu ir net juokdavausi iš tų, 
kurios neišteka.Žinoma,bile kaip ištekėti galima ir 
dabar greit,bet jei gerai,tai oho! 0 sunku dėl to,kad 
gera prekė nesimėto pakampiais,© dar labiau šiuo metu 
Esame emigracijoje,tarp svetimųjų,daug kas mums nepa
žįstama, svetima.Mūsų broliai lietuviai dažnai kur 
nors toliau nuo mūsų vieniši irgi vargą vargsta,nesa
me tiek laisvos nuo darbo ir tiek turtingos,kad jų, - 
mūsų brolių pakviestos,galė tume atvažiuoti ir juos 
aplankyti.

Juo geresnė prekė,juo geresnėje vietoje Jos reikia 
ieškoti.Ir štai vieną dieną bažnyčioje po pamaldų,ar 
gražiam pasilinksminime,ar šiaip kokiam, padoriam su- 1 
buvime tau kažkodėl vienas vyras daugiau už kitus pao—! 
la akin.Tavo akys užsikabina už kokios nors smulkmenoj 
dažniausia pastebi jo blizgančius plaukus,vyrišką kak
tą,baltus dantis.Arba tau patinka jo eisena,jo stiprus 
žvilgsnis,tvirtas žingsnis,jo malonus vyriškas balsas, 
ar gražus ir elegantiškas šokimas ir tu pradedi į jį 
daugiau dėmesio kreipti.Jis tau pradeda vis labiau pa
tikti ir nori su juo arčiau susipažinti,pasikalbėti. 
Ir štai,užgrojus valsą tu matai,kaip pakyla jis iš 
būrio,kaip artinasi ir kviečia tave valsui.Žinoma,tu 
sutinki ir tuoj pakyli,kaip plaštakė ant žiedelio,jau
ti kaip smarkiai plaka tavo Širdis ir nori kad tas 
valsas tęstųsi amžiais.Kaip gera prie jo širdies,už 
jo pečių,tarsi už kokių mūrų.Ir taria jis tau vieną 
kitą žodį ir jis toks malonus,toks geras,toks švel
nus, kaip trijų sakaičių geltonpūkis šnekutis žąsiukas. 
0 po šokio,štai jis,paspaudąs ranką,paprašo ataišėsti 
ant suoliuko.Jis tau kalba,kalba.Tu pasijunti kaip

;snis, jo malonus vyriškas balsas, 
kas šokimas ir tu pradedi į jį
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mūsų giesmes taip susižavėjo, 
jog prašė dar pagiedoti "Pul
kim ant keli ų"..

O,kad sporto nepamirštam-tai 
irgi nepaslaptisiTurim teniso 
stalą,futbolo aikštq.Nežiūrėda
mi kokio "kalibro" batai,daužom 
kamuolį išsijuosę, net puspa
džiai la. ksto.Gi teniso svie-

Sakoma,jog lietuviai iš pri
gimties kuklūs žmonės.Todėl ir _____  __ _________ _______
mes,būdami toki,mažai žinomi ki- dinėlių nespėjam pirkti- tai 
tiems ir gana retai "Br.Lietu- bent pilam!*Jei turit noro.ga- 
vio" puslapiuose skelbiamės .To- Hm parungtyniauti!

Kur čia viską sūminės!-vise
se srityse pasireiškiam.Matot, 
kad mes "ne vien duona gyvi". 
Todėl,kai jau ilgesnį laiką 
laikraščio puslapiuose neužtik
si t Woottono vardo - nemanykit, 
kad mes jau "asimiliuojamės".. 
Ne. Tik iš prigimto,lietuviško 
kuklumo nesigiriam...

Zalvyris

C.A.D.COOPERS LANE CAMP 
--------- B R A M L E Y ----------

tiems ir gana retai "Br.Lietu-

NUBAUSTAS MUŠEIKA

Anglų laikraštis "The Daily 
Mirror’) 1949 m. vasario 11 d. 
laidoje praneša,fe d lietuvis 
Edvardas Pievaitis ir vienas 
latvis teismo buvo nubaustas 
sumokėti po 25 svarus baudos 
už sumušimą toje pačioje stovy
kloje gyvenančio čeko tremtinio. 
Visi jie yra iš Wingham stovyk
los.

Ginčas kilo dėl to,kur eiti! 
į kiną ar į koncertą.Sumuštąjį 
jie paliko kambaryje,kur 4į ra
do anglė.Ji sumuštąjį apvilko 
ir nugabeno į ligoninę.Teisme 
buvo pareikšta,kad ši moteris 
aukodamas! išgelbėjo sumuštąjį 
nuo mirties,o abu begėdžius už
puolikus nuo žymiai didesnės 
bausmės,kurios jie būtų susi
laukę, jei sumuštasis,negavęs 
pagalbos,būtų miręs.

DANGAUS PAGALBA

dėl kai kam gali atrodyti,jog 
mes jau nieko neveikiam. Anaip
tol,- tik klausykitės!

Nepaprastai pasiilgę mūsų mie
lų solistų ir jų paikių balsų, 
nutarėm aplankyti Londone įvyk
stantį koncertą.Taip ir padarėm. 
Ir puikia "East-Kent" mašinapa- 
siekėm Anglijos sostinę. Ak,ką 
ir bekalbėti - puiku buvo,ir 
solistams nepagailėjome "katu
čių" - net dar ir šiandien del
nus peršti.O atmindami,kad vi
sur ir visada reikia garsinti 
Lietuvos vardą,įsisodinome mQ- 
sų stovyklos vedėją,kad ir jis 
turėtų progos išgirsti mūsų 
dainas ir mūsų solistus.Ir ką 
gi - Šimtaprocentiniai suža
dėtas ne tik jis,bet ir kiti 
svečiai,kuriuos vežėmės kartu. 
0 grįžtant namo (atsiprašau,- 
į stovyklą) daina po dainos 
skambėjo.Anglai tik stebisi,iš 
kur tiek daug dainų mes žinom.. 
Na,ir dainavom,iki užkimimo.Sa
kykite, gal tai nereprezemtacija! 

Nors ir anksti mus pradėjo į 
darbą žadinti (pagalvokit tik. 
5 valandą!) ir vėlai grįžtamį 
savo hostelį.nuo kūlimo parau
dusiomis akimis ir pelų pilno
mis gerklėmis.Nuvargę ir nugai
rinti šaltų žiemos vėjų,tačiau 
nenusimename ir atidėję poilsį 
į šalį,repetuojame.Gi norime 
kuo gražiau paminėti Vasario 16. 
Pakvietėm vieną-kitą anglą.o ką 
jiems parodysime,jei ne savo dai
nas, šokius.Gerai , kad savo tar

pe turim p.Vyt.Budrevičių,ku
ris nežiūrėdamas nuovargio ir 
visokiausių "slogų",po kelis 
kartus savaitėje "šlifavo" mū
sų nepatyrusius balsus.Daugelis 
iš svečių anglų pirmą kartą iš
girdo mūsų gražiąsias dainas 
ir sužavėti plojo.Nuostabos ap
imti žiūrėjo jie,kai mūsų mik
lūs vyrai šoko "Mikitą" ir "Ože
lį". 0 ko> vyrai to pa siekė,ne
mažai prakaito išliejo.Atrodo, 
kad šokėjus "mokslino" p.A.Šal
tenis, o kas jo dešiniąja rgnka 
buvo,- nežinau,bet turbūt,visi 
šokėjai.Tai du stambiausi prog
ramos punktai.Gi dar buvo mėlio 
deklamacija ir savo kūrybos ra
šinėlį paskaitė p.K.K.Puskunigis 

Šventės proga sveikino sto
vyklos vedėjas ir estų grupės 
atstovas.Tik kažkodėl nė vieno 
žodžio nesiteikė pasakyti kas 
nors iš brolių tautos,ir tik 
du,iškeliolikos,į minėjimą te- 
atsilankė. 

Minėjimas praėjo gražioje 
nuotaikoje dalyvaujant viešnio- 
ms-lietuvaitėms iš Margate ir 
tautiečiams iš Winghamo stovyk
los . 

Suėjome į kontaktą su Folkes
tone katalikų kunigais.Kiekvie
ną sekamdienį atvykęs kunigas 
atlaiko Mišias.Pamaldų metu gra
žiai giedama.Kartą mus aplankęs 
kunigas (vokietis) ir išgirdąs 

minėtas "šelmis bernužėlis".-donžuanas.
Kai aš maža būdama prasikalsdavau kuo mamai,ji 

mane baugindavo sakyuama! "Aš tave atiduosiu seniui 
našliai".0 aš tų senių našlių,su krūva vaikų,taip 
■bijojau,kad negaliu ir apsakyti.Tai man buvo karkas 
baisiau už baubą.Mano svajonėje buvo jaunas ir..ži
noma, gražus. Daba r jau ir pati suprantu,kad prie nau
jos,gražios suknelės netinka seni-nudevėti ar pasenę 
kaliošai.Jaunai mergaitei netinka tekėti už dėdės 
ar tėvo,senesnio kaip 10-13 metų.Lygiai netinka ir 
senstelėjusiai,-pėrėjusiai per karbą,netinka vaiky
tis ir tekė ti už geltonsnapio.Iš tų pelų,nebus grū
dų.Kad tai yra tiesa,gražiausias pavyzdys - šios 
šalies karaliai.Kol Henrikui VIII dar visokį idealai 
buvo galvoje, tol jam buvo gera ir gerokai už jį se
nesnė, jau kelių jo vaikų,žmona Katarina Aragonietė. 
Tačiau,kai tie idealai išgaravo,tai tik ir ieškojo 
būdų ją pamesti ir nors jų nerado,bet ją vistik pa
metė .Tiesa, yra sakoma - "senos panos-jaunus vyrus, 
seni vyrai - jaunas panas!" Senieji vyrai labai mo
ka prisišnekinti jaunikles,o senmergės jauniklius, 
ir taip kartais sulimpa.kad net devynios moterėlės 
aštriausiais liežuviais neįstengia apjuodinti.supiu- 
dyti,atskirti.Tačiau iki laiko ąsa ąsotį laiko.Po 
kelių metų būtinai kartojasi Henriko istorija,po 
kelių metų,lyg kačiukai praregi,pradeda bodėtis,pra
deda nekęsti,išmetinėti! ir kam aš tave tokią seną 
pelėdą vedžiau,pradeda nesutikti,ieškoti jaunesnių 
ir štai,tas prieš kelius metus atrodęs nesugriauna
mas rūmas vistik griūna ir griūna smarkiai! Todėl, 
jei tu dar esi jauna,tavo vyras tebūna arba vienmetis 
(tik jau ne jaunesnis!) arba keliais metais (iki 8) 
vyresnis.Ir juo tu būsi senesnė,juo tas metų skirtu-i 
mas tarp tavęs ir tavo vyro gali būti didesnis (net , 
iki 15 metų.).Anksčiau dar ir turtas daug,sąkydavo, 
atstoja.Sakydavo,jei turtingesnis,tai kad ir gerokai: „ __ ....
senesnis bet dabar matom.kad "geriau žvirblis rankoj,apie invalidąllšimčių pasitaiko,bet tos 
nei briedis miške". Kuri tekėjo paisydmama daugiau ------------ -------- '-------------’x- J------ ''x~

ne plakančios širdies,o turto,- toji dabar turi grau
žtis, eiti savo seneliui slaugės pareigas ir pelnyti 
duoną sau ir jam.Anot liaudies dainos- "Su jaunikiu 
dienos šviečia,o nuo seno nosį riečia!" Taigi,vyras 
turi būti tinkamo amžiaus.

Dvylika milių nuo Readingo 
ir 7 milios nuo Baringstoke,di
džiausiame skardinių barakų - 
"bačkų" mieste prieš pusę metų 
įsikūrė nauja EVW stovykla.

Lietuvių čia tėra tik 14.Gy
vename suskirstyti tautybėmis, 
po 6-10 žmonių barake.Dirbame 
prie kariuomenės sandelių ir 
maža dalis virtuvės personale. 
Atlyginimas neblogas,o darbai 
įvairūs.šeštadieniais ie sekma
dieniais nedirbama .įvairios tau
tybės turi savo organizacijas. 
Mes,Iietuviai,tuo požiūriu,nors 
ir pavėluotai,įsi jungėme į lie
tuvišką šeimą - vasario 8 d. 
įsteigėme DBLS Skyrių.

į valdybą išrinkti - St.Čepo
nis, a.Jaruševičius ir Jurgis 
šlopnis.Kukliai paminėjome ir 
Vasario 16-tąją,dienai prįtai
kytą " paskaitą skaitė St.Čepo
nį s.

Aplanko mus retkarčiais kun. 
' Kazlauskas. Bllvąs

DBL S-GOS DERBY SK.METINĖS

Prieš metus laiko,septyni čia 
apsigyvenę lietuviai,susirinkę 
privačiam kambaryje,įsteigė DB 
LS skyrių.Skyriui veikti sąlygos 
buvo labai sunkios.Esant mažam 
narių skaičiui ir nepajėgiant 
išsinuomoti patalpos,skyriaus 
susirinkimai vykdavo..miesto 
parke. Bet nežiūrint sunkių są
lygų, skyrius pasikvietęs pagal
bon p.Daunorą,suruošia Derbyje 
parodėlę,kurią aplanko daugelis 
žmonių. Laikui bėgant ir narių 
skaičiui didėjant, pagaliau pra
eitų metų pabaigoje.skyrius iš- 
sinuomuoja patalpą savo susirin
kimams ir pobūviams,į kurią ren
kasi kas sekmadienis.Skyriaus 
veikla padidėjo apsigyvenus Der
byje chorvedžiui Valerijonai Un- 
tuliui ir akordionistui Jonui 
Cepinskui.Pirmasis tuoj suorga
nizavo chorą,į kurį įstojo net 
vyrai iš Ashbourne ir Castle Do
nington skyrių.Pastarasis su pa
galba p.Gelbuogienės suorganiza
vo tautinių šokių grupę.

Vasario 20 d. skyrius iškilmin-! 
gal minėjo Vasario 16-tąją.Minė
jime dalyvavo gausūs svečiai iš 
Nottingham©,Ashbourne ir Castle 
Donington skyrių.Dalyvių buvo 
apie 150. Tautos Fondui suauko-

Kai žmonės atkakliai ir už
sispyrę grumiasi su gyvenimo 
sunkumais,jie ne kartę pamirš
ta Kristaus žodžius"Be manęs 
jūsMnieko negalite padaryti.

otai,viename laikraštyje at
spausdinta vieša padėka Dievui. 
Toji padėka daug ką pasako...

Nuolatinis”šešto Jo Dievo į- 
sakymo laužymas privedė mane 
prie fyzinių jėgų susįlpnėjimo 
ir visiško psichinio palūžimo, 
įkyrios,piktos mintys sukodi 
ratu,neduodamos ramybės.Su ma
nimi buvo labai blogai - nervai 
neatlaikė.

Tuo metu atsiminiau,kad iš 
tos ligos mane gali išgydyti 
tiktai Švenčiausioji Motina.

Vasario 16. minėjimai
Vasario 27 d.mes,Scriven’o 

stovyklos lietuvisi,atšventėm 
Vasario 16-toa dienos minėjimą. 
Oras buvo mums palankus,susi
laukėme nemažai vietos ir Brad- 
fordo apylinkės svečių.Mūsų ma
žo je.bet jaukioje salėje,savų 
tautiečių tarpe nestigo ir žy
mesnių anglų asmenų,bei kitų 
tautų atstovų.

Minėjimą atidarė DHLS sky
riaus pirmininkas P.Trilopai- 
tis,pasakydamas trumpą bet tu
riningą kalbą,lietuvių ir ang
lų kalbomis.Po to tarė žouį 
vietos stovyklos komendantas 
Mr.Smolwood ir Tėvas Gabriel. 
Oficialią dalį baigė Mr.Thomp
son, pažymėdamas, kad mūsų apy
linkėje lietuviai turi geriau
sią vardą.Suprąsdamas mūsų 
tautos ir mūsų skaudžią dalią, 
baigdamas,palinkėjo ištvermės, 
tėvynės laisvės atgavimo bei 
jon sugrįžimo.

Meninė dalis buvo pradėta 
tautiniais šokiais.Čia norė
čiau nuoširdžiai padėkoti mū
sų sesėms bradfordietzėms,ku
rios nesigailėjo nei savo 
taip brangaus laisvalaikio nei 
triūso,prisidėdamos prie mūsų 
ruošiamo minėjimo.Tiek mūsų šo
kiais, tiek paikiais tautiniais 
rūbais,svečiai be galo grožėjo
si .Tautiniams šokiams pagrojo 
p.P.Morkūnas.Buvo pastatytas 
trumpas.bet daug pasakantis ir

Alsager Seimų stovyklos 
šokėjų grupė

Nepaisant mano karštų ir nuo
latinių maldų,piktoji dvasia 
nesiliovė puolusi.Tai buvo bai
su, to negalima aprašyti.Po še
šių savaičių kovų ir pastangų, 
o taipgi nenutrūkstamų maįdų 
pirmą kartą mane aplankė Svč. 
Motinėlės malonė.Tą vakarą il
gai meldžiausi,o po pusiaunak
čio susitelkęs atskaičiau Svč. 
P.Mari jos valandas.Po to mane 
apėmė nuostabus ramumas,ir vi
są naktį ramiai miego ja u. Rami 
buvo ir diena.Sunku buvo įtikė
ti .Patikrinęs, pamačiau, kad tai 
Skausmingos Dievo Motinos die
na.Nuo tada visai pasikeičiau.

račiau piktoji dvasia nesnau
dė ir padvigubintomis jėgomis 
mane puolė.Atlikau savo gyveni
mo išpažintį,priėmiau Sv.Komu
niją. Vėl pasidarė ramu.Nuo to 
laiko turiu trokštą ramybę,pa
sitenkinimą ir gyvenimo džiaug
smą.Atsidavęs Nekalčiausiajai 
Mari jai,nepaisant atsitiktinų 
pagundų,jaučiu gaunąs vis dau
giau jos malonių.Aiškiausiai 
jaučiu Jos gerą ir motinišką 
globą.

nasdieninėse maldose ir ro
žančiuje surandu gilaus tikėji
mo šviesos,suprasdamas,jog že
miškasis gyvenimas yra trumpas, 
kupinas klaidinančių ir klaikių

narodantis veikalas,atliktas 
prie skoningai nutapytų deko
racijų ir šviesos afektų.Vai
zduojama buvo Lietuvos kančia 
okupacijos metu,rusų persekio
jimai ir mūsų tautos tikėjimas 
į laisvę.Veikalas buvo naudin
gas ir tuo,kad buvo svečiams 
anglams lengvai suprantamas ir —------ ----------- .
atliko didelį propagandinį dar-švieselių ir jog čia reiicia ken- 
bą.Minėjimą užbaigus himnais, 
buvo suruošta arbatėlė,galiau
siai šeimyniški šokiai,pilni 
lietuviškos nuotaikos.

Dėkojame visiems pas mus ap
silankiusiems svečiams.Dėkoja
me daugiausia pasidarbavusiam 
p.Trilopaičiui ir visiems,ku
rie prisidėjo prie šio minėji
mo parengimo. J • J •

tėti ir vertai gyventi,ka d už
sipelnytum amžiną išganymą...

Tikrai džiugu sulautki dan
gaus pa laimus.

Pamaldos.
MANCHESTER ir apylinkės lie

tuviams išpažintis ir Sv.Mišios 
Sisters of Notre Dame bažnyčio
je (Bignor Str.,Cheethamhill) 
kovo 20 d. 10,30 vai.

bais,kad sujungtų savyje visus 
lietuvius gyvenančius Derbyje, 
kurių dalis,deja,vis dar neranda 
kelio į šią lietuvišką šeimą.

K.
ALSAGER ŠEIMŲ STOVYKLA

Alsager šeimų stovyklos mana- 
džėrė B.Bonaparte-Wyse apleidžia 
stovyklą.Job išleistuvės buvo 
surengtos vasario 26 d.Išleistu
ves ruošė lietuvių šokėjų grupė. 
Programa buvo pradėta trumpa 
vienos šokėjos kalba,po kurios 
buvo įteiktos manedžerei gėlės 
ir knyga.Šokiui •'radėjo mažiukų 
pora suktiniu.Nežiūrint labai 
jauno amžiaus abiejų Šokėjų (vos 
po penkis metus),šokis buvo at
liktas pasigėrėtinai.Programa 
tęsėsi apie valandą.Po progra
mos buvo paruošta kukli arbatė
lė.Arbatėlė Je dalyvavo be p.Bo- 
naparte-Wyse ir pačių šokėjų, 
keletas asmenų iš stovyklos va
dovybės.

ŠIS TAS IŠ EAST LAVANTO

Anglijos pietuose,prie gra
žaus ir judraus Cyicyesterio 
miesto,East Lavanto kaime yra 
įsikūrusi graži žemės ūkio dar
bininkų stovykla.Nežiūrint į 
tai,kad pastaruoju laiku daugta apie 9 svarai.Meniną dalį at-tai,kad pastaruoju laiku daug 

liko Derbio ir Nottinghamo meni-lietuvių dėl įvairių priežasč- 
niai vienetai. ių stovyklą yra apleidę,bet tau-

Linkėtina.kad DBLS Derbio sky-tybių atžvilgiu lietuviai čia 
rius,jo antraisiais veiklos me- tebepirmauja,todėl laisvai ge
tais, būtų dar vaisingesnis dar- Įima pavadinti šią stovyklą lie-

Be grožio,ūgio ir amžiaus,akin krenta ir vyro tvar 
kingumas,švarumas.Jau man mano tetulė ateidama vis 
sakydavo! "Vaikeli,kad ir ne toks gražus,kad ir ne 
toks bagetas,bile tik tvarkingas,švarus,tai visko 
užteksit,visada bus gražu ir gerai,visada pas jus 
bus rojus.".Netvarkingas ir ypač nešvarus vyras,tai 
tiesiog kančia,kuri ir gražiausią meilę paverčia le
dynai s. Žinoma, mums ne labai patinka kai vyras per 
daug pedantiškas,kai per daug kabinasi net į smulk
menas, bet visvien tai negali būti jokio palyginimo 
su netvarkingu ir nešvariu.0 taisyklė yra - jei jau 
jaunas būdamas,kavalierįumi,nemoka pasidabinti,tai 
kai senstelės...nebespėsi jo apvalyti.

Jei jau valstybių ir Bažnyčių įstatymuose labai 
žiūrima,kad besituokiantieji būtų sveiki ir jei to
kiais nėra,tai arba daro daug kliūčių,arba visai ne
leidžia tuoktis.Tai ką gi bekalbėti apie asmenis,ku
riuos tas labiausia paliečia.Kartais jau iš išorės 
matyti kas sveikas,kas ne.Kuris kaip reikia vyras, 
o kuris anot tos pasakos,tik kelnes nešioja.Kaip 
kiekvienas atviras priešas,taip ir tie matomieji de
fektai nėra tokie pavojingi,klek yra pavojingos tos 
netaip greit pastebimos ligos (džiovininkai,sergan
tieji venerinėmis ligomis,psichopatai-palinkę į be
protybę, nesusi tūpė ją, idijotai,išsižiojėliai,kuriems, 
kaip sakoma,vieno ar kelių balkių trūksta).Lygiai 
tas pat taikytina ir tiems vyrams,kurie yra šeimoje 
vienturčiai,-vieną vieni,neturi daugiau brolių ar 
seserųnet ir mirusių),kurie (jei tai nėra paseka 
"Ein Kinder System") dažniausia yra paskutinė toj 
šeimoj atžala.Gi moterystės tikslas - vakiai ir 
bendfias gyvenimas.0 ligonis vyras neatitinka šiems 
moterystės tikslams.Todėl,nors ir kažinkaip būtų 
gražūs meilės rūmai,bet jie anksčiau ar vėliau grius, 
pamažu legaliai ar nelegaliai skirsitės.Jei dar vis
ko gali atsitikti vedus sveiką vyrą,tai ką bekalbėti 
apie invalidąllšimčių pasitaiko,bet tos išimtys rei
kalauja heroiškos meilės dorybės.Tačiau nors vyras 
pristatytų ir dešimt gydytojų sveikatos pažymėjimų, 
tu ir pati savo būsimąjį turi stabėti ir budėti. 
Labai gerai atsimink,kad vyro sveikatingumas atsi
lieps ne tik judviejų,bet ir judviejų vaikų ir anūkų 
gyvenimui.0 kas tu būtum per motina,jei tau nerūpėtų

tuviška. ...... _ .... _
Stovykla graži ir tvarkinga. 

Prausyklos su šaltu ir karštu 
vandeniu bei voniomis,kuriomis 
galima naudotis kas dien,tei
kia didelį patogumą.Yra stalo 
teniso kambarys,skaitykla,spe
cialus kambarys rašymui ir jau
ki patalpa su nakvyne svečiams.

Nežiūrint to,kad čia pat mies
te yra trys kinoteatrai,kiekie- 
ną savaitę mus aplanko keliau
jantis kinas.

Tarpusavis sugyvenimas gražus. 
Veikia DHLS Skyrius,kurio na
riai? yra didesnė pusė čia gy- 
ivnnančių rietuvių."Britanijos 
Lietuvį"prenumeruoja 43 asmenys. 
Prie skyriaus veikia sporto sek
ei ja, kuri dėl patalpų stokos 
šiuo metu ribojasi šachmatų bei 
stalo teniso žaidimu.Rungtyniau
jama ne vien tarp savęs,- buvo 
pas mus apsilankę ir apylinkės 
anglų komandos.

Kultūrinėje-reprezentacinėje 
darbo srityje sėkmingai pasi
rodome su gražiai parengtais 
tautiniais šokiais.Šokių gru
pei vadovauja energingas ir 
patyręs šiame darbe p.Leichmo- 
nas.Tautinių šokių grupė daž
nai yra kviečiama įvairių ang
liškų organizacijų į jų rengia
mus pasirodymus,kur visad susi
laukia gražiausių įvertinimų. 
Šioji grupė,susi jungusi su Lon
dono lietuvių mergaičių šokė
jomis, gražiai pasirodė Lietu
vos Nepriklausomybės minėjime 
Londone. M K

kelių balkių trūksta).Lygiai 
tiems vyrams,kurie yra šeimoje

tavo vaikų laimė.
Jau senais laikais romėnų rašytojas Juvenal pasa

kė "Crandum ėst...reikia prašyti, kad būtų sveika 
siela,sveikame kūne!" Mes mergaitės itin daug dėme
sio kreipiame į paviršutinius dalykus,į vyro grožį, 
kūno formą,o labai retai tepamęstome apie vyro dva
sinį turinį,- nepažvelgiame į jo sielą,į jo vidų. 
Ir tik po vestuvių mums,kai tai Ievai,akys atsidaro 
ir mes pas!juntame,kad esame žmonos..dažnai viešų 
prasikaltėlių,didžiausių Ištvirkėlių,kad vyrai mo
ka alimentus ir t.t.Tokių moralinių iškrypėlių vi
sur pasitaiko ir jais dažniausia yra visokių neaiš
kių profesijų asmenys,kaip tame "Aušros Sūnuje" dzie- 
gorininkas.Jie iš paviršiaus gražiai atrodo,turime- 
uum pateptus liežuvius,turi laiko čiulbėti,moka už
jausti, aukso žiedelį ir laimingą gyvenimą žada ir 
kartais prispirti net veda.Bet kas iš to,kad "girios 
paukštis vistiek į girią žiūri".Kas iš to,jei jis 
kartais ir pasitaiso neva dėl "gešefto",kad jis gra
žiausiais žodeliais pasižada būti ištikimas,prisiden- 
ginėja.."Neilgam šuniui dešra po kaklu.."Dvasios li
goniai yra daug baisesni,nei kūno,ir jei turi būti 
susirūpinusi vyro kūno sveikata,tai juo labiau turi 
rūpintis ir tirti jo dvasios sveikatą.

"Neik už bernelio už pijokėlio”,dainuo ja sesės 
priešvestuvinėse dainose.Girtuoklis nors labiausia 
tave mylės, tačiau visvien degtinės stiklelyje paskan
dins savo turtą,paskandins tavo ir tavo valkų laimę. 
Žymi lietuvė rašytoja Lazdynų Pelėda-Pšibiliauskienė 
tekėjo už savo girtuoklio vyro tikėdamosi,kaip ir 
mūsų daugelis,kad ji jį pataisys,kad pasitaisys... 
bet skaudžiai vargšė apsiriko.Ta jos klaida,tas su
griautas gyvenimas net jos raštuose atsispindi.Juk 
girtuoklio šeima kas dien vis labiau brenda ne vien 
į materialinį,bet įr į dvasinį skurdą.

"Genys margas,žmogaus gyvenimas dar margesnis!" 
Kaip išore,veidu,žmonės vieni į kitus nepanašūs,taip 
dar labiau savo vidumi.Kiekvienas vyras-tai atskiras 
pasaulis.Tačiau mokslininkai juos suveda į keturias 
grupes,temperamentus! cholerikas,sangvinikas,melan
cholikas ir flegmatikas. Visi tie temeramentai yra 
geri ir reikalingi.Tik,tačiau,kaip kiekvienas daly
kas turi dvi pusi-gerą ir blogą,taip ir čia.Užtat 
reikia pažinti ne tik save,bet reikia pažinti ir sa
vo sužieduotinį. ( pabaiga sekančiame Nr.)
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VAŠINGTONAS.S pa udos konfe- 

rencijoje Prez.Trunanas pareiš
kė,kad jis priėmė Gynybos Minis- 
terio Forrestal atsistatydinimą. 
Naujuoju Gynybos Min.paskirtas 
A.Johnson.

PARYŽIUS. Ryšium su vedamais 
komunistų suėmimais,įveltais į 
šnipinėjimo aferą rusų naudai, 
buvo suimtas M.Felas,archeolo
gas Atominės Energijos Tyrinėji
mo Komisijoje.

PARYŽIUS. 18.000 komunistų 
mitinge pareiškė,kad jie svei
kintų rusus,kaip išlaisvintojus.

STOKHOLMAS. "ST" žiniomis, 
rusai pastatė grandinę bazių 
rakėtoms išilgai visą šiaurės 
vakarų Rusijos pasienį ir Esti
jos sakose.

LONDONAS. BUP agentūra pra
neša,kad komunistų vadai Aus- . .

pranešama,'jau atsiuūrė rdsų r"an- tinoje pasižadėjo remti aovie- įįose<3is ^ro laivas pernai bu
tus karo atvėju. TO padovanotas Kinijai,

ŠANCHAJUS. Kinų kreiseris įr anksčiau vadinosi "Aurora" 
...........................sukilo ir per-

. LIETUVIŠKI VELYKINIŲ SVx.IKlLlMy 
hTVIr'UKaI' ŠU' VJkZIo
Sveikinkim bičiulius ir pa

žįstamus Belyky švenčiy proga 
lietuviškais atvii-ukais.

Atskiro atviruko kaina 5 pen 
Užsakantieji 50 ar daugiau 

atviruku gauna 10% nuolaidu.
Užsakyti galima šiuo adresu: 
F.Neveravičiįs, 
40,Fosse Road,Central 
Leicester.
Užsakanti eji;atviruku ligi 

vieno šilingo vertęs pinigus gali 
Siusti pašto ženklais,už daugiau 
kaip 1 šil.prašomi pinigus slysti 
pašto orderiais.

INFORMACIJOS

Skraidančioji oro tvirtovė atliko sėkmingą bandymą 
apskristi vi

są pasauli, be nusi
leidimo! Bandymas pa
vyko. Skridimo metu 
lėktuvas keturiose 
vietose buvo papil
domas kuru iš kito 
skrendančio lėktu
vo. Žygis buvo at
liktas per 94 vai.

į kinų komunistų pusę,kaip

Kairėje 
VIŠINSKIS, 

dešinėje 
MOLOTOVAS

"C unking",kuris

L0WT0NAS MINI ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Susižiedavusius'.
p.P.ŽVYNAKYTĘ su p.G.DESMOND, 
sveikiname ir linkime sukurti 

laimingą šeimos židinį,.
F.irS. Sližiai

Patikrintomis žiniomis ligi šių metų vasario 1 d. 
iš Britų zonos Vokietijoje iš viso yra iškeliavę 10,234 
Iietuviai.Tomis pačiomis žiniomis yra iškeliavę iš Bri
tų jonos 7,289 estai ir IK,382 latviai. 

Zeniaus paduodama sĄrašas valstybių, i, kurias lietu
viai iškeliavo iš Britų zonos ir iškeliavusiųjų kiek- 
vienon valstybėn lietuvių skaičiusi 

į Didžiąją Britaniją........
" Argentiną .......................................................
" Australiją ................................... ..
" Belgiją ............................................................
"Braziliją ........................... .. ...........................
” Kanadą ..................................................
" Prancūziją............. .......................................
" Palestiną ............. .........................................
" Švediją ............................................................
" Jungt.Amerikos V-bes ............................

Tremtinių skaičius Didžiojoj Britanijoj

5,794 
56

1,189
54 

188
2,523

174
78 
12

117
_____ _________ _____ _ J yra žymiai 

didesnis negu aukščiau pažymėta,nes yra atvykusių ir 
iš kitų zonų ir valstybių.

PRAŠOME visus,gavusius mokslinę Anketą apie Pabėgėlių Gyveni
mą, gražinti Sąjungos Centrui ne vėliau kovo 20 dienos.

BB^PTAS
KOVAS - AMERIKIEČIAI

_JiatoIi-Lanchesterio esančia
me Lowton miestelyje yra didžiu
lė angliakasių stovykla,kurio
je gyvena taip pat ir apie 50 
lietuvių.Kai tik Manchesteryje 
būna kuris nors narengiraas.į 
ji, būtinai suplaukia ir lowto- 
niečiai.ne kartą ir aktyviai 
prisidėdami prie tų parengimų. 
Jie buvo literatūros vakaro vė
liavnešiai .Jie yra parėmę Man- 
chesterio Lietuvių Klubo namų 
pirkimą,o dabar pasiragindami 
perka Lietuvių Sąjungos Namų 
Fondo akcijas.0 vasario 16 d. 
proga jie nusprendė suruošti 
šaunų minė jimą,kurio pelną ski
ria Tautos Fondui,prie pelno 
pasiryžę kiekvienas dar ir iš 
kišenės pridėti.

Minėjimui namie negavę salės, 
nusisamdė ją už kelių mylių 
Earlestown miestelyje,kur yra 
gana tyli senųjų lietuvių kolo
nija.Pats minėjimas tegalėjo 
būti suruoštas tik vasario 26d., 
bet užtat į ji, suplaukė tiek 
lietuvių,kiek jų apytikriai su
sirenka į manchesteriečių paren
gimus.

Iškilmingąją minėjimo dali, 
pradėjo savo kalba Lowtono sky
riaus pirmininkas P.Klezas.Po 
jo kalbos sugiedami Lietuvių 
Tautos ir anglų himnai.Garbės 
prezidiume šį kartą ne tik lie-

tuvių,bet.dar ir es^ų ir Latvių 
ats.tovei.Zodį taria K.Barėnas, 
kun.J.Steponai ti s,B.Klima s,S, 
Misiukevičius,J.Nuraškąs.Estų 
vardu angliškai ir vokiškai svei 
kiną Jurrisar.o latvis Ivanovs— 
ki prabyla -'lietuviškai.

Meninę programą pradeda low- 
toniečiai,suvaidindami rašyto
jo S.Lauciaus vaizdeli, "Paslap
tingoje zonoje",režisuotą Vasi-

į Nepriklausomybės Šventės 
minėjimą Bradforue,kovo 5d. 
buvo nuvykęs Centro Valdybos 
vicepirmininkas p.M.Bajorinas. 
Minėjime gražiai pasirodė šo
kėjai ir chorai(Bradford© miš
rus ir Tadcasterio vyrų)vado- 
vaujami gabaus ir tam darbui 
pasišventusio chorvedžio p.Juš
kos. Vizito proga p.Bajorinas 
dalyvavo Skyriaus valdybos po
sėdyje ir turėjo keletą išsa
mių pasikalbėjimų su vietos 
lietuviais.Tų pą^Jkaltėjiraų re-.' 
zuita tai bus svarstomi Centro 
Valdybos.

Tingoje zonoje , 
liausko.Gervydą vaidino Vasiliaų 
skas.Aldoną-Eniulaitytė, Povilą 
-Nekrošius,Petrą-Klezas,Kvarką 
-Br 1 Ivi ca s,Zvangulį-Pilipavi č i us: 
ir senutę-0.Eidukienč.Po valdi- , 
nimo prie Eccles skyriaus dir
bąs choras,diriguojamas A.Mika
lausko,atliko dainų montažą (dai 
nas eilėraščiais jungė P.Masiu
lis) ,oN.Tamašauskaitės vadovau
jami šokėjai pašoko tautinių 
šokių.Pačių lowtoniečių vyrų 
chotui nebeužteko laiko parody
ti savo menui.

Rytojaus dieną jau pačiame 
Lowtono miestelyje kun.J.Stepo- 
naitis atlaikė pamaldas,kurių 
metu gražiai sugiedota.

Patys judėdami,lowtoniečiai 
išjudina ir kai kuriuos senuo
sius apylinkės lietuvius.Štai 
Vaškaitis visĄ laiką judėjo tarp 
ruošėjų,o kai kurie nors nuošir
dų džiaugsmą parodė pasižiūrė
ję programos.

K.b-as.

LAUKITE IR

•/■Tarta ŪKIO DARB.ATLYGINIMAS
Atlyginimų pakėlimo nutari

mas pradės veikti nuo kovo 13 
dienos. 
Nuo tada 
pagrindinis 
atlyginimas 
pakeliamas 
4 šilingais, 
nuo £ 4.10.o. 
iki £ 4.14.0. 
Darbo savaitė 
sumažinama 
iš 48 1, 47 
darbo valan
das ir duo
dama vi ena 
di ena da u- 
giau atosto
gų metuose.

Vasario 24 KOVAS turėjo nepap— ' 
Brastas rungtynes,kurios parodė, 
jkiek KOVAS yra pajėgus krepšį- ' 
inio vienetas,atstovaujantis lie 
jtuvišką krepšinį Anglijoje. 
| Tenka pasakyti,kad KOVAS ban- į 
Jdymą puikiai išlaikė,ir ne tik 
'kad išlaikė,bet ir parodė dide- 
41į savo sportinės dvasios bei 
Jtaktiško žaidimo pajėgumą,kas 
Įduoda vilčių manyti,jog KOVUI 
‘pasiseks įkopti iki Anglijos 
krepšinio pirmenybių finalo.

Žvilgterėkime į pačias rung
tynes. Šiose rungtynėse KOVUI ' 
teko susitikti su amerikiečių 
lakūnų keturiomis komandorais, 
žaidžiuslorais pakaitomis tose 
pat rungtynėse! Vertinant ame
rikiečių komandų pajėgumą,rei
kia pasakyti,jog toji įgula,iš 
kurios atvyko šios komandos,su
sideda iš 7 tūkstančių vyrų,o ' 
žinant kiek populiarus krepši
nis Amerikaje, bus galima susi
daryti vaizdą apie komandų ly
gį.

Rungtynės žaidžiamos Manches
ter io YMCA-os salėje. Aikštelėn 
įbėga pirmas amerikiečių penke
tuką s. Prasi deda žaidimas.Ameri- 
kiečiai,turėdami atsargoje njt 
tris komandas,iš pat pradžxų pa
diktuoja tokį didelį tempą ir 
veda žaidimą 210,vėliau 4!0.

KOVAS šaltai ginasi,stengda
masis pažinti priešo žaidimo 
taktiką.Puzinas,gražiu metimu, 
lygina rezultatą iki 412. Ameri-

Kol kas mes tik mintimis skrendame į tą šalį, kur Nemunas banguoja..

kiečiai kas 3 minutės keičia 
žaidėjus,kas labai trukdo kovie- 
čiams pažinti savo dengiamuosius. 
Rezultatas kyla amerikiečių nau
dai. .612. . .812. Kovas švelnina^ 
814. Amerikiečiai vis veda 1014, 
1114. Puzinas meta baudą - 1115. 
Amerikiečiai "sodina" 1315,bet 
Glatkauskas švelnina iki 1317. 
Amerikiečiai vėl uždeda 1517. 
Pirmųjų dviejų komandų žaidikai 
išeina poilsiui,įeina kitas 
penketukas,kuris irgi kas 3 min. 
keičia savo žaidėjus iš 4-tos 
komandos.Šiuo metu KOVAS jau 
buvo suplanavęs savo žaidimą, 
ir tuoj po švilpuko perima in- 
ciatyvą į savo rankas.Praside
da rezultatų lyginimas! 1519, 
15111, 15112. Amerikiečiai da
ro viską,kad atgavus savo pir
mavimą, tačiau nepajėgia,nebe
galėdami suardyti taktiškai 
stipraus ir staigaus KOVO žai
dimo .Amerikiečiai pakelia re
zultatą 17112,bet tuojau But
kus lygina 17114 Amerikiečiai 
vėl uždeda 19114,0 Puzinas švel
nina iki 19116 ir tuo baigia
mas pirmas kėlinys.

Antrame kėlinyje aikštelėje 
visiškai dominuoja KOVAS.Rezul
tatas išlyginamas 20120. Ameri
kiečiai sudaro rinktinę iš pa
jėgiausių visų 4 komandų žaidė
jų.Visi "dvimetriai" vyrai.Ta
čiau tai padėties nebegelbsti. 
Amerikiečiai padaro metimą ir 
turi 22120,bet KOVAS bauda švel
nina - 22121 ir sekančiu Dargio 
metimu persveria rezultatą 5,
23* 23
22125*. Amerikiečiai meta baudą 
23125.Koviečiai darnios kombi
nacijos rezultate kelia 23127. 
Prideda dar baudą - 23128. Ir 
amerikiečių visos pastangos iš
lyginti rezultatą nueina nie
kai s. Amerikiečių metimas tuoj ' 
atlyginamas KOVO metimu ir re
zultatas 30125 KOVO naudai.

Siam rezultatui esant ir bai
giamos rungtynės.Apie 100 salė- 

1je buvusių žiūrovų sukelia KO
VUI didžiausias ovacijas,dėko
dami už puikų žaidimą.

KOVO sudėtis - Glatkauskas 8, 
Puzinas 14, Steponavičius 1. 
Butkus 5. Dargis 2, Radauskas 0

Vėl KOVO metimas ir -

KOVAS - CENTRAL YMCA

LIETUVIŲ NAMAI LONDONE- 
REFREZENTŪOS LIETUVĄ!

Tautieti,ar įsigijai akciją1?

PIRKITE

Svetimoj padangėj sukūrus 
lietuvišką šeimos židinį,,BD 
LS-gos Nottinghamo skyr.narei 

p.MARTAI BIRŽVILKAITEI 
ir p. ANTANUI BERNOTAI, 
nuoširdžiai sveikiname ir lin
kime gražaus ir ilgo gyvenimo.

DBL S-gos 
Nottingham Skyr. 
VALDYBA ir NARIAI

1

P.Orintaitės 
MARTI IŠ MIESTO.
Novelės.
P.Andrlušio, 
ANOJ PUSĖJ EŽERO
Lyrinės apysakos 
P.Anariušio, 
SIUNTINĖLIS IŠ AMERIKOS..3/- 
Feljetonai 
E.Butrimo.
TĖVŲ KALTĖ-2 dramos..
Pr.Alšėno, 
TALISMaKAŠ-novelės...
Vydūno 
TAURESNIO ŽMONIŠKUMO 
aUKLĖJIMaS.......................
Vydūno, 
BHaGaVaD GITĄ..................
K.Duonelaičio, 
METAI....................................
J.W.Goethe 
DIE LEIDEN DES JUNGEN 
WERTHERS

2/-

2/6

1/6

2/-

12/-

Jaunimui

Priešpaskutinėse Manchester 
rio apygardos pirmenybių run
gtynėse, vasario 28,KOVAS Roch- 
dalėje susitiko su Central YM 
CA. Rungtynės praėjo be dides
nės kovos,- priešas buvo gana 
silpnas ir KOVAS be didesnių 
pastangų lengvai laimėjo san
tykiu 35L12 (2118).

Žaidė ir 
kauskas 8. 
10, Butkus 
mistraitis

taškų pelnė - Glat- 
Puzinas 5. Dargia 
4. Radauskas 3. Kel- 
2. Kakaranas 3.

V.SteponąviSius

1/6

J.Kaupo. 
dr.kripstukas PRAGARE...3/- 
(premijuota) 
Dr.V.Jungfer, 
LITAUEN A NTLITZ EINES 
VOLKES ........................................7/6
TAU SKILTININKE....................2/6
Skiltininku vadovas 
į taikos rytojų ... 
Skautu žurnalas 
P.Tulpės,
KALNŲ DVASIA-novelės ...3/6 
V.Joniko 
TRYS MARGI LAIŠKELIAI 
Poezija 
S.Santvaro, . .
laivai palaužtom burėm..3/6 
poezija. 
H.Nagio, 
lapkričio NaKTYS-poezijas/- 
BALTIJOS Pašto ženklų 
KAEaLOGAS......................... ....4/-
A.Pannit, 
V.KASIULIS-monografija..2/- 
A.Rannit, 
V.K.JONYNAS-monog rafi j a.15/-

2/-

2/-

1/6

2/-

Lietuvis 28m.nori susirašinėti 
su rimta lietuvaite.Rašyti - 
Indentity Card No 9141287,Room 
15a left, St.Martins Hostel, 
Nr.Oswestry.

9/
r.~*

S.Zobarsko,
AUŠRELĖ-cleraentorius 
S.Zobarsko, , 
RIESTAUSIO SŪNUS....
S.Zobarsko.
ganyklų Vaikai .........
J.Rutkąusko,
GINTARĖLIAI .......................................-/6
DaILI Sa ULUTE-piešiniai....2/6
A, Giedriaus,
TĖVELIŲ .PaSaKOS............
L.Dovydėno, 
GYVENO KARTA KARALIUS
B. Votoięraites, .
ZIRGONE IR GAILE.............................1/-

Šios visos knygos gauna
mos S-goje adresu:

Lithuanian Association 
2,London Mews, 
London Street, 
London,W.2.
Sąjunga atstovauja šias 

knygy leidyklas: "Patria","Su- 
davija","Aufbau","Tėviškė", 
"P.Abelkie" ir Britv Zonos 
Svaitraštį "Lietuviu Žodis"

BABICKAS (vardas nežinomas),pa
ieškomas giminių iš Amerikos, 
prašomas pranešti savo adresą 
Sąjungos Centrui.

Moderniškas privatus viešbutis, 
18,Talbot Square,London,W.2. 
telef. PADdington 2855,puikiai 
mebliuotas, daug kambarių su pri 
vašiomis voniomis(2 min.kelio 
nuo Paddington stoties)Susikal
bama prancūziškai,vokiškai,ita
liškai, rusiškai.Kaina 12/6 nak
vynė ir pusryčiai.Savininkas 
A.Tiškevičius.

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

Aleksas Ma jus, atvykęs iš Bam
bergo stovyklos,prašomas atsi
liepti šiuo adresu - V.Tankevi- 
čius.K.A.E.C.Hostel Vingham, 
Nr.Canterbury,Kent.Jums yra 
adresas iš Australijos.

Parsiduoda tautiniam, košeiu- 
mui žiurstas ir bliuska.Turtin
gai rankomis išsiuvin&tl,airiš
ko lino.Spalvos - mėlyna ir ru- 
žava ant balto. Kaina apie 10 
svarų .Kreipti s i. S-gos Centrą. 
IEŠKAU brolių - Mykolo ir Pra
no IVANAUSK Ų,kilusių 
iš Svėdasų vaIsč.Rokiškio aps. 
ir kitų pažįstamų. Atsiliepti 
šiuo adresu - Jonas Ivanauskas, 
Y.M.C.A. Hostel, Bourton on 
the Hill, Mareton in Marsh, 
dos. (2)
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