/ lietuves
nreie.i
1 ■

DIDŽ.BRITANIJOS LIETUVIŲ SAVAITRAŠTIS
LEIDŽIA DIDŽ.BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGA.
PRIEŽIŪROJ RED.KOLEGIJOS REDAGUOJA A.J.
KAULĖMIS. REDAKCIJOS ADRESAS - 2,LONDON
MEWS,LONDON ST. (PADDINGTON),LONDON W.2.
Telef- AMB 6195. Prenumerata-metams-12 šil.
6 mėn-7šil. 3 mėn-4šil. Skelblmai-paieškojimai-eilutė 6 penai.Sveikinimai ir užuo
jautos (vienos skilties)-5 šil. Atskiras
Nr. 6 penai.

49(71)

II METAI

1948. Gruodžio 2
iŠ'.

Kontrastų politika
NESUTIKIMAI VAKARUOSE. ITALIJOS KOLONIJOS. ATLANTO PAKTAS

A i

r

i

j

o s

IŠSILAISVINIMO BYLA

LR VAKARU EUROPOS VIENYBE

ar Britanijos .Mat sovietai siūNereikia stebėtis,jei ir
Airijos Parlamentas priėmė doje ir kitur imperijoje,skai todėl,jok karūna yra surišta
tarp draugų kartais pasitaiko lo visas buvusias Italijos ko- vyriausybės
su istoriniais prisiminimais,
pasiūlymą panaikin tėsi Britanijos piliečiais ir
nesklandumų,kivirčų bei nuomo lonijas grąžinti jai.
kada mūrija buvo valdoma Angli
ti.taip vadinamą,Užsienio Rei naudojosi visomis gyventojų
Britanijos
nusistatymas
konių skirt urnų.Kitaip ir būti ne
kalų Aktą,pagal kurį,Anglijos privilegijomis.Lygiai kaip Ai jos, ir vyriausybė ikano.kad nau
gali. Juk vakarų Europa suside lonijų klausimu.su kuo sutiko Karalius
pasirašydavo Airijos rija naudojosi dominijų teisė joji padėtis,kaip lygus su Ly
ir
JAV-bės,yra
pagrįstas
dau

da iš daugelio tautų, skirtingų
giu, sudarys naujus santykius,
pasiuntinių į užsienių pasky mis prekyboje su Britanija ir
giausia
strateginiais
sumeti

savo charakteriais bei sieki
kurie bus daug sveikesni,nei
rimus ir priimdavo kitų kraš imperija.Panaikinus šį aktą,
mais
.Netekusi
savo
atramos
tašmais.Ir jei iki šiool vakarų
buvę iki šiol.
Airija
lieka
svetima
valstybė
tų
pasiuntinius
Airi
jai.Tai
kų-Palestinos ir Egipto,Brita
Europa ir JAV-bės rado bendrą
Pagal airių nuomonę,vienin
britų šeimai,todėl automatiš
ni ja ieško naujų vietų karinė buvo vienintelis ryšys tarp
kalbą, tai tik dėka baimės,ku
Airijos ir Britų imperijos,nes kai išlyka klausimas sutvarky telis ginčytinas klausimas tarp
ms
bazėms
įsteigti,kad
apsaugorią kelia rusų imperializmas.
Britanijos ir Airijos,yra Uls
visais kitais klausimais Airi- mo,naujai atsiradusios padė
Gal daugiausia nuomonių skins,ti imperijos kelius.Iš to kyla
ter (šiaurės Airijoje) klausi
ties išdavoje,santykių su vi
pas
prancūzus
1
pi
ma
s
dėl
briJ
a
jau
nuo
1936
metų
buvo
ne
—
tumų būna tarp lotynų kraštų,
V.
ft
D-"!
mas. Ulster sritis priklauso
sais
imperijos
kraštais,lygiai
priklausoma
nuo
Britanijos.
išvienos pusės,ir anglo-saksų, tų nuoširdumo ir Vakarų Sąjun
imperijai ir lieka ištikima Ka
Dėl minėto akto panaikini ir su metropolija.
iš kitos pusės.Štai,nesenai iš gai. Jie sako,kad britai lošią mo jau ilgesnį laiką buvo ve
rūnai,- Ulster gyventojai ir
Britų
min.pirmininkąs
Attlee
kilo Ruhro ateities klausimas. dviprasmišką rolę-tuo pačiu
toliau norį likti tokioje pat
dami pasttarimai tarp Airijos jau padarė pareiškimą,kad ir
Laiku,kai jie agituoja už Eu
TAV ir Britanija pasisakė už
padėtyje ir nenori susijungi
toliau Airijos piliečiai nau
vyriausybės ir Britų, lygiai
ropos
vienybą,jie
težiūrą
tik
Suhro krašto perleidimą vokie
mo su Airija.Airi ja siekia pri
ir kitų imperijos kraštų ats dosis britų piliečių teisėmis
čiams, tam stipriai pasiprieši- savo imperinių tikslų.
jungimo Ulster!o prie savo val
ir
Airija
gaus
privilegijų
pre

tovų.
Britanijos pasiūlymas dėl
io prancūzai.
stybės, bet dabartinis jos iš
kyboje,
kaip
ir
iki
šiol.
Iki
šiol,Airijos
piliečiai
Italijos kolonijų buvo labai
Buvusių Italijos kolonijų
ėjimas iš imperijos sąstato,
Sis minister!© pirmininko
blogai priimtas pačioje Itali Britanijoje,Austrai!joje.Kahaateitis yra kitas ginčytinas
šį klausimą sukomplikuoja ir
pareiškimas buvo labai palan
joje,
ir
jei
jis
bus
galutinai
clausimas.JAV,atrodo,jau galu
kiai sutiktas Airijoje,ir pri padaro sunkiau beišsprendžiapri
imtas
,
tenka
la
ūkti
,
ka
d
ta
s
tinai sutiko .su Britanijos nuonai prieš taikingąją Rusiją,
sidėjo prie santykių pagerini mą. Britanijos vyriausybė pa
noną,kad italams reikia grąžin iššauks Italijos vyriausybės
ir esmėje jis esąs "imperia
reiškė, kad ji neversianti Ulsmo
tarp šių dviejų kraštų.
krizą su visomis galimomis pa listų pasirengimas karui”..
ti tik Somali ją,vieną iš man
terio gyventojų elgtis vienaip
Airijos
vyriausybė,patiek

iusių buv.Italijos kolonijų, sėkomis. Tuo labiau,kad italai
Kol kas dar neskelbiama,ko dama savo Parlamentui pasiūly ar kitaip,palikdama apsispręs
-jį trė ją numatyta pavesti Abi komunistai gautų naujų padrą
ti jiems patiems.
kios valstybės bus pakviestos
sinimų ir moralinio svorio,mat ’prisidėti prie Atlanto pakto, mą panaikinti Užsienio Reika
sinijai .Kyrenaika -Bri tani jai,
Taigi,Airija liko,pilna to
lų
Aktą
pareiškė,kad
Airija
ne

rusai
siūlo
visas
kolonijas
> dėl Tripolitan!jos-sprendibet jei pasitvirtins spaudos
turi nieko prieš dabartinį An žodžio prasme,nepriklausoma
grąžinti Italijai.
valstybe.
spėliojimai,jis turėtų špimti glijos karalių, bet tai siūlo
las atidėtas. .vieniems metams.
Atlanto Pakto sudarymo rei visą Europą (-vakarų), su viena
?rancūzija gi norėtų grąžinti
kalas,kiek atrodo, eina spar
išimtimi-Ispanija ir keliamas
Italijai Somali ją ir Eritrėją
čiai pirmyn.Parengiamieji pa
Lr atidėti sprendimą dėl Kyre- sitarimai eina ir lauktina,kad abejojimas dėl “vedijos,kuri
laikos ir Tripolitan!jos.Mažai šio mėnesio gale,ar kitų metų nerodanti noro dėtis prie są
jungų, muotyvuo dama, kad ji no
celia abejonės, kad prancūzai
pradžioje bus oficialiai pas
rinti išlaikyti savo tradici
lorėtų ir tas dvi kolonijas
sinėjimas liudininkų.Kas įdomu,
kelbta apie jo sudarymą.
Pereitą savaitę jau esame
nį neitralumą.
?avesti Italijos administraci
kad dauguma liudininkų davė
Rusai labai nervinasi dėl
rašę
apie
sensacingą
bylą,kuri
Jei tas planas pavyks įgy
jai. Italijos kolonijų klausi
su Kepurėmis.kaip to
šių pasitarimų,kaltiniam!,kad
liečia aukštus valstybės parei priesaiką
au, Prancūzija yra žymiai ar
reikalauja žydų tikybiniai nuo.
šis paktas yra nukreiptas gry- vendinti, Europos vienybė s
dau Rusijos nuomonės,nei JAV
klausimas tuo būtų išspręstas. gūnus, kaltinamus kyšių ė mimu.
visą šią savaitę ėjo apklau- s ta ta i.
vienas Glasgovo viski fir
mos direktorius (M.Block) pri
PASAULIO LIKIMAS LOŠIAMAS KINIJOJE
sipažino,kad laike kelių mėne
sių jis išsiuntęs vic-ministeriui Belcheriui gėralų sumoje
£ 50-60,bet tai nebūvąs koks
kyšis kad gavus kokių pirmeny
bių ar naudos,o vien tik kaip
dovana. Kitas liudininkas pa-'
Kinijos
reiškė,kad Belcheris vieną kar
tą pasakąs,jog šioji vyriausy
INU KOMUNISTŲ KARIUOMENĖ ARTĖJA PRIE SOSTINĖS , KINIJOS PREZIbė visą laiką nebusianti val
1ENT0 ŽMONA IŠSKRIDO į JAV PAS TRIMAKĄ, PRAŠYTI PAGALBOS.
džioje ir kad jam būtų malonu,
iausiu susidomėjimu seka įvy
jei biznieriai pasiūlytų vie
linijos vyriausybės kariuo
kius Kinijoje ir Vašingtone.
tą kokioje nors firmoje,© kol
menę traukiasi,kaip skelbiama,
Kinų komunistų vadovybė pa
jis esąs vyriausybėje,jis ga
strateginiais sumetimais iš
lįs paaėti biznieriams.
daugelio frontų.Bandomas suda- skelbė, kad jei Amerika įsikiš
į Kinijos "vidaus" reikalus,
vienas siuvėjas davė paro
?yti gynimo žiedą aplink Nanjie padarysią iš to atitinka
dymas, kad jis yra pasiuvąs rū
cingą,Kini jos sostinę.Laukiabus Belcheriui ir kitiems ke
aa.kad sekančią savaitę prasi- mas išvadas...
liems aukštiems pareigūnams,
lės mūšiai dėl sostinės.
už kuriuos jam sumokėjo Stan
Pasitarimai,kurie dabar vyk
oUSlRGO ANGLIJOS KARALIUS
ley, didži ausia šios bylos fi
sta Vašingtone,kiek išrodo.niegūra .
Lo gero Kinijai nežada .MarshaPereitą savaitę buvo paskelbtas ketu
Bylos galo dar vis nematy
Uis priešinasi pagalbos sutei
rių gydytojų pasirašytas biuletenis,kuria 
ti, nes kas kart paaiškėja dau
kimui ,laikydamas,kad jokia pa
giau naujų vardų,surištų su
galba jau nebeišgelbės Cank-Kai. me sakoma,kad Jo Didybė Karalius JurgisVI
serga kraujo arterijų sukietėjimu.Liga pa
šia kyšininkų byla.
Seko. Kinijoje sudaryta koali
reikalaus ilgo gydymo ir Karalius turi
cinė vyriausybė,© ponia Cankgauti
visišką
poilsį
nuo
fizinio
darboKai-Sek išskrido į Vašingtoną
judėjimo.Tai esanti paseka Jo Didybės
prašyti skubios pagalbos.
12 metų karaliavimo ir pasišventimo savo
Cank-Kai-Sekas savo laiške
aukštoms ir sunkioms pareigoms.
Paskutinėmis dienomis beTrumanui,kurį pasiuntė pereitą
Tuo pačiu laiku buvo paskelbta.kad Ka
supanti Londoną migla,kaip ra
savaitę,rašo,kad JAV-bės turin
ralius ir Karalienė,kurie buvo numatę vi- j
šo anglų laikraščiai,kas dien
čios suteikti pagalbą Kinijai,
zituoti Australiją ir Naująją Zelandiją,
Londonui duoda £ 1.400.000
nes dabartinė padėtis gavosi
nuostolių.(Autobusai nustoja
tik dėl Amerikos padarytų klai dėl ligos šioji kelionė atidedama neribo- ,
tam laikui.Šioji žinia iššaukė Australi
kursavą ir neša £450.000 nuos
dų Jaltoje,pripažįstant rusams
joje ir N.Zelandijoje didelį nusivylimą. !
toli ų, elektros jėgainės turi
"įtakų sferą” Mandžurijoje.
ir kartu užuojautą Karaliui sunkioje Il
padidinti pajėgumą,kas kainuo
Vykstantieji šiomis dieno
,
. .
Pnv. Karpavičiaus nuotr.
go je.Užuojautos telegramos plaukia iš vi- I Ledo
ja £ 400.000 dienai ir kitos
žvakes
mis pasitarimai Vašingtone nu
so paseulio.su linkėjimais greit pasveik- i
prekybinės išlaidos ryšy su
lems Kinijos likimą. Viso lai
migla duoda £ 550.000j.Kaip
ti.
svojo pasaulio spauda.su didžstatistika roao,kasmet Angli
jai miglos padaro nuostolių
U. S. S. R
už £ 80 milijonui
Control

Nežinojimas ar sukta valia?

Ką Amerika Gins, Europą ar Aziją?

Pagalbos šauksmas iš

Paskutinės aktualijos
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Negarbinga nuneigti pavojų

loke

Šiomis dienomis Meksikos
Ii išlaikyti ramumą, sa ugodarni ramius
Įlankoje,ties JAV krantais,pa
Berlyno
gyventojus
nuo
besiplečiančio
Blagoveshchensk
sirodė nežinomos kilmės povan
prokomunistinio elemento siautimo mieste
Hulun
deninis laivas.Lėktuvams ėmus
Berlyno klausimas vėl iškyla į pirmą kuris nuolat yra siundomas ir siuntinė
jį sekti,jis pasinėrė ir nu
jį planą ir,kaip rašo vakarų spauda,būtų jamas iš rytų sektoriaus.
MANCHURIA
plaukė nežinoma kryptimi .Tas
nerimta nuneigti pavojų,kuris gali vėl
HOKKAil
įvykis iššaukė JAV visuomenė ROUTER
susikomplikuoti šiame nesusipratimų ži
MONGOLIA
je susi jaudinimą,nes,kaip pas
dinyje.Vien žodiniai protestai ir notos, BUDAPEŠTAS. Vengrijos vicepremjeras,ko
Haliodah pasirodo,sovietams mažai teturi reikšmės.
kelbė JAV vyriausybė, tuo lai
munistas , Rakoši pareiškė Viename viešame
ku joks povandeninis laivas,
Ypač paaštrėjo žodžių karas tarp vakarų susirinkime! "Kad politika su"baltomis
‘ VLADIVOSTOK
priklausąs Amerikai, nebuvo
ir rytų atstovų Berlyne,ryšyje su besi
pix-štinaitėmis7kuri
iki
šiol
buvo
veda

Seo oi
išplaukus iš uosto.
artinančiais savivaldybės rinkimais Ber
su katalikų dvasiški jos pasilapan
"
hinmiM
lyno mieste.Rinkimus boikotuoja,rus? ams ma :ryšyje
USSR
ešinimu komunistiniam režimui,yra jau
priešinimu
Kaip praneša iš Vašingtono,
ZQNE
JAPAN įsakius,rytinis Berlynas,kaip "nedemokra baigta.Visos jėgos bus nukreiptos kovai
Marshallis sutiko pasilikti
tinius
”
..
.Rusas,
komendantas
Berlyno
gen.
PEIPINGS
KOREA
prieš katalikišką reakciją,nepriklausomai ir toliau JAV Užsienio reik,
HONSk Dratvlnas pareiškė protestą už tai,kad
Chef oo
sekretori ūmi.
britų tankai dežuruoja Berlyno gatvėse. nuo to ar tai bus paprastas kunigas ar
kardinolas."Manonia,kad gali būti suimtas
foS Sako tai esąs teroras prieš gyventojus,
USZONE
kad jie eitų balsjsoti! Britai gi pareiš- Vengrijos kardinolas Mindszenty,kuris iki
Paskutinėmis žiniomis iš Va
šiol atkakliai priešinosi komunistams.
shikok kė.kad jie tik tokiomis oriemonėmis gašingtono, pagalba Kinijai bus
Kaifenq
suteikta tokio masto,kad tas
XPcngfot
KYUSHUty
nesusilpnintų numatomo apgink
VISUR IR KIEKVIENĄ PROGĄ PRIMINKIME SVETIMIESIEMS MŪSŲ
lavimo Europos.
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GYVENIMAS IR VEIKIMAS AMERIKOJE

'//M

lauskas,kuris dar paskambino
Graži ir plačios apimties Rašo mūsų Korespondentas JAV
savo komponuotą lietuvišką r
ietuvių veikla JAV-bėse turi
_______
A. K L i m a s.
savo .nusistovėjusias tradici- būvąs Tadcasterio skyriaus pirį- psodiją.Antroje dalyje matėm
M.Strumskienės pastatytus 7
jas.Šiuo metu,aišku,amerikos mininkas,šiais metais nuvykus
gyvuosius paveikslus.
^Hfelietuviai svarbiausią dėmesį j, Ameriką ir šiuo metu studi
Koncertas tikrai puikus i
g JPkreipia į Lietuvos laisvės at juojąs viename Rennsylvanijos
Go rainiškis
aukšto meninio lygio,kartu 1
kovo j imą, gelbėjimą likusių Vouniversitete.
bai gyvai veiv"
4 lietuvis
kietijoje tremtinių,jų rėmimą
kas širdis,kas matė .i ir vis
ir varo nemažo masto propagan
žiūrovų tarpe,kai daugelis s
dą laisvųjų tautų tarpe, popu
liarindami Lietuvą ir lietu
nųjų išeivių šluostėsi ašara
vius, visur ir visiems primin
girdėdami tėvynės dainų gars
dami jos neteisėtą okupaciją,
ir gyvųjų paveikslų vaizdumu
Po daugiau kaip metų laiko.
prisiminą gimtuosius namus.
žiaurų elgesį su lietuviais,
palengva slinkdamas gyvenimas,
Po koncerto buvo jaukus p
dažnai lankosi pas įtakingus
noroms ar nenoroms, ryškina mu
būvis, kur Jūsų, korespondentas
JAV politikus,įteikiami ati
Koncerto programoje pasiro
sų visuomenės tikruosius sieki į tėviš ą,į namus.
Ats.- 'nant.kad mes esame
tinkami memorandumai ir t.t.
dė,mums visiems pažįstama,Lie turėjo progos,kad ir trumpai,
mus ir daro išvadas.
tuvos Operos solistė,Vincė Jt»- pasikalbėti su "Vienybės” re
Gyvenančius Didž.Britanijoj ne laimės ieškoto jai,bet poli Salia energingos politinės
daktoriumi p.Tysliava.
aūsų tautiečius drįstu suskir tiniai tremtiniai,kurie protes■ veiklos,nepamirštamas ir meno nuškaitė,nesenai atvykusi iš
tuodami prieš tėvynės okupaci pasaulis,atsimenant,kad menas Vokietijos.Taip pat dainavo ir
Kaip laikosi "Vienybė" ir
;ris ryškias grupesl
styti"
ją, teroi'ą ir žmogaus teisių
yra sielos stiprybės šaltinis Amerikos lietuvė,solistė Barba kiek egzempliorių yra spausdi
Geros valios tautie
’IRMI
niekinimą .laikinai prisigla u-i” gaivintojas ir puoselėtojas.
ra Darlys.kuri yra jau. čia gi nama,- buvo mano pirmas klau
ti ai, kur i e, raUsų laimei, suda
Štai,lapkričio 20 d.Phila- musi, bet labai puikiai kalba
simas.
ro didžiausią visuomenės dalį, dėme čia,kad išlaikyti savo
- Vienybė stovi pusėtinai ge
delphijoje,"Vienybės" rengta- lietuviškai ir tikrai _
gražiai
yra pasiryžą dirbti ir aukotis, egzistenciją iki galėsime su
roje pa dėtyje.Spausdiname apie
kaip materialiai,taip ir dvasi grįžti į laisvą tėvyną.Mes esa me koncerte,kuriame turėjo pro-išpildė lietuviškas dainas,
me lietuvių tautos dalis,mes
7.500 egz.,iš kurių,jau 3 me
gos dalyvauti Jūsų koresponden- Koncerto pirmoje dalyje pasiniai .Jie, kaip įmanydami, sten
esame Lietuvos piliečiai,lai
tai, 600 egz.siuntinėjame į DP
tas JAV-bėse A.Klimas, kaip tik rodė ir D.Ciurlytė,kuri pašogiasi skleisti savo aplinkoje
stovyklas Vokietijoje ir Aus
tik tai,kas išryškina svetimie kinai iškeliavą į užsienį.Kad
ir buvo toji graži dvasinio pa-ko kelis šokius.Solistėms ir
trijoje.Bet dabar turėjome tą
šokėjai akomponavo Tadas Sadsiems kilnią lietuvišką sielą, taip yra,to niekas negalės už kilimo valandėlė parodyta.
skaičių sumažinti,nes išlaidos
aukštą doros supratimą,bei ben ginčyti .
ĮĮIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllinUnill^
Išeinant iš to,mes nesame
susidaro labai didelės.
drą išsiauklėjimą.Jie kiekvie
atpalaiduoti nuo tų įstatymi
- Ar atvyką į Ameriką lietu
name savo žingsnyje kelia mū
nių normų,kurios veikė mūsų
viai prenumeruoja vietinius 1?
sų tėvynės tragediją.Jie lai
valstybės aneksijos išvakarė
kraščius.
mi svetimųjų tarpe,pasekmin
se, todėl vadovavimasis jomis
- Taip,tas galima pastebėti.
gai kovai į Neprikla usomybą,
Aš manau,kad atvykusius patrai
yra privalomas kiekvienam lie
vispusišką paramą ir,jei tau
tuvi ui .Mes esame atsakingi vi
kia taisyklinga ir moderniška
ta turi tokių vaikų,- ji gy
si už vieną ir vienas už visus.
lietuvių kalba.
vens I
- Ar atvykusieji padėda laik
Čia stabtelėkime ir susi
ANTROJI. Šią dalį sudaro ge
raščiui savo rašiniais.
ri žmonės, bet jie yra reikalin mąstykime - ar mes nesame per
- raip, yra tokių, kurie nuol;
daug pasyvūs .Ar ilgai mes del
gi laikas nuo laiko paramos
Paskutiniu laiku sovietai
bendradarbiauja,bet galėtų bū
sime suprasti,kad kovai vesti
iš šono,kad atkurti palengva
ti žymiai daugiau.
slopinamą tikėjimą vėl laisvai yra reikalingos lėšos.Ar ilgai smėsi labai griežtų priemonių
- Kaip yra su Amerikos Lietu
mes teisinsimės mažu uždarbiu galutinam suubaginimui Lietu
gyventi.Jie kartais pasiduoda
vos
priverstinai
imdami
"stei
vių Taryba (ALT),rodos,dabar
Anglijoje.Ar ilgai mes pakąsiminčiai,kad visur galima gra
gti"
kolchozus,
kurių
taip
atjau visos srovės priklauso ja:
žiai ir sočiai gyventi,kur tik me tuos veiksnius,kurie žemina
Kakliai kratėsi iki šiol lie
- Taip, susitarimo buvo pasiel
mus svetimųjų tarpe..
galima fcerai uždirbti ir pra
ta ir dabar yra sklandžiai di:
Braukime iš savo tarpo blo tuvis. Pasipriešinimas nemažė
turtėti. Jie yra taupūs,ir šio
bama iš vieno.Aš tą gerai ži
gus polinkius,užmirškime "lage ja, lygiai iš pačių ūkininkų
ji ypatybė yra pažymys geros
' >•
nau,nes esu kaip tik vienas ii
visuomenės.
rinius barnius",remkime visus pusės,tiek ir iš Lietuvos par
aLT direktorių.
TREČIOJI. Nemažas skaičius dėl užsimojimus,kurie yra reikalin tizanų.
Apie
tai
kalba
vienas,šio

-Ar gaunate "Britanijos Li'
gi kuo pasekmingiau laimėti
savo"nuopelnų po saule”,po 22
mis dienomis gautas,laiškas
tuvį" ir ar esate pakankamai
mūsų kovą.
birželio skubiai pasitraukė į
&
A*
Ir kiekviena auką,atiduota iš tėvynės. Rašo lietuvis ūki
informuotas apie lietuvių gyvi
vakarus, kad užmiršti praeitį.
ninkas:
nimą ir veiklą Anglijoje.
Vėliau jie vaidindavo kankinius .tėviškei darbu ar lėšomis,te
"Anksčiau mūsų valsčius tu
- "Britanijos Lietuvį" kas
būnie kiekvienam brangiausia
Šioje grupėje yra ir antrojo
rėjo penkis valstybinius tar
savaitė punktualiai gaunu ir
ir kilniausia pareiga
bėgimo herojų,čia telpa tokie
nauto
jus.Dabar
gi
turime
4
ru

.-M-r
juo domiuosi: kiekvieną nume
"visuomenės'' veikė jai, nustoju
sus policininkus,tris MVD, kerį skaitau nuo pradžios ligi
tautinės nuovokos,viską nieki
turius MGB, 43 MVD karias ir
galo.Reikia stebėtis,kad tokit
na, visiems užsimojimams jau
B4 valsčiaus tarnauto jus, ku
mis sunkiomis sąlygomis laik
iš kalno numato nepasisekimą,
.ii.
.
ri uos turime maitinti,aprengti
raštis yra vedamas labai gra
tyčia,Išgalvotomis aplinkybė
ir jie gyvena kaip kiaulės,ge Pavergtos Lietuvos miškuose virš karžygių žiai ir išmintingai,matyti,kai
mis juodina gerus tautiečius,
riausiuose
namuose
ir
yra
ge

partizanų kapų iškyla kryžiai...
specai dirba .Anglijo je esu bū
kad šių pasitikėjimą bei gerą
riausiai apsirėdą,atėmą iš mū
vąs 1931 m.ir turiu aiškią nu<
vardą pakirsti ir tuo pakenk
sų rūbus,neva tai kolchozams."
voką tik apie senuosius mūsų
ti visuomenės orumui.
Kitoje vietoje rašol
ateivius,gyvenusius tenai jau
Šioje grupėje gana garbin
" Daug ūkininkų nepajėgė
tuo laiku-Manau,kad gyvenimas
gą vietą užima ir tie,kuri e
įmokėti mokesčių ir pristatyti
Anglijoje yra dabar gerokai p<
ti visus kryžius,pastatytus
Lietuvoje išsilavino šeimų ar
[nustatytos normos ir nesenai
sikeitąs.Naujai atvykusių lie
miškuose. Kas ilsis po tais
dymo mene,čia rikiuojasi ir
septynios šeimos apleido mūsų
tuvių gyvenimą pažįstu daugiai
kryžiais
mes
žinome,žino
ir
tie margasparniai,kurie palivalsčių.Sunku yra aprašyti tą
šia tik iš "BL" ir džiaugiuo
barbariškas
okupantas
.
.Patys
ką savo žmonas ar vyrus Lietu
mūsų skurdą,kurį mes dabar
si jų gražiu tarpusavio sugy
voje ar Sibire,čia džiaugiasi
pergyvename.Rūsai atima viską, valsčių ponai bijo eiti į miš venimu ir jų nepailstama vei
"atkurta šeimos laime"..šioje
kus, tai siundo lietuvį tam
ką jie nori ir sako tai esą
kla .Tikiu,kad jie,bent laiki
šventvagiškam darbui.
grupėje rasime ir tokius,kurie
kolchozams. Iš vieno ūkininko
nai, yra išgelbėti.
kartais ir kitą nuvedami blo
Mes
viena
tegalime
pasaky

(paminėta pavardė).kuris turi
Dėkoju ponui Redaktoriui ui
gais keliais,kaip tai girtuo
ti - gal jums bolševikai ir
tik 7 ha.,buvo atimta jo siu
pareikštas mintis,kuris pildy
kliavimu, korta vimu, palaidu gy
pavyks išnaikinti kryžius iš
vamoji mašina.Ir tas kartoja
damas šio vakaro šeimininko p;
venimu, peštynėmis,pasisavini
miškų, bet jūs niekad neužslo
si kasdien."
retigas, tikrai yra užimtas,-tu<
mu ir t.t. Ir šie pastarieji
pinsite lietuviškos tėvynės
jai nuskuba kitais reikalais,
yra patys kenksmingiausi mums,
meilų degančios širdies ir
Bolševikų niekšiškumas ne
o aš įsimaišau į senų motušių
kaip lietuviškai bendruomenei,
niekad
neišrausite
to
bendro
turi ribų’. Negana jiems to,kad
nes jie sudaro temą mūsą šei
visos tautos turto,- karžygių, tatrpą,kurios gaudo narte ir pm
visomis priemonėmis kankina
šo pasakoti ir pasakoti apie
mininkų spaudai ir tas yra la
kurie ilsis po tais kryžiais.
mūsų ta utiečius, bet" nepamirš
tą tolimą ir taip mielą mums
bai godžiai išnaudojama. Jie
Mes tikime,kad niekšybei
ta net...mirusiųjų. Valsčių
visiems kraštą,kuris šį vaka
yra,tarsi tas šešėlis,priden
^ūkininkams yra įsakyta išgriau- ateis galasl
rą vėl gyvena visų širdyse.
gtą pastangų vieškelį,vedantį
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LIETUVA
TERIOJAMAOKUPANTU

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

M. Gustaitis

žvaigždė mano-Žvaigždė šviesi.
Kur nuo manąs danginiesi..
Kur skaisčioji..Kas man švies.
Kad nuo manąs toliniesl
Siekiu Tave,nes myliu.
Ir pasiekti negali ui
Temsta akys ašarotos,
Alpsta rankos nurymotos,
Ei.jaunysta mano vysta..
Tu gi,vis jaunais
Skriedama sparnais,
Vilbini mane
Akimi žvainia.
Mylimojil
Naktį dieną
Kam vilioji
Man blakstieną,
.Kam vilioji..
Kas man žemė
Be tavąs.
Kad aptemą
Metai ges..
Vai,sakyki,
Drauge miela,
Ar bent sykį
Mano sielą
Nuraminsi,
Jautrią širdį
Numalšinsi..
Ji negirdi.
Ji nejaučia.
Tik padanges skliaučia,skitąučia
Ten jau, ten Jinai
PLaūkia lygmenai...
Žvaigždė mano-Žvaigždė šviesi
Kur nuo manąs danginiesi
Bent,Skaisčioji, pasakyki
Ar pasieksiu tave sykį.

Kartą tarnavo Gondingos sodžiuje vienas žemaitis
bernas ir mokėjo jis dailiai smuiku griežti.Šventomis
dienomis jis neidavo į bažnyčią,bet pasiimdavo smuiką
ir eidavo į karčiamą.Tenpagrodavo jis jauniems vaikams
ir užsipelnydavo pinigų.Taip vieną šventą dieną jis
per ąžuolyną,tiesiai pro pilies kalną,eina ir groja
smuiku.Ir sutinka jis prie to pilies kalno vieną dai- i
liai apsirengusį jauną ponaitį.Tas ponaitis ir klausią:
- Vaikeli,kur tu eini.
- Aš einu į karčiamą groti,- ši§ atsakė.
Tada ir sako tas ponaitis: - Žmogeli,bū k toks ge
ras, pagrok man.
šis ir pradėjo groti.Taip patikusi tam ponaičiui
muzika ir jis sakol
- Vaikeli,ak,kaip man patinka,eikš tu su manimi drau
ge.
- Ei,kur aš eisiu,kažin iš kur tu esi.
- Aš esu iš čia pat.
- Ką tu man meluoji,-aš jau per dešimtį metų tame kai
me tarnauju,visus šioje apylinkėje pažįstu,bet tavąs
dar nebuvau matąs.
- Bet klausyk manąs,tu gausi nuo manąs daugiau pini
gų negu savo karčiamoje,- aš gyvenu šitame dideliame
kalne.
Taip juodu paėjo galiūką.Kai atėjo prie kalno,po
naitis sako muzikantuil
- Duok šen nuo kaklo skarelą,aš tau užrišiu akis.
- Kur aš tau duosiu akis užrišti,tu gali mane dar į
Kingą įmesti.
- Nebijok,aš tavąs niekur neįmestu,bet duosiu tau
tiek pinigų,kiek tu galėsi panešti.
Taip ponaitis užrišo muzikantui akis,ir po poros
minučių atsirado jie to ponaičio dvare.Atrišo muzikantuiakis ir parodė visą savo gyvenlmąl vienoj pusėj
buvo pilni kubilai aukso,antroje-sidabro.įsivedė mu
zikantą į aldelą salą ir liepė užtraukti savo muziką.
Kai pradėjo muzikantas groti,kad pradėjo ponaičiai ir
panos šokti,šoko ir linksminosi lig pusės dvykikos,
tada pradėjo kiekvienas į savo namus keliauti.Tada
jis pastebėjo vieną poną turint arklio koją ir dide
liai persigando.Bet tuo tarpu priėjo namų seimininkas
ir §ako muzikantui:
- Se tau ir aukso ir sidabro pinigų,prisi semk pilnas

kišenes ir duok man vėl akis užrišti.
Tas ponas pripylė jam ir pilną smuiką pinigų,užri
šo akis,ir po valandėlės muzikantas vėl atsirado savo
senoje vietoje.Ponaitis atrišo jam akis ir sako!
- Dabar keliauk namo.
Sis eidamas džiaugėsi pilnas kišenes ir smuiką pi
nigų turėdamas.Naktis buvo šviesi.mėnesiena,taip jis
pasižiūrės savo pinigų.Griebė į kišeną,žiūri - akme
nys ir anglysi Supykąs iškratė viską iš kišenės ir sakd.
- Vis tiek mane velnias apgavo.Bet iš smuiko taip
greit išimti negalėjo,pa^inešėnamo. Pakratė namuose
smuiką - išbyrėjo visa*krūva aukso pinigų.Dabar susi
prato apsigavąs ir pasigailėjo.Bėgo greitai į tą pa
čią vietą pinigų ieškoti,bet,neradus nei pinigų,nei
anglių,narėjo namo.
Vieną šventą dieną kitas žmogus meškerioja prie
pilies kalno.Atėjo prie jo vienas ponas ir sakol
- Ką tu čia dirbi.
- Meškerioju,- atsakė šis.
- Tu čia nemeškeriok.mano dvare žemes nuspardysi.
- Ar tu tame kalne gyveni.
- Taip,ten gyvenu.
Tas žmogelis vėl sakol
- Aš girdėjau,kad tame kalne daug pinigų esą.
- Yra daug,- atsakė ponas,- kad tie žmonės tokie gud
rūs būtų,jie galėtų tuos pinigus išsikasti.
Mūsų žmogelis,tai išgirdąs,pametė ir meškerą,nuke
liavo tiesiai į savo pono dvarą ir viską papasakojo
grafui Zubovui.Išgirdąs tokią naujieną,grafas suvarė
apie tris šimtus vežimų ir apie šešis šimtus darbinin
kų, ir pradėjo jie kasti pilies kalną.Tačiau ką dieną
nukąsdavo,per naktį vėl atauga ir - ±yto metą viskas
vėl taip tebėra,kaip būvą.Taip žudėsi (vargo) kokį
mėnesį,bet nieko nenuveikė.
Vieną kartą nakties sargui apie kalną bevaikščio
jant, pasirodė vienas ponas ir sakol
nežudykitės, taip nieko nepadarysite.
- Jūs nežudykitės,taip
- 0 kaip galėtume padaryti,- susiprato paklausti pa
naktinis .
- Jei jūsų kunigas ateitų prie kalno ir atlaikytų
mišias,tačiau taip,kad nieko prie mišių netrūktų,tuo
kart tą kalną atkastumėt.
Rytometą žmogus viską
papasakojo savo
ponui. Grafas tuojau taip ir padarė.Viskas būtų būvą
gerai,tačiau zakristijonas beskubėdamas užmiršo paim
ti žnypukus.Kai jau mišios buvo atlaikytos ir reikė
jo žvakes užgesinti - neturi su kuo. Taip ir paliko
tas kalnas su visais pinigais iki šios dienos stovė
ti.
(Tautosaka)
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bių atstovai,Warwickshire Že
mės ū~kio komiteto pirmininkas
Mr.Ri c ha rds,Darbo Ministerijos
atstovas ir daug svečių iš Bieminghamo ir apylinkės.
stovyklai vadovauja Mr.Bol
ton, kuris drauge su stovyklos
gyventojais nepailstamai dirbo,
kritusieji savanoriai ir šių
dienų kovojančios Lietuvos par- kol iš apleistų barakų buvo patizanai.Baigdamas paskaitą p.Sudaryta tvarkinga ir erdvi būs
manaitis priminė žinomąjĮ posa- tinė su gražia sale,kambariais
kĮ,- ”Kad tas karys,kuris fron liuoslaikiui praleisti ir t.t.
Šio Komiteto žinioje yra ir
te žuvo,dar nėra nugalėtas!”
daugiau panašių hostelių.Tai
Sablinskas
bus,bene, geriausiai susitvarkę
hosteliai Anglijoje,nes Komi
"KUPROTAS OŽELIS"
tetas nesigaili nei darbo,nei
LONDONO SCENOJ
lėšų, darbininkų gyvenimo są
Londono lietuviai pasiilgę lygoms pagerinti.
Vakaras praėjo labai gražio
vaidybinio meno gausiai susi
rinko pasižiūrėti "Rūtos”d-jos je ir jaukioje nuotaikoje.Per
vakarienę buvo pasikeista kal
vaidintojų vaidinamos komedi
bom! s . Programą išpildė latvių
jos "Kuprotas Oželis".
tautinių šokių grupė..
Prieš pradedant vaidinimą,
Stovykla yra gražioje vie
p.P.Bulaitis trumpais žodžiais toje,parke,kuris kadaise yra
supažindino publiką su draugi priklausęs karaliui.
jos gyvenu ir tikslais.
(S)
Pats vaidinimas praėjo jau
kioje nuotaikoje,skaniai pra
juokino žiūrovus,tuo sudarė
malonias sąlygas poilsiui ir
aktoriams-megė jams buvo nepa
gailėta katučių.
Šiuo kart scenoje matėme
jau nuo seniau žinomus Londo
no scenos mėgėjus,- Puidokie
nę, Kalinauskaitę, Babilių,
Tjr~i9—is-u~ ik si
Cernį ir PesĮ.
Malonu sveikinti gražias
TAUTOS FONDUI
pastangas ir reikia linkėti,
kad ir ateityje nepamirštą,
DBLS The Baliams sk..£.9.13.0.
kiek sąlygos ir laikas lei
p.H. Bagdonas.....................£.1.6.o.
džia, pasirodyti mums su sce
DBLS Castle Donington
nos menu.
skyrius................................. £.4.8.o.
Po to,akomponuojant R.Čer
( iš jų £1 aukojo p.J.Miknevinienei, solo sudainavo kelias
dainas J.Cernis.Tai bene pir p.J.Adomaitis..
.£.l.o.o.
mas viešas p.Cernio pasirody
mas ir,reikia pasakyti,labai
vykęs.Solistas turi sultingą
ĮNAŠAI NAMU FONDUI
ir stiprų balsą.
p. D. Bačkutė........................ £.3.o.o.
Ir pabaigai turėjome pra
gos išgirsti Londono lietuvių p.I.Račkus (papildom)£.o.l0.o
chorą,vadovaujamą dirigento
p.H. Bagdoną s...................... £.2.o.o.
p. J. Dėdina s........................ £.5.o.o.
Vinco Mamaičio.
Jau ne kartą turėjome pro p .J. Vainauskas.................£.5.o.o.
gos pasidžiaugti Londono lie p.S.Meškūnaitė................. £.3.o.o.
tuviu choru,kuris nuolat žen p.J.Kaciucevičius....£.4.o.o.
gia tobulėjimo keliu. Taip bu p. A. Daunienė......................£.l.o.o.
vo ir šiuo kartu.Maloniai iš p. T .Kač ergytė................... £.l.o.o.
klausėme jo dainų,o naujam
p. J.Stankus.................... £.l.o.o.
repertuaro "Stikliukėliui',' net p. J.Zmuidzinas............ £.l.o.o.
išprašėme pakartojimo.
p.H.Zmuidzinienė....£.l.o.o.
ZiUrovai šiltomis katutė
p. J.Zmuidzinas,jun..£.l.o.o.
mis dėkojo dirigentui ir cho
p.O.Alimienė..................£.1.10.o.
ristams.
Po nesenai Įvykusio litera turinio vakaro,kurĮ organizavo NUSIŽUDĖ LIETUVIS. Barnet sto
Londono DBLS Centrinis skyrius, vyklos gyventojas Pilypas
šis pasirodymas yra lygiai gra Jurevičius,pereitą penktadie
žus ir vertingas Įnašas į Lon- ni,, nusižudė. Jau kurį laiką Ju
dono lietuvių kultūrinį gyve- revičius buvo psichiškai ne
n imą.
normalus, bandė nusižudyti ir
Gausi publika,kurios dide- ankščiau,bet liko išgelbėtas,
lė dalis buvo atvykusių iš ar buvo patalpintas i, ligoninę,
timosios provincijos,dar link kur ir nusižudė.
sminosi šokiais iki 11 vai.
Skirstfemės gražių įspūdžių
kupini.
(kja)

moju.

G*MUE4JI(I)0

SUTTON COLFIKLD LS SKYRIUS

Kaip jau buvo "BL"rašyta,
spalio 24 d.Sutton Baltiečių
stovykloje Įsisteigė Lietuvių
Sąjungos skyrius su 20 narių.
Lapkričio 14d.buvo sušauk
tas pirmas visuotinas narių
susirinkimas,Į kurĮ buvo pak
viesti ir kiti,pavieniui gy
veną Birminghamo apylinkėje,
lietuviai. Susirinkimas buvo
daugiau informacinio pobūdžio.
Perskaityta DBLS Centro žinia
raštis Nr.l.Diskutuotas bend
rų Kūčių surengimas,Vasario
16 d.minėjimas ir koncerto ren
gimas (pagal DBLS žiniaraštĮ)
Nutarta Kūčias atšvęsti ben
drai, prie Kalėdų eglaitės su
pritaikyta programa.Numatyta
Vasario 16 d.proga pastatyti
"Chronologiją 1918-1949 metai",
su tautiniais šokiais ir dai
nomis .Koncertą ruošti skyriui
sava ineiatyva Birminghamo mie
ste.
Paaiškėjus,kad Birminghamo
apylinkėje gyvena ir keletas
lietuvaičių,numatyta kviesti
jas Į darbą ir Įsteigti tauti
nių šokių grupę.
Naujais nariais Įsirašė 10.
Vadinasi priaugome viso iki
30 narių.
Mūsų skyriaus narys p.Račkus
Izidorius,jau ankščiau pasiun
tęs namų fondui £ 2.10.o.,vėl
papildomai paskyrė savo vardu
10/- ir dukrelės Danguolės,gyv.
Austrai!joje,vardu £ 3.o.o.
Br.Vaškelis

SLEAFORDAS Sleafordo lietuvių
kolonija,lapkričio 21 d.,sek
madienį, iškilmingai atliko Lie
tuvos kariuomenės šventės minė
jimą.Minė jimas sutraukė didelĮ
skaičių stovyklos gyventojų.
”Tai yra džiugu matyti tokĮ
skaičių ta utiečių, kurie taip
pat jautriai reaguoja į mūsų
tai tos tradicines švenčių die
nas, taip skaitlingai dalyvau
ja minėjimuose,tas tik parodo,
kad mes visi,kaip vienas, lygiai
sielojamės mūsų tautos vargais
ir rūpesčiais” - šiais žodžiais
atidarė minėjimą stovyklos pir
mininkas p.Lūža.
Šventei pritaikytą kalbąpas kaitą lai kė,b uvęs Liet uvo s
kariuomenės 4 pulko viršila,,
Simanaitis Vincas.
Prelegentas plačiai nušvie
tė Lietuvos kariuomenės tvėrimosi laikotarpĮ,jos kovas už
mūsų laisvę ir nepriklausomybę.
Pagerbti susikaupimo minute
MANCHESTERIO LIETUVIŲ
KLUBAS
( Lithuanian Social Club )
ADRESAS
453,Rochdale Road,
Manchester -9
(Įėjimas iš Norton St.)Iš
miesto,nuo Cannon St.,pa
siekiamas autobusais 17,
17x ar 63 (bilietas kaštuo
ja 1 peną).

~

SUTTON COLDFIELD
Lapkričio 27,Sutton Cold
field EVW stovykloje Įvyko nau
jai Įrengtų poilsio patalpų
atidarymas,ta pačia proga pa
gerbiant ir Latvių Nepriklau
somybės dieną.Dalyvavo Sutton
Coldfield burmistras su ponia,
Lietuvių ir latvių Pasiuntiny-

Šiaudelis, žarija ir pupa
simiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiiiiiiii

SykĮ rengėsi senelė virti pietus.Dedant pupas Į
puodą,viena išsprūdo pro pirštus ir nuriedėjo žemėn.
Kai senelė ėmėsi kurti ugnĮ,vienas šiaudas iškrito
iš rankij ir nupuolė netoli pupos.Netrukus iš ugnies
iššoko žarija ir atsirado šalia jų. Si pirmutinė ir
paklausė!
- O iš kur judu čia atsiradote.
Pupa tuojau atsakė:
.- Mane būtų senelė puode Į košę suvirus,jei nebūčiau
čia atšokusi.
- Mano broliai irgi jau sudegė,- paaiškino šiaudelistik aš vienas pasprukau iš senelės rankų ir išsigelbėjau.
Žarija taip pat pasakė!
-Būčiau Į pelenus pavirtusi,kaip ir kitos mano seserys,jei nebūčiau laiku iš ugnies iššokusi
- Ką dabar veiksime,- paklausė pupa.
- Eisime Į pasaulĮ pasižmonėti.Gal kitur žmonės ge
resni, mūsų neskriaus,- pasiūlė žarija. Visi su tuo
pasĮūlymu sutiko. Taip ir iškeliavo.
Ėjo,ėjo ir priėjo mūsų keleiviai upsl Į.Vandens ne
daug, bet pereiti niekaip negalima.Sustojo visi trys
ir galvoja,kas daryti.Tada šiaudelis draugiškai pasiū
lė: - As gulsiu skersai upelio ir būsiu lieptas.Taip
jūs per mane ir pereisite Į kitą pusę.
- Gerai,- pritarė jam ir aniedvi.
Vos tik šiaudelis atsigulė,žarija,bū.dama, karšto
būdo,pati pirmoji ėmė žengti šiaudeliu.Bet ties vidu
riu ji stabtelėjo pasižiūrėti,kaip srauniai /vandenė
lis teka.Tuo tarpu šiaudelis nuo jos užsidegė.lūžo
pusiau ir juodu abu sukrito Į upelĮ. Taip ir prigėrė.
Lupa,sėdėdama ant kranto,mato juodu skęstant.Jai
pasidarė smagu,kad ji-pati išliko gyva,ir
ėmė juok
tis. Taip smarkiai kvatojo,kad net šonas pefrplyšo.
Tada ji ėmė verkti. Ėjo pro šalĮ siuvėjas.^Paklausė!
- įo verki,pupelė.
- Štai šonas trūko,kas dabar bus,- dejuoja ji.
- Aš tau susiūsiu,bet tuo tarpu turiu tik juodų siū
lųSiuvėjas
uzsi
įjas užsiuvo
pupai šoną, bet juodas siūlais,todėl jos fšone dabar visada tamsi siūlė matyki.
(Tautosaka)

L. KOKLIS
TREMTINIO

DALIA

Kelią ilgą nuėjau Kryžkelių daugybė menas.
Kaip tave,tėvyne,palikau.
Jau šiandien septintas metas.

Daug pavojų ir vargų.
Sutikau aš pakėlyj.
Bet pamiršt tėvynės negaliu.
Jos vargai mano širdyj.
Kartai.
pindi tamsumoj,
Taip to’_i žvaigždutė.
Tartum
.-^čia Lietuvoj,
.-sčia
;inės grĮtutės.
Ir šiandien toliau keliauna,
Ateities vis nežinau...
Vargą tik kuprinėn kraunu.
Kur dalia - dar nežinau.

Vokietija
1947.

ADVENTAS

našo Ižaijo žodžiais: Tyruose'
šaukiančiojo balsas - taisyki
Sv.Augustinas pasakė,jog
te Viešpaties kelią! darykite
laiko bėgyje Žodis tapo Kūnu,
jo takus tiesius (Mato,3,2-3).
kad žmogus,Įsitikinęs savo kar
Graikų originale atgailos
čia negalia,Įvertintų Dievo ma žodis turi platesnę reikšmę
lones .
ir gilesnį turinį."Metanoia,
Dievas nori,kad Jo butų il- metanoein" reiškia - pakeisti
f imasi taip,kaip tai matome
galvojimo būdą,atsiversti.Tai
monių meilėje,kuri yra silp
gi, Įkvėptųjų šv.Rašto autorių
nu ir menku Dievo meilės ats
vartojamoje prasmėje atgaila
pindžiu, - pasakė vienas Bažny reiškia atsivertimą.
čios Tėvas.
Ir labai teisingai!juk kal
Advento laikotarpis nori
tė yra ne kas kita,kai p nusiprirengti žmonių širdis Kūdi
grįžimas nuo Dievo ir atsisukėlio Jėzaus gimimui.Bažnyčia, kimas į tvarinį,neigiant die
Kristaus Įsteigta institucija, viškąjį primatą.Jeigu taip,at
kalba ne tik Kristaus,bet tūks gaila reikalauja ne pelenų gal
tančių metų vardu.
vai ir ne iškreiptų veidų,bet
"Veni - ateiki” - šaukiama
Dievo primato pripažinimo,su
grąžinimo Jam deramos vietos
advento metu.Kad tas šauksmas
žmogaus galvojime,veiksmuose.
būtų vertesnis,pirmų dviejų
Šitos,pasakysime,minties
advento savaičių metu liturgi
atgailos ypačiai reikalauja
joje vyrauja atgailos gaida.
Tos atgailos reikalavo ir Kris ankstybesniais laĮkais.Sv.Be
nedikto teigimu,minties atgai
taus vienamžis šv.Jonas Krik
la turinti tapti krikščionio
štyto jas i
- Darykite atgailą,nes dangaus išvidine būsena,o ne tiktai
karalystė arti.Nes jis yra ta akimirkos nusiteikimu. Dėl to
sai, kurs paskelbtas šiais pra- ir advento liturgijoje vyr-auja šūkis - kasdien sugrįžti
prie Dievo.Gražiausioje kompletų (vakarinių maldų) giesmėje
kasdien kartojama:
- Atversk mus,Dieve,mūsų Iš
ganytojau! . ..
Su šv.Jonu Krikštytoju ap
mąstant advento reikalą,prisi
MUS PUOLA.
mintini šv.Povilo žodžiai,ku
skaitomi pirmąjį advento
Amerikos lietuvių socialis rie
sekamdienį:
tų laikraštis "Keleivis" šio
- ... Jau mums metas keltis
mis dienomis patalpino piktą, iš miego,"nes dabar mūsų išga
pilną išgalvotų šmeižtų kores nymas arčiau,kaip kad tikėjo
pondenciją, neva iš Britanijos, me.Naktis praėjo,o diena pri
puolančią "Britanijos LietuvĮ" artėjo.Todėl meskime šalin tam
ir DB Lietuvių Sąjungą.
darbas ir apsivilkime
Mus stebina rimto laikraš sybės
šviesos
šarvais! Kaip dieną,
čio noras kiršinti ir klaidin elkimės padoriai.nepasiduoda

ti Britanijos lietuvius,tokiu mi apsirijimams ir girtuoklia
neleistinai nešvariu keliu,nes vimams, paleistuvavimui ir be
nei vienas iš iškeltųjų "kalti gėdystei, barniui ir pavydui,
nimų” neturi nei šešėlio tie bet apsivilkiitie Viešpačiu
sos ir yra grynas prasimanymas
Tokie darbai garbės nes ūda- Jėzumi Kristumi ir nesirūpin
kite kūnu geiduliams patenkin
ro rimtam laikraščiui.
ti (Rom.,13,11-14).

NELIKIME
Rašo

PASYVUS

IR

ABEJINGI

Rimdži us

Dar niekad istorijos bėgyje lietuvių tauta nenergyveno tokio :sukrėtimo,kokį ji pergyvena šiandien.Puola t ateina viena
už kitą
’:itą baisesnė
baisesnės žinios iš anapus geležinės uždangos, apie žiaurų,eivilizuotam pasauliui neįsivaizduojamais metodais,tautos
naikinimą,tikslu užslopinti bet kokĮ tautinės sąmonės pasirei
škimą.Tačiau, pasiryžimo ir tėvynės meilės vedami tautiečiai
ryžtingai kovoja už tos mažos tautos egzistenciją,nesigailė
dami kraujo nei gyvybės aukų.
Nelengvą likimo naštą teko nešti ir kitai mūsų tautos da
liai, kuriai bėgant nuo raudonųjų vizijos ordos antplūdžio, teko
išsibarstyti po visą nasaulį.
Tačiau šiaip ar taip,šios tautos dalies padėtis yra žymiai
geresnė,negu likusiųjų anapus geležinės uždangos.Gi šiandien,
kada ten aukojasi ir žūsta geriausios tautos jėgos,nei vienas
iš esančiųjų tremtyje neturi teisės to išleisti iš akių ir pri
valo jų pastangas - kovą už laisvę,remti visomis irieinamomls
priemonėmis.Nusigręžti nuo viso to,likti pasyviam ir pasinerti
vien tik savo kasdieniniuose-asmeniškuose reikaluose, - didžiau
sias nusikaltimas prieš kovojančią tautą.
Tikrai gražu,kada šiandien D.Britanijos lietuviai,susibūrę
i DB Lietuvių Sąjungą,taip vieningai.be jokių nuomonių bei pa
žiūrų skirtumų,varo plačią ir gilią darbo vagą.Nors pati Sąjun
ga dar jauna savo amžiumi,bet jau spėjo Įrodyti savo reikalin
gumą ir jos Įdėtas Įnašas Lietuvos laisvinimo akcijon.bel mū
sų pačių interesų gynime,yra tikrai vertingas.
Tačiau,šalia viso to,dat iškyla vienas skaudus faktas,dar ne visi yra Įsijungę darban,dar nemaža dalis lietuvių kaž
kodėl neranda reikalo Įsilieti Į tą.taip svarbų ir garbingą,
darbą.Tik dalimi būtų galima pateisinti tuos,kurie gyvena iš- •
siblaškę-pavieniui,tačiau jokiu būdu negalima sunrasti tų,ku
rie gyvena tame pačiame mieste ar net hostelyje,kur yra S-gos
skyrius.Tie žmonės paskendę vien savo reikaliukuose,apakę ši
lingo garbinimu,ramia sąžine atgręžia nugarą Į kilniausias
pastangas lengvinti kovojančiai tautai padėtį.Ir atrodo.kad
jų nebejaudina pavergtos tėvynės kančios ir jiems visai nebe
rūpi tautos likimas’.Tai tikrai žiaurus nusikaltimas prieš tau
tą, kurio negalima pateisinti.
Visi.be išimties, trokštame Lietuvos Laisvės ir nepriklauso
mybės, tat ir visų vienoda pareiga už tai kovoti,ištverti ir
dirbti.
Rrieš akis stovi daug svarbių ir sunkių uždavinių ir jų
Įvykdymas reikalauja be išimties visų lietuvių paramos,pagal
kiekvieno sugebėjimus ar išgales.Kaip dedant grūdą rie grū
do prisipildo aruodai,taip ir mūsų pajėgos,sutelktos Į DHLS
Įgalins atlikti didelius darbus,kurių,kai p J.E.Ministeris
Balutis pareiškė,- Tėvynė nepamirš.
Mėgai ims tvirtinti, kad tas atšalimas ir visiškas nusigręži
mas nuo to,kas šiandien kiekvienam lietuviui yra brangiausia,
būtų daroma tikrai sąmoningai,su tvirtu Įsitikinimu.Ne. O jei
tokių atsirastų,juos tikrai galėtume laikyti jau mirusiais sa
vo tautai. Tačiau, reikia pripažinti, kad daugiausia tuo atvėju
lemia paskiro asmens nesupratimas ar klaidinanti propaganda
iš šalies.Tą mano teigimą patvirtina tas faktas,kad didelė
dauguma tokių,vistik šliejasi prie lietuviškų bendruomenlų,bė
doje ar nelaimėje šaukiasi pagalbos,paramos,-taigi jie tik
tada pajunta organizuotumo ir organizacijos svarbą,kai juos
asmeniškai ištinka nelaimė.Mes neturime teisės ir tokių ats
tumti,nes juk jie yra mūsų broliai,bet kartu iškyla ir mūsų
pareiga,- tokiam tautiečiui Įdiegti meilę bendro darbo,duoti
pagrindinį supratimą,kad tik socialus asmao šiandien gali tu
rėti ir teturi svorĮ.kad tik sujungtos rankos suteikia stipry
bę.Nesmerkime jų,o ištieskime broliškai ranką - nariai ir
skyrių valdybos turėtų bandyti ir rasti priemonių prieiti prie
jų,stengtis pakeisti tą žalingą galvoseną ir Įjungti juos Į
tą ki1nų darbą,kuriam visus Įpareigoja kovojanti tauta Ir mo
mento rimtumas.
■V;
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PAMINĖTI

VYDŪNAS. Vydūno 80 m.amžiaus
Darbo Ministerija praneša,kad sekančios stovyklos (bes
sukakčiai paminėti.Redagavo
telia!) yra uždaresni*.
CHILDS ERCALL,stovykla uždaroma nuo lapkričio 27 d.
• PARYŽIUS. Kovo mėnesį Pary A.Merkelis.Viršelis pieštas
dail.K.Jezersko. "Mūsų Kelio"
HANS CRESCSTT stovykla,Londone, kuri ligi šiol buvo naujai
žiuje įsisteigė Tarptautinis
atvykusiųjų EVW darbininkų priimamoji stovykla,uždaroma gale
Socialistų Biuras (BJS),į ku leidinys.
Tai kuklus,bet gražiai su
lapkričio mėnesio.Naujai atvykusieji iš Vokietijos darbininkai,
rį įėjo keturios socialistų
redaguotas leidinėlis (80 pusi) ar jų šeimos,bus pervežam! iš Harwich uosto tiesiog į WEST
partijos iš anapus geležinės
paminėti mūsų didžiojo filozoWRATTING stovyklą,netoli Cambridge,kuri ateityje bus ir pri
uždangos.Pastaruoju laiku į
fo ir rašytojo sukakčiai.Vydū
imamoji ir skirstomoji stovykla (Reception and Holding Hostel)
BJS įstojo Ukrainos,Bulgari
VISI lietuviai,perkeltieji iš šių stovyklų į kitas,prašomi
jos, Lietuvos .Latvijos nas mus žavi savo skelbiamomis
pranešti savo naujus adresus Pasiuntinybei, pažymint draike ir
ir Estijos socialistų partijos .tauriojo žmoniškumo idėjomis,
savo senąjį-buvusį adresą.
į vykdomąjį komitetą išrinkta ’nurodo tuos kelius,kurių pats
Daugelis Pasiuntinybės siunčiamų laiškų grįžta atgal,kas
pirmininku Zivko Topalovič (Jut.žmogus išsižadėjęs,primiršęs,
neradęs ir nerandąs rimties
rodo,kad daugelis lietuvių EVW darbininkų,pereikėlą gyventi
gosiąvi ja),vice-pirmininkasį kitas vietas,nepraneša Pasiuntinybei savo naujų adresų.
Karol Peyer(Vengri ja) ir Ilvi-. ir pasitenkinimo savo sielai,
Tas yra negerai! Pasiuntinybei susidaro daug bereikalingo dar
c epirmi n i nkas prof. J.Kamins blaškosi gyvenimo verpetuose,
bo ir pašto išlaidų,dažniausiai tokių žmonių negalima visai
kas (Lietuva ),gen-sekr..kaltindamas kitus, gi visai pasurasti ir perduoti jiems skirtų žinių ar laiškų.
Z.Zaremba(Lenki ja) ir jo pava-. miršta,kad didysis atgimimas
Dar kartą visi,pakeltusieji savo adresus ir apie tai nepra• LONDONAS. Iš Buckingham Rūlduotoju Voln?a (Rumunija).Ko- ir sielos ramybė slypi jo panešhsieji Pasiuntinybei,prašomi neatidėliojant
. . yVį'
“„vai su sovietų primestomis "vyr.ties vidųje.Reikia tik rasti,
mų praneša,kad Karalius VI ^riausyb6mi3„ Vidurinėje ir ry- suprasti ir taikyti tai savo
tai padaryti
Lithuanain Legation
susirgęs ir karališkas vizitaątl^ Europoje,BJS nutarė užmegs- gyvenime ir,-ateis palaimin
17,Essex Villas
į Australiją ir
“eį®n"’ti tamprius ryšius su Tarptau- toji rimtis pasaulin.
London,W.8
diją atidėtas
Leidinyje rašo - pats„Dr.
atiuėtas neribotam
neribotam laik tiae Europos valstiečių sąjunui. Jo Didybė Karalius panaiki
Vidūnas,A.Merkelis ,Dr.J.Sa ulys
no visus viešus angažamentus
• LONDONAS.Kalbėdamas Tarptau .prof.Ig.Končius,M.Vaitkus,A.
keliems mėnesiams,bet toliau
tintų Problemų Tyrimo institu- M.KatiIiSkis,J.Strolia,A.Krau
atlieka savo,kaip Suvereno,pa-te (Jenkų išeivijos organas), I sas .
reigas Rūmuose.
kovotojas dėl Gudijos nepri® VAŠINGTONAS. JAV Valstybės įklausomybės Hryškevič pasakė, Vincas KRĖVĖ. "Raganius".Prieš
sekretorius Marshallis pareiš-jkad Gudija pretenduoja į Vil karinių laikų sodžiaus gyveni
kė,kad neatsižvelgiant į Fran-įnių,kaipo į"Takarų Gudijos so- mo šešėliai. III leidinys.192
cūzijos protestus, Ruhr o pramo-į stinę" ...
pusi.Išleido knygų leidykla
"Sudavi ja”.
nė bus perduota vokiečių admi- * K0PENHAGA. Danijos žvėjų
nistracijai.Vokietija nes ūda- lai^ kaaiTo-nas pa^akė Bo^ilhoranti pavojaus Prancūzijos
£
laivai 3ulalkfe
V.Minkūno ANGLŲ KALBOS SKAI^Ygurnui,kol vakarų Vokietija yra jQ x
3 Jienom3>kai jis Sve ■MAI.su žodynėliu ir tarimu.Sv
okupuota.
jojo Baltijos jūroje.
Vgįdybos Knygų Leidimo Ko-jos
• LONDONAS. Britų Parlamentas
1
„ T
tinkamu vartoti
pradėjo svarstyti karinės orie-•
R i
■, I f Kenki - pripažintas
lietuvių gimnazijose. 184 pusi.
rolės įstatymo pakeitimo pro- ;Jos delegatai JTO Politiniame Išleido "Sudavija".
jektą, kuriuo karo tarnyba numatoma pratęsti nuo 12 iki 18 ir limeriką dėl karo Palestino LAIKAS. (Nr2) mėnesinis lietu
mėnesių ir pašauktieji įparei je. Jie pareiškė,kad Bernadotte vių žurnalas,leidžiamas Buenos
gojami tarnauti betkurioje vie planas Palestinos ginė ui iš
Aires,Argen tino j e. R e da g uo ja
toje,kur stovės britų pajėgos. spręsti rodąs anglo-amerikie- Redakcinė Kolegija.Gausiai iliu
Žiemos kelias
čių
pastangas
dominuoti
arti

A. Naruševičiaus
Lig šiol pašauktieji negalėjo muose rytuose.
struotas ir gražiai išleistas.
būti siuntciarai tolia u Vokieti• CARACAS. Venecuelos prezi
jos.
* OSLO. Norvegijos ministerių dentas Gallagos yru laikomas
kabinetas nutarė pratąsti karo arešte po perversmo,kuriam va
tarnybą tiems vyrams,kurie tar dovavo majoras Mendoza.Ministe gacija bergždžiai sėdi Maskvo
anglas,du čiliečiai ir kanaje, Lenki ja pranešė nesiųsianMANCHESTERYJE PIRMENYBIŲ
nauja šiaurės No.; vagi jo je ir
rių kabinetas atsistatydino.
dietis.
ti
Jugoslavijai
anglių.Gi
Ju

turėjo būti paleis ei namo šm.
VARŽYBOS BE NETIKĖTUMU
tvOVO komandoje žaidė ir pel
goslavijos
ir
aštri
jos
preky

gruodžio 1 dieną.
nė taškų’. Dangis 3,Puzinas 9,
W LONDONAS. Vakarų Sąjungos
Lapkričio
19
d.i,vykusiose
krep

Glatkauskas 23, Butkus 8, Ra
® BRIUSELIS. Posavaitės pasi valstybės baigė savo pasitari bos susitarimą kominformas ir
šinio pirmenybių rungtynėse
jo spauda vadina "parsidavimu
tarimų, buvęs ministeris pirm. mus Londone dėl Atlanto pakto
7, Kakeranas 0.,
KOVAS antrą kartą nugalėjo Man dauskas
_______________________ (k. b.)
P.Spaak’as sudarė naują vyriau sudarymo.Bendros gynybos sutar Vakarams
chester! o Universiteto krepši
sybę, į kurią įeina 7 socialis ties projektas yra siunčiamas
nio komanadą 50!18(27”.8) rezulTADCASTEB - POST HILL 910
tai, 8 katalikai ir 2 neparti
į Vašingtoną,kur vyks tolimes
tatu'JKovas?turėdamas silpną
niai .Socialistas Spaakas lie
Lapkričio 21d.Tadcasterio sta
ni pasitarimai tarp P.Lovett
priešą,vedė lengvą žaidimąka Min.Pirm ir užsienių r.join. (JAV).Kanados ambasadoriaus ir
lo tenisininkai turėjo išvyką
su staigiais prasiveržimais,
į 01d Farnley,kur su Post Hill
♦ NANKINGAS. Komunistams ar
Briuselio pakto valstybių ats
bet netikslios pasuotės,padė
hostelio jugoslavų komanda su
tovų.Kai sutartis bus paruošta
tinantis prie Yangtzes upės,
čių neišnaudojimas ir kai ku
žaidė draugiškas stalo teniso
parašams,septynios valstybės,
Kinijos vyriausybės kariuome
rių žaidėjų netikslūs mėtymai
rungtynes.Tadcasterio lietuvis
nė įsitvirtina aplink Nankin- kurios šiuo metu yra inciatoiš sunkių padėčių-visa tai
nuolat žaidime darydami didelę
rėš,susitars kurias kitas val
gą.į Kinijos sostinę atvyko
trukdė gražiai susižaisti.Bet
pažangą,ir šiose rungtynėse
stybes pakviesti prisidėti prile
40 JAV-bių jūros pėstininkų,
buvo tarpų,kada Universiteto
puikiai pasirodė,nugalėdami
Amerikos ambasadai saugoti,jei pakto•
komandos žaidėjai net nepama
jugoslavus net 910,net neduo
komunistai užimtų miestą.Mar
tydavo, kai kamuolys atsidur
# ATĖNAI.Po dviejų širdies
dami jiems išlošti nei vieno
šalas Ciang-Kai-Sekas paskyrė
davo jų krepšyje.
smūgių,mirties patale gulįs
seto.Tadcasterio komandą suda
Universitetas vedė brutalų
dr.Sun ?o naujuoju ministerių Graikijos ministeris pirminin
rė!
Kalpokas,Aleknavičius ir
pirmininku.Ponia Clang-Kaižaidimą,ir
dėl
to
antrojo
ke

kas Sophoulis,88 m.amž.šešta
Dambrauskas.
linio pradžioje Butkus buvo
Sek išvyksta Amerikos karo lėk
dienį priėmė Pas
Ateityje numatyta ir dau
sužeistas i, akį.
tavu į Vašingtoną,kur ji kal
kutinį Sakramentą.
giau rungtynių su kaimyniniais
už Universitetą žaidė tik
bės dėl pagalbos Kinijai.
Vėliau jis atsisė
• VAŠINGTONAS. John Foster
hosteliais.
j.R_iUS.
ras tautų mišinysZitalas.ardo lovoje ir pasa D ulles,60 metų,di deIi s komu
W PARYŽIUS. Paryžiuje prasi
gentinietis,Meksikos
negras,
kė gydyto jams,kad
dėjo 5 vakarų Europos valsty
nizmo priešininkas,kuris pas
jie jam jau nebe
bių konferencija Europos Par
reikalingi, nes jis taruoju laiku prezičsnto Trulamentui sušaukti.Britų dele
yra paskirtas vadovauti
vistiek miršiąs, ir mano
gatas Dolton patiekė planą,ku
JAV-bių delegacijai JTO suva
paprašė
duoti
jam
riuo turėtų būti sudaryta "Eu
žiavime.
suvalgyti virtą
ropos Taryba”,panaši į JT0,su
• PARYŽIUS. Dr.Bramug;;lios pas
DANTŲ GYDYTOJA Erika Silinš
kiaušinį
ir
išger

prezidentu,sekretoriatu ir ko
kirties
tangos
rasti
išeitį
iš
(latvė)gyv. 11,Burgess Hill,
ti
bonką
alaus.Pa

mitetais.Taryba negalėtų apri
SopJiouhs.
London,N.W.2. telef.HAM 2820,
valgęs jis pakvie taško Berlyno byloje,atrodo,
boti dalyvaujančių valstybių
neatnešė laukiamų vaisių.Jis
tė pas save savo pavaduotoją
priima pacientus kasdien nuo
suverenumo.Paskirų valstybių
P.Rentis ir pasakė jam,kad yra turėjo pasikalbėjimus su visų
10 iki 12 ir nuo 14 iki 18 v.
delegatus sktrtų vyriausybės.
keturių valstybių atstovais,
Gydymas nemokamas pagal Svei
• LONDONAS. Britų karo laivas būtina pradėti ofenzyvą prieš
komunistinius sukilėlius Pelo- bet jokių naujų konkrečių pa
katos Draudimo schemą.Dėl gy
"Vanguard",kuris buvo numaty
siūlymų negavo.Rusai visą lai
poneze.
dymo susitariama telefonu.
BRITANIJOS LIETUVį'
tas panaudoti karališkai šei
ką atsisako panaikinti Berly
Artimiausia pož.gelž.stotis& BELGRADAS. Vengrų spauda
mynai vykti į Austrai!ją,sau
NATUTTiMS METAMS, SAU IR SAVO Finchley Rd ir Golders Green,
sio mėnesio pabaigoje išplau- praneša,kad anti-Tito partiza no blokadą.
nuo kurių važiuojama autobu
nai Jugoslavijoje gadina gele
> BERLYNAS.Britu ir JAV kari PAŽĮSTAMIEMS į UŽSIENĮ. *
”
jūrą ir bus
kia į Viduržemio
sais 2, 13, 28 ar 113 iki
Viduržemio jūros britų laivy- žinkelius ir stabdo susisieki nės įstaigos Vokietijoje,pain
Prenumerata metams —
Platts Lane sustojimo vietos.
mą.Partizanai gauna paramos iš formavo visas valstybes,kad ne
no vaao žinioje.
(Britanijoje
ir
užsienyje)
kaimyninių kominfominių kraš siųstų jokių siuntinių į rusų
• _____
PARYŽIUS. JTO
visumos posė
tų.Tuo pat laiku Jugoslavija
okupuotas Vokietijos sritis,nes 12 šilingų, pusmečiui 7 šiling. FIDLERIS Josephine.paskutinės
žinios iš Ker61jaučiaus;FIDLEdis pasmerkė Graikijos šiaurės yra boikotuojama ūkiniai-tuo
3 mėnesiams — 4 šil.
jie nebegalį duoti vagonų tran
RIS Vilius Vine as,girnas 7.8.0
kaimynus už pagalbos teikimą
laiku,kai Tito prekybinė dele- sportui,nes runai jų negrąžiną
Esene.paskutinės žinios iš Ke
Markoso sukilėliams ir paragi
rai! auč jaus; FILIPOVSKI Feiga.g
no juos nustoti teikti tą pa
mus 1.10.38 Lietuvoje.paskutigalbą.Už šią rezoliuciją bal
Esu 35 m.,iš profesijos šofe nės žinios iš Virbalio;FREIDEN
savo 47 kraštai,prieš 6 (Rusi
ris ir fotografas,pageidauju
PELDS Marije,paskutines žinios
ja ir jos satelitai). Tame pat
susirašinėti nu lietuvaite,
iš Bodensee;FR ID LAND Juiinka
posėdyje,47 balsais prieš 6,
ne senesne 30 metų.Intend jos 17 m.amžidus.paskutinės žinios
Geras Patarnavimas
buvo atmesta sovietų
savo keliu toliau, visai to atsi ir pažįstamo?
rimtos,prašau atsiliepkite
iš Stavisievovo;FRITSCH anksči
rezoliucija,reikalau — Ar pašėrei arklį?
mušimo nė nejausdamas.
Skirtumas tik toks, jei draugas
— Pašėriau.
janti atitraukti iš
Nervingoji keleivė daugiau ne- pasiskolina iš tavęs pinigų. jis šeimininkės.Rašyti - Registrą Pusenet Anna,gimus 26.fe.12
tion Certificate No 161388,
Biržuose.deportuota iš Lodzės
bisi jaudino...
tampa pažįstamu.
Graikijos svetimą ka — Ar apvalei jį?
barak-21. Y.M.C.A. Hostel,
į Wangerin;FRITSCH Franz,gim.
— Taip.
ri uomenę.
Sudeley, Winchcombe, Glos.
Valgo Žuvį Ir Nemoka
30.3.41 Waldenhorste.paskutinė
— Tai pakinkyk?!
Nežino Vardo
> NEW Y0RKA3. Rytų
— Gerai, pone, bet pasakyk,
žinios iš Wengerin,FRITSCH Udo
Plaukti
Ponas klausia naujo tarno:
pajūrio darbininkai, kur jis yra?
Antanas Bartkus atsiliepkit
gimęs 1.4.43 Lodzej e.paskuti
—
Kaip
tavo
vardas?
— Aš per visą savo gyvenimą
kurių streikas padarė
E.Gečaitei,Beith Ind.Hostel,
nės žinios iš W t ngerin;GAUBAS
valgau jautieną ir dabar esu toks — O ar aš žinau, — atsakė tar
nemažų nuostolių .-.meBlogas Profesorius
Beith, Scotland._____ __________
nas.
Ignas,60 m.amžiaus,gimįs Ėeustiprus, kaip jautis.
rikai.šiuo metu yra
— Kaip tai nežinai? Kaip tave Vincas Grigaitis prašomas
Tėvas:
ne;GAUBAS Juozas,60 m.amž.
—Keistas dalykas. Visą gyveni
baigtas.Streikas pa
— Na, Mikai, kaip tau patinka mą maitinuosi žuvimi ir negaliu vadino senieji ponai, pas kuriuos atsiliepti šiuo adresu-Stasys gimęs Kaune;G3IMAN Anchil,70
darė nuostolius ir
tarnavai ?
tavo profesorius?
Rastaitis.Brynecthin Miners
m.am^. gimęs Kurkliuose;GELUMpaplaukti nei per sprindį.
— Ponas mane vadino kvailiu, o Hostei,Brynecthin,Glam,S.W.
Europos valstybėms,
Sūnus:
Bautzky Helene,gim.5.5.25 Rad
ponia — asilu, gi ponaitis, kai
— Visai jis man nepatinka: jis
nes buvo sulaikyti
viliškyje .paskutinės žinios
Irgi Atsakymas
būdavo gerame ūpe, vadindavo
keli šimtai laivų su nieko nemoka.
iš Oelsnitz.Bahnhofstr.40;
Tėvas:
— Rūtele, koks yra tavo tėvelio rakaliu, gi būdamas piktas, nie
Marshall!© plano pa
GBBSCHONOWITSCH Moritz.gim.,
AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
— Delko?
vardas? — klausia mokytoja mo kuo nevadindavo, tik kumštimis į
galba Europai.
10.10.91 Kaune.paskutinės ži
apskaldydavo man galvą.
kinės.
Sūnus:
ir Kontinento siuvėjai tu• VIBU, įniršus!
—Jei jis ką nors žinotų, manęs
— Jis vadinasi ‘Tėvukas’’, — at
jri didelį pasirinkimą geriau nios iš Dachau;GLATT Ania.gim.
austrų minia privertė nuolat neklausinėtų.
sakė mergaitė.
13.4.02 deportuota iš Keuno į
Vagis Neturtingojo Bute
sios kokybės medžiagų. RŪBAI
du rusų karei vilus pa
— Taip, brangioji, bet kokiu
Stutthof;CLATT Liolia Leib,
PASIUVAMI
pagal
pageidaujamą
Vagis
naktį
įslinko
į
neturtingo
leisti vyrą,kurį jie
vardu tavo mamytė vadina tėve žmogaus butą ir graibydamasis I stillų.Pristatymas užtikrin
Neverta Jaudintis
gim.27.4.fel.deporttota iš Keu
bandė prievarta pa
no į Stutthof;.
Sena ir nervinga keleivė šiau lį?
ap'ink sienas ieškojo grobio.
tas
4-6
sav.laikotarpyje.
sodinti į džipą.
rės Atlantu plaukiančiame laive į — Ji nepravardžioja jo jokiais
Jie patys ar asmenys žiną
Neturtingasis, kuris tuo metu
MAURICE,
priėjo prie kapitono ir vardais, kadangi ji tėvelį labai dar nebuvo užmigęs, tarė išsigan
jų dabartinius adresus prašo
9,BURTON ST. NOTTINGHAM
• LONDONAS.Bri t ų Lor Europą,
myli,
—
susirūpinusi
atsakė
mer

paklausė:
dusiam vagiui:
mi atsiliepti- I.R.0.Inter
(telef.408311) arba
dų rūmai pasisako už
— Kas atsitiktų, jei mes atsi- gaitė.
— Prieteliau, negerą vietą išsi
national Tracing Service HQ
12.
NEWLAND
,
LINCOLN
sudarymą stiprios
muštume į ledo kalną?
rinkai. Nakčia čia ieškai to, ko aš
(16) Arolsen,Kr.Waldeck,b.
(
telef.Lincoln
10949)
aviacijos,kad atremti — Nesijaudink ponia, — tarė
Draugas Ir Pažįstamas
ir dieną negaliu rasti.
Kassel,G e r m a n y.
komunistinį imperiali kapitonas: — ledo kalnas plauks
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