1
' Ue»vos
n*cion»lini
M.Mažvydo

iimuis
< biblioteka,

Leidžia - LIETUVIŲ SĄJUNGOS

REDAKCIJOS IR ADMIN. ADRESAS

2,London Mews,London St.London.W.2.
Telefonas - AMBassador 6195
KAINA-.METAMS 12 ŠILINGU 6 MRbfcVŠlL
3MEN:4ŠIL SKELBIMAI - eilutė 6 penai.
• Užuojautos, sveikinimai- viedOS Skilties 5 Šil.
Redakcija straipsnius taiso bei trumpina savo nuožiūra ir nesunau
Jotų rankraščių nesaugo • Už skelbimų liirlnj redakcija neatsako.
Paskiro Nr. kaina g d.

1949. Vasario 4

6(79)

Centro Valdyba

Priežiūroje Redakcinės Kolegijos •
Redaguoja - A.J.Kaulėnas

III Metai

tis.Savo baimą jie išreiškė pyk
čiu per Maskvos radi ją.Stalinas
ir Co pradėjo akciją sutrukdyti
Europos apsigynimo politiką,ku
Praėjusiais metais pradėtą
rią Rusija laiko pasiruošimu ka
diplomatiną akciją Vakarai vyk
rui priew komunizmą.Tą akciją
do ir toliau,palikdami Rusiją
TARPTAUTINIS LIBERALŲ SŪVaŽIAVIMaS LONDONE
Kremlius varo dviem keliais gynimosi padėtyje.Ką tik pasi
grąsinimais
ir
tuo
pačiu
laiku
baigusi Briuselio Pakto valsty
Pasikalbėjimas su Lietuvos Liberalų atstovu p.St.Kuzminsku
taikos pasiūlymą is,norėdama s
bių užs.r.min.konferencija Lon
tuo
suklaidinti
Vakarus.Iš
vie

slas.
done padarė istorinės reikšmės
pasaulyje žinomas mokslininkas
- Kieno inciatyva šioji kon
- Viso pasaulio liberaląi,ko
nutarimą,- įsteigė Europos Tary nos pusės jie stengiasi įtikin ferencija buvo sušaukta ir kas ir filosofas H.E. Senor Don Sa
ti
Vakarus,kad
Rusija
nori
tik
kiai politinei partijai jie be
bą, kuri populiariai yra vadina
lvador de Madariaga.Jis yra ir priklausytų, visur ir visada jie
joje dalyvavo.
taikos,taigi
Vakarams
nėra
rei

ma Europos Parlamentu.Kaip atsi
- Si konferencija buvo sušauk viso pasaulio Liberalinės Sąjun kovoja už žmogaus ir tautų lai
mename, tos valstybės per pasita kalo ginkluotis,iš kitos pusės ta Liberal International orga gos pirmininku.
jie smarkiai grąsina kerštu,
Todėl ir konferencijos tik
rimus Paryžiuje buvo susidūru
Lietuvos liberalus atstovavo svą.
nizacijos inciatyva.Šioji orga
jei Vakarai ginkluosią.
slas buvo tas ir kad sujungti
sios su rimtomis kliūtimis dėl
nizacija jungia visus pasaulio du atstovai - St.Kuzminskas,kaip visas liberalines jėgas vienon
Europos Sąjungos organizavimo ir
visų Lietuvos liberalinių srovių organizedjon,kad kova su bet
liberalus ir jos centras šiuo
negalėjo tada susitarti.Britani
atstovas ir prof.S.Žakevičius,
metu yra Londone.Konferencija
kuriomis žmogaus laisvą nieki
ja tada reikalavo ministerinio
kviestas Liberal International nančiomis
,
vyko nuo sausio 26 iki 28 d.,
diktatūromis būtų sėk
organd.gi Prancūzija-parlamenta
Po pasitarimų su dominijomis Church House,Londone.
biuro Londone.Be manąs,buvo pra-Jmingesnė. Pirmo j e eilėje,žinoma,
rinio.Londono konferencija tuos ir Briuselio Pakto valstybėmis.
Minėtas Liberal Internatio šomas dalyvauti konferencijoje čia turėta mintyje visam lais
skirtumus išlygino ir pasiekė
Britanija davė Izraelio de facto nal pakvietė visų tautų atsto ir DBLS pirmininkas p.P.B.Varkompromisinio susitarimo,kas pa pripažinimą,kuris,tačiau,palie- vus, kurios šiuo metu yra paver- kala.bet jis negalėjo dalyvau- vam pasauliui begrąsiąs komuniz
rodo, kad esant gerai valiai,suši-‘ka sienų klausimą atviru.Tuo pa gtos ar neteku demokratinės lai- ti,nes buvo užimtas kitais vi- mas. Gi apjungus visas paverg
tų tautų liberalines sroves į
tarti gal ima, nežiūrint į nuomo čiu laiku pripažino ir Australi svės.Konferencijoje dalyvavo
suomeniniais reikalais. Be šia
nių skirt tinus. įsteigto ji Europos ja ir N.Zelandija,taipgi ir Be šių valstybių atstovai - Bulga minėtų tremtyje esančių paverg vieną vienetą,numatoma vėliau
Taryba susidės iš dviejų organų! nelux kraštai.Taigi,nėra jokios rijos, Čekoslovakijos,Estijos,
tų tautų atstovų labai aktyviai įsijungti į kitus,jau esančius,
Ministerinio Komiteto,kuris rin ' abejonės,kad žydams pavyko įkur Vengrijos,L i e t u v o s,Lat darbuose dalyvavo ir Britanijos pasaulinius vienetus,kovojaučius
ksis privačiai ir darys nutari ti sąvo valstybę,kurioje nesenai vi jos,Lenkijos,Rumunijos,Ispa liberalai,kaip šios konferenci dėl žmonių ir tautų laisvės,
kaip tai Žemdirbių (ūkininkų)
mus, ir Patariamojo Organo,kuris buvo pravesti pirmieji rinkimai, nijos, Ukrainos ir Jugoslavijos. jos šeimininkai ir stebėtojai.
Tarptautinė organizacija. So
rinksis viešai ir svarstys kari ’kuriuos laimėto Darbo partija,
Šiai konferencijai pirmininkavo - Koks šios konferencijos tik- cialistų Tarptautinė organiza
nius reikalus.Atstovai į Europos1 surinkusi virs trečdalio visų
cija ir nesenai Churchillio įst.
Tarybą bus renkami pagal kiekvie.'balsų ir kuri sudaro d abartiną
Europos Unija (sąjunga) ir kit.
noje valstybėje esančią konsti-' vyriausybą.Komunistai smarkiai
Ryšyje su šiais tikslais,konfe
tuciną praktiką,t.y.Britanijoje pralaimėjo.
rencija paskelbė tokią dekla
galės skirti vyriausybė,o Pran
Anglijos Parlamente buvo la
raciją!
cūzijoje ir Benelux kraštuosebai karšti debatai Palestinos
Parlamentai rinks atstovus.
klausimu.Bevinas buvo stipriai
"Mes,demokratinio-liberalinio
as, iš kurių svarbiausia - rei
Kur šioji Taryba posėdžiaus, kritikuotas dėl jo vedamos poli
Jau esame rašą,kad Kinijos
judėjimo atstovai Europos tau
kalavimas
areštuoti
maršalą
kol kas dar nėra žinios.Vieni
tikos Palestinoje.Nėra abejonės, vyriausybė buvo pasiūliusi tai
tų po totalitariniu rėžimu,pa
Cangkaišeką ir kitus naciobasiūlo Strasburgą,kiti kitur.
kad Bevino pozicija smarkiai yre kos derybas ir buvo priėmusi,
reiškiame! 1) Kad laisvė yra
listus
vadus.Susidaro
įspūdis,
Numatoma kviesti ir kitas val sušlubavusi po šių debatų,bet
kaip jų pagrindą,komunistų pa
viena ir nedaloma ir kad visa
stybes prisidėti prie Europos
nelaikoma galimu,kad Bevinas at statytas sąlygas.Bet dabar ko kad komunistai tenori tik nu
Europa yra pavojuje prarasti
tęsti
laiką,kad
užėmus
dar
ge

Tarybos,pirmoje eilėje Italiją. sistatydintų.
munistai patiekė naujas sąlygsavo laisvą,kai bent vienai
resnes pozicijas.
Tarybos buvimas bus labai reik
Europos tautai ji yra paneigta.
Kinijos
vyriausybė
nesutiko
šmingas,kai bus sudarytas At
2) Kad laisvės apgynimas yra
areštuoti marš.Cangkaišeką ir
lanto Paktas.Šiuo metu,kol kas,
davė suprasti,kad ruošiasi gin bendras visų vyrų ir moterų
Europos Taryba turi tik pataria'
tis prie Jangtzes upė s.Gi Nan- reikalas.Si apsauga reikalau
mąj< galią ir ji svarstys poli
ja pilno atstatymo tautinės
kingas yra evakuojamas ir vy
tinius, kultūrinius ir sociali
riausybė perkeliama į Kantoną. nepriklausomybės ir laisvių
nius reikalus.
Skandinavijos
valstybių
prisi

kraštams,kurie dabar yra paver
Švedija,Norvegija ir Danija
gti. Jei tai nebus greit pasiek
RUSIJA BIJOSI EUROPOS TARYBOS vedė ilgas derybas visose tri dėjimo klausimas prie projek
tuojamos santarvės - Atlanto
ta. Laisvės kiekvieno tautos
jose sostinėse,Skandinavijos
Pakto.Šiuo reikalu Švedijos ir kelis kartus įspėjo Švedijos
bus greit prarastos. 3) Kad
Griežtas Rusijos reagavimas į gynimosi klausimais,bet,deja,
Norvegijos nuomonės skiriasi,
Europos Tarybos sudarymą ir nu negalėjo pasiekti jokio susi
vyriausybą.Svedija mano,kad jos kova dėl laisvės būtų tęsiama
matomą Atlanto Pakto suorganiza tarimo .Nesutarimų objektas yra o Danija laikosi vidurio šių
prie Atlanto Pakto ir sėkmingai laimėta,nežiūrint
dviejų nuomonių.Visos trys val prisidėjimas
į tai ar tie kraštai buvo pa
vimą yra įdomus ir pamokantis.
skaudžiai paliestų Suomiją,ku
stybės sutinka,kad reikia suda ri iki šiol laimingai išsilai
vergti užsienio agresijos,ar
Kremlius pasijuto netekąs inciaryti Skandinavijos sąjungą,taip kė nepriklausoma.Rusija darė ir diktatūros,įkurtos jų viduje.
tyvos ir esąs nustumtas į antrą
gi sutinka,kad toji
sąjunj
o ji sąjunga
bū- daro spaudimą į Skandinaviją,
Mes toliau nutariame! įkurti
eilą.Negana to,įvykiai Europoje
iš ki- tikslu sulaikyti nuo įstojimo
tų karinė galia paremta
1
5000
įOOO
Liberalų Tarptautinės Organi
ir anapus Atlanto kasdien daro
tur.Bet
nuomonių
vienodumas
tuo
zacijos rėmuose nuolatinį Ko
si pavojingesni Sovietų ekspanį Vakarų bloką.Rusija pasiuntė
ir
baigiasi.Norvegija
nori,kad
mitetą, liberalinio-demokratisijai ir jų vadai pradėjo baimin—750
rfa_
Norvegijai užklausimą,kokius
Skandinavijos blokas įeitų į
nio judėjimo visų tautų šiuo
Atlanto Paktą ir tuo keliu gau įsipareigojimus Norvegija turė metu esančių po totalitarinių
sianti,kai
įstosianti
į
Atlanto
tų kariną pagelbą iš anapus At
fOO—.
___ įoo
rėžimu ir duoti impulsą ben
Pakto bloką,ir ar ji leisianti
lanto. Gi JAV-bės pakartotinai
dradarbiavimui su ūkininkų ir
kitoms
valstybėms
įsteigti
savo
yra pareiškusios,kad jos neduos
Socialistinėmis Tarptautinėmis
___ 2fo
teritorijoje
karines
bazes.Len

jokios karinės paramos toms val
oraganizacljomis,ir
su organi
ran 1;
stybėms, kurios neįeis į Atlanto gva suprasti,kas slepiasi po
zacijomis,
kurių
tikslas
yra
b. .La spa r Įtina s
2000
ZO00
tais klausimais.Skaitoma,kad
Pakto sąstatą.Svedija tokiuo
a .Kaušpėdas,:.
JAV-bių pareiškimu nenori tikė Danija ir Norvegija,kurios yra
laisva Europos Sąjunga."
St.Adomaitis,
>11s
ti ir nesutinka įeiti į Atlanto patyrusios svetimą okupaciją
^0—
----- 7? O
- at buvo šioje konferencijo 
vičius.K.Drungelas,u.Str
tė, 0
praėjusio karo metu,įstos į
Pakto bloką.Ji nori išlaikyti
je pasisakyta dėl Pabaltijo
Skripkutė,G.3kripkutė,L. .ri ; įtė.
Atlanto Pakto valstybių bloką,
savo
tradicini,
neitralumą,ir
kraštų.
Po ££ - J.Kuzmickas. ■ .'lr"bu.&i.a, J
___ 500
žinoma,bijosi Rusijos,kuri jau gi Švedija prie jo neprisidė s.
- Konferencijos eigoje. ,svars
ids š ponis. u>,.>kri:>kienė.» .
-■ skaitė
tant įsijungimo klausimą į ką
A.Rimdzevlčius,J.Simanr-vi*i -i •, .Žvir
Z$o_
—
150
tik minėtas tarptautines orga
blis, v.'.dan ivičius.T..
vič: ?r»ė, .>.
nizacijas paaiškėjo,kad tik Pa
i'orkuškis, J.Ht volėli. , ■.
vičius.
ĮOOP
'OOP
baltijo valstybės,iš visų daly
P.Ziuika,/. .J’irka.P.:. .-i-.’slu:., .. vie
vavusių, iki šiol nebuvo prilei
kaaskas, i. Lesevičius, .. Ir'.n; k s r.skis
sios
distancijos
oro
laivynas
lokajevas pasakoja,kad kai
Po ŽL- J.Bud relka,..
75™----- — 75b
yra žymiai stipresnis už sovie. stos prie dalyvavimo Europos
)
1945 metais otalinas su Molo
Sąjungoje.Sis klausimas neabe
Birutis,J.Glm
’Zorka i t ė
tų ir sugrįžą į Maskvą davė
tovu atvyko į Berlyną,jie tu
jotinai yra svarbus,nes šis,kad
•alkus, . isel
įsakymą
tuojau
perorganizuoti
----500
5°°—
rėjo progos pamatyti,savo nusi
ir naujas politinis judėjimas,
kėnas, J. Amanas, b ... inkevič 1 u.-... < 1.
sovietų
aviaciją.Tas
uždavinys
:
stebėjimui, kokį iailžinišką su
bet vadovaujamas tokių didelių
kiaunė, I.Janits,.t.Rimdz'evLči us jun)
naikinimą ^11 padaryti stiprus buvo pavestas Bulganin ui. Tačiat. pasaulinio masto politinių asme
2fo____
B. Gudina vi 31 utė, J. I.-mris, .. jĄzarskts,
----- 2*0
atsimenant
kad
sovietų
taokslioro laivynas.Čia jie įsitikino,'
nybių
kaip Churchillis, ir daly
J.Araminas,a.Turčinskas,J.oaziūkas,
ninkai ir inžinieriai gyvena
'
kad britų-amerikiečių tolimoI. An tana i 11s, M .Gan asąuskas,J.Bružes,
nuolatinėje baimėje,stengdamie vavimas Pabaltijo minėtoje są
J. Kuč inskas,V.Bačėnas,a.Raškevlč ius,
si visad prisitaikyti prie Sta jungoje,aišku,būtų teigiamas
kovojančiai Lietuvai.
J.Jtrekonis,J..'Įtaigaitis,V.Lapins
lino reikalavimų,jų išradingu- veiksnys
,
Siam
klausimui iškilus,visi kon
kas, B.Kijauskas, V.Ližaiti s
mas yra palyginamai mažesnis
‘
ferencijos
dalyviai labai nuo
J.Siauč i ulis,P.Rakauska s,
tautos šventės proga
už anglo-saksų.Bet nežiūrint
■
reiškė savo pritarimą
P.Didžbąlis,a.C.t akas,
«£> 4V
•n-a-is-ji į tai,Rusija turi gerų konstru širdžiai
■"•nktorių.k.a.Ti; .■ ievas.Petlako- šiam klausimui ir priėmė šią
-ją■ji vas.Arkangelskis ir kit.Pulk. rezoliuciją!
FGUIUS
«•
•JšTokajevo nuomone,sovietų nai- Rezoliucija apie Baltijos
kraštus
■jškintuvų skaičius ir jėga yra
•njį didesni už anglo-saksus, bet
Kadangi Baltijos kraštai■if1949.Vasario 19.7 v.v .
jjkol kas jie dar neturi "jet"
Estija,Latvija ir Lietuva 20
Kingsway Hall
■jįvaryklio lė ktuvų, kurie galėtų metų,tarp abiejų karų,džiaugė
O
DBLS Centro Valdybos
■ją susilyginti su Vakarų lėktusi nepriklausomybe,savystoviu
Rusijos pradėtoji taikos ak darymui,paliekant Vokietijos
■jš va i s. Bombonešiai irgi yra atsi valstybingumu ir parodė esant
ruošiamas
klausimą užs.r.min.konferencijai??
cija buvo sustiprinta paties
jjliką.bet praėjusio karo pabai- pajėgi įkurti ir išlaikyti val
??
Stalino pareiškimais.Viena Ame 4) Stalinas sutinka susitikti
• jjgoję Tupolevas sukonstravo 4
??
stybinį aparatą civilizuotų
rikos spaudos agentūra patiekė su Trįmanu vietoje,kuri būtų
; jjmotorų bombonešį,panašų į JAV Vakarų Europos tautų rėmuose,
??
4 klausimus į kuriuos Stalinas abiems priimtina,tikslu vesti
■j?bombonešį B 29. Gi sovietų avi-:ir kadangi vakarų nuropos Val
derybas taikos pakto sudarymui. ??
taip atsakė!
Amerikos reakcija į tai ga- ??
??acijos pramonė turi daug fabri;stybės atsisakė pripažinti Bal
1) Rusija yra pasiruošusi tar
??kų ir galėtų pagaminti metų bė--tijos tautų inkorporavimą į
?? kurio programoje -Tautinių
tis šu JAV, tikslu išleisti ben Įima išreikšti šiuo sakiniu!
kompozitorių ir Bizet,Gounod,
Sovietų Rusijos sąstatą,yra
drą deklaraciją,kad šios vals "Mums reikia darbų, o ne žodžių"?? Offenbach,Puccini,Tchaikowsky ??gyje apie 45-50.000 lėktuvų.
??Siuo metu sovietų lėktuvai nėralnutariame kad ši konferebei______________
_______
tybės
neis į karą_____
viena
priešDieną prieš tai,Kremlius paskel ??
Verdi
kūriniai.
??taip moderniški,kaip Vakarų,bet ja pasiūlys Europos Vienybės
kitą. 2) Rusija sutinka pradėtibė oficialų dokumentą, kuris aš-??
DAINUOJA
.
„
,
skubiu prašymu.
derybas su JaV dėl nusiginklavj triai pasmerkė Europos Tarybos “ Lietuvos Operos solistai,atvy ??reikia atsiminti,kad Stalinas Judėjimui,su
??deda visas pastangas.su pagalbakad būtų leistu Baltijos taumo.3)Rusija sutiktų nuimti Ber sudarymą.Vakarų valstybės suar- ?? kę iš Vokietijos, .. ........................................ir Lie
lyno blokadą,jei Vakarų valst. džiusios 4 galybių bendra darbia. ?? a.Dambrauskaitė,A.Kalvaitytė, ??vokiečių mokslininkų,kad Vakari,■toms-Estijai,Latvijai
??valstybes pasivyti ir net pra- tuvai atstovauti save tarptausustabdys savo planus atskiros vimą ir siekiančios pasaulio už?? S.Baranauskas ir I.Nauragis.
??lenkti.
Vakarų Vokietijos valstybės su-.viešpatavimo.į tai Britų užs.r. ?? _____ Piano-prof,V,Jakubėnas.
( nukelta i, 4 pusi.)
Ministerija atsakė!tas bendradai??
Bilietai
iš
anksto
užsisakomi
nukelta į 3 pusi ??
S-gos Centre,ar koncerto dieną
Jei nestokos tautinio susipratimo,
Tautieti,nedelsk nei dienos,-pirk
SUTEIKS STIPRYBĘ
SUJUNGTOS RANKOS ?? prie įėjimo.Kaina-10/6. 7/6.
pastatysime nemarų tremties paminklą
LIETUVIU NAMŲ Londone akcijas-gilink
5/-.3/6. ir 2/6.
j?
Londone - LIETUVIU NAMUS '.
ir stiprink lietuviškos veiklos barus

Tylos sąmokslas dėl Baltijos taute likimo
pasaulyje netvers amžinai!
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Pavojingoji karuselė
Kinijos komunistai spaudžia be atlydžio

Skandinavija siūbuoja tarp Rytu ir Vakarų
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Britanijos Lietuvis

davo.tai visi aiškindavo,kad
jis esąs didelis tolerantas ir
greičiausiai esąs anglas.Toks
elgesys buvo dovanotinas tik
jam,bet ne eiliniam partijos
DAUGIAU VIENYBĖS
nariui.
Palyginkime su Britą socia
Ražo - inž.J.Rudakis
listų,ar Darbo Partija.Si par
tija savo metinius suvažiavimus,
pitalistinė",buvo krikščionių
kurie paprastai įvyksta per Sek
Nuo Balbieriškio iki Kauno
demokratų,ir
kairiausia
so

mines , pradeda pamaldomis bažny
tėra apie 50 klm.,bet senais
laikais važiuojant ratais rei cialistų - socialdemokratų par čioje.Pats lyderis P.Attlee pa
kdavo sugaišti tiek laiko,kiek tija. Bet kapitaristų,tikra to sako pamokslą.
žodžio prasme,Lietuvoje nebuvo.
Socializmo teoretikas Karo
dabar reikalinga skriuimui iš
Visi buvo valstiečių vrikai lis Marksąs,kuris gyveno ir pa
Londono į new Yorką.Anų laikų
taigi iš prigimties demokratai. rašė savo ''Kapitalą” Londone, ir
keliautojui atrodė,kad ir nuo
čia yra palaidotas (Highbury
Garliavos iki Aleksoto yra to Pažiūrų skirtumai buvo dirbti
Cemetery).Britanijos socialistų
limas kelias.Nedaug tas kelias nai padidinti,kaip tie atstu
Lietuvoje sutrumpėjo iki pasta mai tarp Balbieriškio ir Kauno. yra visai užmirštas.Jo mokslas,
Ir
tuos
pažiūrų
skirtumus
mes
kurio dar laikosi mūsų socialis
rųjų laikų.Bet mums.atsidūrusiems svetur,teko išmokti len savo vaizduotėse atsivežėm čia. tai, skaitomas pasenusiu.Skaito
Dabar turime progos juos pa- ma,kad
.
prieš 100 metų,kada jis
gvai nugalėti didesnius atstu
gyveno ir rašė,darbininkų gyve
mus.Vieno dalyko mes dar neiš lyginti su kitų tautų pažiūro
mis, ir privalome tai padaryti. nimo ir darbo sąlygos buvo vi
mokome,- suartėti idėjiniai,
Pradėkime nuo dešinės.
sai kitokios,palyginus su šiais
vieningai dirbti, būdami įvai
Kaip žinome,anglų konserva
laikais.Jo mokslas apie kovą su
rių politinių pažiūrų.
torių partija kovoja už priva kapitalu yra atgyvenąs,nes šiais
Pažvelkime į mums labiausiai čią
nuosavybą,o mūsiškės krik
pažįstamą D.Britanijos Lietuvių ščionių demokratų' parti jos ly laikais darbininkų buitimi rūpi
Sąjungą.Tai yra didžiausia,ne- deris prof.M.Krupavičius,būda nasi pati valstybė.Darbininkai
turi socialinį aprūpinimų ir
srovinė lietuvių organizacija
mas 1923 metais žemės Ūkio- ui- visais būdais yra apsaugoti nuo
šiame krašte,kurioje, atrodo, ga nisteriu,pravedė
Žemės Refor
kapitalistų išnaudojimo.Ta d ir
lėtų sutilpti visi čia gyveną
įstatymą,išdalindamas dva
senoviški darbininkų kovos bū
lietuviai.Bet vienok atsiranda mos
rininkų žemes mažažemiams ir
dai atgyveno savo laikus.
pavieniai asmenys,ar grupelės, bežemiams.Tas rodo,kad mūsų
Kitas mūsų socialistų gerbia
kurie skaito,kad S-gos ar jos
krikščionys demokratai yra tik- ,mas mokslininkas yra Darvinas.
leidžiamo laikraščio kryptis
ri demokratai ir žymiai kaires Jį mūsų krikščionys laikydavo
jiems netinka.Bet^gerai apgal ni už anglų konservatorius.
bedieviškas teorijos kūrėju,ir
vojus prieisime išvados,kad tai
Bocialdemokratų partija ta pažiūra žymiai prisidėdavo
yra netiesa.Vieningus darbas
"cicilikai”- pas mus buvo skai prie trinimosi tarp socialistų
yra galimas lietuviams,kurių
ir krikščionių.
siekimas yra - laisva ir nepri tomi kaip bedievių partija,ku
ri griovusi Bažnyčios pagrindus.
AMglijoje Darvinas yra visų
klausoma sietuva. Ir netik
Kai,tam tikromis progomis tos
pripažintas žymiausiu gamtos
įmanomas,bet ir būtinas. Tik
partijos lyderis prof.S.Kairys mokslininku,kurisbandėįrodyti
i
žm
pagalvokime,kas mus skiria.
eidavo į Kauno Baziliką,tai jo kilmą iš žemesnių būtybių. Jo
ii epr i klausomo j e Lietuvoje
buvo kelios politinės partijost bendraminčiai stebėdavo iš uz- statula stovi Britų muziejaus
kurių dešiniausia,- atseit "ka^1 kampių.ar jis ištikrųjų įeis į gamtos skyriaus vestibiulyje ir
- Bažnyčią.Pagaliau.kai tas įei- Įjo itaokslas dėstomas visose moky-

DARBAI IR IDĖJOS

klose.net ir Bažnytinių korpora
cijų išlaikomose mokyklose.Mūsų
skaitomos bedieviškos teorijos
kūrėjas yra palaidotas Westmin
ster Abbey,tarp D,Britanijos
karalių ir kitų nusipelnusių
vyrų,kurių sielos tikrai ilsi
si danguje.

Susipažiną su kitų tautų pa
žiūromis, atmetą senoviškus prie
tarus, ir turėdami šiek tiek to
lerancijos,mes pamatysime,kad
nėra jokių kliūčių visų pažiū
rų lietuviams į vienybą.
0 vienybėje - galybėj

Anykščiai žiemą

Kaip gyvena lietuviai Anglijoje
MANCHESTERIEČIAMS LITERATŪROS VAKARAS BUVO PUIKI
--------------------- NAUJIENA -----------------------------------

Jungtinėmis pastangomis pirmasis literatūros vakaras Manchesteryje sausio 22 d. praėjo su pasisekimu.Visi rašytojai,
kurie pažadėjo,atvyko ir patys skaitė savo kūrinius. Jei kam
iš jų teko važiuoti ilgoką kelio gabalą,tai poetas VI.Šlaitas
atkeliavo net iš paties tolimo tolimiausio Škotijos užkampio,
atsiveždamas su savimi ir bičiulį
DAINA
LITERATŪRINIAI STEBUKLAI
KAIP GYVENA NUVILIOTI | ANGLIJĄ DP LIETUVIAI
Klausytojų pilna salė.Jų privažiavo ir iš tolesnių vietų.
Vakarą linksmai pradeda patys rengėjai - P.Klezas,S.MisiukeBolševikinė "Tiesa" 1948.X.17.
darbams į Angį i ją J "Kai anglams
skelbia šį straipsnį,kuri čia
prireikė pigios darbo jėgos,jie būtume nors vieną kitą valandą vičius ir K.Barėnas - pasikalbėjimu. 0 programų pradeda Vi.
sutrumpintai paduodame "Brit.
per komitetininkus bei jų spau sotūs". "Iš Kulio uosto mus nu Šlaitas,savo eilėraščiuose nukeliamas klausytoją į tremtinio
buitį ir į tolimus namus.Kas dar neatbukąs,beklausydamas nu
Lietuvio” skaitytojams.Skaity
dą pradėjo agituoti,kad lietu
gabeno į Malvern-Weis paskirs
ryja ašarą. E.Neveraričius skaito "Priešų" ištrauką, tolimes
damas žmogus nežinai,ar tai
viai užsirašytų darbams į Angli tymo stovyklą." "Maitino mus
nės lietuviškos praeities vaizdelį,kupiną jumoro. Kun.J.Kuzjuoktis ar pykti.Tokio biaują. Tačiau Grevene neatsirado
pasmirdusią žuvimi".
mickis "Judo" novelėje iškelia priežastis,kurios dvyliktąjį
raus melo jau senai,nuo pirmos norinčių parsiduoti vergijon.
"į paskirstymo stovyklą atvy apaštalą privertė patapti išdaviku. P.Klezas paskaito felje
bolševikų okupacijos,mes nesa
Tada komitetininkai.ar tai an
ko Anglijos darbo ministerijos toną iš angliakasių gyvenimo ir porą eilėraščių.Kai į sceną
me girdėją.Bet,matyti, šioje
glų patarimu,ar savo pačių iš
atstovai su ištisu būriu fabri išeina 3.Laucius,klausytojai vėl ilgisi gimtųjų namų ir žavi
"laimės ir laisvės" Salyje tos manymu, giiebėsi tokio būdo žmo- kantų, fermerių, lordų ir kitų
si žaismingais eilėraščiais perduota šviesia filosofija.
rūšies melas yra virtąs kasdie nė ms suverbuotiJ stovyklose
turtuolių.Jie DP lietuviams su Žiaurius stebuklus su klausytojais išdarinėja paskutinysis
nybe ir jau niekų nebestebina.
nustojo maitinti žmoines.tfik"vie ruošė tikrų turgų.Mus apžiūri
literatūrinės programos dalyvis - Rom.Spalis.Pats nesijuokda
Mums gi tai bus klaikus felje
ną kitą dieną primesdavo po rie- nėjo ir čiupinėjo taip,tarsi
mas ir nesišypsodamas,jis savo feljetonu garsiai prajuokina
tonas, parodus kokia tiesa yra
kelą duonos.Vietoje sriubos,duo būtume arkliai(!).Apčiupinėją
ne tik tuos,kurie pirštą pamatą juokiasi,bet ir tuos,kurie
maitin ami mūsų broliai Lietu
davo paprastą virintą vandenį.
mūsų raumenis,rankas,kojas,apvoje ir kiek toji "tiesa" ati
Kai žmonės pradėjo tinti iš bado žiTlrėją mūsų dantis,anglai spre pražilo nesi juoką.
Dviem tarpais programos metu rašytojus scenoje pakeičia
tinka tikrovei,o juk tos tikro
kai žmonės buvo arti pamišimo
ndė,kur ką paimti."
daininkai.A.Mikalausko vedamas mišrusis choras sudainuoja
vės gyvi liudininkai mes esame nuo alkio,komitetininkai,patylo
"Kokiomis sąlygomis gyvenome,? "Zveng žirgelis” ir "Viena linelius pasėjau". R.Dargytės
visi.atvyką į Angliją IIP.
mis, tai vienam,tai kitam ėmė
sprąsklte iš to,kad buvome pri vedamas kvartetas (R.Dargytė,Br.Mikalauskaitė,K.Dargis ir
Štai cituojame! "Karui pasi kuždėti,kad vienintelis išsi
versti sriubą srėbti ir košą
A .Mlkalauskas) sudainavo "Jau vakaras buvo” ir "Kaip gi ne
baigus anglų valdžia,užuot grą gelbėjimas yra užsirašyti dar
valgyti be šaukšto.(J)"
mylėti". Programos metu konferavo P.Masiulis.
bams
į
Angliją"
(Pabraukimai
žinusi mus į tėvyną,-pasakoja
Taigi,matote,kaip bloga čia
Vakaro metu visur aiškėjo gražios tvarkos padariniai.Kai
mūsų.Red.) "Tokiu būdu,aš ir
nesenai iš Anglijos sugrįžus
mums gyventi.Ir"išmintingai"
V.Kupstys tvarkė salą,suvažiavo visi lorctoniškiai,žiūrėdami,
šimtai kitų lietuvių buvome
Algirdas Gudaitis,- suvarė mus
ponas A.Gudaitis pataria mums kur jie čia galės ką nors pagelbėti.Jų pamainos sėdo bilietų
užverbuoti į Angliją.Nei kelio
į DP lagerius". Jis patekąs į
tuojau viską metus,grįžti į
pardavinėti,taip pat jie energingai pravedė loteriją,ir kai
Greveno stovyklą.Toliau jis nu nėje,nei pačioje Anglijoje mes
tarybinį "rojų",kur visko yra jų skyriaus pirmininkas P.Klezas kalbėjo man apie puikųjį šio
rodo,kaip mes buvome suverbuoti negaudavome tiek valgyti,kad
per akis,kur medus teka upėmis, vakaro talkininką E.Kizlauską,aš mačiau taip pat visą būrį
Platesnių komentarų nerei tų kitų,kurie čia dirbo atsidėją.
kia.Ir stebiesi žmogus,kad tas
KNYGŲ
TURGUS. Mūsų platintojas J.Lekys
"laimės kampelis" žwmėje,kokį dar tik prieš savaitą gavo iš Lietuvių Sąjungos didžiulį ry
jie vaizduoja tarybų santvar šulį knygų platinti.Literatūros vakaras buvo puikiausia prikos gyvenimų,taip žiauriai yra ga parodyti knygą skaitytojui,ir jis tą progą gražiausiai iš
atsitvėrąs nuo likusio laisvo naudojo.Prie salės durų pasistatąs stalą,apkrovė jį knygomis,
pasaulio įvairiomis "geležinė- 'o stalas su pačiu pardavėju nuolat apgultas lietuvių,besiren
mis uždangomis".. .Mes manome, kančių knygas.Maža beliko nešti atgal,ir J.Lekys gailisi,kad
kad geriausia propaganda tai
jis atsinešė čia ne visas tas knygas,kurias tikriausiai būtų
laisvas judėjimas ir suteiki pardavus.Bet jis parduos jas dar Lietuvių Klube,kur yra jo
mas kiekvienam žmogui teisės
būstinė.
,
asmeniškai pamatyti tuos pa
ORGANIZUOJASI PLUNKSNOS ZMONŽS
siekimus ir gėrovą,kokia jie
Anglijoje gyvenantieji plunksnos žmonės jau senai kėlė jun
giriasi turį...bet taip nė ra,
kas ten įėjo...tas turi praras gimosi į būrį klausimų,bet tų norų.iki šiol nepasisekė įgy
ti viltį gyvas iš ten beišeiti. vendinti.Literatūros vakaro proga vėl buvo tartasi,ir šį kar
tų pasisekė (matyti Manchesteris laimingas).Aptarus nuspręsta
Tokia "laimė ir laisvė" yra
steigti Lietuvių Tremtinių Rašytojų Draugijos skyrių,į kurį
slepiama nuo žmonijos akių,
kad jos iš anksto niekas nepa įstojo pasitarime dalyvavusieji - F.Neveravičius.S.Laucius,
kun.J.Kuzmickis,R.Spalis,VI.Šlaitas,P.Klezas ir K.Barėnas.
žintų. ..Bet labai gaila,mes turime ir turėjome progos Tikimasi,kad į šį skyrių įstos ir kiti plunksnos žmonės.Tuo
cai patys savo patirtimi išgy jau pat išrinkta valdyba! P.Neveravičius pirmininku,R.Spalis
iždininku ir K.Barėnas sekretorium.Skyriaus bėgamiesiems rei
venti ir žinome kas tai yra
Rusijos viešpačiai - ns kaires 5, dešiną) Malenkov, mo.lot;ov
kalams pasidėta mokesčiu po 2 šilingus mėnesiui.
"proletariato diktatūra"...
gen.Bulganin, maršalas Vorošilov, Popov ir maršalas Stalin.
(k.bar.)

Kambaryje įsiviešpatavusią tylą nutraukė piktas
durų skambutis.Margarita nubėgo ir kambarin įleido
mažą,didelės kupros sulenktą senatą.Netikėta viešAia
buvo apsigaubusi stora skara,ir aš pažinau ją,kai ji
uždusfcsiu ir girgždančiu balsu ištarė pasveikinimo
žodį.Tai buvo Veronika.Mano gerklėje užspringo bal
sas,ir aš jaučiau,tarytum tūkstančiai nematomų skruz
džių ėmė bėgioti mano nugara.Ji keistai pajudino kup
rą, ir sunki skara atskleidė bekaklą ir pražilusią
jos galvą.
- Atėjau nekviesta ir nelaukta pasveikinti pono di
rektoriaus ir jaunos ponytės...- sukvarkė ji,eidama
kambario gilumon.
- Veronikai - pagaliau pratariau aš.
- Taigi aš,ta pati,pone Juozai.
- Iš kur ir ko tu čia, - piktai paklausiau.
- Tiek daug klausimų iš karto.Negaišinsi u balandė
lių.Atėjau tik su senomis sąskaitomis pas tėvelį ir
dukrelą...
- Veronika,prašau,mes juokus,kitaip tuojau išmesiu
kaip skudurą. Turiu ir aš su tavim sąskaitųl
- Taigi,taigi. Susin ūkuosime prie liudininkės,prie
ražiosios Margaritos,kuriai šį tą ir kraičio atneiau...Tik,ot,prisėsti norėčiau - kreipėsi ji į Mar
garitą.
- Sėskite,ponia,- nustebusi ir išsigandusi Margari
ta padavė Jai kėdą.
- Kokia as čia poniai Turėjau vieną gerą ponią,bet
ją ponas Juozas į kapus nuvarė...
- Liaukis niekus kalbėjusi,nes tuojau pakviesiu po
liciją,- pagrąsinau senei.
- Policija ir teisybė mano pusėje.O vardan teisybės
ir atėjau čia,- atsikirto kuprė. Pasisukusi į Marga
ritą ji tarėJ
- Sėsk,dukrelė,ir paklausyk.Paklausyk ir tu,pone
Juozai,nes ir tau tai pravartu išgirsti,- traškėjo
baisūs žmogaus griuvėsiai,kai aš prisiartinau prie
išbalusios Margaritos.

f

pragaro kerštui.
- Ir tu dar klausi! Suvedžiotojau! Žmogžudy! Štai,
dukrelė,- pasisukusi į verkiančią Margaritą,kalbėjo
ji - tavo kraičiai atnešiau bylos aprašymus senuose
laikraščiuose.Tu čia rasi juodą ant balto ir pati
nūsprąsi,kurio mudviejų pusėje teisybė,ir be mano
patarimo žinosi,kaip toliau pasielgti.,
- 0,Margarita! - puoliau prieš ją. - Čia visa melas!
Daubaras
Aš prašau teves,tu netikėk nei šiems raštams,nei
šios raganos žodžiams...
(6)
- Ji mano motina! Aš tai jaučiu savo širdyje,ir tu
neturi teisės taip vadinti jos.Gal tu ir nežinojai,
kad esu tavo valkas,bet dabar juk neužginčysi tai.
- Tu,štai,ant šito peties turi pupos didžio tamsią
Matyti,patsai Dievas Laiku siuntė perspėjimą,ir mes
apgamą.Ją tu turėjai ir tada,kai pamečiau tave Viliam "abu išvengsime baisios sodomos.Aš dabar palieku jus
polėje ant prieglaudos slenksčio.Aš,Margarita,esu
ir nenoriu būti liudininke baisios jūsų praeities.
tavo motina,ir šį vardą išsiuvau marškinėliuose. 0
Esu laiminga,pažinusi savo gimdytojus.nors ir tokiose
jis,tavo būsimasis,tavo tėvas!... Che...che..che..
aplinkybėse.Dievas atsiuntė man tėvą anuomet į kapi
Puikios vestuvės.Tėvelio su dukra...Jei šitaip,pa
nes,kad jis išgelbėtų mane nuo mirties,ir šiandien
galvojau, reikia dalyvauti ir mamytei.Ar ne tiesa,
motiną,kad išvengčiau dar didesnės nelaimės.Tu,Juo
Juozai.
zai, ak, aš net nežinau,kaip dabar į tave kreiptis,ir
- Pragaro išperai Baisioji ragana! Koks aš Margari tu,nelaimingoji mano motina,supraskite mane. Palie
tos tėvas! Už ką tu mane visą amžių persekioji! Vie ku jus,nes valkui ne visada dera domėtis tėvų praei
toje čia nudobsiu tave,- įniršus puoliau neūžaugą ir timi, juoba tokia,kokią esate pergyveną.
ėmiau kratyti ją.
Tai pasakiusi,ji stvėrė laikraščius ir išbėgo į
- Neliesk jos,neliesk! Ji man o motina,- gynė ją
prieškambarį.Saukdamas puoliau vytis,bet prieš pat
Margarita,ir jos veidas buvo baisus,apmaudo ir kan
veidą užtrenkė ji man duris.Kambaryje likau su Vero
čios iškreiptas.
nika.Nugara atsirėmiau tebevirpančių durų plokštumos
- Nesigink.nesigink.pone Juozai.Moters meilės kerš ir,dėdamas raktą kišenėn,pasakiau!
tas yra baisus,ir tu nuo jo nepabėgsi,nors ta moteris - Dabar pažiūrėsime,kieno teisybė!...
senai karste...
- Negąsdink. Mirusios valią aš išįildžiau jau.Ot,
-Aš maldauju tave,Veronika,pasakyk tu jai .Margari geriau, prisiminąs senus tetos Zitos laikus,įpiltum
tai,vizą tiesą.Atverk tu tą baisią paslaptį.Jei ji
man taurelą,- sukrankė ji.nučiuoždama nuo kėdės.
tavo duktė,juk tu nešudysi jos,nes ji myli mane ir
- Nuodų ar kraujo!
aš ją.Tu sugriovei mano jaunystės laimų,nesugriauk
- Pasitenkinsiu denatūratu. Sėsk.Veronika patarnaus,
nors aabar.Jei tu jos motina,tu turi nusilenkti sa
kaip anais senaisiais laikais.
vo kerštui ir neužtrenkti vaikui vartų į ateitį.Aš
Ir,tarsi,nieko nebūtų įvyką,ji užžiebė šviesą,iš
tau sumokėsi u, atiduosiu visaką.ką turiu, tik tu pa
sakyk, už kokias nuodėmės ir kas įgaliojo tave tokiam spintelės išėmė konjaką,stiklas ir padengė kavai s ta-
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MUSU TAUTODAILĖ ŠKOTIJOS
-------- SOSTINĖJE--------------"Skotijos Lyga Europos Tautų
Laisvei" (Scottish League for
European Freedom),sausio lo-22
Edinburge suruošė europiečių
pabėgėlių tautodailės parodą.
Sis įvykis žinotinas mums vi
siems jau vien dėl to,kad to
ji Lyga visais jjnanomais būdais
kovoja dėl Europoje pavergtų
tautų laisvės bei nepriklauso
mybės atstatymo.Malonu šia pro
ga pastebėti,kad šios Lygos
pirmininku yra senas,nuoširdus
Lietuvos bičiulis Mr.John F.
Stewart,daug kartų buvęs Nepri
klausomoje Lietuvoje ir iki
šiai dienai kupinas simpatijų
mūsų tautai.
Paroda įvyko pačiame gražio
sios Škotijos sostinės centre,
"Maxon and Carfrae’s" meno pa
rodų galerijoje.Be lietuvių,jo
je dalyvavo estai,latviai,aus
trą i , bulgarą i , gra ikai , kroa tai ,
lenkai,ukrainiečiai ir vengrai.
Parodos skyriams patvarkyti
buvo pakviesta dailininkė p.H.
J.Naruševičiutė-Zmuidzinienė,
kuri kartu su Škotijos lietu
vių veikėja p.M.Balkauskaite
parūpino eksponatų ir sutvarkS
parodos lietuvių skyrių.
į atidarymą gausiai susirin
ko sostinės visuomenė ir būrys
žurnalistų.Edinburgo vyskupas
Right Rev.Warner atidarydamas
parodą,be kita ko pažymėjo,kad
"paroda turi tikslą mus arčiau
supažindinti su pabėgėliais,ku
ri uos buvo miela pasveikinti
atvykusius į mūsų šalį ir ku
riems mes turime didelių sim
patiją".Liesdamas Lygos užda
vinius, vyskupas pabrėžė,kad
"viešoji britų nuomonė turivis
labiau,vis smarkiau paveikti
krašto vyriausybę,idant ji im
tųsi žygių pavergtoms tautams
išvaduoti."
Dėl lietuvių skyriaus tenka
pasakyti,kad jis savo ekspona
tą gausumu,ją įvairumu ir ori
ginalumu - įdomiausias ir su
darė beveik trečdalį visos pa
rodos.Čia matai apsčiai įvai
rių juostų,kaklatyšių,staltie
sių, p.Tamošaitienės žavų kili
mą, menininkų - Vainausko ir
Jakubausko tremtyje pagamintų
įdomių medžio drožinių,dali.
Zmuidzinienė s nupieštą,tauti
niais drabužiais,lietuvaičių
visa kolekcija etc.
Labai malonų įspūdį teikė
tautiniais drabužiais apsirė-
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džiusios trys lietuvaitės parodos tvarkytojos (lietuvių
skyriaus )pp.2oauidzinienė,Balkauskaitė ir Jakutienė;
Galerijos išoriniame lange

Tikimės.kad solistams paruoši
me tikrai gražių klausytojų
salę ir taip pat,kad mus mūsų
mylimi solistai neapvils. Tai
bus tikrai gražus darbas,atlik
tas mūsų darbščios sxyria us
valdybos su jos pirm.p.Mockum
taip pat atstovavo lietuviškie priekyje.
ji eksnonatai-Lietuvos vėliava,
Apie gautus rezultatus pra
Kauno "Marginių” kilmės tauti nešime vėliau.
, „ ,
PASITIKĖJIMAS dievu
L.K-lys.
niai drabužiai, p.Zmuidzinienės
pieštų lietuvaičių modeliai Vokiečių koncentracijos sto
ooOoo
"Vilnietė”,"Kaunietė” ir "Klai
vykloje nukankintas kunigas
pėdietė" .Paroda vyko lietuviš
Maksimilijonas nolbe rašot
------------- -----------------persvaros ženkle
kų eksponatų
■
- Su pasitikėjimu reikia ei
nenuostabu,kad.
Edinburgo parodos
—------------ir todėl visai
ti per gyvenimą ir niekuomet
nepalūžti,net didžiausiose ne
laimėse .
0 kodėl.
Ar Viešpats Dievas nežino
apie viską. Ar nėra visagalis.
ai Jo rankose nėra visos pri
gimties teisės ir net visos
žmonių širdys. Ar gali kas nors
atsitikti visatoje,jei Jis to
neleistų...0 jeigu leidžia,ar
gali leisti ką,kas nebūtu mūsų
labui,didesniam labui,didžiau
siam labui..
Jeigu bent akimirkai gautu-

me neribotą išmintį ir supras
tume visas priežastis ir pasė
kas,- neišsirinktume sau nieko
kito,tik tai,ką Viešpats die
vas leidžia,nes Jis,būdamas
neribotas išminties,geriausiai
žino,kas mūsų sielai geriau ir,
būdamas neribotai geras, to no
ri ir tai leidžia,kas mums pa
tarnaus didesnei laimei dangu
je.
Dėl ko tad kartais sielvar
taujame.
Mes nematome to ryšio tarp
mūsų laimės ir tų aplinkybių,
kurios mums vargina,o net bū
dami riboto proto,negalime vis
ko žinoti.
Ką tad turime daryti.
Pasitikėti Dievu.Pasitikėda
mi,net betarpiškai nesuprasda
mi dalykų,atiduodame Dievui di
delę garbę,nes pripažįstame Jo
išmintį,gerumą ir galią.

DIDELĖ LIETUVIŠKOS TAUT0DAI-

PAMALDOS
HOOD GRESI stovykloje (StamboArtėjame prie svarbiausios
ro.Nr.Barnsley) tautinės šven
mūsų tautinės ir valstybinės
tės proga pamaldos vasario 13d,
šventės - Vasario 16 d.
Jau
10,3o vai.
pernai metais ši šventė kai ku
MISIJOS
rių Sąjungos skyrių buvo iškil
mingai atšvęsta.Šįmet gi,dar
SILSDEtT (Nr.Keighley) stovyklo
labiau sustiprėjus organizaci
je Gerb.T.Bružikas SJ ves misi
nei ir materialinei lietuvių
jas vasario 14 - 17 d.
būklei,reikia tikėtis,kad Vasa
rio 16-oji bus dar iškilmingiau BRADFORDE apylinkės lietuviams
(Halifaxo,Pudsey,Keighley irk)
atšvęsta.
visa škotų opa ūda teatpaveiksDELS COVENTRY skyrius šia
imisijos vasario 17 - 20 d. St.
Ann’s bažnyčioje.Pradžia II.17d
lavo tik anų lietuvaičių ir mū
proga ruošia didelę lietuvių
OLDHAM
sų eksponatų nuotraukas ir ap
tautodailės dirbinių parodą.
7 vai. vakaro.
Paroda rengiama vienoje pana
skritai, sutelkė dėmesį ties mū
ATLEIDŽIAMI DARBININKAI
šiems tikslams naudojamoje mies žas ir reikalaująs daug laiko
sų tautodaile.Tuo j po parodos
to salėje.Atidatymas įvyks vasa ir energijos.Reikia tik džiaug
atidarymo,sekančią dieną,didy
Oldhamo lietuviai ir kiti
tis, kad žmonės išbuvę fabrike
rio 16d.Atidarys pats Coventry
sis "The Scottsman" savo strai užsieniečiai darbininke i,dau
po 10 vai.dar randa laiko ir
psnyje be kita ko pažymi,kad
gis usia dirbą vietos teksti miesto burmistras,dalyvaujant
energijos rūpintis panašiais
"lietuvių eksponatų skyrius
lės fabrikuose,pereitą savaitą rinktinei miesto publikai ir
reikalais.
ypatingai puikus ir pasižymi
lietuvių visuomenei.Ten pat
dėl darbo susiaurinimo fabri
Reikia pažymėti,kad parodos
savo didele meniškąja verte".
įvyks iškilmingas aktas ir trum
kuose, iš kai kurių tekstilės
rengimo reikalais savo dėmesį
J.L.
fabrikų buvo atleisti visi už pa meninė programa. Vyriausias
parodos organizatorius yra DBLS parodė irCourtauldsbendrovės,ku 
sieniečiai darbininkai.Tame
riose dirba daugumas Coventry
Coventry skyriaus valdyba,jos
TACHBROCK, NR.LEAMINGTCai/SPA skaičiuje buvo nemažai ir lie pirmininko p.Matulionio asmeny gyvenančių lietuvių,įmonių va
tuvių.Atleidimas remiamas pa
1947m.rudenį,berods,spalių m. gal sutartį su Profsąjunga,ku je.Ant šių pečių gula daug svar dovybė. Ji,iš savo pusės, paža
buvo įsteigtas EVW darbininkų, rioje yra pasakyta,kad. darbui bių darbų-salės parūpinimas,pla dėjo savo paramą techniškuose
reikaluose - sutvarky
dirbančių z.ū.Tachbrook’o hoste fabrikuose sumažėjus,pirmon ei katų atspausdinimas bei jų išpla rengimo
ti apšvietimą,paskolinti stalų
tinimas ne tik Coventry,bet ir
lis.Vieta stovyklos,gamtos at lėn atleidžiami užsieniečiai,
uždengimui medžiagas ir kit.
inkini nose miestuose,svečių
žvilgi u, ne taip jau graži,bet
o paskui tik anglai.
Oficialus parodos atidarymas
pakvietimas
ir
įvairūs
kiti
smal

Ryšyje su tuo,kai kurie lie
gan patogi.Susisiekimas su mie
įvyks
vasario 16d. 3 vai. Tri
kūs,
bet
nepabaigiami,reikaliukai
stu Leamington autobusais geras tuviai, o ypač tie,kurie turi
Menišku bei technišku parodos nity Hall. Viešam lankymui paro
o kam patinka ir nesigaili keis šeimas, yra pateką į sunkią pa
sutvarkymu rūpinasi p.Daunoravi da bus atidaryta nuo vasario 17
tos šilingų,gali ir tą kelią pa dėtį.
žlus.Jis pats patiekia ir daugu iki 21 imtinai.Trinity Hall yra
togiai su taksiuku nuvažiuoti.
mą eksponatų.P.Daunoravičius sau prie pat Coventry autobusų sto
0 šeštadieniais tokių mėgėjų esi
Oldhame susibūręs nedidelis pagalbai turi pasitilkęs bendra ties.
ma nemažai.Stovyklos gyvento
skaičius lietuvių,vos 14. Per darbius,nes prie daugumos ekspo
Tikimasi,kad šią parodą ap
jai, virš 80 žmonių,visu 100%
eitais metais įsteigėme skyrių natų bus angliškai rašyti paaiš lankys nemažas skaičius anglų,
lietuviai,jauni,tvirti vyrai.
Mažas skaičius ir neturėjimas
kinimai, o kur stalų paruošimas, o taip pat vietos bei apylinkių
Kultūrinis gyvenimas ir vei patalpų susirinkimams bei pa
eksponatų išdėstymas.Darbas nema Lietuviai.
j.Digrys
kla, tik paskutiniu metu tepasi- rengimams, trukdo veikimų.Daureiškė.Nors S-gos skyrius jau
gumas lietuvių gyvena privačia:.,
1947m,buvo įsteigtas,bet po
patys sovietų vadai nėra visai
išsibarstę po visą miestą ir
I atkelta iš 1 pusi.)
steigiamojo susirinkimo taip
tikri,ko jie tuo laiku nori pa
tik aštuonios mergaitės gyvena
ir užmigo saldžiu miegeliu.Tik hostelyje.Mūsų skyriaus nariai biavimas buvo suardytas sudarius siekti.Tik viena yra aišku,kad
pereitais metais spalių m.Sky
Rytų bloką ir Rusijai sugrįžus
politinė ir karinė padėtis da
talkininkauja Eccles skyriui,
rius persiorganizavo ir lyg iš
prie Lenino ir Stalino teorijos rosi Rusijai pavojinga, ir ji
jo parengimuo se.
naujo užgimė.Dėka energingos
vykdymo.Rusija kaltina Vakarus
turi ieškoti priemonių tam. ati
Apylinkėje yra ir daugiau
imperializmu,nors jie nieko ne taisyti.
ir veiklios skyr.valdybos,ju
lietuvių,bet ne visi supranta
turi pasigrobą.net gi Indijai,
dama tikrai gražiai ir pavyz
i.anoma.kad greit bus įstei
sąjungos reikšmę,kiti^usirūdingai .Surengta gražios tra
pinę tik savimi ir savo reika Pakistanu! ir visai eilei sutel gta Rytų Europos Taryba.Spė
kė neprikišusoraybę,o pati Rusija jama, kad Višinskis,kuris dabar
dicinės bendros kūčios.Ruošia
lais.
padarė daugiausia teritorinių
masi iškilmingai paminėti Va
Dabar skyriaus būstinė yra
neva gydymosi tikslais lankosi
sario 16-tąją.Net vėliavos pa
14,Wye St. Coppiel,Oldham,Lancs prisijungimų ir suorganizavo ei- Čekoslovakijoje,turėjo pasita
lą
satelitinių
valstybių,kurio

kėlimu ir pasirodymu scenoje.
V.G-as
rimus su kitais satelitais.
se tvarką palaiko tik raudono
0 svarbiausias darbymetis val
Kremlius,kiek atrodo,priėjo
ji
armija.Tai
aštrus
žodžiai,
dybai, tai tikra rugiapiūtė
ir kitos išvados - kad komuniz
kuriuos oficialiai tarė Brita
šiomis dienomis,tai ruošima
mas yra labai nepopuliarus Vo
nija.
sis mūsų mylimų ir gerb.solis
kietijoje, ir jis davė įsakymą,
,
Iš paviršiaus žiUrint,Sovie bent laikinai,sustabdyti Rytų
tų koncertui,kuris įvyks Lea
tų politika darosi supainiota
mington® vasario 26. Kaip te
ir kebli.Iš vienos pusės siūlo Vokietijos sovietizacija.
ko girdėti,garbės svečių skai
Politinis žai
ma taika Ir bendradarbiavimas,
čiuje bus ir pats Leamingtono
dimas pradėtas įdomus,lauksime
iš
kitos,šmeižtai,apkaltinimiesto burmistras su ponia.
jo rezultatų.
^ąi^^^^sind^į tGaį būt,kad

liuką.Kai aš tebestovėjau atsirėmęs durų,ji pripylė
štui įvykdyti planą.Jos pinigais aš papirkau svetim
ir atitaisysianti padarytą man skriaudą.
taures skysčio ir,vieną pakėlusi prie ilga nosimi
tautį chirurgą,dariusį tetos skrodimą,ir šis paliu
Atėjo laukiamoji diena.Gražių vilčių kupinas ėjau
pridengtų lūpų,vienu ypu išgėrė.
dijęs didžiąją jos savižudybės priežastį.Tavo pirmo
iš tarnybos su gėrybėmis, su dovanomis Margaritai ir
- Geras. Seniai negėriau tokio...
ji sužadėtinė visą tai sužinojo tą patį vakarą,kai
jos motinai.Iš Vytauto prospekto pasukau pro kapi
aš tylėjau.
tave išsivedė policija.Ir nuo to vakaro ji buvo mano
nes.Padalijau tarpuvartėje sėdintiems elgetoms pfe- Pakartosiu,- pasakė ji sau ir vėl prisipylė.
pusėje.0,kad tu būtumei matąs,kaip teta Zita kankin
ningus ir išmirkusiu taku skubėjau į Sopranų gatvę.
- Gražiai gyveni. Tik teta Zita neduoda ramybės..
Tuo laiku suskambo aštrus kapinių koplytėlės varpas,
davosi,kai
tu
nutarei
vesti!
Ji
kiauras
naktis
vai

0 su ja taip pat būtum neblogai įsikūręs.Ir aš tebe
ir iš ten du vyrai išnešė nedidelį,aukštą baltą len
kščiodavo, lyg pamišusi,ir tik išaušus susivaidydavo
turėčiau šiltą vietelę. 0 dabar matai...
tų karstą.Ji sekė kunigas ir viena vienintelė mote
- Veronika,- nutraukiau jos žodžius,- už kokią sumą ir visiems veidmainiaudavo.Su tavo paveikslu ji gul ris.Aš stabtelėjau valandėlei pagerbti mirusiojo.
davo ir keldavo,glamonėdavo ir bučiuodavo.Ji gundė
tu pasakysi visą tiesą.
Tuo metu pažinau einančią paskui karstą moterį.Tai
tave turtu,nes ji buvo protinga ir žinojo,kad tik
- Tau...Už šį butelį, sėsk,susitarsime.
juo gali išlyginti jūsų amžiaus skirtumą.Tu sutrypei buvo Margarita.Kažkokios nežemiškos jėgos stumiamas
Vilties kibirkštėlės vedinas,prisėdau prie paden
pribėgau prie einančiųjų ir nusekiau paskui karstą.
jos jausmus ir norėjai pasilikti prie turto,bet
gto stalo.Pripyliau tuščią jos taurę ir dabar pama
Tą dieną mes palaidojome Margaritos motiną Verošiitai
ji
nepergyveno'
ir
mirdama
atkeršijo
tau.
čiau siaubingą jos veidą. Giliai įdubusios piktos,
Ne
ji,bet
tuj
Tu,Veronika,visa
tak
padarei,puotamsios,lyg du judrūs vabalai,akys nė sekundei nesu
Ją rado gatvėje mirtinai nusigėrusią tą patį va
liau kuprą.
stojo vietoje.Tik kai mano ranka siekė butelio pri
karą, kai ji Margaritai papasakojo tetos Zitos ker
- Aš,bet už jos pinigus.
pilti vėl,staiga iki dugno nusekusio jos stiklo,ne
- Tada už mano pinigus atitaisyk man padarytą skriau- štą,
ramios akys stabtelėjo ir sužvilgo liguista alkoho
- Čia,kapinėse,mes susipažinome,čia ir išsiskirki 
lio aistros ugnele.Pluoštas drėgnų,pražilusių plaukų dą.Pakartok visą tai Margaritai,ir aš tau sumokėsiu.
me.Aš bijau mirusiųjų keršto,- pasakė man Margarita,
buvo išsipešęs nuo keistos šukuosenos,ir kai jis daž . kiek tik nori.
kai mes abu stovėjome ties naujai supiltu Veronikos
- Chl..chi..chi.. - cyptelėjo ji spiegančiu balsu.
nai užkrisdavo jai ant akių,senė piktai,tarsi ginda
kapu.
mosi nuo musių,nupūsdavo ji šonan.Nepaprastai ilgais -Vadinasi,ir tu eini tetos Zitos pėdomis ir turiu
Ir mes išsiskyrėm.
(nori
nusipirkti
meilę!
Juk
ir
tave
nuo
Margaritos
ir suvytusiais pirštais ji siekė taurelės,ir blikčloskiria
tie
patys
dvidešimt
penkeri
metai...Juk
teta
jąs jos žvilgsnis,atitrūkęs nuo butelio,pašiepiamai
žiūrėjo į mane.Aš pajutau,kai mano kūnu vėl ėmė lai Zita tave mylėjo,bet ji buvo sena,ir tu ją atstūmei.
0 davar...
pioti kandžios skruzdės.
•Direktorius Sibas baigė savo pasakojimą.
- Senstame,pone direktoriau,- tarė ji, išpūtus! spran , - Tai jau ne tavo reikalas,- piktai nutraukiau ją,
Trys jo kortų partneriai tylėjo,tarsi bijodami sudrum
širdyje jausdamas keistą apmaudą.
gų tik ką išgerto konjako orą. - 0 dabar galime ir
sti keistą,antgamtišką kambaryje įsiviešpatavusią ty
pasikalbėti,- tęsė ji. Nesulaukusi mano atsakymo,pra -Po škto.kas įvyko,galiu Margaritos ir nevesti,
lą.
bet ji turi žinoti,kad aš nesu jos tėvas ir ne man
dėjo! - Mirdama teta Zita paliko man stambią sumą
Tą vakarą niekas nebeužsiminė apie kortas,ir jie
priklauso
mano
vardą
teršiąs
purvas,pasiteisinda

pinigų ir vienintelį prašymą - atkeršyti tau už tai,
visi paskubomis išsiskirstė po tamsoje tebeskęstanmas
pridūriau
Veronikai.
kad tu jos nesupratai ir atstūmei.nors aiškiai matei
čios niūrius DP barakus.
- Sitai padarysiu aš tau už 100 markių ir už šiame
jos^prisirišimą,meilę ir kančią. Savo paskutiniame
butelyje esantį likutį,- atsakė ji,imdama nuo stalo
Laiške ji grąsino neduosianti man ramybės,kol aš
( Šiuo antruoju pasakotoja baigiame atkarpą.
konjaką.
būsiu gyva,jei neatkeršysiu ir leisiu tau vesti ki
Netrukus pilnas "Preferansas Tamsoje" išeis
Tą vakarą mes sulygome; Veronika gavo dešimterio
tą moterį.Tuo laiku aš laukiau kūdikio nuo vieno gir
atskiru leidinėliu)
to kareivio,ir teta žinojo tai.Ji man paliko šį ker- pai, kiek prašė,ir po dviejų dienų ji atsivesianti
Margaritą.Mano akivaizdoje ji viską papasakosianti
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PA DĖKA
Gerb.literatams,Eccles sk.
chorui,loterijos platintojams
ir visiems prie bendro darbo
prisidėjuslėms,Manchesteryje
įvykusio literatūros vakaro
metu, nuoširdus ačiū!
DBLS "Scotia South"
Skyrius.

PADĖKA

Kinlochleven lietuviams,už
draugišką paramą ligoje,šir
dingai dėkoju.
Jonas Kubilius

'MINJFW1RK1Z1ICJC XJ&LIETUVIŲ NAMŲ LONDONE akcijas galima užsisakyti ir paštu!
Viena akcija kainuoja VIENĄ SVARĄ. Siųskite užsakymus ir akci
jos tuojau Jums bus pasiųstos į namus.
Skyrių Valdybos prašomos daugiau dėmesio atkreipti,kad vi
suotino Sąjungos atstovų suvažiavimo nutarimas būtų kiek galima
energingiau ir greičiau vykdomas. Primename,kad Namų akcijas
pasiųlyti ne tik nariams,bet ir visiems lietuviams, tiek nuo se
niau čia gyvehantiems,tiek naujai a t vykusi etas, yra Skyriaus Val
dybos pareiga.
Neatideliokime ir nevilkinkime!______ _______
Pranešame, ka d "Britanijos Lietuvio" pirmojo numerio jau neturime
tat prašome tuo reikalu į administraciją nesikreipti.

MIUNCHWAS Vokieti joje.ameLONDONAS.Nesenai pasibaigusic
rikiečių zonoje,suimta šeši Lie
( atkelta iš 1 pusi.)
tuvos žydai ir vienas vokietis, Lyskey tribunolo,tyrinėjusio už
tinėje
taryboje ir Vykdomame
D.B.L.S-gos Sutton
kaltinami šmugeliu auksu,brang- kyšių ėmimą apkaltintus kelis
Komitete,takiomis pat sąlygo
akmenimis,preciziniais aparatais balstybės tarnautojus,daviniai Coldfield Skyrius rengia
V
mis, kokios yra taikomos ki
TAUTOS ŠVENTĖS
ir kit.Prekės būdavo šmugeliuo- buvo paskelbti šią savaitę.Tri
tiems kraštams,esantiems po
bunolas rado kaltais Belcherį,
Minėjimą vasario 12 dieną.
jamos į Šveicariją,Italiją ir
totalitarine dominacija. Kad
Prancūziją.Iššmugeliuota prekių buv.Prekybos Ministerijos valdi
Minėjimas įvyks EVW Sutton
ši konferencija taip pat siū
už kelis milijonus dolerių.Kar- ninką ir Gibsoną,buv.Anglį jos
Park nostely. Pradžia 6 vai.,
lo
Liberalų Tarptautinei Or
Banko
direktorių.Kiti
apkaltintusu žydais^apkaltinti ir apie
pabaiga 12tą. Numatyta įvairi
100 amerikiečių karių.kurie ben- ti ministerial buvo išteisinti programa. Norintieji dalyvauti, ganizacijai (Pasaulinės Libe
dradarbiavo perveždami prekes.
iš anksto praneša skyriaus pir ralų Sąjungos) Vykdomam Komi
LONDONAS.Saldumynų norma 4
tetui,kad jis pilnai paremtų
Iki šiol jau suimta per 40 asm. savaičių periJodui,pradedant
mininkui Lekečinskui,kad būtų
Baltijos tautų atstovavimą
galima
parengti
maistą
ir
nak

sausio
30
d.,paliekama
ta
patikovo.
LONDONAS.Nuo vidurio
Europos Judėjime."
vynę.
žemės ūkio darbininkams pakelia-16 uncijų^
Panaši rezoliucija buvo prl Torpedų Paleidimo momentas iš britų greitojo torpedinio
BUKAREŠTAS.Jugoslav!joje pamas atlyginimas 4 šil.į savaitę
,
.
_ _
*
motorlaivio
imta ir dėl Ukrainos.
už 47 darbo valandų savaitę ir sireiškė maliarijos epidemija.
Vasario
12
d.
,
šeštadienį,
pasaulio
organizacijomis,kovoje
Reikia
pastebėti,kad
vasario
suteikiama viena diena ilgesnės Sveikatos organizacija kreipėsi
atostogos.Kiek mažesnio didžio į Jungtines Tautas prašydama pa Manchesteryje,St.Patricks School mėn.Briuselyje yra numatyta Eu už pavergtų tautų laisvę. Šio
salėje , ruošiamas
ropos UiljosiSąjungos) visuoti bendro komiteto ribose buvo nu
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ti. Gimimų skaičius didėja dar tautų ir žmonių išlaisvinimui,
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dalyvauja
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ja iš Anglijos neperviršija 2$, lė s Europos dalies pavergimas,
reiškiu nuoširdžią padėką •
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Pr.Kvietkauskas.
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. ttiniai iki 59m.,o moterys iki
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Tragiškai žuvus
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ir Engelsas.
PETRUI ADOMAVIČIUI,
skausmo prislėgtiems tėvams,sesei ir broliui
Puzinas 13, Butkus 12,Stepona
reiškiame gilią užuojautą.
vičius 0, Kakeranas 0,Radauskai!
E.Lavant’o Skyrius
0,
Anglijos Lietuvių Sporto Są
jungos įstatai jau paruošti ir
pašiusius KOVO žaidimą.
pasiųsti DBLS Centro Valdybai
Sausio 21 KOVAS pirmenybių
IMCA taipgi sikovojo gerai
patvirtinti.Pradėti pasikalbė
rungtynėse susitiko su vienu
ir gana atkakliai, gi savo žai jimai sudarymui Sporto Sąjungos Lietuvos Pasiuntinybė condone
prašo atsiliepti sekančius as
savo stipriausiu varžovu - Man- dimo stiliumi turi gražių gali laikinai Centro Valdybai,bet
Bujauską Kazį.Dargelį
chesterio IMCA I kom.Atsimenant mybių tapti pirmaeile krepši
išleidimui neperiodinio sporto menis!
Liudą,Naviką Juozą,Aleksandra
KOVO praleimėjimą prieš latvių nio komanada.
žurnalo, y.Steponavičius
vičių Stasį,Jurgilą Juozą,Kaza
rinktinę,Žaidžiusią už Oldham,
Rungtynės baigiamos KOVO lai
kevičių Bernardą,Kuliešių Adol
7MCA tikėjosi šiose rungtynėse mėjimu 48120 (34120) rezultatu.
fą, Rėksnį Praną,Šarkį Leoną,Ta
"susitvarkyti" su KOVU.
KOVO sudėtis - Glatkauskas 23
ra šką Alfonsą.
Jie patys,ar
Prasidėjusios rungtynės vi
kas apie juos žino,prašomi atsi
sas jų viltis sugriauna.Visą
liepti šiuo adresu rungtynių laiką žaidimą veda
Lithuanian Legation,17,Essex
KOVAS. Ypatingai gerai šį kar
Villas, London,W.8.
tą pasirodė KOVO puolimas,savo
darniais priėjimais prie krep
nu kartu Budapešte,kai 265 sva Juozas Priegauskas,gim.1896 m.
šio, bei gerais mėtymais stebi
Rostoko uoste vienas žmogus
Kelmės para p.,1927m.išvykus iš
no žiūrovus,jau ne pirmą kartą kasdien stovėdavo valandų valan rų sunkumo ponia Rosa Rokaczsi Radviliškio į Brazil! ją. dabar
įstrigo
vonioje.
das prie krantinės ir žiūrėdavo
gyvenąs Vila Prudente,Quinta
į jūrą.Pagaliau vieną dieną ru
da
Palmeira.Rua Nove,
Vienoje
Anglijos
apygardoje
— --------------- 5.- S.Pausas komendantas,pritrūkęs kan
lo,Brazil, pa ieško 1urč inską Viktrybės, priėjo prie jo ir paklau viena našlė padavė teisman kepė' torą
ir Butkų Edvardą,gyvenan
ją,nuostolių atlyginimui,kurie ‘
sė ką jis čia darąs.
čius kur tai Anglį joje.Taip pat
- Laukiu laivų,kurie turėtų at gavosi dėl įstrigusio gerklėje prašo saTo giminaičius ir kitur
vežti iš Sovietų Rusijos javus, segtuko,bevalgant pyragaitį.Po gyvenančius atsiliepti.________
16 metų byla pagaliau buvo iš
atsakė vokietis.
spręsta jos naūdai.Ji gavo 500 Lietuvaitės! Kad neslėgtų vie
Rusas juokdamasis paplojo
svarų už nuostolius ir pusę by numos rūpesčiai,atsiliepkite
per petį stovinčiam vokiečiui
los išlaidų,kurios siekė 3000sv ja unikaičiui 30 metų.Sunaikin
ir pasakė!
sim rūpesčius sukūrę lietuvišką
- Veltui tu čia žiūri į jūrą.
Henry Būtierini valgant pus šeimą.Rašyti - J.Card 2731,
Geriau pažiūrėk į šios dienos
Laikraščius ką jie naujo rašo, ryčius savo virtuvėje (Florido Castlemans Hostel,Twyford,Kiln
je, USA),didelis apvalus plūkiąs Green, Berks.
ko verta būtų laukti.
perlindąs per sieną,perplovė
Ieškau Ldaukait;į Joną iš Kybarper pušų stalą ir išlindo per
tių.bei kitus pažįstamus.RaŠytiPolicija,gaisrininkai,du dak priešingą sieną.Plūkiąs buvo
nutrūkęs
nuo šalia esančio fab- I®-i.Kunitskas, 102,Portugal St.
tarai,vandentiekio mechanikas
j_______
Glasgow C.5. Scotland.
ir lituotojas buvo iššaukti vie- riko mašinos
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Adolfas Kamarauskas,Block K.
Room 39,Chace Hostel,Coventry,
prašo atsiliepti Vincą Lukevičių,atvykusį anglįjon.
Lietuvaitėsl Jau nuo seno Angli
jos užkampy gyvena lietuviai
mua,gudr>s
šeši, nors jie š a tanūs
t gudrus ir
turtingi,vistiek Jaučias nelai
mių j:
’ Ir tu
mingi.Nors mergaičių
jie
ri, bet vistiek į savas žiūri.
Suinteresuotos lietuvaitės ne
delsdamos rašykit žemiau pažy
mėtu adresu - Lithuanian sec
tion, Y.M.C.A.Hostel.
Llanvihangel Crucorney,Nr.Aber
gavenny, Mon •
Prašome atsiliepti pažįstamus
ir gimines iš Ariogalos.Stasė
ir Zofija Andraitytės, Blackwell Con.Home,Nr.Bromsgrave,
Worcs.
Stasys Tumosa,gyv.Ravensburg,
Herren str.41.French zone,Ger
many, ieško Podžiūno ir dukros,
kilusių iš Vilkaviškio ap.Bud
rio ir sūnaus Adolfo.kil.iš ten
pat.______________________________
Paieškomas Kantrimas,išvykęs į
Angliją 19.5.1947.Pranešti Sąjungos Centrui,2,London Mews,
London St.London,W2.

