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Sovietai aštrina tarpt, padėtį
SPAUDA -

LAISVES GINKLAS
Rašo P.B. Varkala,
DBLS C.Valdybos Pirmininkas

Kinijos įvykiai ir Amerikos vaidmuo.
įvykiai Berlyne paskutinė
mis savaitėmis vėl suaktyvėjo.
Kada Saugumo Taryboje neutra
lios valstybės tebestudijuoja
vienos valiutos įvedimo į Ber
lyną klausimą,ieškodami abiem
pusėm priimtinos išeities,So
vietai pačiame Berlyne veda
savo vienpusę poli tiką, dominuo-ti visą Berlyną,visai nepaisy
dami vedamą Laryžiuje pasita
rimų, ir tuo apsunkindami dery
bų eigą.
Pereitą sekmadienį įvyko
Berlyno savivaldybės rinkimai

kurie dėl sovietą boikoto,bu
galima pravesti tik vakafą
zonose.Dovi etų karinė valdžia,
matydama,kad komunistai rinki
mas smarkiai pralaimės,uždrau
dė juos savo zonoje ir vedė
smarkią propogandą prieš gyven
toją dalyvavimą tuose rinkimuo
se.Tuo nepasitenkindami Jovietą zonos komunistai pora die
ną prieš rinkimus susirinko
prie Miesto a Lės ir išsirin
ko naują i.lesto Tarybą
(Magistratą) , kuri, sovietai
tuojau pripažino vienintėle
vo

legal«»Taryba visam Berlynui.
Senoji Liesto Taryba kuri bu
vo legaliai visą miesto gyven
toją išrinkta,buvo apšaukta
nelegaleir jai buvo neleista
įeiti į Miesto Salę, kuri yra
Sovietų zonoje.
Berlyno vakarų zonų komen
dantai iš savo pusės griežtai
į tai reagavo,apkaltino Sovie
tus už galutini, miesto padali
nimą i, dvi dalis, ir pareiškė,
kad jie ir toliau pripažins

Suėjo vieneri metai,kai DBLS
pradėjo leisti "Britanijos Lie
tuvį”, jo dabartinėje išvaizdo
je.
Tie skaitytojai,kurie yra se
kę laikraščio kelią nuo pat pra
džios iki šio laiko,tiki uosi,kad
suprato jo tikslą ir įvertino jo
legalia išrinktą Miesto Tarynaūdą,ne vien tik sau,bet ir pla■
bą,kuri dabar renkasi Britą
tesniai lietuvių visuomenei.
zonoje.
Centro Valdyba pradėdama leis
Sekmadienio rinkikei praė
ti šį laikraštį,pirmame numeryje
jo gana ramiai.nežiūrint komu
pažymėjo,kad ji ryžtasi dideliam
nistą bandymą juos sutrugdyti.
žygi ui,nes iš anksto galima bu
Rinkimuose dalyvavo trys demo
vo numatyti,kad šiomis sąlygo
kratinės parti jos,kurios susi
mis,kokias turime,jis bus nuos
vienijo prieš komunistus.komu
tolingas.Bet vardan to reikalonistą partija rinkimuose neda
turėti savą spausdintą žodį ir
lyvavo ir ragino žmones neiti
šiame krašte,buvo nutarta atsi
balsuoti.Dėl to .balsavimas
liepti į raginimus ir pageida
už bet kurią parti ją,reiškė
vimus atvykusiųjų tautiečių,ir
balsą prieš komunistus,gi ne,
kraštis pasirodė.
balsavimas,reiškė pritarimą
(
C.Valdybos viltys,kad skai
komunistams.Paprašysi liesto
tytojai parems laikraštį daliTarybos rinkinių propoganda yra
I nai pasiteisino. "BL’T ištobulėjo,
vedama dėl vietinių miesto rei
skaitytojų skaičius laike metų
kalų, kaip namų statybos,mais
patrigubėjo.Tačiau tobulėjimui
to,mokesčių ir p.,bet Šį kar
ribos nėra.”BL" dar gali ir tu
tą rinkimai įgavo tarptautinės
ri augti.Juk dar ne visi plunks
reikšmės,ir gyventojai gausiai
nos darbininkai šiame krašte
dalyvaudami rinkimuose (balsa
esą prisideda prie darbo,o skai
vo 86; ) išreiškė savo pasipik
tytojų skaičius,turint mintyje
tinimą Sovietų valdžia ir tuo
čia esančių lietuvių skaičių,
pačiu pareiškė norą,kad vaka
toli gražu dar nėra pakankamas.
rą valstybės pasiliktų Berly
Centro Valdybai vis dar rei
ne. Toki u būdu dabar Berlyne
kia remti laikrašti, iš savo lė
yra dvi Miesto Tarybos,kurios
šų..
abi štampuoja dokumentus,turin
Žengiant į antruosius metus
čius galią visame mieste.Miemes visi ir kiekvienas atski
Naujasis viceprezidentas Earl Warren, linksniai nusiteikęs kalbasi su republikonų
stas tapo galutinai padalintas
rai atlikime savo pareigą ir
vadais Chicagoje.
Iš kairės:
senatorius Brooks, adv. A. Olis, viceprez. Warren ir
į dvi dalis ir tokia padėtis
padėkime visas pastangas padi
III. gubernatorius Green.
be abejo yra pilna pavojų.
dinti skaitytoją skaičių ir vi
Atskiros partijos rinkimuo
si, kas tik gali,prisidėkime
se gavoIsocial-demokratai-64,5‘.■
prie patobulinimo ir paįvairi
demokratainimo savojo laikraščio.
Sovietų Rusija vėl aštrina
propagandą balsų,krikščionys
19,4£i ir liberalai demokratai
Centro Valdyba ir toliau
-16,1
prižiūrės,kad "BL" būtų visų
DISINFORMAS
vadinasi turėkite baimės..Gi
JTO sesija Paryžiuje turi
Britanijos lietuvių laikraščiu,
Graikijoje jie turi įsakymą
baigtis sekanti, sekmadienį,
ir kad jokia partinė ar sroviEsame susipažinę su Kominskelbti,kad
Rusija
ruošiasi
bet darbotvarkė,kurią sau bu
,
mintis nepatektų į jo pusla- formu,jo tikslais ir darbais,
karui,taigi,priešintis rusų
vo nusistačiusi JTO,lieka ne
o šiomis dienomis jie-komunis■
-s.
išsemta .Bri tani jos delegacija
Mūsų visų,taip ir laikraščio, tai,įsteigė dar vieną organiza politikai reikštą tikrą savi
žudybę. JAV-bėse kalbės,kad
pasiūlė sesiją pratęsti iki vi
ciją - disinformą. Disinformo
pagrindinis tikslas rūpintis
atominė bomba yra tiek galin
si darbotvarkės punktai bus iš
dvasinių vertybių išlaikymu,pa pagrindinis tikslas yra veikti
gas ginklas,kad nėra ko bijo
semti .
į
pabėgusius
iš
•'■išvaduotų"
laikymu kovinės jėgos,gynimu
ti
karo.O
sovietų
žmonės
myli
Šioji sesija turėjo du svar
kraštų piliečius,duoti "tikrą"
■mūsų interesą ir vedimu kovos
ir remia Staliną,taigi,prieš
bius klausimus išspręsti - Ber
žinią apie padėtį ir "pažangą"
dėl Lietuvos nepriklausomybės
jį agituoti būtų nedemokratiš- lyno blokados klausimą ir Pales
sovietiniame rojuje.
atgavimo.
tinos bylą.Ir abu klausimai li
Sios naujos organizacijos
C.Valdyba dėkoja Redakcinei
Su tais disinformantais la
ko tik paviršutiniškai paliesti,
Kolegi jai,tiek triūso įdėjusiai reikalingumą iššaukė masinis
bai
sunku
kovotį,nes
jie
tikrai
apkalbėti ir palikti...Kaip at
į laikraštį, dėkoja visiems ra bėgimas iš okupuotųjų kraštų
turi tikslių žinių iš reikiamo simename, dėl Berlyno sovietai
šytojams bendradarbiavusiems ja ir tų pabėgėlių nepalanki pro
krašto,sakosi esą pabėgėliai
panaudojo veto,o Palestinos rei
me, dėkoja visiems skaitytojams, paganda, varoma prieš sovietus
ir tuo būdu jiems plačiau ati kalas taip ir liko neaiškioje
ir jų rėžimą.Toji propaganda
gyvai reagavusiems į kvietimą
daromos durys ir smalsiau iš
padėtyje.Buvo manoma,kad gali
sovietus labai erzina,nes ji
prenumer.wotis ir visiems,kurie
klausomi.
būti priimta Bernadottes pasiūatidaro akis vakarų piliečiui,
prisidėjo vienokia ar kitokia
Aaip
matome,bolševizmas
grie

įta rezoliucija,kuri numatė,kad
parama laikraščiui, dėkoja Lon kuriam tiesiog sunku suprasti,
biasi
visų
priemonių,kad
pri

tam tikroje dalyje būtų įstei
kad galėtų egzistuoti tokia
dono lietuviams,kurie aukodami
dengti
savo
tikrąjį
veidą
prieš
sistema,kaip yra Rusijoje.0
gta Izraelio valstybė,o liku
savo laisvalaikį,taip maloniai
pasaulį,kad jį klaidinti ir lai sioji dalis būtų prijungta prie
disinformo uždavinys bus teik
prisidėjo prie laikraščio eks
kyti tokioje padėtyje,kad jis
iTransjordanijos ir kitų arabą
ti užsienio spaudai ir,žinoma,
pedijavimo.
kuo mažiau turėtų supratimo ir valstybių.Jeruzalė liktų tarpLinkėdami "Britanijos Lietu pro forma,patiems pabėgėliams,
viui" antraisiais metais geriau- žinias ir kas svarbiausia "tei pajutimo apie tikrąją padėtį
anapus geležinės uždangos.
singas" žinias apie jų kraštus
i sios kloties,kviečiame visus
lokių agentų jau yra kelios
ir pažangą.
lietuvius savo darbais ar prepart
i jos " da rbe'.’
Latvi
joje.Siguldos
pilyje,
tnumeravimu remti jo pastangas.
kur anksčiau buvo rašytojų ir
menininkų poilsio namais,dabar
SIENEY STANLEY ATSAKO Ą
veikia keistoji mokykla,kuri
----------------------- - KLAUSIMUS
yra ypatingai saugojama nuo pa
Poli tika,vida us gyvenimo
šalinės akies. Joje mokiniai
klausimai,migla ir visa kita
mokosi įvairią kalbų - anglą,
buvo nustumta į šalį,kada atė
vokiečių,švedą,norvegų,uaną
jo eilė Sidney Stanley duoti
ir t.t. Visi mokiniai yra spe
parodymus sensacingoje byloje,
cialiai parinkti MGB ir vadi
kurios aprašymus,trtmpas san
nasi ’’disinformantai'’.Baigę
traukas, duodame jau; per du nu
mokslą jie yra siunčiami į įvai
meri us.
rius kraštas,kaip tariamieji
S.Stanley turi kelis pseudo
pabėgėliai nuo sovietą pries
nimus - Solomon Will kan .Reabtand
paudos,kur turi sldeisti dezor
ir keli kiti neišaiškinti.Jis
ganizaciją pabėgėlių tarpe ir
yra centrinė figūra šios bylos,
atsargiomis formomis turi sklei
kariuke tardami ministerial ir
sti žinias apie geras sąlygas
kiti aukšti pareigūnai,kaltina
gyventi Rusijoje bei apie "tai
mi kyšininkavimu.Visa byla su
kingas" Kremliaus norus.
kasi apie Stanley ir todėl jo
kita dalis tu 'mokiniU’yra
parodymai buvo sekami su di
apmokomi Zvenigorode (prie Mas
džiausiu dėmesiu.
kvos) ir Čitoje (Sibire),jie
Stanley pasisakė esąs žydas,
turės vykti į Amerikos valsty
kiląs iš Lenkijos ir nežinąs
bes tinkamos propagandos vesti.
savo tikros pavardės! Jis ir
Mokoma ne vien tik kalbos,bet
šiandien tebėra užsieniežiu,ne
ir papročių tos tautos į kurią
turi Britanijos pilietybės,nors
jis
siunčiamas.
Pasidalinus*Berlyną į dvi da
gyvena čia jau apie 30 metą.
Tie tariamieji pabėgėliai
is, iš buv.Miesto Tarybos rūmų,
Prieš karą jis būvąs suknelių
urie yra sovietų sektoriujė,iš- gauna ne vienodamas instrukcipardavėjas,karo metu dirbo agen
jas.Pav. siunčiamieji į Švedi
ikrausto vakarą valstybių ten
tu pristatant rūbus kariuomenei.
ją turės vesti propagandą apie
uvę ryšio karininkai. Bet ruPo karo vertėsi įmonių pirkimu
"blogą gyvenimą Rusi joje",taip
ai nenori leisti išvežti dokuir pardavimu.Šiuo metu banke
letą.Vaizde matome prancūzą pulk . kaip ir "pridera" geram pabėgė
savo sąskaitoje turi £60.000.
li ui, bet kartu skiepys mintį,
kuris yra sulaikytas su visu
7ĮS1DNEY STANLEY
Iki bylos jis buvo draugiškuo
.kad Rusija yra labai stipri..
unkvėžiniu.
se ir artimuose santykiuose su
Belcheriu,prekybos viGeminis te-

tautinėje kontrolė je.Iš pra
džių daugumas valstybių prita
rė tam pasiūlymui,bet vėliau
pakeitė savo nuomones ir tuo
palaidojo šį projektą.Tiesa,
buvo ir daugiau projektų,bet
diskusijoje jie nei vienas ne
buvo priimti,taigi,nuėjo į krep
šį.Taip, kad visą darbą Palesti
nos byloje galima suvesti į
vienos rezoliucijos,pasiūlytos
britą, priėmimą,kurioje labai
miglotai kalbama apie reikalą,
gi visa jos esmė tame,kad vie
toje vieno taikytojo Palesti
nos byloje,kokiu buvo grafas
Bernadotte,liko sudaryta komi
sija...iš trijų asmenų.
Žydai padavė prašymą,kad
jų valstybę priimtų į JTO.To
kie klausimai,paprastai,turi
bu-ti svarstomi pirma Saugumo
Taryboje ir tik po to eina į
pilnaties posėdį.Bet šiuo atvėju padarė išimtį,nes sesija
turi greit baigtis,ir klausi
mas tiesiog perduotas pilna
čiai. JAV-bės ši, žydų prašymą
palaiko,bet britų atstovas pa
reiškė, kad tas reikalas svarstyri kol kas dar per anksti.
JTO SOCIALINIS KOMITETAS

po ilgą ir karštą ginčą paga
liau priėmė Žmonijos Chartą,
kurios svarbiausi punktai yrė*.
Laisvė - kalbos,susirinkimą,
rinkimą visose šalyse. Laisvė
nuo arešto,persekiojimo,sulai
kymo, kankinimo, vergi jos ir ne
žmoniško elgesio.
Milijonai vergą už "geleži
nės uždangos" su tragiška iro
nija skaitys tuos punktus...
KINIJA
Padėtis Kinijoje darosi la
bai įtempta ir net kritiška ir
tik skubi Amerikos pagalba te
gali išgelbėti Kiniją nuo komu
nistinio užliejimo.Pačioje Ki
nijoje didėja panika,padėtį blo
gina, kad premjeras serga ir gu
li ligoninėje ir dar vis nėra
sudarytos naujos vyriausybės.
Gi kariuomenė,pralaimėjusi mū
šį prie Sučau traukiasi,o dide
lė dalis tų armijų pasidavė ko
munistams be kovą.jsmerikiečiai
sakosi,kad jie negalį šelpti
tų,kurie patys nenori ar nega
li gintis.Kas iš to,anot ameri
kiečių,kad mes šelpsime,© tie
šelpiamieji be kovos atidavinės
ginklas priešui..
Ponia Cank-K’ai-Sek dabar yra
Amerikoje ir turėjo visą eilę
pasitarimų su vadovaujančiais
amerikiečiais. Jos pastangos
gauti skubią pagalbą Kinijai,
atsimuša į amerikiečių skeptiš
kumą ir šaltumą.Nemanoma,kad
JAV-bės atsisakys šelpti Kini
ją, bet laikoma tikru,kad ji
bus kur kas atsargesnė,nei an
kščiau, ir pareikalaus didesnių
gatanti jų, kad suteiktoji pagal
ba tikrai eis produktingiims
pasipriešinimo komunizmai tik
slams. Iš viso žinios yra la
bai šykščios iš Vašingtono nors
tiek Kini ja,tiek visas laisva
sis pasaulis su nekantrunu lau
kia sprendimo ir su susirūpini
mu seka kovas Kinijoje.

Nežinojimas ar sukta valia?

A

riu.Keys- statybos minister!u,
Gibson-Anglijos banko direktoricmi ir buvęs pažintyje su
Hall-finansų ministerin sekre
toriumi .Morgan Phillips-darbo
partijos gen.sekretoriūmi,lor
du Uolton-konservutorią parti
jos pirmininku ir kitais.
Jis sakosi laike vienų pie
tų sėdėjęs su Bevinu ir jam užfundijęs 20 cigarą,kas buvo pa
neigta vėliau.Sakosi turėjęs
daug pažinčių Britanijos ir
JAV vyriausybėje.Gi gandus,kad
jis davęs kyšius,paneigė,pini 
gų niekam jis,sakosi,nėra da
vęs, o dovaną,kaip cigarų bei
gėralą dovanodavo.Belcheriui
yra padovanojęs auksinį portcigarą ir užmokėjęs už jo vieš
butį laike Darbo partijos suva
žiavimo.Iš viso,jis visad užmo
kėdavęs už vaišes,kurias orga
nizuodavo žymūs veikė jaJL.ir-per

jas jis sueidavęs i, pažintis
su atsakingais asmenimis.
Jo tardymas užsitęsė kelias
dienas.Po to buvo klausinėjami
kiti,kaip tai Gibsonas,Belcheris ir kit.
Tardymą užbaigęs,Tribunolas
patieks savo nuomonę vyriausy
bei, kuri iš to spręs,ar yra pa
grindo kelti kriminalinę bylą
kai kuriems asmenims,ar reikią
skaityti baigtu.
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Spausdintas
žodis
Rašo - St .Kuzminską s

NUO BIULETENIO IKI LAIKRAŠČIO
1947 metais,kas kart dides
niam skaičiui lietuvių atvyks
tant į Angliją iš Vokietijos,
atsirado gyvas reikalas turėti
informacinį periodinį Leidinį.
Naujai a kvykusiems sunku bu
vo su anglų kalba,nesiorientavo vietinėse sąlygose,gi nuo Vo
kietijoje išeinančios lietuviš^
kos spaudos buvo nutolę ir ją
tegalėjo gauti pavėluotai.
Šią spragą ryžosi užpildyti,
kad ir kuklia biuleteniu, DELS
Centro Valdyba nutardama leis

ti "UŽSIENIO IR VIDAUS ŽINIŲ
BIULETENį" .
Darbo griebėsi M.Šilkaitis
ir M.Bajorinas.lr 1947m.liepos
25 d. jau pasirodo pirmas mmeris.įžangoje pasisakąs,kad šio
biuletenio tikslas esąs tik pa
rengimas kelio savaitraščiui,
kurio reikalingumu leidėjasLietuvių Sąjunga neabejojąs,
bet,kol kas,dėl sunkių materia
linių sąlygų tenką palaukti ir
tenkintis šiuo biuleteniu.

Biuletenio redakcinei komi
sijai į talką ateina Ajlasaitis,J.Rudakis
ir B.Dauman
tas. Biuletenis plečiamas—didi'
namas ir nuo spalio 24d.keičia
vardą į "BRITANIJOS LIETUVIS".
1947.lapkričio 21d,DBLS pir
mojo visuotino suvažiavimo pro
ga, biuletenis išeina spausdin
tas fotostatiniu būdu.
Tuoj po suvažiavimo,na ujoji
Centro Valdyba nutaria leisti
savaitraštį.Redaktori um kvie
čiamas A.J.Kaulėnas.

Lankydami mokyklą ir moky
damiesi istorijos,išmokstame
pasaulio bei atskirų tautų pra
eities įvykių raidą žymėti ka
raliais, karais ir garsiais kar
vedžiais. Štai keli iš jų tar
po ‘.Hapoleona s,Neisona s,S uvorovas,Fridrikas Didysis," o jei
mesime žvilgsnį į dar senesnę
praeitį,tai rasime tokius kaip
ktila,Cezaris,Hanibalas,Alek
sandras Makedonietis ir Džin
ai s-Chanas. Užtarnautai ir ne
užtarnautai jais didžiuojasi
Rašo - J. Kuzmickis
žmonija ir tautos.Daugelis jų
sukūrė sąlygas savo tautoms gy
kus judėsius,jis jautė,kad tu
Anglijos lietuvių savaitraš-j ri
venti ir kurti savąją kultūrą,
įvykti susidūrimas.Tiktai
tis
švenčia
kuklią
vienerių
me

išsilaikusią šimtmečius,net
jis
negaišjo įsivaizduoti,kad
tą sukaktį.Kol Europos padangė j pasaulinio
iki šių dienų.
mąsto grumtynės
apsiniaukusi,kol
Lietuva
paver'
Dabar gi pavartykime Lietu
taip maestriskai Žuvusių krau
gta,mūsų
tremtiniai
tebesinauvos istorijos puslapius.Kas gi
do ja šio krašto svetingumu ir j ju raudonai perdažys rudąją
yra mūsų tautos Napoleonai,Ce
vėliavą ir vadinamos taikos
kiekvieną savaitę laukia laik
zariai,Hanibalai,Nelsonai, ku
gąsdins ja milijonus ramių gy
raščio,
j
ieškodami
jame
ir
akturie būtų sukūrę sąlygas arba
ventojų.
alijų.ir
stiprybės.
nurodą kelius,kad tauta galėtų
Nacionalizmo doktrina, stip
Tremtinių
laikraščio
paskir.
šimtmečius gyventi.
tis didelė ir atsakinga. Visų 1 riai pabrėžusi rasės primatą,
Kiek nustebus teks konsta
pirma - toks laikraštis turi pa gimė ne civilizacijos stingantuoti,kad paskutinis iš tokių,
dėti skaitytojams ištverti įtem čiame krašte,bet pačioje civi
buvo kiek daugiau nei prieš
ptoje kovoje dėl Lietuvos lais- | lizuotos Europos širdyje. Jos
500 metų,- Vytautas Didysis.
vės,'
be to, jis turi jungti vi-į įkvepėjai ir vykdytojai lankė
Jo paskutinis žygis prie Žal
sus į vieną susiklausiusią,lie-j garsius universitetus,skaitė
girio 1410 m.buvo tiek pat rei
visiems vakarams žinomus filo
tuviską šeimą.
kšmingas Europai,kiek Kutuzovo
sofus ir rašytojus,klausėsi
1812 m. sumušimas Napoleono.
Bacho ir Mocarto genialių kū
I
-------Bet jeigu paskutinis Lietuvos
rinių, turėjo patogų ir aprūpin
Kai kas šio amžiaus žmones
snelis,kuris.manau,geria usia
Didvyris,kurį žino Lietuvos
tą gyvenimą.
charakterizuoja
kaip
ginklų
ir
|
pavaizduoja
spaudos
galią.
istorija,buvo gyvas prieš 500
Antroji - komunizmo doktri
smurto
mėgėjus.Kiti,tačiau,ne!
fų laikų spauda rodė mums
metų, tai kyla klausimas, kaip
na, kuri realizuojama Azijos pa
pritaria
šiai
charakteristikai
kelią į Lietuvos išsilaisvini 
galėjo tokia mažytė lietuvių
šonė je, nekilo kur nors apie Uir tvirtina,kad XX amž. žmogaus
mą ir į Lietuvos Nepriklauso
tauta išsilaikyti gyva, tarp
ralą
ar Gruziją,bet taip pat
būdingas bruožas - Lengvas pa- 1
tokių dviejų Galijotų,kaip Ru mybę!
vakariečių protuose.
žiūrų
keitimas.
Tai
esą
įro

šiandien mes gyvename vėl
sija ir Vokietija.Torėjo gi bū
Tačiau ir pirmoji,ir antro
džiusi vokiečių tauta; kai hi- Į
ti kas nors,kas nedavė lietu
panašias laikus,kaip mūsų tėji doktrina turėjo ir tebetari
tlerizmas
keitė
Vokietiją
į
kavių tautai išsiblaškyti ir iš
savo šūkius,konkrečią programą.
vai lietuviai XIX ir XX šimtm.
nykti.Tai kas gi buvo tie pas
siekius ir prieina net iki anpradžioje.
kutinieji Lietuvos Cezariai ir
tichristinės religijos fanatiz
gyvename
svetimuose
kraš

Napoleonai,kurie gelbėjo ir iš
mo. Vakarams gi ne kartą priki
tuose išblaškyti ir išdraiky
laikė lietuvių tautą jos gyve
šama, jog
ten trūksta tikros
ti.
Gyvename
viltimi
,
artimiau

nimo povo jų metais.
linijos,
jog
"vardan laisvės, ly
sioje ateityje, grįžti savon ~~
Žinau,kad mano atsakymas
gybės, vardan kovos su nelaisve
laisvon~Tėvynėn
.Bet
kada.nežinustebins daugelį šio laikraš none...
ir priespauda visi kovoja priei
čio skaitytojų..
visus" (F.Goetel).
Tuo
tarpu
gi
drąsiname
vie

Knygnešiai ! Štai
II-------nas
kitą,skatiname
viens
kitą
mūsų paskutiniojo šimtmečio Na atlikti lietuviškas pareigas,
Tačiaa klystų tas,kuris napoleonai ir Cezariai’ Tiesa,jie
susiburti tampriau vienon liecionalsocializmo ar komunizmo
nedevėjo nei karūnų,nei puoš
tuviškon šeimon,reikalaujame
pradų jieškotų Vokietijoje ar
ni ų-blizganČių uniformų, nei
Rusijoje, jos stepėse.
ordenų.nei titulavo save gene lietuviškos knygos,lietuviškos
spaudos. Štai Indokinijoje ke
Pirmųjų pėdsakų reikia jierolą is, generalisimais ar mar
lietuviai.Prancūzijos legiškoti reformacijos ir Atgimimo
šalais,o visgi buvo lietu li
jonų kareiviai,reikalasja lie
laikotarpiuose.Ilgą laiką vakaviškos
dvasios
milžinai, nors ir labai tuviškos spaudos ir skaito lie
davė dvasinės krikščionybės jėkuklios,kaimietiškos išvaizdos tuvišką laikraštį tol,kol jis
fos ir žmogaus vertinimas.Tažmonės,pilka miline sermėga vii dar yra įskaitomas...juos na
kankina lietuviško žodž
iau XIX amž.atnešė naujų vėjų!
kini. Jų ginklas,su kuriuo jie bagus
io troškulys. Laikraštis jiemskai žmogus pradėjo tolti nuo
kariavo prieš lietuvių tautos
lietuvių tauta,jų Tėvynė,jų
religinių "prietarų" ir ėmė
engėjus,irgi buvo labai kuklus, kaimas,o gal ir savas namas
jaustis gamtos valdovu,- jis
kaip ir jie patys) ne kanuolės Šiaulėnuose ar Gargžduose...
nenorom pa juto,kad prarastoji
ir ne atominės bombos,bet tik
tik Indokinijoj.
egzistavimo prasmė nebeglūdi
lietuviška
spau
Kitas lietuvis,gyvenąs Au
jame.Nieko nepadėjo mėginimas
strai! jo je, pasigriebęs aplūžujieškoti kokios nors sintezės
dai Knygnešiai suprato pir
sį rotatorių (nes naujo nusi
mieji, jog tauta bus gyva tik
tarp žmogaus individualisto ir
pirkti neišsigali},spausdina,
tol,kol ji mylės savo
jį apsupančiųjų.
spausdintą žodį ir k a 1 b ės kaip sugeba,Iietuvišką laikraš
Net dailioji literatūra nu
tį.Čia tuo tarpu nesvarbu koks
sava kalba. Jie spausdino ir
žymėjo šitą kelią.Pradžioje bu
Kun.J.Kuzmickis
jis
yra,kas
ten
parašyta,svar

nešė į kaimus lietuvišką spau
vo vaizduojami Žmonės,kurie jau
bu,kad jis lietuviškas! Kad
dinį, nepaisydami nei sniego
čia vidinį suskilimą, kurie ko
riąę-stovykią,kažin
kur
dingo
ir toks,jis raižo Australijos
pūgų,nei darganotų naktų,nei
voja su Dievu ir žmonėmis,kažin
keli milijonai pacifisto E.Re
miižiniškas dykūnas,tiesia ke
rusų žandaro,nei.kalėjimo ar
marque skaityto jų; dingo ir gau j ko jieško.Tai Kainas,Faustas,
lius nuo vieno Lietuvio pas
tolimojo\Sibiro.Štai keli mū
sios socialdemokratų bei libe Į Oneginas ir kiti.Toliau naujų
kitą,mėgindamas tuo būdu su
sų Šių lietuviškų Napoleonų
ralų
gretos.Šiandien tokia pat į kelių dairosi Ibseno Brandas,
jungti juos visus į vieną lie
vardai! Bielinis, M.
■Peer Gyntas.kol ateina vokle
greitisnu dešimtys milijonų vo
tuvi šką šeimą.Ne smėlio pūgos,
Jankus, Kaps ūkas,
sčiu Nietzsches antžmogis. Kai
ne .aus trati jos- karščiai,ne van kiečių prisiima demokratų var
Dr. Šliupas, Dr.G r ii žmogus "pasiekia" dieviškos ga
dą.
denys šiam popieriui nebaisūs,
n i u s ir daug kitų.Jie pri
lios, ateina skepticizmo idėjos
Panašiai
esą
Italijoje.Tik

nes jis neša lietuvišką žodį!
kėlė Lietuvą iš šimtmečių jun
su įvairiais abejojimais.
ta,i
sovietų
žponės,bijodami
go ir tarė lietuvių tautai spau Štai kokia jo milžiniška galia'! trėmimų ir mirties,tyliai lai
Tuo meta vakarų polėkiai
Spauda skrieja šimtus metų
sdinta žodžiu: Kelkis,Tu dar
apsistoja; kyla klausimas,ku
kosi komunizmo doktrinos.
ir tūkstančius mylių ir juo
esi gyvai
riuo keliu toliau eiti.Grįžti
Kai ramus vakarietis prieš
Aš prisimenu,kad dar ir ma- sunkesnėmis sąlygomis ji gim
i prie paniekintos krikščionybėskarą
mąstė
apie
rytų
giganto
žąs buvau.su kokiu įdomumu ta- sta, juo iš toliau ji ateina,
inemoderniška.Tad reikia jiešmįslę,kai su baime sekė rudo
tuo didesnė jos galia.
,Aa buvo skaitoma Šatrijos Ra
|koti tolimesnio kelio.Ir tuo
jo nacionalsocializmo taktišTremtinio
tėvy

ganos "Viktutė".Knyga ėjo iš
nė yra
jo
kalba.
rankų į rankas.Kurie dar nemo
sų tėvynę pilkoj tremtyje.
nustoję k a L b ė" t i lie
Nustojęs mylėti savąją lietu
kėjo skaityti,tie susimesdavo
Aš nežinau kitos tautos,ku
tuviškai,Vilnius
nebūtų
gin

vių kalbą,lietuvis nustoja bu
žiemos vakarais pas kurį nors
rios istorijoje spauda būtų
čo miestai 0 Vilniaus lietu
vęs
lietuviu.
Maža
to.
Lietu

ūkininką ir klausydavosi vieno
viai nustoję mylėti savąją kal suvaidinusi toki lemiamą vai
vis, nustojęs mylėti gimtąją
garsiai skaitančio.Tokie skai
dmenį, kaip lietuvių tautai.
bą,
išdavė savo sostinę sveti
kalbą,ne tik kad išsižada sa
tymai ,pri simenu,būdavo daromi
Kalbant šv.Rašto stiliumi —
mai tautai,dėl kurios mes,li
ir mano tėvų namuose.Naujos
vos tėvynės,bet dargi tampa
spaudintas žodis jau kartą iš
kę lietuviškai kalbą,turime
knygos ar lietuviško laikraš
savos tautos sąmoningu ar ne
dabar kovoti.
vedė
mus iš rusų nevalios į
čio pasirodymas kaime buvo di sąmoningu kenkėju. Čia duosiu
Spauda yra ir čia tas galin Laisvąją Žemę.Jis išves mus
delis įvykisI Jis kaž kaip ma ryškų pavyzdį.Jeigu Vilniaus
gas įrankis,kuris prabyla į
giškai ir mistiškai sutelkdavo gyventojai nebūtų pasidavę ku mus lietuviškai visais pasau
ir antru kart,tik burkimės vijėgas,padrąsindavo gyventi ir
nigų ir dvarponių lenkinimo
si po spausdinto žodžio skver
lio įvykių klausimais,kuris
kovoti.Jis sąmonindavo kiek
tobulina ir gražina lietuvių
įtakai (kaip pav.nepasidavė
nu
ir mylėkime Jį.
vieną, jog Tu lietuvis ir ta
Telšiai ar J
esi žmogus,o ne tik lenko dvar
ponio kumietis arba ruso žan
daro vergas. Ir jeigu praeida
vo kiek ilgesnis laikas ir ne
pasirodydavo naujas laikraštis
ar knyga,kaimas,kažkaip,aptem
davo ir ūkininkas nuliūsdavo.
Štai,1907 m.mūsų kaime įvyko
Kaž kas nepaprasto - pas mus
kaime apsigyveno pati Šatri
jos Ragana ! (kuri,ta roki tko,
ruošė mane gimnazijon) Šio
įvykio nemokėčiau atpasakoti.
Tai reikėjo išgyventi.Ji kiek
vienam buvo gyvas šviesos spin
dulys, ji buvo tas žmogus,kuris
ne tik nešė,bet ir rašė lietu
viškas knygas,tai buvo gyvoji
lietuviška spauda.Ir rusų žan
daras pasidarė mažas ir nebai
Lietuviška
sus! Net gi mes-vaikai,prisi
sodyba.
menu, pradėjome mažiau tebijo
ti ruso mokytojo mokykloje..
Štai asmeniškų išgyvenimų žiup-

Prievarta ir Laisvė

Ir pirmas savaitraščio name'
ris,nekeisdamas vardo,pasirodo
1947 metais gruodžio 12 dieną.

M.Šilkaitis,
pirmųjų
biuletenių
organizatori
ir Redakcinė
Kolegi jos
narys.

J nueitą keLią
pa<zveLgu6

Vieni metai - tai trumpas
laiko tarpas laikraščiai,tai
tik pradžia jo išsirutuliojimo.
Gerų norų ir pastangų buvo pa
rodyta, tiek iš leidėjo - DB
Lietuvių Sąjungos Centro Val
dybos pusės,tiek iš redakcinio
kolektyvo.
Ne visad tiems geriems nora
ms buvo lemta virsti realybe,
nes reikia atsiminti,kad sąly
gos, kuriose buvo dirbama,toli
gražu nėra normalios.Visi re
dakcinės kolegi jos asmenys yra
įpareigoti dirbti kitur,gi lai
kraščio darbui tegalėjo atiduo
ti laisvalaikį,- vakaro ir nak
ties valandas.
Reikia turėti vilties,kad
stodamas į naują darbo barą
“Britanijos Lietuvis" susilaov”
didesnės paramos tiek iš mali
niųjų plunksnos darbininkų,
—
tiek ir iš skaitytojų,kurie
suprasdami ir įvertindami sa
vosios spaudos reikšmę ir rei
kalingumą, palaikys ją prenume
ratomis.
Visos pastangos išleisti
laikraštį spausdintą spaustu
vėje,baigėsi nesekme,nes šio
tiražo, kokį turi mūsų laikraš
tis, spausdinimas spaustuvėje
duotų per didelius nuostolius,
kurių jau nebeįstengtų padeng
ti Sąjunga. Taigi,tenka ir,at
rodo, teks tenkintis tuo pačiufotostatiniu spausdinimo būdu.
Bet,Redakcinė kolegija mano,
kad ne spausdinimo būde,bet jo
(laikraščio) turinyje reikia
ieškoti esmės ir nukreipti vi
sas pastangas ta Iinkme,kad
laikraščio apimtis ir turinys
kas dien gerėtų,tobulėtų.
Profesionalų žurnalistų,ku
rie iš spaudos darbo gyventų,
šiose sąlygose mes negalime tu
rėti, taigi, kaip buvo iki šiol, visas dėmesys ir nuoširdžiau
sias kvietimas nukreipiamas į Britanijoje gyvenančius lietu
vius rašyto jas,publicistus ir
menininkus,kad jie nuoširdžia
talka ir toliau remtų savąjį
laikraštį,tobulintų jį ir gi
lintų mintimi.
Tebūnie ir antrieji metai
sėkmingi gražiu bendradarbia
vimu su skaitytojais ir bendra
darbiais.
Ačiū visiems, kurie rėmė Šias
pastangas.

keliu pasirodė priimtiniausias
kolektyvizmas.
Tačiau F.Goetel tvirtina;
"Niekuomet žmogus taip griau
smingai nemažėjo ir nepuolė,
kaip laikotarpyje,kai savo li
kimą visiškai pavedė kolekty
vai. Ir niekuomet taip naiviai
nepasidavė fikcijos nelaisvei".
III-------Jeigu iš tikrųjų XX amž.
žmogus taip skubiai keičia sa
vo pažiūras,be abejo,reikia kai
ko pastovaus.Kaip kariuomenės
vadas turi savo planus ir numa
tytą strategiją,taip ir kiek
vienas žmogus - ypač gi tėvy
nės laisvės siekiąs tremtinysturi turėti pastovias pažiūras
ir nedrebėti laikinos nesėkmės
metu.
Vakarų kultūra bazuojasi
krikščionybe . Jos idėjos vi
suomet naujos ir aktualios.Re
ligija nustato gyvenimo etines
normas,pagilina pasaulėžiūrą,
budi moralinio gyvenimo kelyje,
krikščionybė akcentuoja in
divido ir tautų laisvę! smer
kia jėgos diktatūrą,reikalauja
tarpusavio nuoširdaus sugyveni
mo. Ji ir tėvynės meilę iškelia
iki herojiškumo.
Tremties patyrimai ir var
gai daug ko moko.Jėga kuri lai
ką dominuoja,bet nepavergia žmo
gaus dvasios.Dvasia gi atspari,
kai turi didžių idėjų syvų,besi
liejančių į ją iš kuklių,bet am
žinai vertingų indų.Dvasiai ne
gali ilgai priešintis fyzine
prievarta; "kas kardu kariauja,
nuo kardo ir žūva"(Maironis)
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KVIESLYS
Kas turės
ištvermės ir valios, tam
laimėjimas už&rintas
Visada mes deklaravome,kad atsidūrėme užsienyje
ne laimės ar skanesnės duonos ieškoti,bet kaip
politiniai tremtiniai,kaip žmonės negalį pakąsti bol
ševikinio teroro ir netiesos. Mūsų pasitraukimas ir
mūsų buvimas užsienyje yra tas faktas,kuriuo mes šian
dien remiamės,kurį pripažįsta visas laisvasis pasau
lis,kad toji didi netiesa,kuri atslinko iš Azijos ste
pių ir išvijo mus iš gimtųjų namų,yra toji blogybė ir
toji nelaimė su kuria jei ne ryt,tai poryt turės skai
tytis pasaulis ir gintis nuo jos.
Mes esame ir turime išlikti gyvi ir veiklūs liudi
ninkai ,energingai ir visomis priemonėmis demaskuoją
bolševikinį melą,apie jų tariamą laisvą ir laimų.Ir
jei šiandien pasaulis pradeda praregėti ir suprasti
tai.be abejo,tarp kitų faktorių yra ir mūsų,kaip po
litinių tremtinių,darbo ir pastangų rezultatas.
Protesto ženklan pasitraukėme į užsienį, ieškodami
laikinos prieglaudos iki pavojus.grąsiąs ne
vien mums, bet ir visam kultūringam ir laisvam pasau
liui, bus praėjus.
Apleisdami tėvyną nesitikėjome rasti UNHRą,nepra
šėme veltui duonos,mūsų protas ir raumenys visad,nuo
pat pirmos minutės tremtyje,buvo pasirengą tarnauti,
kad išsaugojus save rytojui,kad grįžus vėl į laisvą
nuo teroro,taip mielą,tė višką. Tai mums diktavo my
linti savąjį kraštą mūsų širdis.
Daug sunkių valandų Jau praeityje. Kas ryt - neži
nia. Tik vieną šiandien galime konstatuoti,kad dauge
lio kovos bendrų Jau netekome.Vienus išplėšė mirtis,
Uti "mirė" bendrai kovai, pavargo, nuleido rankas,priIko energijos,kurios reikalavo ir reikalauja nuolaI _ais
mūsų veržlumas,nuolatinė kova už tėvynės laisvą,
už savo teises.Ir daugelis iš jų nuleido kovai reika
lingas rankas vien dėl to,kad liko atskirti nuo lie
tuviškos aplinkos,kad jie.pasijutą vieniši.nebeišlaikė
Kas mirė kovoje už skaisčiuosius idealus,tam dangųngelai vainiką iš deimantų pina,anot poeto, gi
mus , širdims jie visad liks,kaip kilnūs pavyzdžiai
ių asmenybių,nuolat raginančių mus budėti ir ko
voti,kovoti iki galutino laimėJimo,nežinant kas yra
nuovargis,nežinant kas yra nusiminimas,kas baimė.
Taigi,Iietuviškai šių dienų kovai reikia geležinių
kovoto jų, reikia moterų ir vyrų milžinų!
Mūsų kovinį užsidegimą ir kovos tąsėjimą iki per-,
galės tegali išlaikyti bendruomenė,lietuviško Ji aplin
ka, suglaustos gretos,vienybė.Iš to ir išplaukia kiek
vieno lietuvio,kuris dar save skaito politiniu trem
tiniu ir puoselėja viltį grįžti tėvynėn,būtinoJi pa
reiga dalyva uti organizuotoje lietuviškoje
bendruomenėJe,sekti ir skaityti savąją spaudą ir vi
somis proto ir valios bei materialinėmis Jėgomis rem
ti tas pastangas,kurios prisideda prie tėvynės lais
vinamosios akcijos ar mūsų būvio pagerinimo. Atsimin
kime,kad kas turės ištvermės ir valios,tam laimėjimas
užtikrintas!
Kokie mes besijustume stiprūs,galį ir vi en -i, ha tau
tiečių aplinkos,pakelti gyvenimo statomus sunkumus,at
siminkime tą gražią,liaudies išmintimi paremta,pasakąyginimą.kad miške kiekvienam medžiui lengviau yra
j.elti audros siautėjimą,kad koks bebūtų stiprus ir
išdidus ąžuolas,išneštas į laūką,paliktas vienumoje,
neišlaiko naujųjų sąlygų ir žūna.
Tat visi,kurie dar iki šiol nesame toje gražioje
lietuviškoje šeimoje,nedelskime,stokime,kad ir mūsų
jėgos būtų įjungtos bendron kovon,kad ir mes galėtu
me sakyti,jog tėvynės laisvės kovai ir aš atidaviuau
savo,kaip Lietuvos piliečio.duoklą. Stodami į organi
zuotąjį lietuvišku vienetą (DB Lietuvių Sąjungą) mes
lengvinsime kovos naštą ir įgalinsime ją vesti dides
niais užsimojimais ir galia,nes mūsų bus daug.Tuo įpre
sminsime savo darbais politiną tremtį.
Lygiai svarbus ir svarus ginklas mūsų darbų ir ko
vų grandyje yra savoji spauda,tat burkimės apie "Bri
tanijos Lietuvį",bendradarbia ūkime jame,skaitykime
jį ir platinkime.
0 "Britanijos Lietuvio" tobulėjimas ir padidėjimas
yra pačių skaitytoją ir bendradarbių rankose.Nuošir
di talka sudarys tas sąlygas,kurios įgalins laikraš
tį tobulinti bei didinti.Atsimintina.kad tik pozity
vus darbas sudaro sąlygas tobulėjimui ateityje, gi
vien pastabos,kad ir labai gražios,šiomis sąlygomis,
kokiomis mes gyvename čia Britanijoje,labai dažnai
negali būti įgyvendintos dėl bendradarbių ar skaity
tojų stokos. Laikraščio leidėjas-Lietuvių Sąjunga
tiki,kad šis atsišaukimas į Britanijoje gyvenančius
lietuvius ras tinkamo atgarsio,© redakcija iš savo
pusės žada dėti visas galimas pastangas tenkinti
skaitytojų pageidavimus.
Darbo šaknys karčios,bet vai šiai,kuriais tegalėsi
me pilnumoje pasinaudoti tik grįžus į laisvą tėvyną,
bus saldūs,nes žinosime,kad ir mūsų darbo,energijos
ir materialinės paramos rezultatu tas pasiekta.
Tat visi lietuviai į didžiąją talką’.

"Britanijos Lietuvio" Red.ir Administracijos
adresas - 2,London Mews, London St. London,W.2
B^GaidžiUnas
VYŠNIOS ŽYDI
Jau pražydo sodžiuj vyšnios
Taip baltai, baltai.
Skanų kvapą net už mylių
Paskleidė žiedai.
Vėjas vakarų į rytus
Gainioja žiedus,
Nuneša į Vilniaus žemą,
Pas tėvų kapus.
Vilniaus žemėj taip pat žydi
Vyšnios pakelės.
Balti žiedai kraštui kalbai
-Pasikelt reikės.
Kai atsisuka čion vėjas,
Atneša garsus,
Su pakvipusiomis vyšniomis,
Kad dar žygis bus!

Britanijos Lietuvis"

I DIDŽIA TALKA !
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1947 metų liepos 2 dieną
kur jie begyventų, Sąjungtu.Šio
inciatorlų būrelis,susirinkąs
ji mintis brąata ir reikia ti
P.B.Varkaios bute,nutarė įstei kėtis,kad ateis tas laikas,ka
gti Didžiosios Britanijos Lie da tokia Pasaulio Lietuvių Są
tuvių Sąjungą.
junga bus sudaryta.
Pats gyvenimas 15Saukė Są
jungos įsikūrimą,ir žvelgiant
Šiandien metų perepektyvon ai
škėja, ii Sąjungos darbų (žiūr,
žemiau ),kad Sąjunga buvo ne
tik reikalinga,bet ir naudinga
daugumai, tada vis naujai atvyktstančiųjų lietuvi!
jos^DP stovyklų,Štal pirmame pc
gėjas-inciatorins
kalba; ( iš protol
"Ryšium su nau.
šia is darbams iš '
iškilo gausybė nai
kurių nei Lietuvo:
bė Londone nepajėk
nei dabar veikiant
lietuvių išeivijoi
jos neįstengia pa
siūlau susi rln]
žygių
nai
c -gaalzacl jq Didi:
r 'oje.kuri butų:
'
gtųsl si-^Bgt:

se. lankantis
valgose, 76 as
menims.
5. Tarpininkauta Atstovybėse
ir Konsulatuose 52 asmenims,
rezultate to.išvyko iš Anglį
jos nariai Z į Kanadą 20, į
Pietų Ameriką-6 ir į JAV-1.
Tai tik vienas lapas iš
darbų istorijos.

žengiant
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Lietuviais esame mes girnų,
Lietuviais norime ir bU^a
Skuba brolis broliui pagalbr^
da didi, reta. Priešų daug, pa
žiau. Ir Laisvės kovoje
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Lietuvių tauta laukia
išlaisvinimo
SIDZIKAUSKAS
"DOMOSIOS TARYBOS PIR.IININKAS
S IŠ LONDONO. PRlfrlŽ "BRITAIJOS LIETUVIO’
KLONIAI SUTIKO PASIDALINTI MINTIMIS SU ZZIE^

,i p.Ministerį DBLS atstovų suvežta
'imą apie tarptautinę padėti, ir 1J|
Lietuvos išlaisvinimo bylos ei B
•
eri,leisti pastatyti kel4s k
skaitytojai galėtu.
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Visus lietuvius kviečia
"Bri tani jos Lietuvis**
savo prenumeratorių
šeimonl
-i-M-Urtme tautiną
pareigą — užsisakykime^
savo laikraštį!

Maironis
mylėk, L i 2 t n v i i

Mylėk,lietuvi,tą brangią žemą,
Kame nuo amžių
“ tėvai
4-x~i4 gyveno,
""
kūnas
sau
maistą semia,
Čia tavo
Čia irgi dvasiai atrasi peno.
Mylėk jos kalbą,senovės būdą.
Jos girių kvapą,žaliąsias pievas’
T jos dirvonus pasėjus grūdą,
Zinai,Jog vaisių palaimins Dievas
Mvlėk prabočių kapus garbingus.
Kur amžiais ilsis tėvynės sūnūs.
Mvlėk tuos amžius vardais garsingus,
Kurie išugdė tautos galiūnus.
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"Britanijos Lietuvis”
SAVOJI

G Ū Š T A

Są j'ingos visuotinas suva
žiavimas nutarė pirkti Lon
done namus. Tie LIETUVIU
Rašo - P.Mašalaitis
NAMAI bus viso Britanijos
lietuviško gyvenimo centru,
• nes
------- ---------są jungą, tai gėda jį būtų va din—1Ima- i,
mesį visi esame
apie
kuri, suksis dabarties
Didžiosios Britanijos Lietu ti lietuviu,kuris šiandien bū- |1 i e t^u vi
a
is,
šiandien
v
ir ateities veikimas,juo
vių Sąjungos antrame suvažiavi damas politinis tremtinys ne
kovojančios tautos vaikai ir
labiau,kad pats gyvenimas
me (1948.spalio 16-17) buvo kon
tik kad turi,bet ir p r i v a- turime tą kovą vesti iki galo!
stato tokius reikalavimus,
statuota, kad beveik metų būvyj
0
tas
galas
tėra
vienas
-Lie

1 o prisidėti prie darbo ir
kad tokių namų-centro tu
sąjunga išaugo iš 46 skyrių su
tuvos
laisvės
ir
nepriklauso

ramia sąžinę galėtų
rėjimas darosi jau nebeiš
1.800 narių į 78 skyrius su apiei kovos,kad
mybės atgavimas.
3.000 narių.Tai yra gražus susi-l grįžti į tėvynę.Tuo tos parei
Tat,ne pasvyramas ir neran— vengiamas .Santykiai su ki
gos
dirbti
ir
aukotis
tau

pratusių tautiečių būrys, kuris
___ ~
___
gumas,bet akciją ir darbas tė ltomis organizacijomis,nuo
tai ir valstybei ____
niekas
nebulatiniai reikalą i, s išsirin
per taip trumpą laiką atliko
vo ir niekas nėra atleidžiamas! būnie mūsą šių.dienų šūkis!_ .
kimai posėdžiai ir t.t tu
didelius darbus tiek kultūros,
Tenelieka
nė
vieno
lietuvio
Pagaliau ir tas 6 penų so
ri rasti vietą, o gi dabar
tiek propagandos,tiek ir savo
nepriklausančio DB Lietuvių
mokestis nėra pati
tinės Sąjungos patalpos,ku
narių reikaluose, teikiant pagal-l lidarumo
Sąjungai’ Kur tik yra artimo
esmė.neišsigalintiems
jį
mokė
rios yra ne tik labai kuk
bą ar patarimą ir t.t. Sąjungos
je apylinkėje "bent 5 lietuviai
ti
gain
būti
sumažintas
ar
ir
darbai yra visiems žinomi ir
lios,bet ir netalpios.to
steikime sąjungos skyrių.Jei
patenkinti negali.0 tarp
suprantami,jog apie tai plačiau visai neimamas.Svarbiausia čia dėl kokių nors aplinkybių ir
pats kiekvieno lietuvio dalyva
netgnka ir kalbėti.
kita ko,kam teko matyti
vimas darbuose ir tame skaičiu negalėsime kultūriškai veikti,
Šiuo kartu pasvarstykime ko
šias įsa talpas, tas, aišku,
tai bent padidinsime sąjungos
je,
kuris
irgi
vaidina
ne
mažą
DBL Sąjungai trūksta,o ne kuo
pripaž ins.kad jos tiems
narių skaičių.
rolę,ypač
santykiuose
su
kitoji turi pasigirti.Jeigu, smulk
atvėjams
visai
nepriimtiGi visi
VTJL
V1D1 paVJ-OUlUA
pavieniui g,
gyvenanJ v
—
v
.
.
v.
mis organizacijomis ar angliš
iai panagrinėję sąjungos gyve
tieji
gali
priklausyti
artimiau-i
nos.Lygiai
šiuose
namuose
komis įstaigomis ir pan.
nimą ir s'irastume vieną kitą
- ui
- , arba
■
tiesiog
Cen- I ras vietą ir skaitykia, klu
šiam skvri
____________
Visiems
turi
būti
suprantaneigiamybę,tai būtų visai natū |ma,kad sąjungos svoris kinta,
bas,poilsio kambarys,kur
triniam Sąjungos skyriui,kuris
ralu, nes ji atsiranda dė 1 sun
yra Londone ir kuris jungi a vi atvykę iš provincijos lie
i
juk
ne
tas
pat
kalbėti
3.000
kių sąlygų,kuriose tenka dirbti
sus lietuvius išsisklaidžiusius tuviai galės jaukiai pra
ir dėl tų priežasčių,kurias no vardu ir kalbėti 10.000 lietu- po plačiąja, Angliją.Šiuo metu
leisti savo liuoslaikį.To
Ivių vardu!
rėsiu smulkiau paliesti šiame
Centrinis skyrius turi apie
Pagaliau
susipraskime
ir
kių namų reikalingumas jau
straipsnyje.
200 narių,gyvenančių toli nuo
labai senai buvo jaučiamas
Kaip viena iš tų priežasčių i pereikime į aktyvią kovą dėl
Londono,bet savo darbais ir
|savo šventų teisių,suglausto
net prieš karą,bet dėl lė
yra sąjungos neskaitlingumas,
solidarumo mokesčiu dalyvau
į petį ei
šų stokos vis tekdavo nuo
palyginus su Šiose salose gyve- mis gretom!s,petis
jančiais sąjungos veikime ir
vieningai visi lie
tos minties atsisakyti.
nančių lietuvių skaičiumi.Buvu kime
tuviai darban. Tuo mes įduosi- darbuose. Pasekime jų pedėmis,
Visi lietuviai kviečia
sios Užsienio Lietuviams Remti
niekad
nevėįu
tai
padaryti
ir
į rankas svaresnį ginklą
mi pirkti namų akcijas.
Draugijos daviniais nuo seniau me
neatidėliokime to ilgesniam ir
savo vadovaujantiems organams,
Kiekvienas akcijų savinin
gyvenančių Anglijoje lietuvių
vėlesniam laikui.
kas bus dalinis šių namų
įf tikra,kova b“s sėkmingesnė
yra 10.000-12.000J imkimelO.OOO,
imkimelO.OC
( Centrinio Sąjungos sky
tiek mūsų tėvynės laisvinimo
savininkas,taigi,akcijų
ir naujai atvykusių apie 6.000. iI byloje,tiek
riaus adresas — 2,London Mews,
ir
mūsų
pačių
asAtmetę vaikus ir kitas išimtis,
London St. London W.2.)
Imeninių gyvenimo ir darbo sąvisgi gausime apie 10.000.Tai
Pradėkime naujus metus su
1
lygą
pagerinime
.
kur yra likusieji 7.000,kodėl
šūkiu Nedarykime jokio skirtumo
jie neįsijungia į veiklos ir
VISI į DIDŽIĄJĄ TALKĄ ,
tarp '"senųjų” ir ’’naujųjų” lie
kovos barą,kuriame šiuo metu
tuvių.Visi esame tos pačios
visi priklausykime Didžiosios
yra tik 3.000. Sunku tikėti,
kad tiems 7.000 nerūpėtų tėvy I tautos vaikai,visi turime eiti Britanijos Lietuvių Sąjungai!
[vieningai darban,visus mus
nės laisvinimo,propagavimo ir
kiti kultūriniai darbai,siekią saisto tie patys įpareigojiišlaikyti skaisčią lietuvybę.
Paieškokime priežasčių kodėl
LIETUVIAI DIDŽIOJOJ BRITANIJOJ
nestojama visuotinai į DBLS ir
tremtyje. Ir tai bus ir turi
Senosios mūsų išeivi jos,ku
kodėl reikėtų į ją stoti.
būti padaryta,nes mes,lietu—
DB Lietuvių Sąjunga yra ne- rių Britanijoje yra apie 10.000 įj visi,mokame
organizuotai gyvenlietuvių,turi savo organizaci
partinė organizacija,kalba jos jas, bet jos visos yra konfesi Iti ir dirbti.
įstatų 2 paragrafas,ko prakti
Kas tolia u.Kas laukia mūsų
nės ar pašalpinės,su siaura ap
koje griežtai ir laikomasi.Pa
ateityje.Niekas negali į šiuos
imti, tokia, kokią diktavo pats
galiau ji nėra nei tikybinė,nei gyevenimas ir reikalas.Jų susiklausimus atsakyti.Ateitis yra
bedieviška organizaci ja .Ji sa
organizavimas yra gražus ir jų
vyje talpina įvairiausių pasau nuveiktieji darbai nemaži. Bet pilna netikėtumų ir spėliojimų.
Mūsų likimas yra glaudžiai su
lėžiūrų lietuvius,jei tik jie
atvykstant į Angliją vis dau
rištas su pasauliniais įvykiais,
nėra priešingi Lietuvos nepri
giau tremtinių, buvo aišku, kad
kurie ne nuo mūsų vienų priklau
klausomam gyvenimui ir yra pa
jie,jei norės burtis vienon ir so. Ideologinė kova tarp komuniz
dorūs tautiečiai.Taigi ir sro
ga usion organizaci jon,neras
mo ir demokratijos vedama dabar
vinės organizacijos negali ne
galimybės taipintis senose,jau visu smarkumu, i r mes galime ir
patarti savo nariams ar vienmin- esančiose organizacijose.Tad
turime padaryti savo įnašą į tą
čiams stoti nariais į DBLS.
ir kilo mintis,kad visi naujai
Kiekvienas iš mūsų supranta, atvykę lietuviai turi sudaryti kovą .Mes privalome, pagal išga
les, remti tas pajėgas,kurių sie
kad tik vienybėje galybė,- "kur vieną ir pajėgią vesti stam
kimai yra mums artimiausi.Gyve
du stos,visados daugiau pada
besnio masto veiklą anglų tar
name viename iš svarbiausių lai
rys”, todėl glauskimė s krūvon,
pe,organizaci ją.Inciatorių bū
svojo pasaulio centrų,mes Brita
vieningam darbui,kurio šaukia
relis 1947 metais tai ir pada nijos lietuviai nešame atsakin
si pavergtoji mū~ų tėvynė.
ro. Sąjungos steigimą savo pa
gas pareigas prieš lietuvių tau
Šiuo metu vykdomi paruošia
tarimais ir paskatinimais rėmė tą .Mūsų įpareigojimai turi būti
mieji darbai steigti Pasaulio
Lietuvos Ministeris p.B.K.Ba
atlikti be priekaištų.
Į Lietuvių Bendruomenei,kuriai
lutis, kuris ir iki šiai dienai
Toje kovoje mes nesame vieni.
turė tų priklausyti kiekvienas
yra jos,nelyginant,globėjas.
čiojo.bet turi būti pagrįsta
Mus supranta didžioji laisvojo
bet kur užsienyje gyvenąs lie
Sąjunga
jau
gyvena
antruo

tinkama pagarba vienų ki t-t ems,
pasaulio dalis.su mumis kovoja
tuvis.Jos tikslai būtų lygiai
sius
metus.Jos
veiklos
balan

Iš
mūsų laikysenos svetimtautis
kitų
pavergtų
tautų
atstovai,
tie patys,kaip ir DB Lietuvių
sas yra pasigėrėtinai gražus.
padarys išvadas apie mūsų tau
kiekvienas už savo kraštų lai
Sąjungos,taigi mes,gyvenantie
tą. Tą atminkime visad!
Jos įtaka juntama ne vien lie svę,- taigi sąjungininkų mes
ji Anglijoje būkime pavyzdžiu
tuvių, bet ir anglų tarpe.Jos
Šiandien,kada pasaulis yra
kitų kraštų lietuviams ir suda pastangos ir darbai garsina ir turime,juoba,kad ir didelė dau paskendęs
materializmo dvasioje
guma pavergtos šiandien Europos
lykime minimos bendruomenė s
kelia Lietuvos reikalą anglų
kada viskas vertinama doleriais,
sukandusi
dantis
laukia
išwada

užuomazgą,kuri išaugtų į galin visuomenės ir įstaigų tarpe.
auksu ir raumenų stiprumu,kada
vimo valandos.
gą frontą kovoje dė 1 savo tei Išnaudojama kiekviena proga,
su valstybėmis skaitomasi tik
Gyvendami
čia,mes
neturime
sių.
kur tik galima,kelti ir pri
veltui leisti laiką,bet jį tin tiek,kiek jos turi divizijų,yra
Kiekviena organizacija savo
kenčiančios tautos tei
kamai išnaudoti,kad čia pralei svarbu ir svarbiau nei bet kada
tikslui siekti reikalinga lėšų, minti
ses į laisvą ir nepriklausomy stas laikas atneštų naudos kaip buvo,kalti mūsų tautos dvasines
todėl ir DBLS savo nariams yra
vertybes ir jomis vesti kovą
bę. Veikla plečiasi,darbai di mums asmeniškai,taip ir visai
nustačiusi kuklų 6 penų savai
dėja, bet jie yra tokie dar
už Lietuvos išlaisvinimą.Gin
lietuvių
tautai.Santykiuose
su
tinį solidarumo mokestį.Jeigu
vistik maži,palyginus su tuo,
klų ir divizijų mes neturime,
britų tauta mūsų laikysena ne
šis mokestis atbaidytų bent
ką galėtų ir turėtų nuveikti
turi būti kaip išmaldos prašan- bet mes turime savo seną kultūvieną tautietį nuo įstojimo į

turėjimas darosi lyg ir
taupymas,nes tuo būdu įsigijamas turtas.Kartu tai
bus mūsų politinė s trem
ties ir organizuotumo bei
vieningumo paminklas.
Akcijos gaunamos Sąjun
gos Centre ir kiekviename
Sąjungos skyriuje.
Visi talkon!

Lithuanian Legation
17,Essex Villas, London,W
telef. VZEStern 1588
D.B.Lietuvių Sąjunga,
2,London Mews, London St.
London,W.2.
telef. AMBassador 6195
Rev.J.Sakevičius,
21,The Oval, Hackney Rd.
London,E.2.
telef. SHOreditch 8735
DHLS Centrinis Skyrius,
Pirm.P Jiašalaitis,
2,London Mews, London St.
London,W.2.
telef. AMBassador 6195
Rev.J.Gutauskas,
14, Hopehill Rd. Glasgow,N.W,
Manchesterio Lietuvių Klubai
453,Rochdale Rd. Manchester
Pirm. Misiukevičius.
Gražioji nmsų tėvynė

rą ir savo seną meną,ištvermę —
ir ryžtą,humaniškumą ir tėvy
nės meilę. Ta dalykų niekas iš
mūsų negali atimti ir jais mes
vertai galime didžiuotis.
Šventai tikime,kad mes savo
tikslą pasieksime,reikia tik,
kad visi be jokios išimties pri
sidėtų prie to darbo.Susiorga
nizavę į vieną stiprų vienetą
galėsime lengviau nugalėti sun
kumus. Sąjungos vienintelis tik
slas yra tarnauti jos narių ge
rovei ir dirbti Lietuvos išlai
svinimo darbą.Mūsų galybė yra
mūsų vienybėje,ir ateitis bus
mūsų,jei jos būsime verti.
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"Britanijos Lietuvis" padės Tau pakelti sinkią
tremties naštą,prenumeruok ir skaityk jįl

"Britanijos Lietuvyje" rasite daug informacijos
apie mūsų mieląją,dabar pavergtą,Tėvynę.

KANČIAS IR ŽŪSTANČIŲJŲ BROLIŲ AIMANAS!

VISUR IR KIEKVIENĄ PROGĄ PRIMINKIME
ja atkarpa prašome pasinaudoti
"Britanijos Lietuvio”
Administraci jai.

D.B.Lietuvių Sąjungos
Centrinio Skyriaus Valdybai.

Gyvendamas toli nuo esamų DBLS skyrių ir jausdamas
pareigą priklausyti Lietuvių Sąjungai,prašau prisiųsti
įstojimui pareiškimo blanką šiuo adresu -

Prašau pratęsti Prenumeratą (Nr.................... )
Prašau siuntinėti "Britanijos Lietuvį" (nereikalin
gą sakinį išbraukite)į

Pavardė,vardas

Pavardė, vardas. ..................................................................

......................

Adresas............ .. .................................... ....................................

dresas.... .......................................................... .............................................

artu pridedu pašto orderį (Postal Order) sunoje...............
renamerata Anglijoje ir užsieny-metams-12 šil.
mėn- 7 šil. ir 3 mėn - 4 šilingai.
ainistrac adresas- 2,London Mews,London St.London,W.2.

_

(data)..............................
(parašas)..........................................
C, Skyr,adresaa-2,London Mews.London St.London,W.2.
Vilniaus Trijų Kryžių kalnas
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Atviri

žodžiai

SUkAKTUVINIAI MASTYMAI
Rašo - K.Barėnas

Dar Vokietijoje gyvendamas
buvau matus "Išeivių Draugų"
ir turėjau apie jį savo nuomo
nę.Jokio kito garso negirdėda
mas, atvažiavęs į Angliją,tikė
jau, kad "Lietujęių Žodžiui" te
ks eiti Anglijon atvažiavusių
jų lietuvių oficiozo pareigas,
o ilgainiui visi supuolę gal
įstengsime pakelti "Išeivių
Draugų".
Nusiteikęs prisidėti prie
talkos,kelis kartus parašiau
"Išeivių Draugui",bet tik kar
tų gavau progos paskaityti,ką
parašęs,o apie kitus kartus
pažįstami pasakojo skaitę.Tuo
ir baigėsi mano talka,o kai
vėl pamačiau šį senelį,jis bu
vo vis toks pat nepasikeitęs
ir nežadąs pasikeisti.
Tuomet jau ėjo kalbų, kad
Anglijoje žūt būt būsiąs įs
teigtas naujas lietuviškas lai
kraštis. Šitokią idėjų vežėsi
kai kas ir iš Vokietijos.
Pakliuvę į Market Harborough, pradėjome dairytis,kas at
važiavusiųjų lietuvių jąu vei
kiama Anglijoje.Vienų popietį
stovyklos pašto salėje buvo
iškabintas Londone Lietuvių
Sąjungos pradėtojo Leisti biu
letenio Nr.l. Lietuvius
jis
sudomino,ir daugumas specia
liai eidavo į paštų žiūrėti,
ar nėra iškabintų naujesnių
numerių. Tai pradžia,tik pra
džia,o po trijų mėnesių bus
laikraštis kaip reikiant.Vie
nas mūsiškių gavo tikrų žinių,
kad Londone kažkas lietuvių
perkąs namus,ten įrengsiąs spat
stuvę ir Įeisiąs laikraštį.Ši
oji žinia mūsų gyvenamąją ”ba^ką" perskyrė į du frontus.
Viename buvo tie,kuria tvirti
no, kad asmuo perkąs savo spau
stuvę, galės aukotis ir leisti
nuostolingą lietuvišką laikraš
tį, tuos nuostolius apmokėdamas
iš spaustuvės duodamojo pelno.
Kito fronto dalyviai netikėjo
me šitokia galimybe ir nurodinėjome.kad reikia ieškoti ko
kios nors kitokios išeities.
0 paskui baigėsi ginčų lai
kai .Išvažinė jome į fabrikus.
Daugumas nebegalėjome paskai
tyti nei to biuletenio,kurį iš
kabindavo pereinamosios stovyk
los pašte,kol Vokietijoje iš
einantieji laikraščiai prane
šė, kad Londone jau išeidinėja
"Britanijos Lietuvis", pasiekia
mas kiekvienam pageidaujančiam
Jo.
Užsiprašiau,pasiskirstėme
keletą egzempliorių.Dailus,iš
vaizda nebloga.Du tuomet gau
tieji numeriai buvo nevienodo
formato,bet užtat gražiai iliutruoti.
Nuo tada patapau jo prenume
ratorium, o ilgainiui ir bendra
darbiu.Pradžioje, tiesa,laikraš
čio turiniu nebuvo ko žavėtis.
Tokį įspūdį jis sudarė ne man s
vienam.Nebuvo jis ir talpus,ma-Į
ža teturėjo lietuviškos medžia-j
gos,todėl negalėjo atsverti Vo
kietijoje išeinančių ir talpių
ir turiningų,nemaža bendradar
bių apie save suspietusių lai
kraščių.
Susirašinėdamas su vienu ki
tu Anglijoje gyvenančiu plunk
snos žmogum,patyria u ir jų nuo
mones. Jos, atrodo,nesiskyrė nuo
maniškės,© laikraštis mūsų aky
se stiebėsi ir augo,ir šiandien
mes visi jaučiame,kad be "Bri
tanijos Lietuvio" jau nebegali
me išsiversti,tenka jį skaity
ti nuo pradžios iki galo,tiek
pasaulio naujienas,tiek jo ben
dradarbių pasisakymus gyvenamo
jo meto aktualiaisiais klausi
mais, tiek ir mūsų lietuviškųjų
kolonijų kronika,iš kurios ma
tyti,kas vyksta mūsų pačių tar
pe, kas dirbama ir planuojama.
Dėl savo skaitymo turiu kuk
lią pastabėlę.Aš skaitau tik
tada,jei gaunu,nes pastaruoju
metu kartais kažkas man adre
suotąjį laikraštį teikiasi,at- i
virai šnekant,pavogti.Ir šita
vagystė rodo,kad be "Britani
jos Lietuvio" nebegalima gyven-i
ti.bet vis dėlto,kai galutinai
išsiaiškinsiu,aš vagies pavar
dę pranešiu visiems žinoti.
Kam laikraštis arti širdies, :
tas mato,kad "Britanijos Lietu
vis" dar turi plėstis ir tobu
lėti. Jam reikia didinti skaity
tojų špimą, kuri, s įmokėdama pre
numeratą, gerintų laikraščiui
reikalingus finansus.Jam taip
pat reikia ir didesnio būrio
nuolatinių bendradarbių.
Ilgą laiką galvojau,kad "Bri
tanijos Lietuvio" redaktorius
jokio kito darbo nedirba, tik
laikraštį tvarko.Prie progos
susitikęs jį turėjau pakeisti
savo nuomone,sužinojęs,kad jis
prie laikraščio prisėda tik su
grįžęs iš fabriko ir kai kurio
mis dienomis vėl į fabriką iš
eina beveik namiegojąs, beveik

vakarykštėmis akimis.Jis mie
lai palaikytų ryši, su bendra
darbiais, užmegstų tokį ryšį su
naujais,jo laikraštyje dar ne
rašančiais, bet jie neturi lai
ko net laiškui parašyti.Londo
ne nėra daugiau plunksnos žmo
nių,kurie galėtų ateiti į tal
kų redakcijai,padėtų vilkti
sunkių naštų.
Sitai išsiaiškinęs,pasida-

Kazimieras Barfenas
riau keleriopai atlaidesnis,
nes žinau,ką reiškia iš fabri
ko sugrįžus dar dirbti.
Nors sakoma,kad viltis yra
kvailių motina,bet aš tikiu,
kad dar po kelių mėnesių "Bri
tanijos Lietuvis" turės nebe
2.000,bet bent 4.000 prenume
ratorių šeimą,o tada galės pa
didėti pats laikraštis,ir mes
rasime jame visa,ko dabar dar
pasigendame.Jei dabar mes be
jo jau nebeišsiverčiame,tai
tada galėsime džiaugtis ir di
džiuotis.

ŽMOGUS IR DIEVIŠKOJI PAGALBA

TAUTOS FONDUI

Garsus prancūzų rašytojas
p.J.Gaudzė............£.1.0.o.
Proust savo "Svanno pusėje”kūrinyje duoda tokį įspūdingą
DBLS Windlestone Hall £.2.1.o.
vaizdą - - (iš jų p.P.Kairys 10/-)
Gydytojai praneša pasaulio
p. J.Daugėla......................... £.o.l0.o.
smagumus mėgstančiam Svannui,
p.A.Prunskytė.................... £.o.l0.o.
kad jo gyvenimo dienos suskai
tytos; jis tegyvensiąs daugiau
įNASAI NAMU FONDUI
sia du tris mėnesius.Kai mir
p.J.Gaudzė............................ £.l.o.o.
ties šešėliai pradeda slankio
p.A.Prunskytė.................... £.o.l0.o. j ti jo veidu,Svannas apie neat
p.A .Marma............................... £.l.o.o.
šaukiamą kelionę į Anapus pa
sako geriausiai savo bičiulei,
Sekančią savaitę Namų Fondo
kunigaikštytei de Guermantes,
akcijos bus išsiuntinėtos vi
Paryžiaus karalienei.
siems, kas yra padaręs įnašus
Tuo metu kunigaikštytė su
ir skyrių valdyboms platinimui.
savo vyru rengiasi vašiuoti į
didelę puotą.Jeigu mirti pas
Kūčių PLOTKKLTŲ REIKALU
merktasis juos nors valandėlei
Pavieniai gyveną lietuviai tuo
sulaikys,- gali pasivėluoti
reikalu kreipiasi į savo apy
pietų.Nenorėdami gaišti,kuni
linkės kunigus.Kun.J.Kuzmickis
gaikščiai baisiąją žinią pri
St.Ann*s Presbytery,Edward St.
ima juokaudami.Tyčia nekreip
Bradford, Yorks ., kun .P .Kairiūdami dėmesio į mirties šešė
nas-13,College St.Leicester,
lius Svanno veide,kalba jam,
kun. Alf.Petraitis,YMCA Hostel,
jog atrodo puikiai,- ir palie
Elmbridge Court.Nr.Gloucester.
ka prie savo rūmų slenksčio.
Londone- pas zakrastijoną J.
Po valandėlės kunigaikštis
Pakalnį,21,The Oval.London,E. 2.
pastebi,kad kunigaikštienei
kurpaitės nesiderina su rau
MISIJOS STOVYKLOSE
dono aksomo suknios ir rubino
Misijonierius Tėvas Bružikas
spalvos apykakle.Būtinai rei
atvyko į Angliją ir lankydamas
kia juos pakeisti!
lietuvių stovyklas laikys misi
Mirštąs Svannas negalėjo
jas.
____ ________
kunigaikščių sulaikyti nei vie
nai akimirkai,o blogai parink
tos kurpaitės pavėlina jų iš
g
"Britanijos Lietuvio"
važiavimą visam ketvirčiui..
Redakcinė Kolegija
Argi dera stebėtis lengva
g
nuoširdžiai
būdišku kunigaikščių elgesiu..
dėkojay Visiems bendradarbiams,kurie
rėmė "BL" savo darbais,patari
mais. Vienų metų darbo vaga jau
baigta, Red.Kolegija dėkodama
Jums už pastangas ir triūsą,kar
tu reiškia viltį,kad ir nauja
me darbo bare,kaip ir iki šiol,
rasime Jūsų asmenyse nuoširdžius
talkininkus. A j A o
"BL” Redakcinė Kolegija

žmonės,kokių randasi visais
laikais,dėl paprastų menknie
kių neišpildo valdovo troški
mo ir neateina į parengtą p to
tą.To valdovo šauklys ir šian
dien advento tylumoje šaukia;
- Aš tyruose šaukiančiojo
balsas:taisykite Viešpaties
kelią!..
Prasmingų kūrinių autorė
Gertruda von le Fort "Amžino
sios moters" kūrinyje,kuris
aprūpintas bažnytine imprima
tur, rašoi
- Kai visos žemiškosios jė
gos be naudos išsisėmė - o tai
yra beveik šiandieninėje pasau
lio nedalioje - tada dar kar
tą žmonijai,kuri tapo netikin
ti, išmuša Jintgamtės valanda.
Tačiau kūrybinė dieviškoji jė
ga, kuri turi atsiplėšti nuo
dangaus,kad atnaujintų šią že
mę, gali tik tada ateiti iš dan
gaus, kai ją žemėje pasitinka
taipgi religinė jėga,pasiren
gusi fiat mihi (tegu man būva).
Dievo pagalbos valanda visuo
met yra taipgi religinė žmogaus
valanda,- moters valanda.skai
staus kūrinio bendradarbiavimo
tikrojo Kūrėjo kūryboje valan
da.Kad moteris nepraleistų artomos valandos! Šiurpiame ke
lyje tarp dangaus ir pragaro,
kuriuo eina šių dienų žmonija,
ji reikalinga to paties vado
vo, kuriam atsidavė Dantė savo
taipgi pavojingos kelionėm me
tu. ..
Kai vadovė palieka pagalbos
reikalingą ligonį dėl triukš
mingos puotos arba dėl netinka
mų batukų,kai ji nepadeda malo
nės reikalingam Dievo pagalbos
valandą,kai visos kilnios min
tys ir vidaus neramus balsas
lieka tyruose šaukiančiojo bal
su,- žemiškos jėgos visai iš
sisemia ir neateina pagalbos
nė iš dangaus.
nas padeda artimui,padeda
pačiam Dievui,kuriam mes ne
same verti "atrišti jo kurpių
dirželio" (Jono 1,27)
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( Dešinėje )
"Britanijos Lietuvio" Redakci
nės Kolegijos narys
M. BAJORINAS,
paruošiąs laikraščiui savaiti
nes politinių įvykių apžvalgas

inž.J.Rudakis
"Britanijos Lietuvio" Redakci
nės Kolegijos narys,kuris savo
liuoslaikiu paruošia Žinių sky
rių mūsų savaitraščiui.

’’Britanijos Lietuvio"
Redakcinė Kolegija
nuoširdžiai
dėkoja

SILSDEN (Nr.Keighley) vietos
ir apylinkės lietuviams išpa
žintis ir šv.Mišios vietos baž
nyčioje laįdcričio 11 d. šešta
dienį, 10 vai.

THRYBERGH (NrRotherham) kat.
bažnyčioje išoažintis ir šv.
Mišios lapkričio 12d.ll,3o v.

MANCHESTER,St.Chad bažnyč i o j e,
sausio 1d.Moterystės Sakramen
tą priims lietuviai: Juozas Ra
manauskas, gim.Pa jevonyse, ir
Adėlė Svotelytė,gim.Lankeliš
kiuose.

DAUGIAU DH.1ESI0 RIMTAI KNYGAI
p.p. Adamoniui F.,Brakienei
________Rašo - Alfredas Kirkilionis
E.,Brakui A..Černiauskui A.,
LAIKRAŠČIO KELIAS
Tremties knygos kelias sunkėja.Vis dažniau spaudoje prašoma
Kurui A.,Kecoriui Pr.,Paliu
lytei 0.,Paulioniui V. ,Rasic- !kreipti daugiau dėmesio į lietuvišką knygą,jos nepamiršti, ją
IKI SKAITYTOJO
remti ir pan.šis reikalas pasidarė visai aktualus,kai paskuti
kui A.,Sprindžiukaitei A.,
Vieraičiui J..Vasiliauskaitei niu laiku pasirodė visa eilė vertingų knygų,bet valiutos refor
"Britanijos Lietuvio” kelias,
ma katastrofiškai sumažino knygos "mylėtojus".. Tai rimta kliSM..Zaikauskaitei I.,Zaikaus
kol jis pasiekia skaitytoją,
jtis naujų knygų pasirodymui ir gal net gyvybingesniam. mūsų kul
kaitei
R.
,
Fomiclovtitei
,
a
.
,
daugel kuo skiriasi nuo tų ke
tūriniam pasireiškimui, šis reikalas,kaip ir daugelis kitų,gali
lių,kuriuos esame įpratę maty
ekspedicinio darbo talkinin
būti išspręstas tik kiekvieno asmens kultūriniu ir tautiniu suti kituose spaudos leidiniuose,
kams -fenas, kuri e parodė tiek
Isipratimu.
laikraščiuose.Kiekvienas rankpasišventimo ir reikalo su
Lietuviškos knygos vargų atgarsiai pasiekė ir mus Anglijoje.
raštis,atėjęs į redakciją per
Bet ar mes pakankaiaai reagavome,ar mes skubėjome įsigyti pasi
pratimo, ir ypač p.Vieraičiui,
eina normalų redakcinį kelią,
rodžiusią naują knygą..Atsakymas neigiamas. Nevienas spaudos
kuris pasirodė šiame darbe
po_ to jis perrašomas,lapai su
jplatintojas nusiskundžia,kad savaitfemis.net mėnesiais,išguli
pastoviausiai
.
karpomi špaltai s ir ant dide
knygų siuntos iš Vokietijos,kol kas jas nuperka. Bet ir tų pir
Ačiū.
lio popieriaus suklijuojami,kėjų. . .mažai, ypač kiek brangesnis! knygai.0 neatrodo,kad mes
atliekamas laužymas.Redakto
"BL" Redakcinė Kolegija.
jau būtume praradę troškulį savos knygos,ne.Viso to šaknų rei
riaus, "linotipisto ir metromkia ieškoti kitur,- mūsų apsileidime,nerangume ir..neįvertini
panžisto" pareigas atlieka re
me esamos padėties.Ir išplaukia skundai,kad..brangu, .neįsten
daktorius.Kiti redakcinio ko
giame ir 1.1. Bet nuo širdies turėtume prisipažinti,kad tai
lektyvo nariai paruošia užsie
nepasiteisinimas,o apsileidimo "politika". Na,argi jau mes tik
Londone,© šeštadienį jis jau
nio ir žinių apžvalginius sky
rai tokie vargšai,kad nebegalime rasti vieno kito šilingo kny
rius, o Sekmadienio Rimčiai sky yra mūsų skaitytojo rankose,
gai.į reikalą rimčiau pažvelgus,pateisinimo nėra.Jei pažvel
rių veda gerb.kun.J.Kuzmickis.
visoje Anglijoje.
gsime į mūsų kuklų savaitinį uždarbį ir daromas išlaidas,rasi
Spaustuvė, gavusi taip paruoštą
me,kad mes labai dažnai nesiskaitcme jau taip Labai su šilingu,
lapą.jį fotografuoja ir gauna
o kartais ir keliais,jį išleisdami alaus bokalui,kinui ir ki
vieną didelę klišę,tokio didžio,
toms nebūtinoms išlaidams.0 ar tas išlaidas negalėtume suma
kaip laikraščio lapas.Vėliau
žinti,arba kurį laiką nuo jų visai atsisakyti.Tai maži,lengvai
klišė keliauja normaliu keliunugalimi sunkumai ir tą padaryti galėtų ir turėtų kiekvienas
spauddinama, kaip ir visi spaussąmoningas lietuvis.
____
diniąi.Laikraštis grįžta "na
Pastaruoju metu girdėti apie ruošiamą LiETUVIŲ KALBOS VADO
mo".Čia jo jaa Laukia adminis
VO išleidimą.Medžiaga paruošta.Belieka tik surinkti atitinkamą
tratorius VJlamaitis,kuris tu
skaičių prenumeratorių,kurie užtikrintų knygos išleidimą,kuri
ri paruošęs 2.300 banderolių.
kainuos apie 15 šilingų egz. Tai senai laukiama ir pageidauja
Padėtis butų be išeities.nes
ma knyga. Ji naudinga ir net būtina kiekvienam,kam rūpi išlai
per vieną vakarą tektų sudėti
kymas tautinio susipratimo pagrindą - savąją kalbą,kuri ilgė
į banderoles ir sukliuoti to
jant tremčiai,ir vis daugiau išsiblaškant svetimųjų jūroje ima
kią gausybę laikraščių vienam.,
pamažu nykti. Reikalas skubus,neatidėliotinas ir nematuojamas
bet..geraširdžių talkininkų,
"šilingais".Jis liečia ir mus,esančius Anglį joje.Kadangi kiek
pasišventėlių dėka,kurie su
vienam asmeniškai užsisakyti ir atsiskaityti su leidykla būtų
tokiu atsidėjimu ir reikalo
snnkn,tenka organizuotai tai atlikti (pasižadėjimą prenumeruo
supratimu per ištisus metus,
ti siųsti Sąjungos Centrui).
nebodami nei blogo oro,nei nuo
Tat iš naudokime šias progas įsigijimui lietuviškų knygų,
vargio (visi dirba savo tiesio
nes ir toliau bevykstanti emigracija,ankščiau ar vėliau "už
ginį darbą ar tai ligoninėse,
darys” leidyklas.Tada bus jau vėlu suprasti klaidas ir apsi
ar hosteliuose) sąžiningai lan
leidimą, palikus ilgesniam laikui be lietuviškos knygos.Šian 
kosi ir padeda laikraštį išeksdien tie dvasiniai turtai šaukiasi mūsų ir jie atgaivins mū
pedijuoti.Darbas pradedamas
sų dvasią tais troškimais,siekiais,dėl kurių tiek daug baro
6-7 vai ir jau apie 11 vai.v.
ir yra kovo jarna, vargta ir aukų sudėta.
visas laikraštis guli supokuoNe žodžiais,bet darbais turime įrodyti meilę kultūrinėms
tas į du didelius pašto maišus,
vertybėms, tuo parodydami, kad esame verti lietuviškos praei
kuriuos ryt iš ryto pasiims
ties kovotojų,gi tokiais galime išlikti tik daugiaa dėmesio
atvažiavusi pašto mašina.
A.J.Kauifenas
ir meilės rodydami rimtai,vertingai lietuviškai knygai.
Penktadienį rytą laikraštis
"Brit.Lietuvio" Redaktorius
jau pasiekia kai kurias vietas
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Šelpiantiems tremtinius ligonius žinotina
SANATORIJŲ, KURIOSE YRA LIETUVIAI DŽIOVININKAI.
ADRESAI. SENIŪNŲ PAVARDES BEI LIGONIŲ SKAIČIUS

Prancttzų sona:
(14b) Schomberg, Neue Heilanstalt, J. Dunduras . , . IS Bgon.
(14a) Heilbronn a. Neck., Jagerhausstr. 26, P. BlekafHs
Air. e rik. sona:
(16) Merxhausen b. KasseL IRO DP Hoep., ing. J. Mėly®
(J3a) Amberg, IRO Tbc Sanatorium, Er tingis Stasys
e
(13b) Gauting b. Mūnchen, IRO Tbc San., Barasas Jurg.
Anglą sona:
(24a) Gestacbt a. E., DP Hosp., Edmundtel, J. Krumtnas M
(20) Bad-Munder, Hospital. Deisterhorst, J. Stankaitis
S
Elisabeth
, Radzevičius
(20) -Bad-Rehburg,
----------“ anat.‘ (r—
-------“—
—~—
24 suaugę ir 15 vaikų
(24) Glūckstadt/EIbe, DP Hospital. A. Varanavičius . 23 Bgon.
(23) Huntlosen i. Old., DP Hospital, V. Simanavičius .
(24b) Klingenberg, Post Pdnitz, Baltisches Kinderheim,
p. Kunlgelienė 16 našlaičių
(13a) N timberg, Dutzendteich, Tbc San., dr. Jesevičiūtė 75 vaikai
dauguma mokyklinio amžiaus.

IRO

INFORMUOJA

1)
IRO įstaigoje Londone buvo pasiteirauta,ar atvykusioms į
»)
Britaniją DP ir norintiems iš čia emigruoti į kitas šalis,
MADRIDAS.Ispanijos sostinė
pavyzdžiai į Argentiną,Kahadą,Brazil!ją ar JAV-bes, gali būti
je lankėsi -mierikos Kongreso
Sis numeris išeina 3)
apmokėta kelionė,kaip tai daroma visiems DP,gyvenantiems Vo
7 atstovai,kurių 6 priklauso
padidintas,
kietijoje ar Austrijoje.
5)
Ginkluotų pajėgų komitetai,ir
sekantis,
Gautas sekantis atsakymas turėjo pasitarimų su Ispanijos Kalėdinis numeris išeis
"Apmokėjimas kelionės išlaidų tiems DP,kurie atvyko į Bri
6)
kariuomenės vadovybe,dėl Ame
gruodžio 19 d.
7)
taniją pagal "Westward Ho!" planą ir šiuo metu norėtų emigruo
rikos karinės ir finansinės
8)
ti kitur,į mūsų planus neįeina,nes Europos Savanoriai Darbi
pagelbos.Kongreso atstovas P.
9)
ninkai (EVW) turi visas galimybes nuolatiniam apsigyvenimui
Short pasakė,kad Amerikos auk
10)
šiame krašte.Ir pagal turimas instrukcijas iš IRO centro,IRO
štoji kariuomenės bei laivyno
11)
naudoja visą energiją ir visus resursus įkurdinimui tų žmonių,
vadovybė ir vyriausybė jaučia
12)
kurie tebėra stovyklose Europoje ir tuose kraštuose kur jie
reikalą plačiau bendradarbiau
galėjo apsistoti tik laikinai ir kur jie negalėtų išlikti,jei
ti su Ispanija.Lankydamiesi
sakyta L"Demokratiniai sočiaIRO nutrauktų jiems teikiamą paramą."
PADĖKA
Madride kongreso atstovai ta
lunistų
valdomuose
listai koraunist1
rėsi dėl galimybių JAV kari
kraštuose kmato
*----- Britų Darbo
Demobilizavus mane iš kariuo
ninkams atvykti į Ispaniją ir
Partijoje vilties švyturį".
"UNITED
EUROPE" PARODA
menės susirgęu ir likau be jo
dėl Ispanijos karininkų apmo
ATĖNAI. Graikų pėstininkai,
kios materialinės pagalbos,iš
kymo Amerikoje.Ispanai pareiš
tankų remiami,kovo ja su komu
Žinotina lietuviams
skyrus nemokamą gydymą ligoni
kė norą priimti JAV-bių gin
nistais siaurės Graikijoje,kur
nėje. Ir tik dėka gėriams drau
klavimo standartą.
sukilėliai bandė užimti Seres
"United Europe" paroda,kuri buvo atidaryta Londone spalio
gams, buv. kariams Kempston-HarVASINGTONA S.Ta up ūmo someti
miestą.Graikijos gen.štabas
17d.paties Winstono Churchillio prakalba,ir baigėsi gruodžio
dwick lietuvių grupei,vadovau
na is Saukiamųjų skaičius į Ame
skaito,kad priešas turi 70.000
4d.,turėjo didelio pasisekimo.Sios parodos tikslas,kaip jau
jamai p.A.Ragausko,esu stipri
Tikos kariuomenę sumažinamas
kariuomenę.
pats jos pavadinimas nurodo,yra skleisti mintį,kad visos lai
namas morališkai,prisiunSiant
iki 10 tūkst.sausio mėn. ir
ROMA. Italijos Atstovų rū
svos Europos tautos privalo veikti išvien,kad apsaugojus savo
lietuviškos spaudos,ir,laikas
iki 5 tūkst.-vasario mėnesį.
laisves,kurioms dabar grąso rytų despotizmas,aiškiau pasakiusnuo laiko,gelbstint pinigine
SAN JOSE.Nuo gruodžio 1 die- mai, baigdami 4 dienų debatus
komunistinė Sovietų Rusija
užsienio politikos klausimais,
parama. Toji graži ir kilni
nos vidurinės Amerikos respub
oje parodoje dalyvauja beveik visos vakarų Europos laispriėmė rezoliuciją,raginant
mano draugų parama padeda man
lika Costa Rika panaikino sa
autos,esančios šioje pusėje "Geležinės uždangos".Iš anavos
vyriausybę
dėti
pastangas,kad
pakelti
sunkią
mano
ligą.
vo 500 vyrų kariuomenę,nes "
geležinės uždangos
tik Pabaltės Valstyvisos Marshallo plano valsty
pus _
_ ” dalyvauja
_
.
-joje
A č i H Jums,
"kraštas myli taiką".Gen.šta
bės - Lietuva,Latvija ir Estonija,kurios visai trumpu laiku
bės padarytų pareiškimą Eurobo būstinė bus paversta muzie
Juozas Juškevičius
surengė vieną iš įdomiausių visoj parodoj savo bendrą skyrių.
pos Federacijos naudai.
jumi .
Aplamai imant,parodą aplankė daugiau 10.000 žęionių, jų tarpe
BERLYNAS. Vakarų valstybių
nemažai mokyklų ir jaunimo.Išplatinta daug knygelių ir lite
gubernatoriai Berlyne užprote
ratūros apie Lietuvą ir Pabaltės valstybes.
sta to prieš Sovietų sektoriu
Rašo-- K.Plaučiūnas
Si paroda nesibaigia Londonu.Ji aplankys visus didžiausius
je įeteigtą marionetinę mies
Didžiosios Britanijos miestus.Lietuvių žiniai paduodame žemiau
Lietuvių S-gos Centro Valdyba skundžiasi,kad nariai užver
to tarybą,kuri siekia admini
šios parodos tolimesnį maršrutą
čia ją įvairiausiais pareiškimą is.Kai reikia padėti nariui par
struoti visą Berlyną.Tarybą
Iš*Londono ji vyks Glasgovan,kur bus atidaryta 13 sausio
sigabenti
iš
Vokietijos
šeimą,išsirūpinti
žmoniškesnes
gyveni

išrinko komunistų sušauktas
ir tęsis tris savaites.Paroda bus surengta vienoj Glasgow di
mo
ir
darbo
sąlygas,Centro
Valdyba,remdamosi
narių
prašymais,
Valstybės Operos Rūmuose susi
delėj departamentinėj-Lewis krautuvėje.Tolimesnis maršrutas i
rašo raštus ir eina iš įstaigos į įstaigą,kol sutvarko prašo
rinkimas, kur susirinko 26 so
mąjį reikalą.Bet yra daug tokių prašyto jų,kurie visada turi
cialistų vienybės partijos
BIRMINGHAM, BRISTOL, LEEDS, MANCHESTER, NEWCASTLE,
skųstis,lyg neišsemiami skundų maišeliai.Jie niekada nepaten
atstovai (iš 130 atstovų mie
LEICESTER, BOURNOIOUTH, OXFORD, CAMBRIDGE ir kitur.
kinti
nei
darbo
sąlygomis,nei
pastoge,nei
stovyklos
maistu,nei
sto taryboje) ir darbininkų
Tikslios datos bus paskelbtos vėliau
kitais kitokiais dalykais.Jei jų sąlygos pakenčiamos,tada jie
atstovai iš įvairių įmonių.So
paleidžia darban savo vaizduotę ir sukuria nebūtus dalykus.
vietų komendantas pripažino
Be virs paminėtų vietų,dar numatyta surengti parodą Edinburgo
0 kai tokiems stengiamasi padėti,anglų įstaigų žmonės,išaiški
išrinktą komunistų miesto ta
mieste, gal būt liepos mėnesyje ir po to dar sykį, užbaigimui,
nę
reikalą,pastato
akis!
lietuviai
prašo
už
tokius
žmones,ku

rybą ir paskirtą burmistrą F.
Lo»fcne.
rie meluoja.Aišku,tuo kompromituojamas Sąjungos vardas ir ken
Ebert.
Apielinkių lietuviai raginami šia paroda susidomėti ir kiek
kiama
tiems,kurie
teisingai
ir
reikalo
priversti
prašo.
PARYŽIUS. JTO Socialinis
galima,ne tik ją atlankyti,bet ir prie jos pasisekimo prisidė
Sąjungos Centro Valdyba,atstovų suvažiavimo pritariama, yra
komitetas priėmė Žmogaus tei
ti.Londone visų trijų Pabaltės tautų susitarimu,parodoje kas
nusistačiusi tiesioginiai nebepriiminėti narių prašymų padėti
sių pasaulinę deklaraciją,pa
dien dežuruodavo iš eilės lietuvaitė,latvaitė ar estaitė tau
ji pros kuri no nors reikalu.Nariai prašomi visokius Centrai skir
gal kurią visi vyrai ir mote
tiniuose drabužiuose,duodama lankytojams paaiškinimus apie
tus pareiškimus duoti per savo skyriaus valdybą.Gal pagaliau
rys,neatsižvelgiant į rasę.spal reikalas bus toks, kad jį galės sutvarkyti pati skyriaus valdy
šias valstybes ir platindama jų literatūrą.Gal būt,nekuriose
vą,lytį,kalbą,tikybą ar poli
iš virš paminėtų vietų,galima būtų padaryti tą pat.Vietos ko
ba. Jei ji pati nepajėgs sutvarkyti,tai persiųsdama Centrui
tines pažiūras, - yra lygūs.
lonijos turės tuo reikalu sueiti į kontaktą su rengė jais, jiems
bent patikrins faktų teisingumą.
......
vieton atvykus .Pa siūlymą i galima siųsti Lietuvių Sąjungai.
Sovietų blokas nebalsavo už
į Centrą kreipiasi ir nenariai.(Jie turi kiekvienu kartu
šią deklAraciją.
besikreipdami savo pareiškimą apmokėti 5 šilingais,kitaip pa
LIETUVOS PASIUNTINYBĖ
MASKVA. Sovietų Sąjungoje
reiškimas nesvarstomas,grąžinamas) Jie iv toliau gali kreiptis,
alaus kaina sumažinta 25$?.
bet būtų geriausia,kad ir jie pirma gautą artimiausio skyriaus
PARYŽIUS. Gruodžio 16 die
VAŠINGTONAS. Valstybės De
valdybos pritarimą,o šiaip tektų patikrinti reikalą.
ną baigiasi JTO visumos posė
MANCHESTERIO LIETUVIŲ
partamentas pasiuntė Vengrijai
džiai , kuriuose buvo pasakyta
KLUBAS
notą,protestuodamas dėl Ameri
daug gražių kalbų ir priimta
( Lithuanian Social Club )
kos žibalo bei dujų bendrovių
visa
eilė
rezoliucijų.Ar
tos
Visos šios Knygos skaitytojų
ADRESAS
užgrobimo.
rezoliucijos bus visų valsty
MASKVA. Izvestija perspėjo
bių vykdamos yra labai abejo453,Rochdale Road,
tarpe
turi
didžiausią
pasisekimą!
Skandinavų valstybes dėl militina.todėl negaĮima pasakyti,
Manchester -9
tarlnio bloko sudarymo.Sovie
kad JTO posėdžiai Paryžiuje
tų oficiozas sako L"Istorija
davė kokių nors praktiškų re
rodo,kaip mažosioms valstybėms
zultatų.Prie visai nepaliestų
siekiamas autobusais 17,
Geriausia Kalėdinė dovanai
yra pražūtinga dalyvauti agre
klausimų reikia priskaityti
17x ar 63 ('bilietas kaštuo
syvių valstybių ekspancinėje
ja 1 peną).
Italijos buv.kolonijų ir Ko
Truputj Sužeistas...
TREMTIES METAI........................ 10/politikoje".
— Dčlko tavo kaimyno sūnus ne rėjos klausimai.Manoma,kad šie
NANKING. Kinijos vyriausy
V . Ramona s KRYŽIAI, romana s,
grįžo iš kariuomenės? — klausė frl»n.simsi bus svarstomi atei
bės kariuomenė pasitraukė į
II papildytas leidjjjias.. 4/Kalėdoms 2 uncijos bekono.
draugai kario grįžusio iš karo nančioje sesi joje,pavasarį.
gynimosi pozicijas prie Yang
P.Orintaitė MARTI IS MIE
Anglijos gyventojai Kalėdų
fronto.
New Yorke.
tze upės.Kiniečių masės bėga
STO, novelių rinkinys...
2/savaitėje gaus padidintą beko
— Jis truputį sužeistas.
iš Kinijos sostinės.Nors vyriau K.Bradūnas VII .NIAUS VAR
no normą - 2 uncijas,t.y.57
— Tat, yra vilties, kad jis grįš?
_ Vargiai, — atsakė karys, —
sybė paneigė gandus,kad įstai
PAI, sonetos.......................... '. 2/gramai savaitei.Tas turės at
mat, bomba nutraukė jam galvą!
gos išsikelia iš Nankingo,mie
St.Santvaras LAIVAI PA
Stasys Paulauskas prašomas pra stoti rūkytą kumpį ant Kalėdų
LAUŽTOM BURĖM,poezija...3/6
sto gatvėse pilna sunkvežimių,
stalo.
nešti savo adresą Sąjungai
Žmona — Atgaila
V.Jęnikas TRYS MARGI
prikrautų asmeninio bagažo,ir
Jaunikis, ruošdamasis šliūbui,
8 expressi išveža kasdien po
LAIŠKELIAI, peezi ja............. 2/priėjo išpažinties.
Paėjęs nuo
P.Tulpė KALNŲ DVASIA,nov-3/6
100Q keleivių.
klausyklos, prisiminė, kad kuni
■Šanchajaus įgulos viršinin- I AIDAI Nrll9,mėnesinis
gas neuždėjo atgailos.
Grįžęs,
kultūros žurnalas. ................ 1/6
kas paskelbė,kad Šanchajaus klausė kunigo, kokia atgaila jam
Ieškau p.Gokmano Andriaus,pas
Nankingo sritį gins 2.000.000
buvo duota.
kutiniu laiku gyv.Weter'y,Vo
VAIKAMS ir JAUNIMUI
— Kam tau reikia kitos atgailos,
kieti jo je.Dašyti-V. J" uodviršis, Juška Antanas,gyv.A.E.C.Hostel
vyrų.
Wingham,Nr Canterbury, Kent,
jei
imi
žmoną,
—
atsakė
kunigas.
Llanddarog Hostel,Carmarthen
PARYŽIUS. "New York Herald
V.yemunėlis MAŽOJI ABĖCĖLĖ 2/ieško savo žmonos Gertrūdos
shire, S.Wales.
Tribune" Paryžiaus laida daug
AUŠRELĖ, elementorius............. 3/Juškienės-Jacevičiūtės ir duk
Pirito Į Aptieką
' vietos skiria Europos klausi
S.Zabarskas RIEBIAUSIO
Sesės1 Laimė-ne "Maisto" dešrelės Onutės.Ji pati arba apie
Laivo gydytojas, kuris jūrinin
mams.Siame dienraštyje buvo
SŪNUS....................................................... 2/relėlNeužuosi.Nerasi,jei neieš jos 11 klmą žiną,malonėkite pra
kus
gydė
tik
vandenimi,
įkrito
j
atspausdintas atsakymas Kong
V.Nemunėlis TĖVŲ NAMELIAI. .1/6
kosi.Rašyki t- C.Pranckevičius, nešti virš minėtu adresu.
jūrą ir nuskendo. Laivo sargybinis
reso atstovui Gross’ui,kuris
S.Laucius PO PILKAIS DE
Pencader Hostel, Carmarthen
šį įvykį šiais žodžiais pranešė ka
aplankąs DP stovyklas Vokieti- \ BESĖLIAIS........................................... 1/6
shire, S.V/ales.
Atsiliepkite-Jocus Stasys,g.
pitonui.
joje,priėjo išvados,kad daug
A.J.Mekai ĘNYGA APIR KA
._ Pranešiu tamstai, kad gydy
1912.III.il. ir Kairatienė Ago
Prašo
atsiliepti
gimines
ir
ten esančių žmonių negrįžta į
RALIUS IR ŽMONES......................... 1/6
tojas įkrito į savo aptieką ir pri
ta su dukra Matilda.Kas žino
pažįstamus
.-Pranas
Kukanauskas,
A.Giėdrius
TĖVELIU
PASAKOS
1/6
savo gimtuosius kraštus tik
gėrė.
tų jų adresus,praneškite V. Sau
SmalAičėnų
kaimo,Kalvarijos
v.
DAILI SAULUTĖ(piBšiniaįs)..2/6
dėlto,kad jiems labiau patin
jai, EVW Hostel,Melbourne,Nr.YorI
Storulis
Mariampolės
ap.
Elena
K
ūkana
uka "lengvas" gyvenimas,nei dar St.Zobarskas BROLIŲ IEŠKO
skienė.Bartužių
kaimo,Šiaulių
Petras
Kriauza,gyvenęs Spaken—
Ką
tamsta
daugiausia
skaitai,
TOJA......................................................... 2/bas,Laikraštis tokį samprota
__ paklausė Petras savo storulio
apsk.Atsiliepti adresu- Kukanau berg DP stovykloje,prašomas
vimą vadina ’Displaced logic"
draugo.
skas, 1 Stewart St .Mossend,Lan
pranešti savo dabartinį adre
(išvietinta logika) ir pažymi,
_ Valgių sąrašus, — atsake sto
są Sąjungos Centrui.
arkshire, Scotland.
kau stovyklose lieka daugumo
rulis.
je idėjiškas elementas,prie
DANTŲ GYDYTOJA Erika Silinš
Mergaitės!
šiškas komunizmui,kuris negrįž- i
Esu 38 metų.nevedęs,
(latvė)gyv. 11,Burgess Hill,
ta į savo tėvynes dėl pagrin
London,N.W.2. telef.HAM 2820,
noriu sukurti rimtą šeimynišką
dinio nusistatymo ir kuris yra
gyvenimą. Atsakynėsiu tik į
priima pacientus kasdien nuo
labiau linkęs sutikti su bai
rimtus laiškus.
10 iki 12 ir nuo 14 iki 18 v.
siomis stovyklos sąlygomis,nei
Laiškus siųsti šiuo adresuGydymas nemokamas pagal Svei
su nelaisve.
katos Draudimo schemą.Dėl gy
Leonąs Savickas,
LONDONAS. Vakarų Europos
dymo susitariama telefonu.
EVW Hostel Thorney Perk Farm
socialistų vadovai,s us i rinkę
Artimiausia pož.gelž.stotisCamp, Nr. Peterborough,Nort
Clacton-on-Sea, priėmė rezoliu
Einchley Rd ir Golders Green,
Hants.
ciją,kuria visos vyriausybės
nuo kurių važiuojama autobu
yra raginamos skaityti,kad gen.
sais 2, 13, 28 ar 113 iki
Franco rėžimas pašalinamas Is
Platts Lane sustojimo vietos.
AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
panijoje yra pirma sąlyga Eu
TAUTIETE-TI,gyveną Aukšta dvair Kontinento siuvėjai tu
ropos vienybės pažangai.
ri didelį pasirinkimą geriau
rio,Stakli ški ų, Jezno,Birštono
Ta pati konferencija atidė
sios kokybės medžiagų. RŪBAI
valsčiuose,atsiliepkite pasi
jo galutinį nutarimą dėl socia
PASIUVAMI pagal pageidaujamą
dalinimui įspūdžių.Adresaslistų partijų iš apapus gele
stilių.Pristatymas užtikrin
A.R.5.Hut.Castlemans Hostel,
žinės uždangos,kurios susibū
tas 4-6 sav.laikotarpyje.
rė tremtyje ir sudarė laryžiuKiln Green,Twyford,Berks.
MAURICE,
je organizaciją BIS,į kurią
9,BURTON ST. NOTTINGHAM
įeina ir Lietuvos socialistai.
7.al -imas Pranas, gyv.20, Roberts
(telef.40832) arba
Konferencija išrinko sub-koniAve,Harehills Lane,Leeds 9.
12,NEWLAND , LINCOLN
tetą,kurio tikslas padėti Ry
prašo atsiliepti gimines ir
(telef.Lincoln 10949)
tų Europos partijoms tremtyje
pažįstamus.
sudaryti vieningą organizaci
ją.Prieš konferenciją BIS pa
lmwm wunki
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