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bfems,kurios nesutiks įeitį į
tokią gynimosi Sąjungą. Čia
turime galvoje Skandinavijos
Valstybes. Iš jų Švedija dau
giausia spiriasi ir griebiasi
už savo tradicinio neutralumo.
Spėjama tačiau,kad kada bus
duota Amerikos garantija Vaka
rų Europai ir Švedija pakeis
savo nuomone ir visa Skandina
vija prisidės prie Atlanto
Pakto.
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PRINCESEI ELZBIETAI GIMĖ BERIH ŪKAS
vo nepaprastai didelis besiarti
STENGIAMASI IŠPLĖŠTI 1E SUSTIPRINTI VAKARI! VALSTYBIŲ UNIJĄ.
Naujojo Princo gimimas dar
įvykiu,kas buvo dažnu
kartą kuo aiškiausiai pademons nančiu
pasikalbėjimų ir spaudos objek
travo pasauliui monarchijos
tu.Visą pereitą sekmadienį di
stiprumą Šioje šalyje ir žmo
delės žmonių minios visą dieną
nių pagarbą ir prisirišimą An laukė žinių prie Buckinghamo
yra uas.Kaa JAV neturi laukti
'Prezidento
glijos Karališkajai šeimai.Jau Rūmų ir
Tristano išrinkimas dar tebė
iki sausio mėnesio,kad naujas
gimimą paskelbus
Vakarų Sąjungos ka
kuris laikas susidomėjimas bu- minia padidėjo iki 11 tūkstan
ra diskutuojamas Amerikoje ir Prezidentas bus oficialiai iš
ro vadas Maršalas Mont
kitur. Kai kurie komentatoriai rinktas ir dėl to Atlanto Pak
čių ir ilgai nenorėjo išsiskirs
gomery ką tik grįžo iš
pažymėjo užsienio politiką,
tas, kuris turi ypatingos svar Europos,kur jis turė
tyti,reikalaudami karališkos
kurios dėka Trumanas laimėjo. bos visam pasauliui, gali
Šeimos pasirodymo.Kitą dieną
jo karinius pasitari
Mat,Trumanas yra skaitomas
visa Britų spauda buvo pilna
dabar būti pradėtas svarstyti.
mus su Vakarų Sąjun
daugiau talkos žmogumi,gi Dew
Pereitą savaitą buvo ofici- gos militariniais va
aprašymų ir sveikinimų bei
neva tai numetąs vesti agresin jaliai paskelbta,kad Vašingtone dais.Buvo svarstomi
Linkėjimų naujam Princui,jo
gesną politiką prieš Rusiją. S» tuojau prasideda tuo reikalu
tėvams ir karaliui su kare Ii ei
gynimosi planai,o
tuo tačiau negalima sutikti.
pasitarimai tarp JAV vyriau
ne.Susidomėjimas buvo didelis
taip pat .kad kiek
Kaip Trumanas taip ir Dewey
sybės ir Britanijos,Prancūzi
visuose Imperijos kraštuose,
viena valstybė turin
principe yra vienos nuomonės
jos ir Benelux Valstybių ir
o taip pat Amerikoje,Prancū
ti treniruoti tam
užsienio reikalų politikoje,
Kanados ambasadoriu.su tikslu
zijoje ir Skandinavijoje, iŠ
tikrą skaičių kariuoir skirtumai gali būti tik
išdirbti Atlanto Pakto projektą ■menės ir kokiĄ kari
kur plaukė sveikinimų tele
niuansuose. Užsienio politika
kuris būtų patiektas Amerikos
gramos.
nę medžiagą gamin
dėlto visai ar mažai svarbos
Kongresui sausio mėnesį.Tas
Kūdikis Princas,kuris kada
ti .D.Bri tani ja apsiė
teturėjo Trumano išrinkime. Jo Paktas bus,manoma, paremtas
nors bus Britų Imperi jos Ka
musi aprūpinti Va
pergalė glūdi vidaus politikoj ant Briuselio sutarties,kurią
ra 1 i ūmi.gimė Buckinghamo Rū
karų Sąjungos Vals
Nežiūrint,kad Amerikoje yra
pasirašė Anglįja,Prancūzija ir tybei kariniais lėk
muose lapkričio 14 d. 9 vai.
daug turtingų biznierių,filmų Benelux kraštai. Galimas daly tuvais.Sakoma, kad ’
14 min.vak.Jo motinai pavelmagnatų ir p., dauguma gyvento kas, kad sudarius Atlanto Paktą, Maršalo Montgomery
dėjus sostą, jis gaus Vali jos
jų yra vidutinio turtingumo
JAV pradės duoti Vakarų Europai ir JAV karo vadų
Princo titulą ir pats pavel
milltarinę ir ekonominę pagalbą nuomonės kiek ski
dės sėstą iš savo motinos.Jis
žmonės,kurie yra susirūpiną
yra tolimas Karalienės Vik
gyvenimo standarto išlaikymu, Nuomos ir Paskolos (Lend-Lease) riasi, kas liečia
tor! jos anūkas tiesioginėje
kainų stabilizacija,darbininkų principu,kas buvo daroma praėju ’strateginį Europos
šio karo metu. Dabar Europoje
linijoje.Abu jo tėvai yra to
gerbūviu,namų statyba ir p.
gynimą.Amerikiečiai
lankosi Amerikos karo minister! %są norį gynimosi
limi Viktorijos giminaičiai.
Už tą stovi Trumanas.Jeigu
Kūdikio motina,Princesė
prie to pridėsime Trumano as James Porestall ir manoma, tuo
liniją padaryti Pireikalu tarėsi su Vakarų Euro renėjų pusiasalyje,
Elzbieta,Edinburgo kunigaikš
menišką drąsą,jo paprastumą
tytė, yra 22 metų amžiaus,vy
ir nuoširdumą y gausime apyti pos Valstybių karo ir vyriausy ir iš Ispanijos ir
bių vadais.
riausioji Karaliaus ir Kara
krį vaizdą.kodėl Trumanas
Portugalijos vesti
lienės duktė.
buvo išrinktas Prezidentu.
i š va
Abejojame tačiau,ar JAV duos Europos^
Jos vyras,Edingurgo kuni
davimą.Anglai, pran
Užsienio politikoje pliusas tokią pagalbą atskiroms valsty- cūzai ir kitos Eu
gaikštis, buvo Graikijos prin
cas ( Pilypas), bet išauklėtas
ropos Valstybės ma
čia Anglį joje.Karo metu jis
no, kad Vakarų Euro
VOKIETIJA
tarnavo Britų i.aro laivyne,
poje yra galima ap
ir po karo priėmė Britų pi
siginti, ir Maršalas
Montgomery yra nusi
RURHO
lietybę atsisakydamas nuo ka
statęs laikyti
... Japonams buvo suteikta
rališko Graikijos princo tiReiną
gynimosi
liniPrincesė Elzbieta ir Edinburgo
teisė važinėti po užsienius
Tarp JAV ir Anglijos
XKunigaikštis
prekybos reikalais.
tūlo ir priimdamas leitjlaunt
iš vienos pusės ir Prancūzijos
batten pavardę.Prieš metus
iš kitos pusės iškilo rimtų
Greitu laikus bus paskelb skirtumų del Ruhro krašto. Ang
laiko jis vedė Princesę Elz
tas Amerikos Civilinės Gynybo lija ir JAV paskelbė,kad jos pa
bietą ir gavo iš Karaliaus
Edinburgo kunigaikščio titulą.
planas,
panašus į
numa veda anglies ir geležies pramonę
Jis yra 27 m.amžiaus.
temą Didžioje Britanijoje.
Ruhro krašte pačių vokiečių ad
Siųsdami lietuviškos kolo
ministracijai, tačiau okupaciniai
nijos sveikinimus naujam prin
... Nathuram Godse.savo
organai
pasilieka
aukščiaudią
35.000 žodžių kalboje prieš
cui, jo tėvams ir karaliui su
Berlyno krizė vis dar grėsmi
kontroliuojamą balsą.
Aukščiausią Teismą New De
karaliene,mes norėtume palinkė
Prancūzija prieš tai protes
TARPTAUTINE PADĖTIS NEAT SLŪGSTA.
lhi, nurodė kodėl jis nušo
ti, kad jiems būtų leista valdy
tavo, tvi r tindama, kad Ruhro kraš
vė Gandhi.Jis pareiškė,kad
Sakoma,kad tas žygis buvęs ti laimingesnei ir taikinges
tas turėtų būti pavestas interGandhi politika vedė prie
nei generacijai negu dabarti
Didelį siurpryzą padarė Lon labai nelauktas ir Britų vy
nacijonalinei
kontrolei,©
ne
Pakistano įkūrimo ir buvo
done,Vašingtone ir Paryžiuje
nio j i .
____________
riausybė
nieko
anie
tai
neživien
vokiečių.
Prancūzija
bijo
didelis pavojus hindusams
JTO gen,sekretoriaus ir JTO
‘nojusi.Dr.Evatt yra -> us trail Vokietijos
atsistatymo
ir
jos
nuo moslemų.
sesijos pirminiko demaršas^
jos užs,reik.ministeniu ir ar
milltarinė s jėgos. Anglai ir
Berlyno
krizei išspręsti.Tryg timas Britų vyriausybės narių gavo iš Rusijos kokių nors ga
amerikiečiai gi yra nuomonės,
... Švedų bŲrinis laivas
ve Lie ir dr.Evatt pasiuntė
prietelius ir Australijos la
rantijų, kad Rusija yra Linkusi
pakeliui į Čilę,
dėl audrų kad negalima laikyti Vokietijos
bendrą notą Britanijos, JAV-bių kūnai dalyvauja maisto prista nusileisti,bet nori surasti
prislėgtos
amžinai
ir
kad
vos neskęsdamas atplaukė į
PrancUzijos ir Rusijos vyriau® tyme Berlynui.Sunku suprasti
būdų,kuriais jos prestižas būtų
Falmouth (Anglija)su 12 estų reikia jai duoti galimybių
sybėms,prašydami tas valstybes kodėl dr.Ėvatt iš anksto nepa išsaugotas.
pabėgusių nuo komunistų per ekonomiškai atsikurti. Jie
sueiti į konferenciją Berlyno
sitarė su britų vyriausybe.
Londone pažymima,kad greito
yra nuomonės, kad dabar Rusi
sekiojimų.
klausimui išspręsti.Notoje sa Toji nota taip pat eina prieš atsakymo negali būti,nes vyriau
ja,© ne Vokieti ja, sudaranti
koma,kad Berlyno krizė yra pa Baugumo Tarybos rezoliuciją,
sybė turi pasitarti su JAV ir
pavojų pasauliui ir kad esą
... Dešimt mili jonų .vokie
kuri buvo daugumos balsų pri
vojinga ir trukdanti taikos
Prancūzijos vyriausybėmis.Entu 
galima turėti vien ekonomiškai
čių darbininkų paskelbė 24
įgyvendinimui,ir sutarčių su imta,bet Rusijos vetuota.Jeigu ziazmo nerodoma,bet pažymima.
bet ne kariniai stiprią Vokie
vai.streiką dėl peraukštų
Austrija,Vokieti ja ir Japoni
tačiau ponai Lie ir Evatt ėmėslkad vyriausybė laikosi nusistatiją, kuri nebūtų našta kitoms
kainų.
tokio žygio,tai manome,kad jie tymo neiti su Rusija į jokias
ja sudarymui.
valstybėms.
derybas,kol nebus nuimta Berly
... Dr.Mont FollickĮparla
no blokada.Todėl yra sakoma,
mentaras) sugrįžęs iš Ispa
■ na ■ ■ ;b"b e b s a b a s ■ a a .b a
ponai būtų geriau
nijos pareiškė,kad Franco
pa
darę,jei
jie būtų savo notą
galvojąs atstatyti monarchi
adresavę tik į Rusiją.kuri ve
ją ir pageidaująs sueiti į
tavo Baugumo Tarybos rezoliu
normalius santykius su vaciją. Stebimės taip pat notos
karais.
tvirtinimu,kad Berlynas yra
vienintelis klausimas,kuris
... James Frayer nubaustas
yra dabartinio,tarp Vakarų
£5.6.6 UŽ pavogimą vienos
ir Rytų įtempimo,priežastis.
cigaretės
Londone,priešingai,nurodoma,
kad Berlynas yra tik vienas
... 65.000 Amerikos uostą
iš simptomų,tarp kurių pridarbininkų streikuoja, tuo
skaitomi ginčai liečią Austri
autrukdydami Maršalio plano
ją, Graiki ją, nusiginklavimą,
sekmiogesnį vykdymą Euro
Sovietijos ūkinę vienumą,Korėją
pos atstatymui.
atominę bombą ir t.t. ir t.t.
JTO Politinis Komitetas
... Pietų Afrikoje,Blyvooratmetė Rusijos rezoliuciją,
aitch aukso kasyklose,su
kurioje buvo siūloma sumažin
rasti dideli kiekiai ure
ni jaus
ti Penkių Didžiųjų (JAV,
Bri tani ja,Rusi ja,Prane ūži ja
ir Kinija) karines jėgas vienu
... Amerika siunčia dides
trečdaliu; Vakarai yra nuomo
nius kiekius ginklų :
nės, kad tokia rezoliucija būtų
Kinijos vyriausybininkams
tik Rusijai palanki,nes ši viena
kovojantiems su komunistais
iš visų valstybių po kare nede
dėl svarbių susisiekimą maz
mobilizavo. Ji dabar turi apie
gų4 mil.karių,prie ko reikia dar
pridėti kitus 2 milijonus iš
... Amerikos tižs.reik.min.
satelitinių valstybių.Višinskis
Uarshallis paneigė gandus
atsisakė duoti bet kokių žinių
“ėl jo atsistatydinimo iš na
apie Rusijos karines pajėgas,
reigų.
J
išakydamas, kad tai yra jų rei
kalas.

SPRENDIMO IEŠKANT

2

v

1948..-.1.13

OKUPUOTOJE MUSŲ TEVYNEJE
ir karininkai iki majoro laip skaitomos tik lietuvių kalboj,
į universitetus priimami tik
snio užsiima plėšikavimu.
Dar didesnė baimė yra del riboto turtingumo tėvų vaikai,
pav. vaikai ūkininkų, turinčių
areštų ir deportacijų. Net ir
P
J
daugiau 18 hektarų žemės.
komunistų pareigūnai to neišven ne
i
Be to įstojimui reikalingas
gia.
1946
m.
visas
Kauno
komu

Nuo 1944 m. iki 1947 m.
studento gyvenamos vietos ko
nistų partijos komitetas buvo
galo iš Lietuvos buvo depor
areštuotas ir įtartas bendraimunistų partijos išduotas iš
tuota 120.000 civilių žmonių
tikimybės pažymėjimas. Visas
į šiaurinį Uralą.
Partizaninė darbiavimu su "buržujiniais
švietimas yra persunktas
je kovoje yra žuvę apie 25.000 naciJonalistais". Jie protes
idėjomis ir
tavo prieš rusų sovietizacijos Markso-Lėnino
1
vyrų, ir apie 140.000 asmenų
metodus, kurie nesą pritaikinti studentai mokomi bolševikinė
tapo apgyvendinti-'Lenki Jo je.
je dvasioje. Nežiūrint to ir
Tas sudaro didelį nuostolį ma
individualiam Lietuvos charak nežiūrint didelio spaudimo,
RAŠYTOJAI,KUR GI JIE?
žam kraštui su gyventojų skai
teriui. Visi komiteto nariai
Išbai mažas skaičius priklauso
čiumi 3 milijonų.
buvo viešai apkaltinti kaipo
komunistų partijai. Pav.,
Dar
Išvežtieji lietuviai pakei
išdavikai ir "deportuoti i Rusi- Kauno
universitete iš 2000
pavasariop, po literatūros
čiami importuotais rusais,kurie1 Jąstudentų tik 13 priklauso
vakaro Bradforde, buvo suju
tačiau dėka partizanų veiklos
Jaunųjų komunistų Lygai.
dę lietuviai rašytojai Angli
rado nesaugu apsigyventi kai
joje. Galima buvo tikėtis, kad
muose, ir dėlto rusai sudaro
Š V I
I Li
B A Ž N
C I
daugių daugiausia reikės mėne
labai mažą ūkininkų nuošimtį.
sio Jiems susiorganizuoti, o
Miestuose rusų yra žymiai
Pagal ofici jalias Sovietų
Iki 1945 metų Sovietai
paskui jau pamatysime jų užsi
daugiau, kaip pav. Vilniuje Jie
statistikas švietimas Lietu
bažnyčios beveik nelietė ir
mojimus ir pagaliau įvykdytus
sudaro 27%, Kaune 35%, ir,
voje daro didelę pažangą.
reguliarus persekiojimas pra darbus.
žinoma, dominuoja komunistų
sidėjo tik 1946 m. Šiuo metu
Praėjo gabalas mėnesių
partiją ir patys užima 70% svar Kaip gimnazijų ir specialių
mokyklų, taip ir mokijjių skai Jau visi vyskupai, išskyrus
Dabar literatūros vakaras su
besnių vietų partijos adminis
čius
yra
padidėjęs.
Šių
metų
vieną, yra areštuoti, apie
ruoštas Londone. Tikimės, kad
tracijoje .
pradžioje buvo pradėta smarki
SO kunigų buvo deportuoti ir toks vakaras čia Anglijoj bus
Dauguma žydų dabar gyvenaąpropaganda prieš vakarų įtaką
bažnyčios apdėtos dideliais
ne paskutinis, bet tuose vaka
čių Lietuvoje, atvyko iš Rusi
švietime. Vakarų autoriai
mokesčiais- vidutinio didumo ruose rašytojai yra tik didieji,
jos ir apsigyffeno Vilniuje,
parapija turi mokėti 181.000 o ne organizatoriai(atsiprašau
Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose tapo išmesti iš bibliotekų ir
rublių metams. Protestantų
Bradforde, rodos,kun.J.Kuzmickio
Žydų yra apie 14.000 ir dauguma mokymo programos, bei vadovė
liai yra išimtinai verčiami
bažnyčios
Prienuos taigi rašytojo iniciatyva pada
iš jų dirba pas rusus.
iš rusų kalbos. Dauguma mo
ir Biržuose yra naudojamos
ryta pirmoji pradžia).
Didelės gaujos benamių ir
kaip arklidės. Valstybės tar
Norėtume, kad rašytojai (o
našlaičių vaikų"(bezprizornikų) kytojų yra labai jauni, su
mažu išsilavinimu ir dėlto
nautojams, mokytojams ir kito gal ir kitokie plunksi-Įninka!)
veržiasi iš Rusijos į Lietuvą
mokymo standartas žymiai su
kių įstaigų bei fabrikų tar
pagaliau baigtų vykdyti savo
ir jie padidinu kriminalinį
menkėjo .
nautojams, yra uždrausta lan organizacinį perijodą. Litera
elementą, turintį neapykantą
Kanno ir Vilniaus universi- kytis į pamaldas. Neklausy
tūros vakaruose jie ir toliau
visuomenei, ir yra geriausi kan
_____ į MVD.
tetuose yra apie 5000 studentų mas yra baudžiamas įspėjimu,
galės dalyvauti neorganizuoti,
didatai
ba usmėmi s ir, galutinai, pa- bet organizuotų Jų laukia kiti
Žmonių nuotaika yra persunkta Vilniaus 'universitete dėstoma
’
.___ r-. .__
1 i atnrri u ir
4 v. rusų
-nnon kalbomis,
1
e. ir
4
lietuvių
šalinimu.
uždaviniai. Jų rūpesčio reika
baime ir nusivylimu. Sutemus
visos durys užrakinamos ir nie- rusų skaič-i us ten yra labai
lingas Anglijoje vis dar negimęs
is
"Newsletter
from
(
paimta
kas nedrįsta išeiti į lauką. Be didelis. Kauno universitete
Kultūros Fondas, Jie organizuoti
behind the iron Curtain”) galėtų sueiti į sąlytį su anglų
kriminalistų^sovietų kareiviai rusų yra mažokai ir paskaitos
T

N

R__ 0
ir
0 R

MŪSŲ GYVENIMASrašytojais.
IR VEIKIMAS
Be jų gal

ir knygų
leidyba čia negaus jokio akstį!
Mieli rašytojai, paskubėki

NEŽINOMIESIEMS LIETUVIAMS.
Ne
senai prireikė man kelių adresų.
Vienas kelias - kreiptis i,
Lietuvių Sąjungą. Jei tie lie
tuviai priklauso Sąjungai ir
atsiuntė savo adresus, tai ten
surasiu.
Nežinau, kaip ten iš tikro
yra su šių lietuvių organizuųtumu, bet Jų nė vienas savo ad
reso nėra atsiuntęs Sąjungai.
Šie žmonės gyvena kažkur Angli
joje ir yra niekam nepasiekiami.
BytoJ gal man prireiks kitų
adresų, ir aš vėl busiu priver
stas kreiptis į Sąjungą. 0 Ji
gal ir vėl neturės.
Todėl mano nuoširdus siūly
mas bdtQivisi savo adresus praneškime Sąjungai. Kas nėra
Sąjungos narys, tas taip pat J
tegu praneša, gal ir Jų adresų i
prireiks kam nors. Gal kas nors
ieškos labai svarbiu reikalu
tr gaus atsakymą, kad toks lie
tuvis nežinomas.
K.Plaučiunas.

TARLTa. UTINĖ PARODA LONDONE.
Vakarų Unijos (U e s t ern
Union) parodą atidarė p.
linston Churchill 17tą lap
kričio. Paroda,kurioJe da
lyvauja taip pat Lietuva,Lat
vi ja ir Estija, vyksta
■LOUER REGENT St.TEA CENTRE
jWCprie Piccadilly Circus);
įgalima aplankyti kasdien
nuo 10.30 iki 6 v.v. iki
lapkričio 30 dienos.

Per Arkivyskupą W. God
frey L is Švento Tėvo gau
ta sekančio turinio tele
grama: " Išreikšdamas savo
širdingą padėką už jūsų
lojalumo pareiškimą,pa
siųsta lietuvių Sąjuny
■fft
W
It------ TK
gos delegatų suvažiavu- l
L/
4wi
šių į metinį konferenci
ją,Šventas Tėvas siunčia
.
jums savo tėvišką,apašte- neį įvertinu iškeltas mintis
lišką palaiminimą.
ir ateityje taip pat steng
įnašai NAMU FONDUI
siuosi padėti jums jūsų didelė-p.Dilkus su šeima
-------------- —------------------------------- se nelaimėse.
£3.0.0
Iš 10 Downing Street.
p.I.Gylys
£1.8.0
Jūsų
Kristuje
... Kini eterio Pirmininko
p.V.irS.Ignaičiei
5.0.0
vardu dėkoju jums už jūsų
p.Alf.Petr auskas
1.0.0
B.Cardinolas
Griffin
spalio 21-os laišką-rezoV>estminsterio Arkivyskupas
TAUTOS FONDUI
liuciją priimtą Lietuvių
Socialiniame Klube.
DBLS Hardwick Sk.
£11.9.0
____________lietuviams Pamaldos
(aukojo: £1.10.0 J Samulis,
___ __ .
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28
d
1O
Tivnl
d. 10,30
vai.tikaityte.V.Ašmenskas,J.žauž malonų sveikinimą Sąj un 5OS . lapkričio
p _c.į° . 28
° 5'
1
v?x
Sisters of Notre Dame bažnyčiclys
,A.Juozeliūnas;po 10 šilv
gos
delegatų
suvažiavusių
:
i
h/i
■
n
b-™ -for omi
pi 1
' BIgnor
o ti» , Cneelntimni
11
—
—*1
11 R
n d.
j
j. žemaityte ,Z . Bukauskas , J .
į metinį konferenciją.Pil-prl|s panaldOs _ išpažintis.
Strackaitis ir G.Stravinskas)

Tik radau tokį storą, gal Jų koks ten profesorių
su blizgančiais guzikeis. Tas kad pradėjo vesti ir
Po Veronikos vardinių, kur Marės brolis išmušė
žemyn ir aukštyn ir vėl visaip. Gyst sukvailėjau.
Jai dantis, abiejų draugių santykiai visai nutruko
A tveda prie tokių durų ir sakė! čia pirmas kursas
ir jos nesimatė ištisą mėnesį. Ir nors Veronika pa
tik dabar paskaita, negalima įeiti. Pala ūksi t, panel
leido gandą, kad vardinių proga persivalgius! Marė
’(taip ir pasakė, panele), ir nuėjo. Kam aš galvoju
serga, tačiau nesijuto atlyginta ir vis ieškojo
lauksiu, paėmiau ir įėjau (tik gyvate Kazė pabėgo,
susitikti, kad galėtų išplūsti broliuką ir paklausti
po to ir nesisveikinu su ragana). įėjau - visi tik
kur dingo studentas. Tyčiom tad bastėsi žymiai
sužiuro, piįna visokių ir su ūsais ir be ūsų, o kam
ilgiau po turgų, ieškodama raudonos Marės skarelės,
barys kaip Šančių halė. Priekyje toks mažas tik šai
kuri, tartam nujausdama nemalonumą, slapstėsi.
kia, tik rankomis moja, čyst musų Klebonas. Mane
Ir tik visai netikėtai, palaidojusi paskutinę vil
pamatęs taip kurį laiką ir nutilo, patikau matyt,
tį, vieną dieną turguje, tarp jūros žmonių, šmėk
štelėjo Marė, kurią dabar puošė plati juoda skrybė
tik kad suskambins, kad pakils visi, kad pradės grū
tis iš kambario, kaip iš musų bažnyčios, vos nesutr
laitė, su gaidžio plunksna viršūnė je.
tino. Bet žinai mano akis, o Stasys razbaininkas n'
- Turiu tave, kumele, - apsidžiaugė Veronika
puldama ton vieton, tačiau žmonių spūstis buvo tokia našlaites nelaimei, kad jį šventa žeme prarytų.
adata, tuoj pastebėjau, kad pabė gti nori. Jau iš
didelė, kad beskubėdama pirma užsikorė ant vežimo,
- Vardan Dievo, ir kas pagaliau atsitiko - sulai kambario buvo išsprukęs, kai už skverno čiupau ir
o nuo jo atšokusi - pataikė ūkininkui ant batų.
sakau prie visįLYesi ar ne! Kur gi vietą radai, at
kiusi kvapą virpėjo Veronika.
- Ar akla padla, - stumtele jo tas net Ji pasvi
Žinai
mano
našlaites
mink
-sako
ir nori mane šalin nustumti. Lauk rankas, pa- Taigi, kad atsitiko. <
ro, bet negaišdama, metusi vos pora necenzuriškų
štą širdį, prisigretino, prisimeilino ir, ir...
kėliau balsą,
vesi ar nei Kad pradėjo rinktis,©
žodžių, akimis laike si Marės, kuri už pasisukimo
jis išgama ir raudonas ir baltas, tik pagriebė mane
dingo. Išbėgusi į erdvesnę vietą, vėl ją pamatė,
- Suviliojo...
už rankos ir į ausį; vesiu brangioji, vesiu, - ir
bet šį kartą jau nebeskubančią, bet prisiplakusią
- Bijokis Dievo, tu gali jam motina būtil
iš rūmų. Gerai galvoju, jei jau sutinkamą darysi,
prie šventoriaus tvoros.
- Kam moluoji, širdele, už mėnesio jam dvidešimt o įdomu buvo pasižiūrėti tiek Jaunimo.
- 0 kas gi čia jai užpūtė į galvą, - stebėjosi
rodos tik
Gera motinai Jei
- Ir veda'
oaš
_________
___ . porą, metų vyresnė.
Veronika tankindama žingsnį ir tartum tik dabar
tokios gimdytų, tai ir vaikų ant svieto nebebūtų.
Ki1
- Palauk dar. Jis vėl,besarmatis,sugalvojo.
,
_
praregėjusi sušuko - Ir kas dabar - tvirtai įsikibo Veronika tvoros. dieną atveda tokį diktą. Pečiai kaip jaučio, kaip
- Motina švenčiausia, Mare 1
- Taigi, širdele, visaivbūč pražuvus, tik broliu mano broliukas. Tas į mane pradžioje geruoju. Sake
- Tu gi, - cyptelė jo pastaroji atsiplėšdama
kas brangiausias užstojo. Žinai Jau buvo iš valdžios jau esu beveik teisėjas ir noriu su tavim,rūtele,
nuo tvoros ir puldama Veronikai ant kaklo, namų paleistas, taip man ir sakoiMarut, angelėlis,
pakalbėti, nuo didelės nelaimės apsaugoti. Sako,
Veronikėle, širdele, kiek nelaimių, nelaimi ų.
Tik vakar
ąžuolyne
lazdjatstok nuo šito pienburnio, Geras, sakau, pien
jei tau reikia, ąš gatavas.
‘
/
maniau neištversiu. Visi septyni sopuliai pervė barnis, kurs skaistybę plėšo, iau, sako. Jokia
rė mano krutinę. Veronikėle, širdelė, dienos nebe išploviau, dar žalia, čyst geležinė - ir nuė jęs
davė pauostyti tam razbaĮninku!, o kad nepabėgtų
žala, viskas bus sutvarkyta, Kaip, sakau, sutvrrmielos, pražuvau, kaip našlaitėlė, pražuvau čyst.
kyta. negi kunigas, mano sąžinės neužtepsi, kad
- Kas atsitiko, dūšia švenčiausia, tikrai dingai, visus jo daiktus paslėpėm ir dokumentus susikišom,
tik kelnes ir kepurę kraugeriui palikom.
dėl to paršo pragare degčiauJNesulauksit, greičiau
net kvapo neliko.
- Ir ką jis’
jajj akis išplikinsiu,nors aklas, bet turės vesti,
- Taigi, taigi - vis per tą tavo razbalniką!
- Taigi, širdele, pradžioje paverkė, o čia vėl
kur gi dėsis.Taip aš ramiai kalbu,o šitas jautis
- Visi šventieji, kokį rarbainiką.
su akiniais tik pradėjo vis labiau raukytis ir po
- Nagi per tą tavo studentą, širdele, kurs dabar broliuką nabagėlį į valdžios namus uždarė. Kad įsi
drąsino Stasys, gyvatė, tik žiūriu, tik laksto, tik ną nuduoti,o balsą tik kelia,tik kelia,girdi pa
Pas mane.
- Ką tu sakai, tai jis pas tave gyvena. - išsižio broliuko uždirbtą duoną ryja, tik ieško savo daiktų, ti prisiplakiau,girdi bernioką apgavau, ir viso- /
o apie vedybas ir negalvoja. Tu šitaip, šėtone, sau kių ten mokytų žodžių prikalbėjo,o vėliau jau ir
jo Veronika.
- Gyvena šėtonas, gyvena, kad jam ir pragare vie viena misliju. Palauki Sužinojau, kur jis ten ant policija pradėjo grąsinti.Tu mane,širdele,pažįs
ir viena vakarą, ti,kol man geruoju.aš ir prie ronos tilpsiu, bet
tos nebebūtų, ir vis per tave, širdele, vis per tave. daktaro mokosi, kur toji univerka.
kai įsiutiĮja - laikykis.Na aš ir pradėjau jam į
- Bijokis Dievo švenčiausio, taigi aš nekišau jį, .paėmusi del drąsos tą gyvatę Kazę, žinai kur pas
akis kibti.Visgi balsą skambesnį turiu.Greit jį
pati per mano vardines, visą vakarą, kaip varna tupė Urnulį siuva, nubėgome į miestą į tą uniyerką._ 0
studentų, studenčių, širdele, Ikaip bažnyčioje žmonių.prarėkia
.
u,žinai
jai jam ant kelių.
~ 4-.. Ann A A m 4-4
I, šnabžda
o VA An
..
_
_ kai man nervus
w . . _ T. paleidžia.O tas
Ir su kepurėm ir be kepurių, o studentės
tik
jautis nedalaikydamas ir užsikišo ausis,o man ne
- Kad nulipti sarmatijaus. Ant taburetes su
”
"i, kur sakau tarp tos minios ir rasiu tą razpasiduoda ir baubiairėk,rūtele,nerėk,o į kalėji
vinimi mane prieš tai buvai pasodinusi, širdele, visą šilkais
bainiką. Pradėjau klausinėti.
Vieni nežino, kiti
mą vistiek pasodinsiu už berniuko išnaūdojimą.Na
sijono užpakalį išžiodino. Taigi. Bet kas jį pas
nesupranta.
žinai,širdele,čia jau ir neišlaikiau-tokia kru- (r
tave pakvietė šėtoną. Tu širdele, pakvietei mano
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lovelę. 'xlk sulaukus sekma-

KEMPSTON

HARDWICK '/yįgĮĮĮĮĮ dieniOrsusirenkame visi kartu

D.B.L.S-gos Centrinio Skyriaus Valdybanuoširdžiai dėkoja;
rašyto jams, asmenį škai dalyvavusiems š.m.lapkričio 13 d'.
Londone,Iitėra tūrinio vakaro
programoje Stasiui Lauciui,Fa
bijonui Neveravlčiui,Stasei
Prapuolenytei,Rapolui Spaliui
ir prisiustusiems savo kurinius
Kazimierui Barauskui,Jonui Gai
liui, Vladui Šlaitui.

Orą et labora l
pasikalbėti ir aptarti bent
kokius reikaliukus apie mūsų
W. Grubinski"Tarp kūjo ir
Kaip vienos bendrą gyvenimą.
pjautuvo" atminimų knygoje api
šeimos vaikai gyvendami išsi
Turime mes D.b.L.S.skyrių,
sovietų kaLėjimus mini tokį pa
kurio pirmininkas yra p. Ra
blaškę plačioje Anglijoje,
sikaibėjimą su poLitruku. Poii
gauskas. Jis rūpinasi,kad ir
norime keliais žodeliais ap
trakas sako!
rašyti apie mūsų gyvenimą
mažiausiu daiktu Liečiančiu
- Tamsta nori pasakyti,kad
musų bendrus reikalus,negai
įedfordo stovykloje.
lėdamas troso. Pats buvęs
Pati stovykla randasi prie
Asmeniškai nedalyvavusių ra žmogus egzistuoja ir gamtoje
- Ne gamtoje! visatoje.
kadro karys, anglų armijoje,
pat Bedfordo,Kempston-Hard
šytojų kUrybą skaičiusiems Ste
- Tai yra tas pats.
wick antrašte,kurioje yra
gerai žino ir savųjų lietu
fanijai Kaulėnienei ir Algirdui
- ITe, ne tas pats. .Sakydami
viškų reikalų vertę.
prisiglaudę,septynių tautybių
Pesiui.
Mes visi priklausome Lie
išvietintieji asmens ir semia
Paįvairinusiems litera turi "gamta",viską suvedame į mate
tuvių Sąjungai, išskyrus
savo pragyvenimą, dirbdami
nę programą daina oktetui,vado riaiizmą,’ sakydami "visata”
- Visata taipgi gamta,kelis,kurie prieš porą savai
aplinkui esančiuose plytų
vaujamam Vinco Mamaičio.
čių atvažiavo iŠ naujų vietų.
Duosniai aukojusiems "Laimės pertraukė mane poiitrūkas.
fabrikuose.
- Ne. Visata tai paslaptis
Tikimės,kad jie taip pat pri
šuliniui" fantų ir visiems ki
Gyventojų skaičius siekia
- PasLaptis’ Tegu būva!
sidės prie mūsų bendros šeimos tiems kuo nors prisidėjuslėms
apie 400. Jų tarpe randasi ir Mes kiekvienas su širdies
Gamtinė paslaptis. Visos gamti
prie vakaro rengimo ar pravenės paslaptys bus iš eilės iš
tuaž vos 17 žmonių, lietuvių
noru aukojame tą mažą nario
Jis mirė Golgotoje už visų nuodėmes...
dimo.
aiškintos.
_
grupelė,išsiblaškiusi po vi
mokestį.nepasilikdami Sąjun
Skyriaus Valdyba
- Nors ir butų išaiškintos,
dirbki" Tada kiekvienas darbas
sos stovyklos patalpas.
gos skirto procento saviems
pašvenčiamas amžinybei,įpras
nieko neišaiškins. Ir.be to,
Daugumas šios lietuvių
reikalams, taip pat nutarė
minama s.
ne apie tai kalbama.
grupės vyrų yra buvę anglų
me pasiųst Sąjungai namams
armijoje ir kariavę petys
Pradedant XV amž.,pirmoji šv.
- 0 apie ką"
-pirkti bendrą auką.kuri,kad
į petį su anglų kariais,įvai
- Kalbama apie tai,kad gyve Benedikto Šukio dalis-melskisir maža,bus šioks toks ramstis sudainavęs kelias skambias ka- nant žemišką gyvenimą, butų gy pradėta išbraukinėti. Liko tik
riose Europos vietose, prieš
I riškas dainas publikos entuzi— venama amž inybe.
Vokiečius,dypukų randasi tik
mūsų lietuviškam centrui.
tai - dirbk. Ir nors tas darbas
jastingai sutiktas. Linkime
Mūsų skyriaus pirmininko
keletas,bet sugyvenimas savo
dirbamas modernišku šokiu Politrukas nusijuokė .
p.Ragausko rūpesčiu, bendroje vyrų oktetui geriausio pasise
tarpe ir tarp kitų tautybių
- Metafizika arba nonsensas.' 'viskas masėms", tačiau tos ma
kimo didinant ir tobulinant
tautinėje stovyklos salėje,
sės juo toliau, juo labiau api
labai švelnus,tiek darbe,tiek
Frazeologija!
tarp kitų vėliavų, patalpinta savo repertuarą.
plėšiamos. Dirbančių masių nak
pačioje stovykloje.
Šitoje vietoje, pabrėžiant
Publikos buvo pilnutėlė sali kalėjime sėdinčio žmogaus prin tis yra tamsi,ir tos tamsos ne
ir mūsų trispalvė, į kurią
Mes negalime pasigirti,
atkreipia dėmesį dažnas apsi ir daugeliui teko stovėti. Male cipų pastovumą,prisimintinas
pajėgia išsklaidyti n* tuščiausi
bent kokiu nuveiktu darbu,
lankęs svečias,į kurio užklau nu buvo rengėjam ir rašytojam, sąmojus apie El Greco. Sakoma, pažadai.
arba pasirodymu,nors jėgų ir
simą kiekvienas stovyklos gy kad Vakaras buvo taip entuzijas kad aplankęs jį kurią dieną dal-Kalėjimas yra baisus, ypačiai,
būtų,bet viskas yra trukdoma
del darbo ne vienoje pamainoje ventojas atsakys,kad čia yra i tingai sutiktas. Iš keletu sto 'matietis atradęs tamsiame kam kai nėra vilčių iš jo išeiti.
vyklų atvyko pilni autobusai
"Lithuanian flag".
Tačiau ir kalėjime malda pašven
ir ne viename fabrike. Beveik
baryje. Nustebusiam svečiui
ekskursantų. Ilgokai užsitęsu- didis menininkas 21 Greco atsą- čia vargą ir kančias.
Bendrai lietuvių vardas
pusė mūsiškių dirba dienomis,
sios programos visi klausė su kęs!"Dienos šviesa man trukdo
pačioje stovykloje yra malo
-Juk tai vienuolynas, ne
o kiti naktimis,kas savaitė
kalėjimas! - taip apie sovietų
nus, tarp svetimtaučių ir tarp kantrybe ir atsidėjimu,su tikta'matyti išvidinę šviesą."
keisdamiesi į kitą pamainą.
kalėjimą pasakė kalinys,sukalbė
anglų, nes iš mūsų tarpo nėra viena ar dviem išimtimis.
Tuo labiau,kad dauguma dirba
Ta išvidinė šviesa,kuri
Po literatūrinės dalies prie
kilę nė mažiausių keblumų su
jus bendras vakaro maldas ir
’akortą",kuris vargina žiau
spindėjo
rašytojui
sovietų
ka

vakarienės buvo apkalbėta orga-'
vietos administracija ar su
sugiedojus giesmę.
riai žmogų,taip kad parvažia
lė jime, buvoigyventi amžinybe.
nizavimosi
temos.
Šia
proga
bu

Jei malda pakeičia kalėjimo
vęs iš darbo skuba prisiglaus kitų tautybių žmonėmis.
vo kelta reikalas sudaryti pa
J uoza s Skorka.
vargą, Ji pajėgia pakeisti ir
Šv.Benedikta s savo ordeno
ti poilsiui į savo minkštą
stovesnį organą, kuris reprezen-.broliams
XXQlua pabrėžė
c
paprastą gyvenimą,kuris nusmaig
naują šūkį!
tuotų Anglijoj gyvenančius plunk,et laborat - melskis ir
stytas darbo,triūso gairėmis.
Serai pažįstamas skaitytojams snos mylėtojus,bei darbuotojus
R.Spalis pasirodė su jam cha
literatūros ir žurnalistikos
rakteringu feljetono žanru ir srityse.
jo "Laiškas is Anglijos"buvo
Negalima nepaminė ti ir
bene pats populiariausias pro linksmosios dalies su "laimės
gramos punktas (neskaitant,
šuliniu", gėlių valsu ir ki
B.Voveraitės kISKIO LUPA, ii i lt Centrinio skyriaus Valdybos žinoma, "laimės šulinio”).
tokiais tradiciniais pamargistruota knygelė priešmokyknimais,kurie irgi prisidėjo
iniciątyva surengtas Literatū J.Gailiaus prisiųsta rimtos
linio amžiaus vaikams.Ilius
nuotaikos
novelų
apie
tremti_orie vakaro pasisekimo.
ros Vakaras Londono Lietuvių
travo P.Osuolskis.Išleido
Klubo salėje 13 d. lapkr. pra nio atsisveikinimą su savo kraš
ATSIŲSTĄ paminėti.
leidykla "Patria".
tu
skaitė
su
dikcija
ir
įsigyve

ėjo su užtarnautu pasisekimu.
Pageidautina kad šitokį ir
The Marian,No.6 June,Mari jonų
Novelė ir Satyra. F.Nevers- nimu p.S.Kaulėnienė.
panašus kultūriniai subuvimai Vinco Ramono KRYŽIAI,romanas, mė nesinis iliustruotas žur
vičiusskaitė ištrauką iš nove
batų dažniau rengiami,kur tik antra’s papildytas leidimas.Iš nalas (anglų kalba). Leidžia
Poezija. Lyrika, panašiai
lės "Priešai". Jo geraširdiškas
Tėvai Mari jonai,Chicago,USA.
sąlygos leidžia,nes jie įneša leido Leidykla"Patrią"
kaip
kamerinė
muzika
,
nelengvai
jumoras,vaizduojąs provincijos
Lithuanian Bulletin Nr.8-10,
labai
daug
įvairumo
ir
naujų
P.Orintaitės
MARTI
IS
MIESTO
,
yra perduodama didesnei audito
kampelio nuotaikas ir tipus
novelės.9Č psl. Išlei do "Patri 11 dokumentinės medŽiagos rinkigerų minčių. Londono ir apy
visus nukėlė į seną Lietuvišką rijai, ypač kai klausytojams
nys.Leidžia
linkės lietuviai ilgai su
Dr.K.Griniaus ATSIMINIMAI IR
.....................Amerikos Lietuvių
“
poezija yra retai girdimas da
ha žp ytka Jin į, tuo Labiau kad p.
malonumą minė s pirmąjį Lite MINTYS 1,300 psl. Išleido
Taryba.
lykas.
Visgi
ir
šio
žanro,tai
Neveravičiaus skaitymas pridyg
ratūros Vakarą šioje vietoje, "Patria".
rimti,tai žaismingi motyvai
sta jo pLunksnos aštrumui.
nebuvo abejingai priimti. Savo davusį jiems progos ne tiktai Kazio Braduno VILNIAUS VARPAI,
sonetai.27 psi.iliustravo
poeziją skaitė S.Lauciuj,kuris pamatyti ir išgirsti,bet ir
pasimatyti bei pasikalbėti
f
MANCHESTER!O LIETUVIU
L.Vilimas.Išleido "Patria".
PADĖKA
taip pat pravedė ir programą,
J
KLUBAS
Stepo Zobarsko GANYKLŲ VAIKAI
užbaigdamas senu linksmu motyvu • šita, taip sveikintina proga.
(S)
novelės jaunimui, antro ji laida D.B.L.S-gos Herrison-Godmanstol/v'( Lithuanian Social Club )
"Perleidau metų apie šimtą kokį •
108 psl.,iliustracijos D.Tara- ne skyriaus pirmininkui p.Alf.
J
ADRESAS
Datyriau būdą moterų visokį".
Pilkauskui, sekretorei pJIJtabildienės.Išleido "Patria".
S.Prapuolenytė
skaitė
453,Rochdale Road,
tijošaitytei.kun.Petraičiui ir
SALTį IR
Stčpo Zobarsko PER ŠALTĮ
apie
rudens
grožybes,
V.Slai
to
Manchester -9
CENTRINIO SKYRIAUS VALDYBOS
visiems Herrlson ir GodmanstoVEJĄ, antroji laida.42 pusi,
prisiųstas
eiles
skaitė
p.Kau(įėjimas iš Norton St.)Iš
nutarimu Literatūros Vakaro
iliustravo P.Osmolskis.Išleido ne lietuvėms -lietuviams,prilėnienė ir K.Barausko - p.
miesto,nuo Cannon St..pa
pelnas
sldėjusiems prie mUsų vestu
"Patria".
Pesys.
siekiamas autobusais 17,
12.12.0
Stepo Zobarsko AUŠRELĖ elemen- vių suruošimo,tariame nuošir
Koncertinę
dalį
(kas
gali
17x ar 63 (bilietas kaštuo
paskirtas Sąjungos Namų
dų ačiU.
torius.137 psl. Iliustravo
apseit be dainos) atliko p.v.
ja 1 peną).
Fondui.
D.Tarabildienė. Išleido "Ka
Angelė ir Leonas Pemavai
Mamaičio vedamas vyrų oktetas.
trie- .

Literatūros

Vakaras

LONDONE

virta neteisybėlBe rūtų likau, visi į mane spiaudo
prižiūri, nuo savęs nei žingsnio.Dabar abu pas kle
pragaras ir velniai manęs laukia,o tas gyvatė
boną, norime vestuves kelti.
drįsta tokiais žodžiais tyčiotis.Nepajutau,kai
-Taip greit'.
šokau jaučiui į akis.O žinai akiniais,trapūs,nu
-Negalima,širdele,kitaip.Broliuką vėl tuoj paso
mečiau, sudužo.Riksmas,triukšmąs.Baubia,kad nedo
dins.
vanosiąs.0 čia dar įlėkė niekšas Stasys,kurs pa
Veronika net virpėjo iš pavydo.S4ai tau vardi
sislėpęs išeinamoje tūpėjo.Abudu rėkia,puola, o
nės ir dešimt litų išlaidų.Tyčiom pakvietė studenaš našlaitėlė,broli ūkas nabagėlis sėdi.Kas mane
kad galėtų prieš Marės brolį pasigirti,o iš to
vargšelę gins.Bet ne,manau,nepasiduodi u .tegu
viso pelnas,kad danties neteko ir vyrą Marei parū
sušaudo.Aš į virtuvę,capt už kirvio,šast į kam
pino,ir dar kokį-daktarą.Net tamsu akyse darėsi, juk
barį,o visa degu,tiek tie liucipieriai nervus
ir pati turėjo kambarį.Ir didelė ašara nuriedėjo,-'
išdraskė,rodos tėvą motiną užmuščiau,o ne tik
tai tik apkabinus Marės kaklą kukčiodama prašvebeltuos šėtonus,o pati nesavu balsu staugiu iš įsiu
džiavol
timo,ir į tą jautį.0 tie bėgti aplink stalą,už
-Našlaitė tu mano našiaitė,visi tave skriaudžia.
kėdžių,o iš baimės ir greitumo ir duių neranda
Staiga pasigirdo aštrus švilpesys ir atsisukusios
Stasys vėl kažkur dingo,po sofą rodos palindo.0
pamatė broliuką mojantį iš klebonijos.
jautis tik bėga baubdamas ir atsiprašjmėdamas,
-Širdele,mane šaukia,-ir,betaisydama gaidžio
girdi,jis pats būsiąs liudininkas,turės Stasys
plunksną,dingo už geležinės tvoros.
vesti.Šiaip taip ijis mane nuramino, kitaip die
Veronika nesi judino.Kojos tartum priaugo prie
važ būčiau kirtus.Sustojau,tik sunkiai krutinę kil žemės,tik galvą,priplojusį prie virbalų,nukreipė į
noju,bet ir jautis daugiau nebaubia,tik nušluostęs
kleboniją ir laukė.Laukė ilgai,valandą ar dar ilgė
prakaitą,sūdėjo kuo greičiausiai popierius į portfe liau.Tik pagaliau plačiai atvirtko durys ir pirmas
lį, su kuriais mane gąsdino ir pro duris.Tarp
durų išgarmėjo broliukas,paskutinė Marė.Veronikos saka
atsisuko ir sako jai išlindusiam gyvatei Stasiui.
lo akys tuoj pagavo,kad broliukas linksmai švilpau
Kreipkis pas dvasiškius,pas rabiną ar kitą,nes čia ja,© Marė besišypsanti ir tik studentas atrodė susi
tik antgamtinė jėga gali paveikti,ir pro duris.
0
sukęs kažkaip pusiau šonu į broli ūką,karts nuo kar
žinai velnias jis man patiko,tai ne toks mlia mlia to į jį dirstelėdamas iš po studentiškos kepuraitės.
Stasys.Prisiminiau .,kad sesuo ieško nuomininko ir
Tačiau ir jis buvo pasikeitęs.Veronika būtų nėpažišust vytis
išeinantį.Vos pasivijau,nes mane pa nus.Net švietė nuo jo.Kelnės tartum peilis,batai tik
matęs žingsnį buvo pridėjęs.Pala,sakau,ar kambario, maudė saulę net akis raibino,švarke Žuvusios visos
neieškot.pas sesulę Stefą yra toks.Jis man,kad že
turtingiausios dėmės - tartum naujas.0 kepurė,kuri
mai nusilenkė,o akimis tik dirst į kirvį,kurį iš
pirma priminė baltį katiną vos išsikapsčiusį iš ka
greitumo buvau pamiršus palikti ir sako man taip
mino, dabar spindėjo sniego baltumu,tartum pirmą kar
mandagiaiiširūdngai dėkoju,kol kas nereikia,kai už tą jis ją būtų užsidėjęs.Ir jei anksčiau tualeto ne
simanysiu vestis,tada ateisiu,sakiausiu.Grįžtu at sklandumai teikė jai drąsos,tai dabar tokiu ponaičiu
gal,© tas supranti razbaininkas Stasys kukčioja
nuo jo nešė,kad džiaugėsi,kai lengvai linktelėjęs
kaip piemuo.Ką tu jam dabar darysi.Visas pyktis pra likosi su Mare,o prie jos priėjo tik Antanas.
ėjo,© virtuvėje kaip tik pietus viriau.Pašildžiau
Tas,tartum pamiršęs audringas vardines,paskandi
pieną,pakišau tegu laka biaurybė.Ilgai muistėsi, vai no jos ranką savo letenoje ir iškilmingai pabučiavo.
dino.bet paskui,pagėręs sudribo lovon ir knarkė iki
-Rodos mėnesį nesimatėm,Veronika.nusipenėjai kaip
vakaro,o vakare lovą paklojau ir vėl,vėl jis mane
telyč ia per tą laiką.
aašlaitėlę,supranti,reiškia ...
-Kurgi jau nusipenėsi,-gailiai atsakė Veronika
-Suviliojo !
stengdamosi kiek švebeldžiuoti ir labiau praverti
-Suviliojo,begėdis.
burną,kad matytųsi tarp dantų broliuko iškulta sky
-0 dabar kas.-sustingusi nekvėpuodama teiravosi
lė,- visą savaitę kraujais spiaudžiau ir net dabar
Veronika.
bloga.
-Matai,širdele,broliuką nabagėlį iš kajėjimo iš-0 kas gi tau atsitiko,-su užuojauta net pasilen
■ leido,vėl jis mane našlaitėlę gina.
kė broliūkas,papūtęs į ją svogūnais.
J
-Tai ar ves ar ne.
-Pats gi palaiminai su delnu,kai šokau tėvą gin-Tai kaipgi,širdele,manai.Turi vesti.Broliūkas
|ti,ar jau pamiršai,Antanai.

-Kaip Dievą myliu neprisimena.Mane pati taip bu
vot pavaišinę su bonka per galvą,kad...
-Ką jau bekalbėti, širdele,-pertraūkė iš paskos
Marė,-jau tavo vardinės,kai šunų veselija; kelios
silkės ant stalo ir svečių suneštos litrinės,su ku
riomis paskui mums mėginot galvas skelti.
-Motina švenčiausia,-net sustojo iš apmaudo Ve
ronika, -ką tu,-bet broliukas spūstelėjęs pusiau
pertraukė!
-Užčiaupi savo gražias lūoytes,Veronika, kai išger
sim pasiginčysim-sasai aš nemėgstu.Tuoj bus proga;
sesuo išteka už daktaro,atvesk ir tėvą,turiu dar su
juo sąskaitą.
Vestuvės
raminančiai paveikė Veroniką ir tik
klastingai prašnabždėjo!
-Tik,Antanėli,ar jis bus kada daktaras,žinau
daug dar metų.
-Nesirūpink,dūšia,mes jau su sesule padarysim iš
jo daktarą,norės ar nenorės,-ir jis vaizdingai paro
dė savo jaučio galvos didumo kumštį,-matysi,padary
sime.
Tuo tarpu Marė sustojo.
-Širdele,mes jau į kitą pusę.Daktarui portfelį
reikia nupirkti,-ir bekalbėdama patraukė otasiui
aukštyn kaklaraištį,nubraukė užsižiopsojusią dulkę
išlygino švarko atlapą-visokių mat reikalų.Tu .An
tanėli, ir nosinių paimk,ba visos daktaro rankovės,
prisimeni kokios buvo.
-Pas Leipų eikit, pigiau leidžia,-pa tarė Veronika
Broliukas tik garsiai nusikvatojo!
-Po krautuves vaikšto tik kurie pinigus nešioja
vietoje galvos,žinai aš atvirkščiai.Dėl to ramiai,
dūšia.miegok,na einam daktare,-kreipėsi į studentą
kuris baimingai atsisveikinęs,susisukęs kaip kūdikis
nusekė broliuką.
-0 aš,širdele,pietų gaminti,žinai dabar viską ati
duodam tam razbainikui.Pati nevalgau,broliukui,ba
landėlių!, neduodu, bi tik tam begėdžiui skanesnį kąs
nį.Ir vis kad tik mokytųsi,biaurybė.Na tai bučiuo
ju, širdele.
-0 kaip su suknele.Ar kuri iš senųjų tiks,ar nau
ją...
-Sena bus gera,širdele,sena.Baltą žiurstą as pa
ti tau duosiu.Matai bus Stasio draugai-daktarai.Rei
kia parodyti,kad iš geros giminės esame.Tam būtina
tarnaitė.Jau baltą žiurstą aš tau duosiu.Na skubu
skubu,širdele,kitą kartą pakalbėsim.
Ir nuskubėjo.
Ištrauka iš jumoristinio romano
"ATGIJUSIOS SIELOS"
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4- MONTREAL,Amerika yra pasiruo- Kitus buv.karo vadus mirties
Susi prieš sudarius Atlanto pak bausme.Dar 18 kaltinamųjų
tą suteikti karinę pagelbą Va

nuteista ilgalaikiu kalėjimu

karų Europai.Pirmiausia Vakarų

«

i#

4.
PARYŽIUS„Amerikos ambasadoj? į?
sąjungos valstybėms būsią pa
♦.
——><
. _
-n
ii
o—3 „.u
*j
siųsta Kanados ginklų.Galvojama ries Maskvoje P.Bedell Smith
matėsi Berlyne su JAV-bių
taip pat pasiųsti į Europą Ka
gynybos sekretori am P.Forresnados kariuomenės.
taįį ir sekmadienį atskrido
į Paryžių,pasikalbėti su p.
4* FRANKFURTAS .Amerikos zonos
Marška11!u.
gubernatorius gen.Clay įsakė
Amerikos karininkams boikotuoti 4- BOMA.Dviejų metalo fabrikų
a
bolševikų revoliucijos šventę
darbininkai prie Neapolio ir
nepriimant pakvietimų į Sovie
Genujos užėmė fabrikus ir už
tų misijos suruoštą minėjimą
sibarikadavo.Dūlis darbininkų
Franfurte.Svečių tarpe nebuvo
buvo atleista iš darbo dėl
nei vieno anglo ir tik vienas
darbo stokos.
prancūzas.
4. KANKINAS.Didžia us i ame mūšyje, 4* LONDONAS .Britanijos min
kuris vyksta dabar Kinijoje,da pirm.p.Attlee buvo Parlamen
Lyvauja vienas milijonas karinete užklaustas,ar jis nenorė
menės.Komunistai metė į frontą tų kreiptis į Prezidentą Trumaną ir marš.Staliną susitar
prieSuchow 500.000 vyrų, ir
ti dėl trijų lyderių pasima
tymo .Parlamento atstovas p.
Austin pasekė,jog būtų lo
giška,kad didžiųjų valsty
Hn&ihar
bių lyderiai susirinktų ir
pabandytų išspręsti proble
mas,pries kurias atsidūrė^
pasaulis.P.Attlee tą pasiū
Changchun
lymą atmetė,pereikšdamas,ked
taikos problemos turėtų bū
( JEHOL
ti diskutuojamos Jungtinėse
QOL/A
Tautose ir turėtų eiti kitai:B
įprastais keliais„"Nemanau,
kad būtų naudinga bandyti
pakeisti juos kokiu ypatin
gu pasimatymu",
Tuo pat laiku pranešama
iš Vašingtono,kad gandai apie
būsimą Trumano-Stalino pa
simatymą neturi jokio pagrin
do .P.Trumanas neturi jokio
jnoro vykti į Maksvą.Jis yra
■ v\a .v' „
SCALE Of MILLS—.
100
200
300
“
N
Keletą kartų sakąs,kad bu
ARLAi C0M7AOUED lĮ
Į
tų malonu matyti Staliną
J Į___ I
Vašingtone.Bet nėra jokių
TOWNS HELD BY )
ženklų,kad Stalinas butų
GOVERNMENT J
CHEKIANG
^pasiruošęs tokiem žygiui.

, v

Kathleen Brown
ir tėvai
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DHLS Halifax Sk
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p.LEONUI

BARNAVUI
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DARBO

MINISTERIJOS ATSAKYMAS
į SUVAŽIAVIMO PASIŲSTĄ
REZOLIUCIJĄ
1
Lietuyį”_Nr. 44_į66)J_

Gerbiamas Tamsta,
Darbo Ministeris prašė manęs atsakyti jums į klausimus iš
keltus spalio 22 d.laiške.
,
Biuo laiku turėjo jau būti paaiškėję,kad Europos Savanoriai
Darbininkai nebuvo atgabenti į šį kraštą ribotam.
laikotarpiuj
bet, jei jų elgesys bus geras,nuolatiniam apsigyvenimui.Kontinei
to registracijos punktuose Westward Hol schemos biuletenyje
pranešama,kad"išgyvenę D.Britanijoje 5 metus,darbininkai atvajž ziavę pagal šį planą, turės teisės prašyti britų pilietybės".Paji naši informacija paduodama Centrinio Informacijos Biuro išleisĮ? toje knygutėje,kurios tikslas suteikti E.V.W. bendras žinias
‘*'*1 špie gyvenimą šiame krašte .Knygutė pavadinta "Kaip apsigyventi
^Britanijoje" (To helo you settle in Britain).Ji atspausdinta
% keliose kalbose, įskaitant Lietuvių, ir už poros savaičių bus gaE Lima gauti kiekvienoje Darbo Ministerijos įstaigoje.Aš nerė
kčiau, kad jūs patartumėte savo organizacijos nariams įsigyti po
vĮjegzempliorių to leidinėlio.

«____________

A

___ ,

____.___

Paliečiant EVWs Leidžiamas darbo sritis,vyrų atveju D.Briįtanijai reikalinga padidinti fizinių darbininkų skaičių žemės
Godmanstone Hostelioflttkyje,anglies kasyklose,geležies, ir
tekstilės pramonėje,skalbyklose, kai kuriems namų ruošos dar
lietuviai
bams ir ligonių priežiūrai.Kiekvienas EVWs registruodamasis
darbams pareiškia,kad perskaitė ir suprato šio plano taisykles
išdėstytas rašte,ir kad jis sutinka priimti tą. “ darbĄ,kurį
pA-ri nks Darbo ir Tautinės Tarnybos Minister! ja. Tačiau, reikia
paklaustas korespondentų,ar dėl pažymėti,kad skirstant į darbus nebuvo apsiribota vien tik
rusų veiksmų Vakarų sąjunginin aukščiau išvardintomis kategorijomis ir iki šiol keletai tūks
kai mano panaudoti naikintuvus, tančių EVWs buvo leista dirbti kitose šakose.Nedideliam EVWs
transporto lėktuvų apsaugai,
atsakfei’AŠ peržengsiu tĄ tiltą, skaičiui,kurie turi pav., daktarų ar dantų gydytojų kvalifika
kai prie jo prieisiu. Mes esame cijas, taip pat ir tiems .kurie pasižymi ypatingais gabumais
pasiryžę palaikyti oro trans
ar patyrimu kitose profesijose,buvo suteiktas toks darbas,
portą."
kur jie gali panaudoti savo gabumus arba specialias kvalifi
kacijas .Kreipiant dėmesį į tautinius interesus ir vengiant
pakenkti britų darbininkams ir toliau bus atsižvelgta į EVW
4* uONDONAS. Britų Žemesniems
pareikštą norą perkelti jį į tokiam darbui,kuriam jis turi
Rūmams svarstant naują Autostradj specialias kvalifikacijas ir patyrimą.Tačiau,reikia suprasti,
statybos įstatymo projektą,iš
kad svarstant tokius prašymas paprastai turi būti atsižvel
publikos galerijos pasipylė atsi giama į visas, dalyką liečiančias,aplinkybes ir šiuo metu,ka
šaukimai,spausdinti raudonais ir da šio krašto svarbiausios industrijos šakos kenčia dėl dar
juodais dažais; "Pasiruoškite
bininkų stokos, pažadėjimas,
žadėjimas, kad tokią
tokių perkelinių bus padaryt
padarytas
invazijai 12.12.48."Vėliau iš
didelis skaičius bDtų tolygus kėlimui neįgyvendinamų vilčių
taleri jos buvo išvesta vid.amMes ypatingai rūpinamės,kur tiktai įmanoma,kad EVW turį
iaus moteris.
giminių šiame krašte galėtų dirbti arčiau vieni kitų,ir šiuo
4* LONDONAS.Žemųjų rūmų atstometu svarstome didelį skaičių pareiškimų,kuriuose ištekėjusios
V8s P.Pritt parode Perlemente
moterys prašo leisti drauge apsigyventi su savo vyrais.Tos mot
pamfletą spausdintą Vokietijo
rys atvyko dirbti savo noru su sąlyga,kad dirbs bet kurioje
je ir platinamą viename Lancan- Darbo Ministerijos paskirtoje vietoje.Nors šiuo metu leisti
shire angliakasių
.
joms palikti pagrindines industrijos šakas yra žymus nuostolis
tiek pat vyriausybės kariuorae- 4. BERLYNAS.Sovietų komen
bendrabutyje,kur gyvena 450 Euro
Bės gina svarbias pozicijas
dantas Berlyne gen.Lukiašen- pos savanorių darbininkų. Spausdi daugelį atvejų su perkėlimais sutikome.Nuo šitokio darbų kai
tik 200 mylių nuo Kinijos sos ko perspėjo Anglų ir Ameri
hyje.kurį atstovui prisiuntė ben taliojimo ypatingai nukenčia tekstilės pramonė ir todėl mes
tinės Nangnngo.Kiniečių komu
kos komendantus ,kad visi
■turėjome nustatyti, kad
perkėlimas kitų giminių.kaip tai,
drabutyje dirbąs jaunas anglų
nistų grupės užfrontėje jun
lėktuvai.kurie išskirs iš
komunistas,esą šmeižiama Sovietų seserų,negali būti leidžiamas.
giasi ir kelia nerimą gyvento koridoriaus ribų,bus pri
Isąjunga. Vyriausybės atstovas
Bu Vokietijoje pasilikusiems giminėmis,kuriuos buvo paža
jų tarpe.Visur trūksta maisto
versti nusileisti Sovietų
'atsakė ,kad tokia propaganda
dėta atvežti į šį kraštą ir kurie tebelaukia perkelimo,šiuo
ir kyla kainos.Iš Šanchajaus
zonos aerodrome.Sovietų ko (yra nereikšminga ir atstovo iš
metu padėtis yra tokia, kad jei čia gyvenanti j i suranda patal
minios alkanų kiniečių ver
mendanto laiške buvo nuro
keltas klausimas tėra "audra
pas jiems apgyvendinti,jų atgabenimui jokių kliūčių nedaroma.
žiasi į traukinius,norėdami
dyta eilė išskridimų iš ko
arbatos stiklinėje".
Ministerijos
žinioje esančiuose šeimų bendrabučiuose vietų
pabėgti į saugesnes vietas.
ridoriaus ribų ir prašyta
Maitinimčskaičius
yra
labai ribotas ir visur jaučiamas didelis namų
4*
Musų
maisto
normos.
1
"nepageidaujamoms
peseky
J 1 O '-'’C'
W
*------___________ ____________
,
’ ----trūkumas neleidžia to skaičiaus padidinti.Ir toliau
Ministerija
pranešė,kad
nuo»
LONDONAS.Bri tani jos Parlameį-mįms išvengti" imtis reikareikš
lapkričio^Sl dienos iki gruodžiustsižvelgiant į surastus butus,giminių atvežimas bus tęsiamas,
tu! yra patiektas Civilinės Gy-~'ngų priemonių,kad Ameribet tenka apgailestauti,kad negalime nustatyti jokios tikslios
5tos dienos bekono norma bus
nybos įstatymo projektas,kuriuc kos bei anglų lėktuvai lai
sumažinta iki 1 uncijos (28 gr. datos,kada
.
šis _perkelimo ir įkurdinimo darbas
___
bus
______
užbaigtas.
w__
numatoma įsteigti keturias mo kytųsi koridoriaus ribų.Ame
savaitei.Vieton sumažinto bekonlo^®^^į čį kraštEįgiminių kategorijų praplėtimo klausimas
kyklas instruktoriams paruošti. rikos komendantas g. nGailey
■'liečia nė vienus EVws.bet ir visus kitus Britanijoje gyvenant::
Civilinė Gynyba bus suorganizuc-et;s«kydamas pareiškė,ked vise bus duodama už 2 penus mėsos
užsieniečius..-astarąjį klausimą sprendžia Vidaus Reikalų Mini:
konservų.Gruodžio
19
dieną
be

tasavanoriŠku pagrindu ir bus
et
atsakomybė
kris ant Sovietų
teris.
apmokyta gynybos prieš visus
valdžios,j eigų kokia žala bus kono nonaa grįš prie 2 uncijų
Su pagarba.
savaitei,bet jos užlaikymas
naujus ginklus.su atominiais
padaryta lėktuvų įguloms ar
G.E.Bali
priklausys nuo pristatymo iš
imamai.Civilinei gynybai vado lėktuvams ryšium su Sovietųužjūrio.
vaus, kaip ligi šiol,Vidaus
ve iksmams.Gen•Clay
Reikalų ministerija,ir ji tamp
rial bendradarbiaus su Karo
Ą. 4. Ą į. ■$■ 4‘ •»4‘4*4~44
ECCLES (MANCHESTER)
ir Aviacijos minister!jomis.Ka
Lietuvių Sąjungos Skyrius
da ng ima narna , kad būsimas karas
lapkričio 20 d.
palies visus krašto gyventojus,
THE "PHOENIX" CLUB(Europos sa
Baltrušaitienė Marija gim.
keičia savo adresą ir persi
(šeštadienį)
tai civilinės gynybosturės mo
vanoriams darbininkams)
pa
17.II.1897 .Rupeikiuose.Ra
kelia į naujas erdvias,patoruošia
kytis visi,kas gali.
seinių apsk.;gyv. ( 20 ) Fagias patalpa si TRENT BRIDGE
VAKARĄ, kuris bus
SCHOOLS,FRAZER ROAD.Nottinllinlastel Emigration Centre
Vinton,Catherine
St.
anglų
4-MASKVA. Buv.Sovietų atsto
gham(nuo 19 d. lepkričio.)
Block 13/9.Germany.British
parapijos salėje.
vas Saugumo Taryboje Gromyko Li ur.planą;
Zene ,
PROGRAMOJE - tautiniai
tapo apdovanotas Raudonosios
ieško sūnaus Baltrušaičio
Vėliavos darbo ordinu už "nuo $ šokiai ir dainos.
Prašome pasikviesti draugus
■Alberto gim.13.11.1927.PaminS Po programos -šokiai,
pelnus diplomatinėje tarnybo
į šitas na ujas,geresnes
tuvy.Raseinių apsk.
i'
PRADEDA - 7 vai.
je”patalpas.
Vakaro vieta iš Victoria
CHIN Baler (garadis) ,pasK.utin
c autobusų stoties pasiekiama
•t LONDONAS.Marš .Montgomery
grįžo iš kontinento,kur tarėjo £ autobusais 9,16 ir 66 (išZARASIŠKĖS-IAI, UUSETIŠKĖS-IAI," žinomas adresas:Skuodas,LieTHE
lipti Brown Cow sustojimo
pasitarimus su Olandijos ir
rašykite savo kaimynui. Prisi tuva; CUViiS Cila,gimusi 1911
tj vietoje).
Kaune.paskutinės žinios iš
Belgijos karo vadovybėmis.
PHCENIX
minsime savo gražią,pavergtą
Kvietimai_gaanam! CLUB
ir kenčiančią Tėviškę,gimines, St.Gilles;DIMSA Juozas,pas
4* ATĖNAI „Gra iki jos koalicinis § Lietuvių Klube ir prie
bendrus pažįstamus,kovojančius kutinės žinios iš Ręppov.Fal
kenberg/Pommern; DIKŠIAirs Pe
į
įej imo.
kabinetas atsistatydino.Ka
brolius,seses. Pasidalinsime
ralius Povilas naują vyriau
pergyventais vargais,dabarties tronėlė .paskutinės žinios iš
sybę sudaryti pavedė ligšioli
bei ateities rūpesčiais. E.V.W. Re±.pov,Felkenberg/Pommern;
DI SKIN Rochomo Liachus , ižveš- '
niam užs.reik.idinisteriui
Hostel Debach,Woodbridge,
Tsaldariui.
Suf fo Ik, Mr. U. A. (Building Gang) .tas iš Lezdi j ų; DOBKIVAITA Sa ,
rah,gitn.9.4.20 Geiaelų.pasku- I
tinės žinios iš Alphose.Hot•f* MASKVA.Sovietų ministerių
puslaikį 19;il,
Lapkričio lid.įvyko Londono
Jokūbas Bartkus gyv.Canadoje
tat;DROBAVICIUS Jonas,girnas
tarybos nutarimu,generalinio
Stalo
Teniso
pirmenybių
rung

ieško
Milašiaus
Vilimo
ir
Ge

Antrojo
puslaikio
pradžioje
1910 m.Lietuvoj e , p aso t inė s
štabo viršininkas marš.Vasi
tynės tarp vietinio lietuvių
amerikiečiai neparodo didesnio čienės Marijos.Rašyti V.Timožinios iš Marienburg;DROBalevskis atleistas iš pareigų
klubo komandos LITHUANIANS I
šenko,Y.M.C.A.Hostel Station
pasipriešinimo ir po dešimts
VICIUS Alfonsas.girnas Lietu- :
nes jis buvęs "perkrautas
ir ’"ĖST HAW DEAF (nebylių in
minučių rezultatas buvo pakel Rd.,Tadcaster.Yorks.
voj e.paskutinės žinios is Ha
darbu".Jis paliktas antraei
stitucija). Buvo žaista sve
l
VCLiraU Q.111CL1L.1Otas iki 37115.Vėliau
amerikie- ’
rienburg;DROBAVIUIUS Agne gim
lėse Ginkluotų pajėgų vicečiuose ir laimėta rezultatu
čiai tolimais metimais .snšvel n i n f PAIEŠKOMI.
Lietuvo je ,pask.žinios is Ma
ministerio pareigose.Gen.
Adolfas Gečys, buvęs Market
8il.Techniškos
rungtynių
pa

iki
39L24
bet
vilties
jiems
jaui
ri enbur g; DRŪYAĮJ Lilie gira.
ątabo v-ku paskirtas pulk.
Harborough;Liudvikas Pavilonėra
ir
greit
rungtynės
baigiaD
sekmės;
Lithuaniansl-Andriuš29.3.31 biauliuose.paskutines
Stemenko,kuris tuo pat lai
nis,Stasys Šokas ir Jonas
kevičiSs(3),Bušmanas(3),Razmi- mos rezultatu 49'. 32.
žinios iš S tut th o f; DUNDI T< B
ku pakeltas į generolas.
Baziukas-visi
trys
buvę
imant domėn,kad Tauras neturi
nas(2);West Ham Deaf-Hampton
Marija,gim.l7.4.17 peak., žlMalvern Wells.Prašomi at
(1),Lilley (0 ), Davis( 0 ).
savo aikštelės ir į rungtynes
nios iš Wahlitz.Magdenburg
4* TOKIJO.Tarpiautinis Karo
siliepti į;Lithuanian Lega
Iš keturių rungtynių laimėta
atvažiuoja po visos dienos
apsk. ; 'ŽD3I3NIS Alena,gim.
Tribunolas nuteisė buv.Ja
tion, 17 Essex Villas,London
3,
pralaimėta
1
ir
tuo
budu
darbo
tolimus
nuotolius,kaip
1909 Rygoje,ižvešta į Vokie
nonį jos min.plrra.Tojo ir 6
W.8.
laikomasi diviziono lentelės
pav.,70-80km.,žaidėjai parodė
ti ją;SINAGYTA Brone,25 m. am
pradžioje. (V.R.) ■
didelę sportą,gražius metimas
žiaus paskui.žinios is Šiau
RŪTOS
uRAUGIJA
ir staigiais prasiveržimais
1 l AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
lių ir iš Wessesburg epax.
š.m.lapkričio <.1 a.(sekmadienį)
pralauždavo priešo gynimą, už
Pedeborn/Westf alien; AISENir Kontinento siuvėjai tu
TAURAS
U.S.N.
HENDON
49;32
LONDONO LIETUVIŲ KLUBE
Taurą žaidė; Adomavičius (19), ' ri didelį pasirinkimą geriau BARG Yankel,19 m. emž.pask.
(19; 11)
Bušmanas (7),Razminas (11),
* sios kokybės medžiagų. RŪBAI
rengia
žinios iš Šiaulių; SNDLALIS
Lapkričio 9 d. įvyko Londono Leichmanas (6),Andruškevičius
PASIUVAMI pagal pageidaujamą Jonas,gim. 17.9.44. SchneiKrepšinio pirmenybių rungtynės, (0). Sekančios Tauro rungty
4
demuehle>je,pask.žinios iš
stilių.Pristatymas užtikrin
susitiko Tauras su USA
nės bus su Polytechnic lapkr,
Bus suvaidinta įdomi Komeaija- kuriose
Halberstadt.
tas 4-6 sav.laikotarpyje.
Hendon(JAV Laivyno misijos tar 24d.trečiadienį 7.30 v.v. Po
"Kuprotas Oželis"
Jie patys ar asmenys žiną
MAURICE,
nautojai)
lytechnic gymnasium salėje,
jų
dabartinius adresus prašo
9.
BURTON
ST.
NOTTINGHAM
Dainuos Londono Lietuvių Choras
Po teisėjo švilpuko amerikie
mi atsiliepti- I.R.0.Inter
(telef.40832) arba
Visi kviečiami atsilankyti.Pra  čiai tiksliais metimais jau veda 309,Regent st.W.l.Artimiausia
požemio stotis; OXFORD CIRCUS.
national Tracing Service H-i
12.NEWLAND , LINCOLN
džia- 5 v. v.
6; O.bet lietuviai susiima ir
V.R.
(16) Arolsen,Kr.Waldeck,b.
(telef.Lincoln 10949)
gražia, sparta bei tiksliais
įėjimas
2/6
Kassel,G e r m a n y.
Pusė pelno skiriama Klubo nauda'mėtymais pelnytai laimi pirmą
by communists
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