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Sveniiiįii ()<.cdįclii proga Sveikiname
VISUS S-GOS NARIUS

mietui dkaUytcjuS bei bendradarbiui ir linkime vidų ja tauriųjų troikimu iiikūnijimGARBĖ DIEVUI AUKŠTYBĖJE!
Kristaus Gimimo išvakarėse 

Bažnyčia nepaprastu džiaugsmu 
mums primena Linksmą T~
- Šiandien užgimė Kristus! 

šiandien apsireiškė Išganyto
jas! šiandien skamba žemė ange
lų himnais ir Arkangelų džiau
gsmu! šiandien džiaugiasi tei
singieji ir gieda! Garbė Die
vui aukštybėse,Aleliuja!...

Kai tikintieji šventą Kris
taus gimimo naktį renkasi baž
nyčiose ir gieda jautrias ka
lėdines giesmes,jie prisimena 
aną niekad neužmirštamą įvykį!
- Atsitiko,kad,juodviem tenai 

esant,atėjo jai metas gimdyti! 
ir ji pagimdė pirmagimį savo 
sūnų,suvystė jį vystyklais ir 
paguldė jį prakarte.nes jieiįs 
nebuvo vietos užeigoje (Luko2,6-

Tremtiniai atsimena misti
nes Kristaus Gimimo šventes 
Lietuvoje.Kūčių vakarienė sa
vo gimtuose namuose,su tėvais, 
broliais,sesėrimis,paskum Ber
nelių ?'.išias.. .Kalėdų dieną 
žvakutėmis ir įvairiais žibu- 

M sis išpuošta eglaitė..,vėl 
1 ^esmės,pasakojimai,spėjimai.

Šiandien,tačiau,vieto je tra
dicinės ramybės ir džiaugsmo 
tremtinius gaubia neramumas, 
didelis savo žemės ilgesys ir 
skaustos s. Šiandien rodos, vėl 
pildosi Evengelisto žodžiai! 
"Jie labai nusigando..."

Tačiau Kristaus Gimimo šven
čių metu mus guodžia ne žemiš
kieji,o paties Dievo žodžiai, 
pasakyti angelo!
- Nebijokite! Nes štai aš skel

bi d jums didelį džiaugsmą,kurs 
bus visai tautai,kad šiandien 
jums gimė Dovydo mieste Išgany- 

, tojoš.kurs yra Kristus,Viešpats 
JNors sunkūs laikai ištiko 

i visą lietuvių tautą,nors jos 
1 vaikai išsklaidyti visame pa

saulyje, tačiau kiekvieno lietu
vio širdis dar kartą pajus Kris. 
ti ids Gimimo šventes lydinčią vi
slaus ramybę ir pakilią nuotaiką, 

Kūdikėlis Jėzus neturėjo na
mų .ir tuojau po užgimimo turė- 

'bėgti su Marija ir Juozapu, 
| I Jo nerastų pikti Erodo ka- 
i__.il.Jis buvo toks pats tremti- 
nys.kaip mes,kaip visi benamiai 
žmonės.

Togu šios mistinės šventės 
sustiprina mūsų sielas,tegu 
įkvėpia jėgos ir pasitikėjimo 
ugnimi.Tegu nusiblaivo apsiniau
ką veidai,tegu nutyla vaidai 
ir nesusipi timai.tegu įvyksta 
ramybė mūsų riduje.nes...

Kristus vėl užgimė neramiam 
pasauliui! garbė Dievui aukšty
bėse, Aleliuja!

S-GOS CENTRO VA'
redakcija ir admit

VISIEMS Lietuvių Sąjungos nariams, "Britanijos Lietu 
skaitytojams ir lietuviams E.V.W.

KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ
PROGA siunčia geriausius linkėjimus, B.K.Balutis,

LIETUVOS MINISTERIS
17,Essex Villas,London,W.8.

Į PETĮ, V Y R S į VYRĄ!

Kultūrinio darbo bare
Užsiprenumeruokime lietuviu kalbos vadovą

Gimtoji kalba - laidas mūsų lietuviškumo ir 
pagrindinis ginklas kovoje prieš nutautėjimą! Vokietijoje 
leidžiamas LIETUVIŲ KALBOS VADOVAS,kuris turi rasti vietos 
pas kiekvieną lietuvį. Lietuvių Kalbos Vadovą parašė prof.dr. 
Pr.Skardžius, J.M.Laurinaitis ir St.Barzdukas. Tai stambi kny- 
f a,apie 30 spaudos lankų. VISI lietuviai kviečiami užsisakyti 
ią knygą-prenumeruoti.Jos kaina numatyta apie 15/-.Knygos 

kaina dar nėra galutina,jei susirinks daugiau prenumeratorių, 
Žos kaina sumažės,gi jei bus mažiau,gali kiek padidėti.Sekan- 

iame Nr.duosime platesnį tuo reikalu pranešimą,šiuo gi laiku 
kviečiame visus prenumeruotis šią retą knygą,tiek naudingą 
mūsų šių dienų gyvenimo sąlygose.Visais prenumeratos reikalais 
prašome rašyti DB Lietuvių Sąjungai.Paskubėkime,nes laikas 
skirtas šios knygos platinimui čia-Anglijoje,yra trtmpas.

Skyrių Valdybos prašomos painformuoti savo narius ir suda
rius knygos prenumeratorių sąrašus,siųsti Sąjungos Centrui.

iš-

Rašo - B.K.BALUTIS, Lietuvos Ministeris

Kiekvienas paukštis suka sau lizdą! kiekvienas žvė
relis ieško patogesnio sau guolio! kiekvienas žmogus rū
pinasi sau pastogę įsigyti. Tai yra natūralu,tas yra įgim
ta! kiekvienas Dievo sutvėrimėlis,niekieno nevaromas,nieke- 
no nesp’iriamas, stengiasi turėti "savo kampelį”, savus tokius 
ar kitokius "namelius".

Todėl nestebėtina,kad ir naujai atvykusieji šlon šalin 
lietuviai,vos spėją apsidairyti naujoj padangėj, tuojau pra
dėjo rūpintis tuo pačiu reikalu! kaip greičiau sau savo nuo
savą gūštą susisukus...

pi -reni n n«ih jie susibūrė vienon krūvon,įsteigdami Didžio
sios Britanijos Lietuvių Sąjungą, šiandien ji yra didžiau
sia lietuvių organizacija šioje šalyje. Ji įsteigė naują 
ir įdomų laikraštį "Britanijos Lietuvį",kuris yra vieninte
lis lietuviškam pasąulyje tuo būdu (fotostątiška!) leidžia
mas laikraštis ir todėl (tarp kitko kalbant) bus labai di
delė retenybė ir brangenybė Lietuvos spausdinto žodžio isto
rijoje. Ji įsteigė ir palaiko savo centrinį Biurą.kuris tei
kia "šimtą ir vieną" visokių patarimų ir pagalbos ne tik 
savo nariams,bet ir kiekvienam lietuviui,kuris to reikalin
gas. Pagaliau Lietuvių Sąjunga vis plačiau mezga ir plečia 
ryšius tarp šioje šalyje esančiųjų lietuvių ir anglų visuo
menės. žodžiu,dar jaunutė Lietuvių Sąjunga varo platų ir di
džiai naudingą darbą - ir varo jį sėkmingai.

Tas darbas gali būti dar platesnis ir sėkmingesnis,jeigu 
Lietuvių Sąjunga,vieton bastytis iš kampo į kampą (kdp yra 
ligi šiol),Įsigytų sau nuosavą ir pastovią gūštą - savo na
mus.

Pereitas metinis Lietuvių Sąjungos suvažiavimas nutarė 
tai padaryti. Tas nutarimas,kaip matosi,susilaukė nemažo 
pritarimo. Man pranešama,kad esą daug pasižadėjimų šį suma
nymą, kaip reik,ir darbu paremti. Tas labai gerai. Bet reik 
žiūrėti,kad neišeitų,anot tos patarlės! "Pažadėsi - patie- 
šysi, neištesėsi - nesugriešysi"... Todėl smagu buvo išgirs
ti, kad nuo dabar jau prasidės TIKRAS VAJUS Lietuvių Sąjun

gos NAMO FONDUI sudaryti. Reiškia IVyrai , atėjo 
laikas už darbo imtis! Aš žinau,- dar
bas nelengvas,net labai sunkus. Bet tenebaido jis jūsų! 
Pasispiaudą į delnus,pasiraito Ją rankoves - "P a J u d i n- 
k i m .vyrai, žemą !",kaip tas garsus rašytojas 
yra pasakąs,- pradėkime plytą prie plytos Sąjungos namams 
krauti! Ir jeigu nepamiršime,kad

Vienas žodis - ne kalba. 
Vienas vyras - ne talka... 
Kai daug stos - visados 
Daugiau padarys...

tai nei netruksime apsidairyti,kai priseis ir vainikas nau
jiems savo Namams pinti...

GERIAUSI LINKĖJIMAI SĖKMINGAI ATLIKTI PRADETĄJį DARBĄ!

DIDIEJI ŽMOGAUS IR LAIKO ŽINGSNIAI
KATALIKAMS SAVANORIAMS DARBININKAMS IŠ EUROPOS IR KITŲ KRAŠTU, 
----------------------------- DIRBANTIEMS ANGLIJOJE IR VALIJOJ -------------------

KALĖDINIS LAIŠKAS

MANO MYLIMI SUNŪS IR DUKTERYS JĖZUJE KRISTUJE
Šiuo raštu 

iš kreipiuosi į Jus,kai p atsakingas pirmininkas Komiteto,kurį 
mdarė Anglijos ir Vali jos vyskupai Jūsų sielų reikalams aprū
pinti. Aš kreipiuosi į Jus tų vyskupų vardu,kurių vyskupijose 
ūs gyvenate,nes jie kalba į Jus Jūsų tėvynės vyskupų vardu, 
iu kuriais Jūs esate vienybėje šventame Katalikų Tikėjime.

Aš norėčiau Jums visiems pasakyti,kaip giliai ir širdingai 
us užjaučia Anglijos ir Valijos katalikai Jūsų sunkioje ola bar
ies būklėje.Mes žinome,jog viena iš svarbiausių priežasčių,dėl 
.irios Jūs apleidote savo tėvyną,-tai religinis persekiojimas 
r priespauda,mes žinome,kad dapg Jūsų šeimų yra išdraskytos 
r kad daug Jūsų mylimų asmenų yra arba pavojuje.arba areštuo- 
i.arba gyvena dideliame varge.Mes esame Jau ne kartą iškėlą 
iešą protestą prieš tas balsias neteisybes ir nežmoniškumus, 
et mūsų balsas nerado jokio atgarsio valdančiuosiuose,kurie 
ergždžiai bandydami pabėgti nuo Dievo,neišvengiamai neteko 
tsižvelgimo į kitų žmonių teises,kurias jie,kaip Dievo vai
si, turi.Bet mūsų maldos už Jus nenueina veltui.Jos kyla auk- 
tyn pas našlių ir našlaičių,pas vargšų ir prispaustųjų Tėvą. 
(ešpats savo būdu ir savo laiku atitaisys Jums padarytą skriau- 
.Jūsų širdžių skausmas neturi Jus vesti į apkartimą,atbukimą 
nusivylimą.Jei Jums mūsų nukryžiuotasis Viešpats uždeda savo

Įyžių, tai Jis ir pats jį su Jumis neša ir palengvina naštą, 
i Jūs su gera valia imate ant savąs kryžių.tai jis neša Jūsų 
;’dims ramybą.o Jūsų mylimiesiems tėvynėje teikia jėgos ir su
minimo.
Jūs atvykote į šį kraštą neturtingi ir neteką savo tėvynės, 

at Jūs atsinešėte neįkainuojamai brangų turtą savo širdyse,tai 
Įsų šventą tikėjimą.Būkite katalikais ne tik iš vardo ir žo- 
fciais,tiesa ir darbu.Lankykit reguliariai šv.Mišias ir be 
'iežasties jų neapleiskite.Mišių Auką laikykite svarbiausiu 
'sų gyvenimo punktu.Maltinkite savo sielas mūsų Viešpaties 
k^us Kristaus Kūnu ir Krauju per dažną šv.Komuniją.Su meile 
Adykite Dievo įsakymus savo skaisčiu ir garbingu gyvenimu, 
[•lami klusnūs savo tėvams ir ištikimi moterystėje.Tada Dievo

įstatymas Jus lydės per sugedu
sio pasaulio tamsybes ir bus 
Jums kaip žibintas.Gerbkite sa
vo kunigus ir klausykite jų,nes 
jie Kristaus vardu ir autorite
tu yra Jums pastatyti. Su Ju
mis drauge jie apleido tėvyną 
ir dėl Jūsų savanoriškai atvy
ko ir pasilieka Anglįjoje.To
dėl Jie užsitarnauja Jūsų ypa
tingo dėmesio ir dėkingumo.

Du dalykus aš norėčiau Jū
sų širdžiai priminti.Jeigu Jūs 
sueinate su kuo nors į artimes
nius santykius ir jeigi jis 
arba Ji yra nekątalikai,tai 
pasistenkite malda ir geru pa
vyzdžiu jį arba ją laimėti Baž
nyčiai , laimėti vienai tikrai 
avidei.

Pramatykite pavojus iš miš
raus tikėjimo moterysčių,nes 
ten susi-

daro kliūčių katalikiškai šeimos pusei ir vaikams praktikuoti 
savo tikėjimą ir yra kliūtis,kad šeima būtų vienos širdies ir 
vienos sielos,o tas sudaro pagrindą šeimyniškos laimės.

Antras punktas liečia Jūsų vaikus.Jie turi lankyti tik ka
talikiškas mokyklas.Jei prie Jūsų gyvenamos vietos nėra tokių, 
tai jie turi būti siunčiami į artimiausią katalikišką mokyklą. 
Pasirinkite,kiek tai nuo Jūsų pačių pareina,savo darbovietę 
taip,kad būtų pasiekiama katalikiška mokykla.

Mano vadovaujamas Komitetas pirmoj eilėj yra Jūsų dvasiniems 
reikalams aprūpinti įsteigtas.Jis stengiasi surasti Jūsų tau
tos ir Jūsų kalba kalbančius kunigus,jis pagelbsti jiems Jus 
pa siekti,padeda kunigams su valdžios įstaigomis susitarti ir 
juos materiališkai paremia.Minėtieji dalykai yra pagrindinis 
Komiteto uždavinys,bet jis stengiasi ir Jums,kiek tai yra ga
lima, visokiais būdais padėti.Tačiau Komiteto piniginis ir dar
bo jėgos pajėgumas yra kuklus,todėl Jūs neturite būti nekan
trūs, jei Jūsų prašymai ne visuomet tuoj kaip reikia gali būti 
patenkinti.

Kalėdos yra talkos šventė,kuri prie Betliejaus prakartėlės 
sujungiašeimas kalėdiniu džiaugsmu.Bet Jums,kurie esate toli 
nuo savo tėvynės,gali Jūsų nuliūdimą dar labiau paaštrinti. 
Neškite visą savo skausmą ir rūpesčius Dieviškam Kūdikėliui 
ir Jo Nekaltai Motinai.Pagalvokite,kad mūsų Viešpats,tikrasis 
Dievas ir Jo palaimintoji Motina,kuri buvo nekalčiausia irgi 
tapo žmonių žiaurumo ir neteisinguno auka ir turėjo bėgti iš 
savo tėvynės.Jūsų bandymai pastato Jus į panašią padėtį ir 
todėl ana auka stovi,ypač,arti Jūsų širdies.Susi junkite su 
Jėzumi ir Marija atsidavę su pilnu pasitikėjimu,besimelsdami 
frie prakartėlės.Ramybė ir Kalėdų džiaugsmas įžengs į Jūsų 
irdis ir Jūs išmelsite Dievo pasigailėjimo sudraskytam ir ne

tekusiam savo pavidalo pasauliui.
Kaip laidą dieviškosios palaimos siunčiu aš iš visos šir

dies Jums ir Jūsų mylimiesiems,kur tik jie dabar bebūtų.savo 
vyskupišką palaiminimą ir su didele meile Kalėdų pasveikinimą.

EDWARD
| NOTTINGHAM VYSKUPAS

Nottingham,Adventas ( ■'
1948m.
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Laimutis Švalkus
KŪČIŲ VAKARĄ

Uždegsiu aš taip vienišas žvakę 
Kūčių vakarą liūdna šiandien. 
0 širdis vien tik nerimu plakai 
"Kas namie, kas namie..."
Ten už stalo susės vėl šeimyna, 
tik sūnaus,tik manąs nebebus. 
Ir motūlei,plotkelą dalinant, 
Suspaus širdį, taip skausmas kartus.
0 už lango dėjuos lauką vėjas 
Ir prilėkęs duris paklabens.
0 ji lauks ir budės man padėjus 
PlotkelĄ ir švąsto vandens.
'ch.norėč taip namolia sugrįžti 

' prie kaimo pilką peleną
veikint tik gimusį Kristą, 
'r Jis kaip ir aš be namų.

t kris tėvo soduose snieguolės 
vakaras bus vėl namuos.
■Ą,kas paguos ten motulę, 

Šia benamį paguos

Kariuomenės šventės minėjimo preziiiaaai 
Manchesteryje. Rašyto jas F.Neveravičius skai

to paskaitą.

BENT KIEK ŽINIŲ IŠ ALSAGERIO SK. GYVĖJIMO

Š EIMŲ STOVYKLA

Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 
vykdydama visuotino suvažiavimo nutarimą,kreipiasi į 

VISUS LIETUVIUS, 
gyvenančius Didžiojoj Britanijoj, kviesdama į DIDŽIĄJĄ TAIEĄ- 
LIETŪVIŲ NAMŲ įsigijimui Londone,Britą imperijos širdyje.

LIETUVIAI, 
dabarties sąlygos reikalauja iš mūsą daug auką ir pasišventimo, 
nes kovojančios ir pavergtos tautos šauksmas,aidu ateinąs iš 
už geležinės uždangos,verčia mus sukaupti visas jėgas,kad pa
galbos ranka jiems būtą ištiesta kaip galima greičiau.

Mūsą laisvės kova yra da ugi afront ė. Mes esame 
ir turime būti visur,kur tik galimas Lietuvos nelaimės primi
nimas,kur tik galimas jos laisvės troškimo deklaravimas ar jos 
teisėtą pretenziją į laisve ir nepriklausomybę priminimas.

LIETUVA NBURB IR NaURS.kol kovojantis lietuvis nenuleis 
ranku šioje kovoje! Gi kiekviena kova reikalinga darbo,aukų ir 
pasišventimo, tat.

Sąjungos Centro Valdyba pilnai tiki,jog visi 
lietuviai vieningai ateis į talką LIETUVIŲ NAMŲ įsigijimui,kad 
tuo būdu būtą sukurtas dar vienas įrankis ir sąlygos laisvės 
kovos barams išplėsti,kad dabarties veikimas,kurs diena iš die
nos plečiamas,gautą tinkamas sąlygas.O ne merdėtų be ją,o ypač 
kad pasiruošti rytdienai, tai rytdienai,kuri šiandien 
yra tik priešaušriu. Ne laikas bus rūpintis savąja gūžta,kai 
didieji įvykiai užklups mus! Jau šiandien pro besiformuojan
čios ateities ūkanas galime įžvelgti,kad didieji sprendimai 
Europai bus daromi čia - Britą imperijos širdyje,jog čia,au
drai užėjus,turės spiestis viso kovinio dėl 
laisvės judėjimo branduolys, kad čia 
turės būti sukauptos visos pastangos ir visi žmonės bei įstai
gos. 0 tam pasirengti yra mūsą tautinė pareiga ir tą pareigą 
mes atlikime,kaip dera geram lietuviui,suprantančiam šios va
landos rimtumą ir reikalo būtinumą.

Slon namų įsigijimo talkon kviečiami VISI UETUvlAI.be jo
kią išimčių,- tiek senoji išeivi ja,tiek naujai atvykę lietuviai, 
politiniai tremtiniai.

LIETUVI ! Tai nėra atsišaukimas į Tave, prašąs aukos. 
NE! Tai yra kvietimas,kreipiantis į Tavo lietuvišką širdį ir, 
pareigą,kad Tu,klek leidžia Tavosios išgalės,pirktom LIETUVIŠKŲ 
NAMŲ LONDONE akcijas,kad Tu,broli ar sese,lietuvi,būtum lygus 
su visais šio didžio darbo dalininkas. VISI lietuviai,perką 
akcijas, yra šią namų savininkais. Grūsti visų sudėtas pi
nigas pasiliks pastovioje vertybėje ir laikui atėjus galės bū
ti sugrąžintas numatyta tvarka. Tie namai - LIETUVIŲ N AM AT,bus 
mūsų visą namai,aiškiai rodą pasauliui,jog mes mokame vienin
gai dirbti,kad mokame kurti.kad mes savo tautiniu susipratimu 
esame galingi,kai to pareikalauja padėtis.

Kito? tremties tautos suprato jau seniau ką reiškia turėti 
SAVO GUSTĄ,jau įsigijo namus,išsivadavo iš nuomonlnko nepato
gumą ir sukūrė savo veiklai tokias sąlygas.kad Jomis ne tik 
jie bei jų tautos,bet ir prašalaičiai gali gėrėtis,nes darbo 
apimties horizontai praplatėjo.

MES PILNAI TIKIME,kad šis kvietimas ras gražų atgarsį ir 
esame tikri,kad šiuo darbu mūsą lietuviškoji kolonija Didžio
joje Britanijoje sau vertai pastatys paminklą.liūdijantį apie 
jos vieningumą,nepalaužiamą valią kurti sąlygas ateities kovai 
ir apie jos tautinį susipratimą.

Šie LIETUVIŲ NAMAI irgi bus ryškus atsakymas visiems Lietu
vos laisvės priešams ar parsidavėliams bei samdiniams,kurie 
kiekvieną lietuvišką darbą turi tikslą ar įsakymą griauti,ku
rie varo didelę,už gaunamus Judo grašius,propagandą mūsų vie
nybei ir mūsą moralei suardyti. ATSAKYKIME jiems - mūsų tauti- 
nis soliaarumas yra nepalaužiamas,mūsą pareiga įsako mums,kaip 
lietuviams,sukurti tolimesniai kovai dėl laisvės palankesnes

Seimą stovyklos gyvenimas,kiek leidžia sąlygos, 
eina pilnu tempu.Nors mūsą veikla ir labai stip
riai trukdoma vienos kaimyninės tautos(ją yra 
virš 70 šeimą,tuo tarpu mūsą tik pusė to skal
sia us), bet dėka sumanios ir energingos mūsą pir- 

'minlnkės 0.Kairiukštienės,visos kliūtys nugali
mos ir lietuviai užima pirmą vietą. Per,palygin
ti, trumpą laiką (skyrius veikia tik nuo spalio 
mėnesio) spėjo susiorganizuoti lietuviška mokyk- 
1st,vedama mokytojos Jacevičienės,kori lankoma 
beveik visų,stovykloje gyvenančią,vaiką.Bet ypa
tingai galime pasigirti mūsą tautiniais šokiais. 
Dėka L.Brazdienės pasišventimui,nepailstamai la
vinant mūsą jaunimą.šokiai pasiekė tokio lygio, 
kadmūsą pavadintas Brazdienės ansamblis,pradėjo 
vykti gastrolių ir už stovyklos ribą. Štai,25d. 
lapkričio jie buvo pakviesti į anglų Mokytojų 
Instituto iškilmes ir susilaukė didžiausio pa
sisekimo. (Visi mokytojai-mokyto ją Instituto na
riai paaukojo vieno peri jodo saldainių normas 
stovyklos vaikams,kaip Kalėdinę dovaną).Gi 3d. 
gruodžio dalyvavo radi jos valandėlėje.

Dabar esame jau pakviesti (gruodžio 17) į 
Trentham Porcelano firmos ruošiamą pobūvį,gi 
29 gruodžio vykstame į Manchesterio sritį -Bra- 
mhall,dalyvauti Jaunimo Klubo koncerte.

Nemažu mūsų gyvenimo įvykiu reikia laikyti

Į DIDŽIĄ TALKĄ! G.Bukaitis

ŠVENTĄ VAKARĄ

Toli toli šaly vienoj. 
Vienas po kito temsta vakarai. 
Ir senos pirkelės glūdumoj. 
Ateina vakaras liūdnai.
Liūdna giesmė aukštybėj sklinda, 
Nes žemėj skausmas,aimana.
Vieną viena pirkelėj rymo 
Sana motušė verkdama.
Pavargusios snieguolės leidžias, 
i brangią žemę mūs tėvą.

otušė klūpo,karštais meldžias. 
Už brolių kraują,už sūnų...
Štai šioj nakty,skardžioj kūtelėj. 
Ateis Teisybė iš Dangaus.
Ir vienišoj mažoj pirkelėj, 
Sena Motušė Jos belauks.
Ir vėl šalyje tolimoj, 
Tems vakarai ir auš rytai. 
Bet jau pirkelėj senoj 
Teisybę saugos angelai.

22.HI.194d.

sąlygas ir mes padarysime, nes mums tąip diktuoja 
lietuviškoji Širdis 1

Didžiosios Britanijos Lietuvių S-gos 
CENTRO VALDYBA.

PASTABA - LIETUVOS NAMŲ akcijos gaunamos Sąjungos Centre,gali 
būti užsakomos paštu,šiuo adresu - DBLS Centro Valdybai, 
2,London Meas, London Street, London,W.2.

ir
Visuose Sąjungos skyriuose,pas kiekvienos Valdybos narius.

NEATIDELIODAJ.il įSIGYKIME NAMŲ AKCIJAS J

Prie Eccles skyriaus dirbanti tautinių 
šokią grupė.

ir parodos surengimą (visą stovykloje esamų 
tautų) .Mūsų moterys nepasigailėjo nei triūso 
nei laiko bei išlaidų parodą ruošiant. Ir vėl 
sunkiausias darbas krito ant Brazdienės ir'Kai- 
riukštienės pečių.Bet už tai ir atlyginimas bu
vo "karališkas”. Paroda tęsėsi dvi dieni,buvo 
gausiai lankoma angliškos visuomenės ir nebuvo 
žmogaus,kuris nebūtu visu pirma nukreipęs žvil
gsnį į mūsą skyrių.Eksponatą išstatymas ir jų 
sutvarkymas aiškiai skyrėsi iš visų.kitų skyrių 
Parodoje dalyvavo su savo eksponatais Daunora
vi šienė.Parodą atidariusiam Alsagerio burmis
trui buvo įteikta dovana-rankšiuostia. Tuo lai
ku pas mus lankėsi gerb.kun.KairiŪnas,aprūpinda 
mas prieškalėdinius žmonių dvasios reikalus.

Nors ir prisidarėme skolą,bet nebodami to, 
sparčiai ruošiamės Kalėdą švenčią iškilmėms.Su
daryta jau ir mažąją vaikų šokių grupė.I,okp®a 
vaikus dainelių ir ruošiame scenos veikaliuką.

Ta pačia proga norime padėkoti ir Londono 
ponioms,ypatingai p.Liudžiuvienei ir p.Bulai- 
tienei,kurios mus nepamiršta ir šelpia rūbe:’.s 
ir gausia medžiaga žaislams daryti.

- Alsagerio s

NUOŠIRDŽIAI DĖKOJAME -
VISIEMS,

sveikinusiems "Britanijos Lietuvį" Jo vieneri't 
metų sukaktyje.

”BL" Redakcinė *
Kolegija

V j Kadaise Vicą kaime gyveno geras žmogelis,var
du Vargas! vaikščiojo nuo durų iki durų elgetaudamas 
ir atrodė toks senas,kaip ir pats pasaulis.

Tais laikais Vicą buvo mažas kaimelis vidury pel
kių,nieko aplink nesimatė be keleto apskurusių ūkių 
tarp nendrių. Vargas gyveno nuošaliai skurdžioje ba- 

xkužeje.su vieninteliu draugu-šunimi,kuris vadonosi 
Faro;visos gėrybės-lazda ir terba,kurią dažnai teko 
parsinešti tuščią. Teisybės vardan reikia pridurti, 
kad Vargas dar turėjo medį,vienintelį mažame daržely 
už bakuzės.Tai buvo obelis,tokia puiki,kokios niekas 
nematė nuo žemiškojo rojaus obelies laikų. Vieninte- 

JLis malonumas,likęs Vargui Šiame pasaulyje,buvo val
dyti vaisius iš savo daržo,tikriau sakant,savo obels. 
Tačiau ir čia! nelaimei,kaimo vaikigaliai lįsdavo dar 
žan vogti obuolių.

Kasdien Vargas išeidavo elgetauti kartu su Faro,o 
rudenį Faro turėdavo likti namie,saugoti obuolius,bet 
tai buvo kančia abiems.nes vargšas senis ir vargšas 
šuo labai mylėjo vienas kitą.

Na,bet ir žiema atėjo! Du mėnesius šalo,kad net 
tvoros pyškėjo.Tiek prisinigo.kad vilkai paliko miš
kus ir brovėsi į namus.Tai buvo nelaimė visam kraštui 
o Vargas su Faro kentė dar labiau už kitus.Vieną va
karą,kai vėjas kaukė ir sbiegas verpetais krito,abu 
vargšai šildėsi prisiglaudę vienas prie kito šalia 
išblesusio ugniakuro,kai kažkas pasibeldė į duris.

Kiekvieną kartą,kai kas nors prisiartindavo prie 
-trobelės,Faro smarkiai lodavo, manydamas kad tai ma
žieji vagiliai.Sį vakarą,priešingai,jis maloniai un
kštė ir vizgino uodega džiaugsmo Ženklan.
- Dėl Dievo meilės,- maldavo lauke,- įsileiskite ne

laimingą žmogų,mirštantį iš šalčio ir bado.
- Pakelk skląstį,- šuktelėjo Vargas. - Nenorit,kad 

paskui kalbėtų,jog tokiu metu leidau numirti nelai
mingam sutvėrimui.

Svečias įėjo.Jis atrodė dar senesnis ir dar labiau 
suvargęs,kaip Vargas,ir rUek^ daugiau neturėjo apsi
vilkti be mėlyno suplyšusio švarkelio.
- Sėskis,žmogeli,- tarė Vargas.- Aš pats esu pusė

tinai neturtingas,bet dar turiu kuo tave sušildyti.
Jis įmetė ugniakuran paskutinį pagalį,padavė se

niui keletą trupinių duonos ir paskutinį obuolį.Greit 
ugnis suliepsnojo,o senis godžiai valgė;ir keista! 
kai senis valgė.Faro laižė jo kojas. Kai vaišės bai
gėsi,Vargas apsupo senį savo sena antklode ir priver
tė Jį gultis lovon,kai tua tarpu pats atsigulė ant 
žemės,po galva pasidėjęs suoliuką.

Rytojaus rytą Vargas pakilo pirmas.
- Nieko daugiau neturiu,- kalbėjo pats s«u.- Mano 

svečiui nebus ko valgyti pusryčiams.Pažiū ėsim.ar 
nebus galima nueiti į kaimą paelgetauti.Jis iškišo 
nosį pro duris!nustojo snigę,švietė aiški pavasario

Vargs- obelis
___________CH. D E U L I N________________

Iš prancūzų kalbos vertė - J.Dėdinas

.saulė.Sugrįžo pasiimti ^Lazdos ir pamatė senį pasiruo
šusį išeiti.
- Ką,jau išeini,- paklausė.
- Nesu elgėta,kaip atrodau,— atsakė nepažįstamasis. 

-Aš esu šventasis Vanonas.šios šalies patronas,esu 
siųstas Dievo Tėvo ištirti,kaip praktikuojama labda
rybė mano globojamųjų tarpe.Mano uždavinys atliktas, 
reikia grįžti pas savo Viešpatį.Beldžiausi į duris 
burmistro ir kitų gretimo Conde kaimo gyventojų,bel
džiausi į duris vicą’o ponų ir ūkininkų.Conde burmis
tras ir žmonės,o taip pat ir Vicą’o gyventojai neat- 
vėrė man dutų-dėl jų būčiau galėjęs mirtinai sušalti. 
Tu vienintelis pasigailėjai mano nelaimės,tu,toks 
vargšas,kaip ir aš.Teatlygina tau Dievas'.sakyk ko no
ri, ir tai įvyks. Vargas persižegnojo ir puolė ant ke
lių.
- Didis šventasis Vanonai,-tarė jis,-tai štai kodėl 

Faro laižė tavo kojas.Betgi ne dėl atlyginimo tave ' 
priglaudžiau.0 be to,man nieko ir nereikia.
- Per daug jau neturtingas esi,kad nieko nereikėtų. 

Kalbėk,ko nori.
Vargas vis nesiryžo.

- Nori gražaus ūkio su pilnais javą aruodais,maloko- 
mis šakaliais sukirstomis,su duona tiesiog spintoj. 
Gal nori brangenybių,gal nori garbės.Nori būti kuni
gaikščiu, o gal Prancūzijos karaliumi.

Vargas vis purtė galvą ir tylėjo.
- Kodėl neatsakai,-tęsė šventasis nepatenkintas.-Ar

gi toks išdidus esi,nenorėdamas nieko iš manęs priimti
- Kad Jau užsispirl,didis šventasis Vanonai,-atsasė 

Vargas,-būsiu paklusnus.Turiu ten savo daržely obelį, 
kuri man teikia gražiausius obuolius,nelaimei,kaimo 
vaikiščiai lenda juos vogti ir aš būnu priverstas pa
likti Faro namie ją saugoti.Padaryk,kad kas tik įlipa 
į mano obelį,negalėtą išlipti be mano leidimo.
- Amen! -tarė šventasis Vanonas,šypsodamasis iš se

nio naivumo ir palaiminęs iškeliavo.
Šventojo Vanono palaiminimas atnešė laimę Var

gui, ir nuo tada jis niekad negrįždavo namo tuščia 
terba.Pavasaris atėjo po žiemos,vasara po pavasario 
ir ruduo po vasaros.Vaikai,matydami Vargą išeinant 
kartu su Faro,tuoj ir lipa į obelį ir kraunasi pil
nas kešanes,tačiau,kai jau nori išlipti,pas!junta 
tartum prilipą. Sugrįžęs Vargas rasdavo juos betapin-

čius medyje,palikdavo juos ten nekurį laiką,o paskui 
dar Faro užsiundydavo,norėdamas atsikratyti.Vicą’o 
gyventojai ir iš tolo pradėjo vengti užburtojo me
džio, o Vargas su Faro gyveno laimingi,laimingiausi 
šioje ašarų pakalnėje.

Rudeniui baigiantis,kartą Vargas šildėsi prieš 
saulutę savo darže,kai išgirdo šaukiant-Varge!Varge!

Balsas buvo toks baugus,kad gerasis žmogelis dre
bėjo visais savo sąnariais,© Faro pradėjo staugti, 
tartum namuose būtų numirėlis. Vargas atsigrįžo ir 
pamatė didelį žmogų.liesą,pageltusį ir seną,kaip kr Į 
kį patriarchą.Rankose jis turėjo ilgą dalgę.Varga • 
pažino Giltiną.
- Ko nori,geras žmogau,-tarė jis drebančiu balsu,- 

ir ką manai daryti su ta dalge.
- Toks jau mano amatas.Eime,gerasis Vargs, ta-^o va

landos suskaitytos.Keliausi su manimi.
- Jau,..
- Jau. Betgi tu turėtum man dėkoti,tu,toks vargšas, 

toks senas,toks sulinkęs.
- Nei jau aš toks vargšas,nei toks senas,kaip pats 

manai.Turiu duonos spintelėj ir vandens kibireine- 
daugiau devynios dešimts penki sukako pereitą mėnesį, 
o kai dėl to,kad sulinkęs,tai,pasakysiu,ant kojų lai
kausi neblogiau už patį,atsiprašant..
- Be! Tau bus daug geriau danguje.
- Kalbam apie tai ko netenkant, ne apie tai ką gau

nam mainikaudami,-filosofavo Vargas,-o ir Faro bus 
per skaudu skirtis.
- Faro eis kartu.Pamatysi,pasitikėk.
- Duok man bent keletą minučių pasiruošti,nenorėčiau 

padaryti sarmatos savo luomui.
Giltinė sutiko.
Vargas susirado savo geriausią švarkelį,pirktą tii 

prieš 30 metų,silezišką apsiaustą,baisiai seną, sudė
vėtą, tačiau^ svarų ir nesuplyšusį-apsivilkdavo jais 
tik per didžiąsias šventes. Taip apsitaisęs,jis pas- i 
.kutinį kartą pažvelgė į bakūžėlę,aplink ir akis.už
kliuvo ant obels.Viena vienintelė mintis sukosi gal
voje ir jis vos besusilaikė nesusijuokęs.
- Kol apsitvarkysiu,ponia Giltinėle,padaryk man vie-i 

ną paslaugą.įlipk į obelį ir nuskink tuos paskutinius 
tris obuolius,aš juos suvalgysiu pakeliui.
- Gerai,- tarė Giltinė ir įlipo medin.Nuskynė visus (

tris obuolius ir norėjo išlipti,bet,didžiausiam jos 
nustebimui,žemyn niekaip nėjo. !
- Ei,Varge,-šaukė ji,-padėk išlipti.Ar tik nebus 

užburtas tas prakeiktas medis.
Vargas žvilgterėjo pro dutis;Giltlnė dėjo visas 

pastangas atsipalaiduoti nuo medžio,mosykavo savo 
ilgomis rankomis ir kojomis.'o medis tartum gyvas,ap
kabino Giltinę savo šakomis ir laikė.Reginys buvo 
toks juokingas,kad ir Vargas pratrūko skardžiu juoku.
- Se tau! Dabar nieks manęs prievarta dangun nevarys/
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Pereitą mėnesį buvo suruoštas lietuviškas pobūvis.Pobūvyje 
dalyvavo lietuviai ne tik iš Nottingham©,bet 1 * Iš apylinkių. 
Pobūvis praėjo labai jaukiai,dainuojant lietuviškas dainas ir 
šokant lietuviškus šokius.

Skyriaus pirmininkas J.Rupinskas ir skyria is narys S.Kuamin- 
skas kreipėsi į dalyvaujančius,dėkodami uz g'rą nuotaiką,dai

nas ir lietuviškus šokius.Čia pat priminė,jrg būtų dar jaukiau 
i ir linksmiau,jeigu visa didelė lietuvių šeima Didžiojoje Brita- 

, nijoje artimiausioje ateityje galėtų susirinkti pašokti ir pa- 
i dainuoti nuosavame name Londone. Visi 
i dalyviai entuziastingai pritarė ir visi.kaip vienas,susirašė 

i. Namų Fondą. Visi nekantriai laukia prisiuntimo pačių akcijų 
iš Sąjungos Centro. S.K.

pareigą .š gyvo reikalo,nelai- 
kydamas ;avąs pasiruošusiu mu
ziku,bet tik todėl,kad jaunimo 
būrys ga;isėja ir nori dirbti. 
Idealiausia išeitis būtų,jei 
pasisiūlytų kuris dirigentas 
(dar geriau būtų,jei pasissiū- 
ląs galėtų ir vargoninkauti). 
Jei toks susirastų,jam čia ga
lima būtų surasti darbo ir kam
barį (kreiptis į B.Klimą,31, 
Mayfield Rd. Eccles,Manchester) 

Programoje pasirodė taip 
pat pora anglįų, sušokusių tau
tinį škotų šokį.

LAPKRIČIO 27d. jau Manches- 
teryje suruoštas antras VAKARAS 
kurio pelnas skirtas sportinin
kų reikalams.Prieš pradedant va- 
karą,ta proga buvo suruoštas iš 
kilmingas Lietuvos kariuomenės 
minėjimas.Talkininkaujamas veik 
lesniųjų lietuvių,minėjimą suor 
ganizavo Lietuvių Klubo pirm.S. 
Misiukevičius.Tai dienai pri
taikytą paskaitą skaitė iš Lei- 
aterio pakviestas rašytojas 
Fa b.Neveravi či us,kuriam,kai p 
buvusiam mūsų kariuomenės kari
ninkui, ši tema ir gerai pažįs
tama ir arti širdies.

Minėjimo aktui vadovavo S. 
Misiukevičius.Trumpas kalbas 
pasakė dar kun.J.Kuzmiakis,mok.

DU MANCHESTER!EČIŲ 
------------------ Y A K A R A 1

lapkričio 20 d.Liet.Sąjun- 
s Eccles (Manchester) skyrius 

uruošė pirmąjį vakarą.Visa or
ganizacinė jo ruoša gulė ant 

i pirmininko B.Klimo pečių.į va
karą privažiavo miesto ir apy
linkės lietuvių,o taip pat at
silankė nemaža ir anglų.Svečių 
tarpe buvo E.Armitage tekstilės 
fabriko vadovybė,kuri į savo 
fabriką yra priėmusi didelį bū
rį lietuvių ir gražiai paremia 
jų kultūfeinius pasirodymus.

Vakaro programą vėl įuošė 
nauji žmonės.Tautinių šokių va
dovas Aleksas Kvedaravičius(jis 
buvo taip pat krepšinio koman
dos KOVO dalyvis(susirgo džio- 

■ ir išeina į sanatoriją,savo 
grupėje perdavus N.Tama- 

;Š suskaitei.Iš dalies jų sudėti
nio,iš dalies naujos vadovės 
darbo vaisius buvo vakaro metu 
žiūrovams parodytieji tautiniai 
’•>kiai( Rugučiai, Kepurinė, Jonke- 

s ir Malūnas) .Grupė jau iš- 
’ .augo į visą būrį pasigėrėtino 

jaunimo.
Pasirodė ir vyrų choras su 

naujomis dainomis,si kartą ka
rinėmis (PaJūriai s,Balnok, tėve+ 
11,Gaudžia trim!tai,Ramovėnų 
maršas,Praded aušfolė aušti) 

rChoras išėjo į sceną diriguo
damas taip pat naujo vadovo- 

Mikalausko, kuris, kai p ir 
eš jį buvusieji,pasiėmė šią 

uoširdžiųjų talkininkų lai 
3dijavime,sąžiningai talki 

7 ištisus metus.
\

L.Dainauskas ir vienas savano- 
ris-kūrėjas,Nepriklausomybės 
kovų dalyvis.

Su mažais pakeitimais pakar
tota lapkričio 20 d.rodytoji 
meninė programa,

(k.b.)

SLEAFORDAS. Šiomis dienomis 
į Sleafordo stovyklą atkėlė 
18 lietuvių iš Ewerby.Dabar 
lietuviai prašoka kitas tau
tybes, gyvenančias stovykloje, 
skaičiumi.Tikimės,kad padidė
jus stovyklai,pagyvės ir kul
tūrinis, gyvenimas.
Baigus nuimti derlių nuo laukų 
daugelis ūkininkų atleidžia 
ūkio darbininkus žiemai.Kad 
darbininkai žiemai neliktų be 
darbo,Žemės Ūkio komitetas 
juos skirs*-© žiemos sezonui 
prie miško ir drenažo darbų. 
Ten jie i' _irbs visą žiemos 
sezoną,iki vėl bus reikalingi 
ūkio darbams.
Kūčios stovykloje daromos ben
dros, prisilaikant lietuviškų 
tradicijų.Prie bendrųjų Kūčių 
prisideda ir lenkai-astai ir 
latviai.Ukrainiečiai kūčiuos 
atskirai,nes 1ų šventės nesu
tampa su mūsiškėmis.

Sablinskas.

WLNDLEST0NE HALL (Co Durham)
Jau pats pavadinimas (Hali) 

parodo,kad čia kalbama apie 
kaž kokias rūmus.Ir iš tikro, 

• tai yra puikūs 2 aukštų rūmai, 
kuriuose gimė ir užaugo buv. 
Anglijos užsienių yeikalų mi- 
nisteris p.Edenas.Čia pat par
ke,greta koplyčios,palaidoti 
jo seneliai ir motina.

Šiuose rūmuose pereitais me
tais, rugsėjo mėn.pradžioje bu
vo įkurtas žemės ūkio darbinin
kų bendrabųtis(hostelis).Siame 
bendrabutyje rado sau prieglau
dą, tarp kitų,ir 29 lietuviai. 
Metų bėgyje 8 lietuviai persi
kėlė gyventi kitur.Liką dirba- 
2 virtuvėje,2 valytojai ir 17 
žemės ūkyje.

(nukelta į 4 pusi.)

Iš kairės į dešiną - A.Brakas,0.Paliu
lytė, A. Fomiciovaitė.E.Brakienė,M.Vasi
liauskaitė, A.Sprindžiukaitė,F.Adomonis.

(Apačioje) Pr.Kecorius.

LAISVA VA T.T A IR ATGAILA

Labai originaliai ir taik
liai pasakė rašytojas A.Dantei 

"Principium nostrae libertatis 
ėst libertas arbitrii - mūsų 
laisvės principu yra laisva 
valia"

Iš tikrųjų,turime pripažin
ti, jog tikėjimas apie valios 
laisvumą sudaro moralinių dės- 

• nių pagrindą.Jeigu iš žmonių 
reikalaujama gero elgesio,jei
gu apeliuojama į jų gerą valią 
ir sąžine,-jau tuo pačiu pasi
sakoma už valios laisvą.

Valia,naudodamasi savo lais
ve,ne tik lenkia žmogų tikėti. 
Jog yra Dievas,bet ir traukia 
jį prie atgallos.Dar labiau 
laisvą valią sujudina nuošir
dus Jono Krikštytojo apeliavi
mas!
- Taisykite Viešpaties kelią, 

darykite Jo takus tiesius.Kiek
vienas slėnys tebūnie užpiltas, 
o kiekvienas kalnas ir kalne
lis sužemintas (Luko 3,4-5)..

Net netikintieji ir Bažny
čios priešai,susidūrę su links
mąja Evengelija,susimąsto ir 
padaro atitinkamą išvadą.

New Jersey katalikų bažny
čioje priėmė krikštą žinomas 
antikatallkiškos sektos Ku- 
Klux-Klanas vadovas dr.Artur 
Young.Kai liga paguldė jį vie
nos ligoninės lovon,pradėjo 
vesti teologines diskusijas 
su kataliką kunigu.Vėliau pra-

MANCHESTERIO LIETUVIŲ 
KLUBAS

I
( Lithuanian Social Club ) 

ADRESAS
453,Rochdale Road, 

Manchester -9 
(įėjimas iš Norton St.JIš 
miesto,nuo Cannon St..pa
siekiamas autobusais 17, 
17x ar 63 (bilietas kaštuo-

£ ja 1 peną). 

dėjo jieškdti gilesnės tiesos 
religinėse knygose.Susipažinęs 
su katalikų tikėjimo tiesos 
dėsniais ir tiesomis.išėjęs 
iš ligoninės apsikrikštijo ir 
priėmė Pirmąją Komuniją.Dabar 
konvertitas dr.A.Young pasiry
žęs apaštalauti buvusių savo 
sektantų tarpe.

Prancūzų katalikų laikraš
tis "Vie Carholiquerf aprašo 
Creuse departamento nukatali- 
kėjimą.Keliasdešimt metų ten 
nebuvo jokio katalikų kuiliu . 
Pagaliau įsikūrė misijonieriai 
ir pradėjo apaštalauti.Pradžio
je į bažnyčią atėjo vos 13 žmo- 
niųipo penkių savaičių-39,o 
po septynių-60.Keturiosdešimt 
metų žmonės nieko nežinojo apie 
krikštą.Dabar pradėjo įrikšty- 
dintis.elti sakramentų,prakti
kuoti užmiršto tikėjimo dėsnius.

Kartą pas misijonierių atbė
go uždusęs žmogus ir pasakė!
- Dar neuždarėme karsto,kad 

kunigas galėtų nakrikštyti mi
rusįjį...

Nuostabu,kad vyresnioji Baž
nyčios duktė Prancūzija vėl pa
sidarė misijų kraštu.Vėl misl- 
jonieriai iš naujo turi statyti 
Kat.Bažnyčios pamatus.

Naudojamės laisva valia.Tai 
mūsų žmogiškoji privilegija,ko
kios neturi joks kitas tvarinys. 
Naudojamės visu kuo,kas reika
linga mūsų gyvenimui.

Naudojamės ir tikėjimo pri
vilegija ir,pagaliau,atgailos 
privilegija!
- Kur nelygu,tebūnie lygūs ke

liai (Luko 3,5).

PAMALDOS
LONDONE Lietuvių bažnyčioje Ka
lėdų naktį bus Bernelių šv.Mi- 
šios 12 vai.Einantiems prie šv. 
Komunijos naktį,primintina,led 
būtų 2 vai.nevalgę.
KALĖDŲ rytą šv.Mišios bus 8,3o, 
9 vai.10 vai. Suma bus 11 vai. 
Vakarinių pamaldų Pirmą Kalėdų 
djeną nębus.
IŠPAŽINČIŲ bus klausoma Kūčio- 
je 5-6,3o vai.ir nuo 8 val.vak. 
iki Bernelių Mišių, taip pat bus 
klausoma ir Kalėdų rytą ir ki
tu laiku,kada tik yra norinčių. 
ANTRĄ KALĖDŲ DIENĄ pamaldų tvar
ka kaip kiekvieną sekmadienį- 
šv.Mišios 9 ir 11 vai.
COTTINGHAM(prie Hull)kat.baž
nyčioje šeimų stovyklos lietu
viams pamaldos gruodžio 24 d. 
9,3o vai.ryte._____________
WEST VALE (prie Halifax)kat. 
baž.gruodžio 25 d. 3 vai.p.p. 
sutuokiami-Vanagas Albinas •*“ 
Kramiliutė Antonė.
BRADFORD. St.Ann’s baž.lietu
viams pamaldos gruodžio 26 d. 
sekmadienį,12 vai. s

tau čia ne taip jau bloga,kūmute,pasilik!
, Ir uždarė Vargas duris,palikdamas Giltinę tupėti

............................................................................................................
ttltinei neinant saro pareigų.mėneslo gale pradė- 

Titebėtis! nemirė nei vienas,nei Vicą’e.nei Conde, 
.stebėjime'’ «« sekančio mėnesio gale.pa-
.ia.kad ’•’ly ir visoj

%»ėti, 
užlno-

■< e,

kaip ir žmonės 
ji negalėjo iš’ 
nės klaidžioje 
priglausti, žl 
mi numirti.

Jei Var( 
nebūtų nor 
bet gyvena 
tėjo mažiau 
nei nesuvok

Dabar žmr 
kaip kad ka 
ąUoduose.pt 

’ankiuose, 
Ina <o ne. 

ūs k 
at

\gyventoJų,kad 
ias,alkani žmo- 
togės galvai 
oet negalėda- 

■
tiną nelaimę, 

rybės kaina,
Ris ir Faro ken- 
ir kurti, juodu

,o ieškoti mirties, 
-^gelbėjimo ieškojo 

Z fe, žmogž udi škia us i uo s e 
ankiai tik sužalodavo

.-bendram labui,norėdamos 
tnimo,tautos kilo vienos 
orios bėdos prisidarydavo, 
ti nepavyko.
ngresas.
ankių pasaulio kraštų,su- 
juodieji ir tie,kurių 
■į kartu ieškojo vaisto, 
pasiūlyta milijonai fran 
1 daktarai rasė knygas 

’.pi ė cholerą, jokios
tai buvo nelaimė,bai- 
nkino ir jokio galo

Ą..................
Išmintingas dakta- 
lotyniškai tekal- 
Profundls. J’ai 

«to į kapus nu- 
’ gydyti jis

ias Vicą’o 
"ILydo pel- 

ržo ir

io nemir-

i buvo 
\ną!

-Greit buvo pasigesta Jo.kai nepasirodė sekančią 
dieną ir dar kitą dieną.Kai nieko apie jį nesigirdė
jo, buvo skelbimai iškabinti ir laikraščiuose paieško 
ma.bet visos pastangos buvo veltui.

De Profundis buvo pirmas žmogus dingęs tais lai
kais.Argi Jis būtų suradęs mirties paslaptį...Jis, 
kadaise buvęs toks garbingas,argi būtų pasilaikęs 
tą paslaptį sau vienam...

■Visi condeniečiai pasiskirstė po laukus jo ieško
ti.Kruopščiai išieškoję apylinkę,jie artėjo prie 
Vargo darželio,o daktaras jau iš tolo jiems mojavo 
nosinaite.
- Cionai!-šaukė jis,- eikit čia,mano draugai.JI čia

Giltinė čia’. Teisingai sakiau savo knygose,kad ji 
čia,Vicą’o pelkėse,tikram choleros lizde.Aš ją paga
liau turiu,bet non possumus decrescendere 15 to orą-__
keikto medžio.
- Tegyvuoja Giltinė! Tegyvuoja mirtis!- choru šaukė 

žmonės ir bėgo artyn be baimės.
Pirmieji atbėgę stvėi-ė už rankų Giltinę ir dakta

rą, bet,kaip ir daktaras,jie pakilo nuo žemės ir buvo 
apkabinti medžio šakį. Greit obelis buvo pilna žmo
nių.Kas tik atėjo,tas ir liko.Vėliau atėję klbosi 
pirmiesiems į ko jas,kiti kabinosi už Jų,Ir visa to
ji daugybė sudarė vainiką žmonių,susinarpliojusių 
apie medį.

Atėjo mintis obelį nukirsti.Atsinešė kirvius ir 
pradėjo kirsti iš eilės.Bet ir vėl bėda-smūgių nei 
ženklo nesimatė. Visi labai sumišo,niekas nežinojo 
ką toliau daryti,kai Vargas pradėjo krapštytis ir 
pasiteiravo kas čia darosi.Jam buvo paaiškinta kas 
atsitiko per tuos ilgus metus,pagaliau ir jis supra
to, ką buvo padaręs,visai to nenorėdamas.
- As vienintelis tegaliu išlluosuoti Giltinę,-tarė 

jis,- ir aš sutinku,tačiau su viena sąlygai kad Gil
tinė neateis mūsų,Faro ir manęs,kol aš jos nepašauk
siu tris kartus.
- Gerai! - tarė Giltinė,-aš pasitikiu šventuoju Va- 

nopu,jis sutvarkys tą reikalą su ponu Dievu.
- Išllpklt.aš leidžiu! - susuko Vargas Ir Giltinė, 

•daktaras ir visi kiti krito iš obels,kaip prinokę 
obuoliai.

Giltinė tuoj pat ėmšsi darbo ir ekspedijavo la
biausiai skubančius.Kiekvienas norėjo būti pirmas. 
Geri žmonės suprato,kad Gi.ltinė perkrauta darbu. 
Jai fcp‘,i"'n atėjo visa armija daktarų.o jų viršininku

3 De Profupdis.
•nų buvo tikra rugiapiūtė Giltinei ir 
aduojant/ žemę nuo gyvųjų pertekliaus 
:.o prie tvarkos.Visi žmonės sulaukę 
ų,turė jo teisę mirti ir mirė,išskl- 
’is ramiai kiūto iki šiol dar nekvietė 

rtuš. <
/argas vis dar tebėra pasaulyje.

3
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SPORTAS
A

ANGLUOS LIETUVIŲ SPORTO 
------------------- SĄJUNGA------------

Nepasisekus ankščiau suda
ryti organized ją, kuri jungtų 
visus čia esančius sportinin
kus, tai bandoma padaryti dabar.

Su D.B.Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdybos pritarimu ŠĮ 
darbą pasiėmė G.Glatkauskas, 
padedamas kitų manchesteriečių 
Ii tiwlu sportininkų. Šiuo me
tu rengiami Įstatai bei aiški
nami kiti su Sąjunga susi ją 
reikalai.

Tikimasi,kad tuoj po Naujų 
Metų sportininkų organizacija 
bus Įsteigta.

Plačiau painformuosime se
kančiuose numeriuose.Reikia 
tikėti,jog organizatoriai su
silauks pilno pritarimo iš vi
sų lietuvių sportininkų.

KREPŠINIS LONDONE
Gruodžio 6,TAURAS žaidė pirme
nybių rungtynes prieš Centymca 
"B",kurios baigėsi TAURO per
gale 39133 (24!20).Taškai - 
Adomavičius 14,Andriuškevičius 
1, Razminas 11, Juras l.Bušma- 
nas 10, Stonys 2.
Gruodžio 13,TAURO priešininku 
buvo Eastbury YMCA "A”-Angli
jo s jaunių meisteris (šių pir
menybių rungtynėse nugalėjęs 
latvius).Rungtynės buvo dide
lės spartos,kuri labai ardė 
engiu zoninį dengimą.Rungtynes 
užtikrintai laimėjo TAURAS 
26!19 (13110). Taškai- Adoma
vičius 16, Razminas 4. Bušma- 
nas 2, Masaitis’2, Juras 2, 
Andriuškevičius O.

KREPŠINIS MANCHESTER!
Gruodžio 6,Rochdale Įvykusiose 
krepšinio pirmenybių rungtynė
se manchesteriečių komanda KO
VAS nugalėjo Stockporto anglų 
komandą rezultatu 7516(5214). 
Rungtynės buvo žemo lygio,be
veik visą laiką vyko vienoje 
aikštės pusėje. Ziadė ir taškų 
pelnė - Dargia 18, Puzinas 11, 
Glatkauskas 27, Kakeranas 11, 
Steponavičius 6, Radauskas 2.

Gruodžio 9,KOVAS žaidė an
trąsias rungtynes su Stockpor- 
tu.šĮ kartą nugalėdamas.100117 
(4617) rezultatu.

KOVO sudėtyje žaidė ir taš
kų pelnė - Dargis 15,Puzinas 
24, Butkus 30,Kakeranas 8,Glat
kauskas 23.

Taigi,pralaimėjimo nė su 
žiburiu nematyti!

(k.b.)
LIETUVIS BOKSŪOJASI!

Gruodžio 7,Įvyko Londone Lyons 
LTD sporto klubo bokso turny
ras, Kur be tarpklubinių rungty
nių tarp Lyons ir A.E.G. buvo 
rungiamasi specialiame 9 stonų 
ir 4 svarų svorio žaibo turny
re, pravedamo vieno minuso sis
tema, trijuose runduose po 2 mi
nutes.

Firmos darbi ninkas J.ŽEMAI
TI S buvo vienas iš to turnyro 
dalyvių nors ir žymiai lengves
nis savo svoriu (8 stonai ir 
12 svarų).

Publika juokėsi,kai kvart- 
finalyje išėjo ringan mažas 
ŽEMAITIS ir daug aukštesnis an
glas Gange (St.Faneras SC).Lie
tuvis neapvilia,ir pirmame run- 
dė anglas ištiesiamas nokautu! 
Pusfinalyje susitinka žemaitis 
su Browns (Lyons BC).Pirmieji 
du rundai parodo aukštą lietu
vio klasę ir aštrią kovą su

(atkelta iš 3 pusi)
savo tarpe meninių pajėgų 

neturime,todėl chorą bei ką 
kitą sudaryti negalėjome.Tačiau 
Vasario 16, Birželio 14 ir kitų 
pažymėtinų Įvykių be paminėjimo 
neaplei tižiame.

Individualiai iš mūsų tarpo 
pasižymi stalo teniso varžybo
se V.Pisčikas.Beveik nėra die
nos,kad jis neturėtų vienur ar 
kitur varžybų.Savo puikiu žai
dimu šiaurinėje Anglijoje suža
vėjo visus stalo teniso mėgė
jus ir profesijonalus anglus, 
čia jau žaidžia antrus metus, 
bet dar niekur nepralošė ir ne
rado sau bent lygaus.Apie jį 
jau yra aprašyta ir anglų spau
doje (48.II.20 "Evening Gaze
tte"),kur pažymėta,kad žaidėju 
Nr.i visur yra Pisčikas ir jis 
jau nugalė jo, žinomus tenisinin
kus Berry ir Whittam. Po Pisči- 
ko,antruoju stalo teniso varžy
bose eina J.Brazauskas.

Taip pat turime ir pussun-\ 
kaus svorio bokso mėgėją J.Lu
koševičių. Jis jau turėjo 4 su
sitikimus su anglų boksininkais 
Darlingtone,Leeds, Sunderlande 
ir Shildone.Visur be priekaištų 

laimėjo ir už laimėjimus apdova
notas gražiomis dovanomis.

A.B.

gražla.i.B smūgiais, gi trečiame 
rande anglas susilaukia žai
biškų smūgių,ko pasėkoje seka 
nokautas! .

Sidabrinė taurė tenka J.ŽE
MAIČIUI, nes finalan stoti ang
las S.HoranlLyons BC) atsisako 
r pasiduoda be kovos. _

SOOOOC*
padėka

Westhampnett Hostelio drau-^ 
gams ir visiems lietuviams,^ 
sušelpusiems mane ligoje, 
nuoširdžiai tariu ačiū.

Albinas Jablonskis $

ĮNAŠAI NAMŲ FONDUI

Po C.lO.o.o. įnešė - 
J.E.Ministeris p.B.K.Balutis, 
ir p.A.Čepulis.
Po £5.o.o. p.J.Paulius.
Po £4.o.o.-p.Vyt.Juodišius.
Po £3.o.o.-p.J.Zalys.p.J.Tama- 
liūnas,p.S.Gaballs,p.V.Taraš
kevičius.
Po £2.o.o.- p.p.M.Karlikauskas, 
A.Sketeris,VI.Šlaitas,L.Stūra, 
Vyt . Uogintą s.
Po £l.o.o. - p.p.K.Svinkūnas, 
Z.Bukauskas,V.Sukaitis,J.Siru
tis, O.KairiukŠtienė(£1.8,o),
A. Butkus,J.Puteris.A.Puterienė,
B. Eidimtas,St.Kuzminskąs,J.As- 
tašauskas,J.Dividzinskas.K.Ro- 
žanskas,St.Daunoravičius,O.Ru
dytė, J.Tarvydas, Z.Dobilas,K. 
Nakuti s, VI.Rupinska s,R.Dumči u- 
tė.A.Dumčiutė.A.Dumčiutė.D.Kra- 
meliutė.F.Vaškys,J.Jonkaitis, 
J. Vi ėraitis,J.Aštrauskas.
Namų Fondo akcijos jau išsiun
tinėtos visiems,kas padarė Įna
šus ir platinimui-visoms Sky
rių valdyboms.
Lietuviai Cperos solistai,ku
rie atvyksta iš Vokietijos DP 
stovyklų Į Angliją koncertams 
(p.p. Dambrauskaitė,Kalvaitytė, 
Baranauskas.Nauragis ir prof. 
Jakubėnas),sekančių metų sau
sio 15 d. jau bus Londone.Čia

GERBIAMUS "Britanijos Lietuvio" skaitytojus KVIEČIAME laiku 
pratęsti prenumeratą,kad nesusitrukdytų laikraščio gavimas. 
Nuo sekančio numerio,kurĮ skaitytojai gaus 1d.sau sic,prade
dame spausdinti atkarpoje Įdomią B.Daubaro apysaką.,Kuri eis 
per keliolika numerių.

Visos šios Knygos skaitytojų 

tarpe turi didžiausią pasisekimą!

Geriausia Kalėdinė dovanai

TREMTIES METAI.......................10/-
V.Ramona s KRYŽIAI, romana s, 
II papildytas leidijĮias.. 4/- 
P.Orintaitė MARTI IS MIE
STO, novelių rinkinys..........2/-
K.Bradūnas VILNIAUS VAR
PAI, sonetos..............................2/-
St.Santvaras LAIVAI PA- 
LATETOM BURĖM, poezija .. .3/6 
V.Jęnikas TRYS MARGI 
LAIŠKELIAI, peezi ja............ 2/-
P.Tulpė KALNŲ DVASIA, nov-3/6 
AIDAI Nrll9,mėnesinis 
kultūros žurnalas..................1/6
J.Gaįlius 
VOKIŠKAI LIETUVIŠKAS ZODYN. 
S.Zobarakas 
GANYKLŲ VAIKAI 
A.Rannit 
V.K.JONYNAS (monografija) 
Dr.Jungfer 
LITAUEN ANTLIZ EINES VOLKES 
J.Pašilaitis 
HEARKEN THEN JUDGE 
V.Kamantauskas 
ISPANU KLB.VADOVĖLIS

2/-

15/- 

7/6 

1/6 

1/6

VISOS šios knygos gaunamos 
Sąjungos Centre.

Užsakymai išpildomi tuojau!

BRITŲ FEDERACIJA MOTERŲ SU UNIVERSITETU: 
sueiti į kontaktą su lietuvėmis,baigur 
buvusiomis Universitete.Informacijai 1 
Sąjungą — Miss S.Prapuolenytė,c/o Lit 
2,London Mews,London St. London,W.2
PAPIGINTŲ KELIONEI BILIETŲ (ŽEMĖJ 
Jau kelis kartus buvo keltas k’ 
fintus geležinkelio bilietus 

eimos.Tuo reikalu DBLietU^ių* 
Žuvininkystės Ministeriją ir 

"Atsakydami į Jūsų laišk- 
dirbantiems Apygardos Agrik’ 
Ągfl cultural Executive Comir 
vimas oaM a'tntu tarife- ~ 
nio je 
viąs

Nr 
dirt 
vĮsf 
vo

kj 
be. 

kiek pailsėją,išvyks koncertuo
ti Į provinciją.Didysis solis
tų koncertas Londone bus 1§49. 
Vasario 19 d..mūsų Tautos Šven
tės proga.

Sąjungos Skyriai ar pavieni 
asmens,kurie numato organizuo
ti mūsų menininkų koncertus sa
vose apylinkėseftaip,kaip buvo 
oraganizuo jami pereitais metais) 
turi tuojau apie tai pranešti 

Sąjungos Centrui ir susitarti 
dėl datos.
Tikimasi,kad vasario mėnesį 
BBC duos mūsų solistų,atvyks
tančių iš Vokieti jos,koncertą.
Darbo Ministerija praneša.kad 
iš Danijos atvykusių EVW padė
tis yra lygiai tokia pat,kaip 
ir visų kitų EVW.

Šiais metais susiorganizavusi 
Laisvų Centrinės ir Rytų Euro
pos Žurnalistų Sąjunga,gruodžio 
lod.surengė pobūvį-vakarienę. 
Joje dalyvavo albanai,čekai,es
tai, lietuviai, lenkai, rtanunal, 
slovakai žurnalistai.

Prof.kun .M .KRUPAVIČIUS,
Vyriausiojo Lietuvos Išlaisvi
nimo Krwnl teta Pirmininkas, Jo 
Šventenybės Popiežiaus Pijaus 
UI-o jo aktu yra pakeltas Į 
Vatikano Rūmų Prelatus.

DBLS 
Skyrius Bradforde ruošia bend
ras lietuvių Kalėdini pobUvĮ- 
yakarą.su vaišėmis ir šokiais. 
POBŪVIS Įvyks 1948.XII.26 d. 
15 vai.St.Patrick Church Hall, 
1, Paradies St.,Bradford.

Dalyvavimas - vyrams po &/- 
moterims po 4/-.

Užsakymus siųsti paštu šiuo 
adresu- J.Petrauskas,26,Farc- 
liffe Road,Toller Lane,Bradford

Bendro likimo broliui,mylimam
IGNUI GYLIUI, 

mirus jo tėveliams,žiauraus 
okupanto prispaustoje tj" vynė- 
je,širdingai užjaučiame,

X.J. Valiukai

rys a
— M<_ 

vaikas.

Susijaud
— Kas t 

suole?
— Jonas 

vienas iš
— Tyle

Girnai
Karavaitis Petras,kilęs iš Bir
žų apsk.ir valsčiaus,Parovė jos 
kaimo,ieškau savo giminių ir 
pažįstamų. Rašyti - E.V.W. 
Hostel Debach, Woodbridge, Suffolk
Gedvilą Jonas,kilęs iš Kretin
gos aps.ir valsčiaus, Ankštakių 
kaimo, ieško savo giminių ir pa
žįstamų. Rašyti-E. V. W. Hostel De- 
bach,Woodbridge,Suffolk._______
Kučinskas Kazimieras prašomas 
atsiliepti šiuo adresu-P.Ro’"’>s- 
St.Martin’s Hostel,Osv" 
Shropshire.
Esu 22m.lietuvis 
šinėti su liet1- 
resnėmis 21 • 
resu- M
Towhill 
Sc " ar

<y

na

1948.XII.20

E.V.^. ir DARBO MINISTERIJA
KUR IR KAIP REIKIA KREIPTIS SU REIKALAIS

•į.

Darbo Ministerijos Centras,savo laiške Lietuvos Ministeriu t.n'S 
siskundžia.kad EVW turėdami kokių nors reikalų, tuo ja a kreipia 4- 
si tiesiai Į Darbo Ministerijos Centrą,vieton atlikus reikalą \ 
per savo vietos Darbo Minister!jos atstovus.Laiškas skamba be-\ 
kančiai! "Laikai nuS laiko EVW atvyksta Į Informacijos Biurą I 
(Enquiry Office) Darbo Ministerijos Centra Londone,kai kada net 
keliaudami tuo reikalu iš pusėtinai tolimų vi etų.Departamentas\ 
nepataria to dary ;i,nes visos smulkios asmeninio reikalo aplin
kybės yra labai ra,'•ai kada žinomos Centrui.Todėl pa s i te i ravimai 
bet kokiame kitame iflse.nei ofisas tos apylinkės,kurioje EVW 
gyvena,paprastai negali duoti pasėkų ir nei kiek nepagreitina 
paties reikalo,bet tik greičiau JĮ sutrukdo.Taipgi,jei EVW yra 
pereinamoje stovykloje (Holding Hostel),tai jis turi kreiptis 
su visokiais prašymais Įr paaiškinimais ten pat Į Darbo Minis
terijos atstovą,kuris t»'n nuolatos yra ar dažnai apsilanko.Bet 
jei EVW visgi pats asm- tškai atsilanko Į Ministerijos Centrą, 
tai dažnai mes turime . nugalimų sunkumų su kalba ir dažnai nei 
sunku,kaip reikia,supa sti,kokiu būtent reikalu EVW pas mus 
atsilankė.Tokiais atsitikimais,kai EVW yra Jūsų tautybės,mes 
norėtume,kad jis pirmiau atsilankytų pas Jus ir mes pagelic" 
tune,kad Jūs sužino t unE te, kuriuo reikalu jis nori telraut. 
Jeigu paaiškėtų.kad tbo reikalu Jūs norėtumėt pasiteirauti 
mus.ar pasitarti su mumis ar padaryti tuo reikalu pranešimą. 
tai.be abejo,JOs mums apie tai parašysite.Telefoninių pas!te 
ravimų ir pasikalbėjimų atskirų asmenų reikalais,kaip Tamstai 
RiiprantjimA, reikia vengti.Visai atvėjais labiausia pageidau jama, 
kad Jūs padarytumėt visas galimas pastangas išaiškinti EVW dar* 
bininkams.kad nieko negalima laimėti asmeniškai lankantis Dar
bo Ministerijoje.Teisingas kelias yra savo bylą aiškinti savo 
vietovėje."

Taip rašo Darbo Ministerija. Pasiuntinybė,iš savo pusės,jem 
ne kartą turėjo progos tą patĮ aiškinti,atsakinėdama laiškais 
Į visokius paklausimus.Bet būtų gerai,kad visi EVW žinotų ir 
prisilaikytų nustatytos tvarkos,o ta tvarka turėtų būti tokia, 
turint bet kokį reikalą ar neaiškumą.reik kreiptis pirmiausia 
Į Darbo Ministerijos vietinį atstovą.Negavus iš jo patenkinamo 
atsakymo,kreipiamasi Į vietinį Lietuvių Sąjungos skyrių arba 
Lietuvių Komitetą vietoje.Jeigu ir jie negalėtų padėti ar pa- 
aiSkinti,tada kreipiamasi Į Lietuvių Sąjungos Centrą Londone, 
Sąjungos Centras pats nuo savąs padarys visus reikiamus zy^.us 
arba,reikalui esant,prašys Lietuvos Pasiuntinybės paramos ata
tinkamoj Darbo Ministerijos Įstaigoj.Išrodytų.kad tai labai 
ilgas kelias,bet tikrumoje tai greičiausias ir trumpiausias 1 
kelias. LIETUVOS PASIUNTINYBĖ.

UNITED EUROPE PARODA. "United Europe" paroda,kuri turėjo pr 
dėti savo maršrutą po Didžiąją Britaniją nuo Glasgow© 13d. 
sausio,yra a t i d ė t a,kaip mums pranešama,šešiems mėne
siams.Todėl maršrutas,kuris buvo paskelbtas mūsų laikraštyj, 
negalioja.Kaip ir kada ši paroda toliau bus vykdoma,apie tai 
savo laiku bus pranešta.

DIDŽ.BRITANIJOS LIETUVIŲ S-GOS SKYRIŲ VALDYBOS PRAŠOMOS_ 
padėti. 
Hostel:- 
kurie i 
laukti ilgai,kol surandamas jiems darbas.Gi Darbo Ministe? i 
sutinka juos skirti ten.kur jie patys susiras darbą.Esanči 
stovykloje šeimos pageidautų darbo tekstilėje.Jei kas galė 
iš tautiečių,o ypač Skyrių Valdybe s,prašomos padėti,surane 
tokiai šeimai darbą ir butą.Už pastangas iš anksto dėkoja 
Full Sutton skyriaus valdyba.Laiškun rašyti - Z.Piliporis, 
(Full Sutton Skyriaus Pirmininkas) Null button Hostel.^tf.., .
Bridge, Nr.York ' ~~ ' '

Uždarius kelias tranzitines stovyklas-Į. Full Sutto 
į atvežė kelias lietuvių šeimas (vyras su žmona-, be vmlrų 
šiuo metu yra be darbo.Tokioms šeimoms labai dažnai ' fk
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Prenumeruokitės Naujieis Meta 

"MINTĮ”
Nepartinis,visuomet Įdomus i: 
aktualus laikraštis.Prenumen 
tos kaina -Imėn. 3 šll. 
KNYGA,kurią kiekvienas lietu
vis turėtų skaityti!
Tumo Vaižganto PRAGIEDRULIAI 
I ir U tomas po 4/4 su pers
I tomas išsiunčiamas tuojau,
II tomas užsakytinai.
M.Biržiška VILNIAUS UNIVERSI
TAS.>^ .■ untimu 2/2

"nmanas
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