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Tautos gyvastingumas nėra 
taip lengvai pažeidžiamas,kaip 
paskiro žmogaus. Gyva ir atkak 
liai siekianti laisvės tauta 
visad gali būti tikra,kad jos 
siekimai,jei tik nesustotos 
ryžto,bus pasiekti.

Kaip vienas gražiausių pa
vyzdžių,- mūsų kaimynai - lat
vių tauta.

Ilgus šimtmečius latviai 
neturėjo progos išeiti į savi
tų,- nepriklausomų gyvenimų, 
bet jų garbei reikia pasakyti, 
jie niekad nebuvo nustoję siek 
ti jos*

žiloji senovė byloja apie 
latvių nuolatines pastangas 
išsivaduoti iš kalavijuočių 
jungo,apie sukilimus ir kovas.

Likimas jiems buvo žiaures- 
.s,nei Lietuvai,kuri Viduram-

Lai dzivo Latvija -Tegyvuoja Latvijai
Bet likimas nebuvo palankus. 

Neleido ilgai žengti pažangos 
ir tobulėjimo keliu. Atsirado 
pasaulyje jėga, kuri panoro (0, 
gyvenimo ironijai) irgi "lais
vės" vardan,atnešti vargų, aša
ras ir pančius.

Nuo 1940 metų esame bendro 
1 i kimo draugai.Esame skaudžiai 
pažeistos tiesos gyvi liudinin
kai, esame vėl kovotojai už lai
svę ir nepriklausomybę savų 
kraštų.

Šios brangios latviams šven
tės proga,siunčiame jiems gra
žiausius linkėjimus ištverti 

naująjį likimo bandymų, kad dar 
labiau užsigrūdinus kovo j e, vėl 
suspindėtų skaisti Laisvės 
Žvaigždė laisvoje latvių žemė
je’.

Tegyvuoja ilgus amžius lat
vių tauta,tenepalūžta jų va
lia sunkiose kovose ir teatei
na jiems,taip laukiamoji,išsi
vadavimo valanda.

Nežinojimas ar sukia valia?
Šiuo metu Anglijos laikraš

čiai pilni aprašymų apie nepap
rastų bylų,kuri prasidėjo prieš 
dvi savaites ir,męnoma,tęsis 
dar ilgokų laikų.Šios bylos 
pilnas aprašymas užimtų išti
sus tomus ir todėl labai sunku 
duoti jos trumpų santraūkų.Ten
ka pasitenkinti tik labai ben
drais bruožais.

Gal bUtų galima teigti,jog 
šis laikraštis niekad netalpin
damas jokių kriminalinių įvy
kių, turėtų ir čia praeiti ne
girdomis, bet iš kitos pusės, 
sis įvykis yra pamokantis ir 
ryškiai parodo demokratinės 
sistemos akylumų bei nesibijo
jimų paskelbti,kad ir aukštų 
valdininkų,sauvalės ar nesąži
ningumo.Diktatūrose tokie įvy
kiai,paprastai,nutrinami ir 
visuomenė nieko apie tai neži
no .

xJLais turėjo savo stiprių ir 
gerai organizuotų valstybę. 
Bet ir šios sunkios sąlygos 
nepalaužė jų ir 1918 metais 
lapkričio 24 dienų tos pastan
gos, galų gale,buvo apvainikuo

ja pergale - Latvija pasis
kelbė nepriklausoma valstybe!

Ilgai Lauktoji laisvė,ku
riai pasiekti buvo sudėta tiek 
aukų,atėjo. Ji atnešė latviams 
gražių laimėjimų tiek kultū
ros, tiek ekonominėje srityje. 
Ir jaunoji valstybė gražiai 
suklestėjo.

LIETUVA NORI IŠLIKTI
Lietuviai nepraranda ryžio ir valios

Galimybė dalyvauti Lietuvai 
Vakarų Unijos rengiamoje tarp
tautinėje parodoje Londone pa
aiškėjo labai vėlai, vos vienų 
savaitę prieš parodos atidary
mų, bet ryžto ir organizacijos 
dėka,Lietuvos skyrelis buvo pa
rengtas ir pateisino dėtus lū

kesčius,- neabejotinai yra vi
sos parodos Lankomis asla vie
ta .

Lietuva dalyvauja kartu su 
kitomis Baltijos valstybėmis- 
Estija ir Latvija ir turi ats
kirų skyrių.(Tai vienintelės 
valstybės iš už geležinės už
dangos) .

Parodos skyriaus fone sto-

kultūringai įrengtas,yra ryš
kus įrodymas,kad Lietuva nori 
išlikti gyva tarp kultūringų 
pasaulio tautų,nori ir siekia 
laisvės ir tik laisvės.

Prieš rūmus (Lower Regent 
St.Piccadilly Circus) iškabin
tos visų tautų,dalyvaujančių 
parodoje,vėliavos.Čia matome 
Didž.Britanijos,Belgijos,Olan-

Atlanto paktas ir Sovietų Sąjunga
Prancūzija nesutaria su JAV ir D. Britanija

Palyginus, ši savaitė praė
jo ramiai ir net Berlyno klau
simu jautėsi šioks toks atoslū
gis.Kiek toks optimizmas yra 
oateisinamas,paaiškės sekančių 
elių savaičių laike.

Kaip ir buvo tikėtasi,Bri
tanija, JAV ir Prancūzija nei
giamai atsakė į Dr.Evatto ir 
Lie notą,kurioje didžiosios 
valstybės buvo kviečiamos tuo
jau pradėti pasitarimus Berly
no klausimu.Vakarų valstybės 
ažymėjo.kad jos tebesilaiko 
savo seno nusistaty mo-neiti 
į jdbkias derybas tol, tol nebus 
nuimta Berlynui blokada.Jos 
jau turėjusios pakankamai pro
gų derėtis su Rusija ir visos 
derybos ir pastangos vis bai
gdavosi niekais,todėl ir šiuo 
metu Vakarai manų,kad bent ko
kios naujos derybos nieko tei
giamo negalinčios duoti.

Dabar viskas priklauso nuo 
Rusijos.ji darys Berlyne, 
kaip rutultos klausimų toliau.

Gi rusai,į ankščiau minėtą 
notą,atsakė teigiamai.Jie pa
žymėjo sutinką su notos išva
džiojimais dėl reikalingumo 
naujų pasitarimų,bet visai nu
tylėjo apie Berlyno blokadą..

Dr.Bramuglia,Saugumo Tary
bos pirmininkas,ir toliau ti
ria Berlyno klausimų tikėdamas 
kad galima surasti bendroji 
formulė,kuri įgalintų susodin
ti susiginčijusius partnerius 
prie bendro stalo.

Rusijos pasiūlymas sumažin
ti 5 didžiųjų valstybių gin
kluotas pajėgas trečdaliu.buvo

JTO atmestas.Pilnatis priėmė 
rezoliucija,kuria sudaroma ko
misija studijavimui ginklų ga
mybos sumažinimui ir aiškini
mui galimybių įvesti tarptau
tinę kontrolę...

Ruhro krašto klausimu pasi
reiškė nesutarimas tarp JAV- 
Britani jos ir Prancūzijos.JAV 
manančios,kad Ruhro kraštas 
turįs būti grąžintas Vokieti
jai. Aišku, pavojaus akivaizdoje 
JAV ir Britanija norėtų maty
ti stiprėjančius vokiečius,ku
rie, eventualiai,galėtų būti pa
jėgūs sąjungininkai prieš ru
sus.Tuo tarpu Prancū.zija ser- 
fa rimtais negalavimais ir,al

ku, bent šiuo metu negali būti 
užskaityta,kaip rimtas Europos 
saugumui ramstis.Marshallis, 
prieš išvykdamas į JAV,turėjo 
ilgesnį pasitarimų su Prancū
zijos vadovaujančiais politi
kais.Kol kas šis klausimas lie
ka be aiškaus sprendimo.

Darbas Atlanto Paktui suda
ryti prasidėjo Vašingtone.Tarp 
JAV vyriausybės ir Britanijos, 
Prancūzijos,Kanados ir Benelux 
kraštų ambasadorių eina pasi
tarimai. Kol bus sudarytas pak
to projektas,kol jis bus kong
reso priimtas,turės nemažai 
laiko praeiti,todėl nesitiki
ma, kad jis galėtų būti pasira- 
’Sytas ankščiau,kaip kitų metų 
gegužės 3d.

Dėl Atlanto pairto rusai ke
lia didelį aliarmų.Jie šaukia, 
kad tai esąs kapitalistų aiš
kus noras apsupti "taikingųją" 
Rusiją. ..

klausimas lie-

Pavojinga laukti per ilgai
Vienas iš opiausių uždavi

nių, su kuriuo prezidentas Tru- 
manas susidūrė grįžęs iš atos
togų, yra Kinijos klausimas.

Nežiūrint vyriausybės kariuc 
menės laimėjimų prie Suchow,pa
dėtis la ikona 
slog,kritiška 
dar Išgelbėti 1 
tis skubių ir i 
skubių žygių.

Komunistų a 
gerai organizuota ir apginkluo
ta, turi nemažų pritarimų iš 
gyventojų pusės,kurie ilgame
čio toro yra nuvarginti Ir te
trokšta talkos.GI komunistai 
jiems žada aukso kalnus,aišku, 
jiems žadėti juk nieko nekai-

labai rimta,tie- 
ir,aišku,norint 
Kiniją,tenka in
gai net labai

tmija yra stipri

nuoja,o apie 
bus laiko gi

na
• pa

vi trys statulos,vaizduojančios 
Esti ją,Latvijų ir Lietuvų.Jos 
laiko tautines vėliavas,kurios

kalbėti, kai jie užimsiu valdžią nusvyra ant nuožulnios plokš- 
Kbmunistai užėmę Mandžiuriją, turnos,kurioje išdėstyti ekspo- 

dabar grąso sostinei Nanking— natai — tautiniai rankdarbiai 
lit rPri 1 ei dži , irnfl Netiki ngss lėlės, drožiniai, lėkštės.dėžu-

ekspo-

gali kristi,nes vyriausybės 
armija šiuo metu yra visai de
moralizuota, ir be ilgesnio po-

Lygial užsįenio stebėtojai, 
taip ir pats Cank-Kai-Sekas 
pareiškė, lead be skubios JAV 
pagalbos Kinija žlugs.Jis yra 
pasiuntęs prezidentui Trinariui 
speclalų-lalšto,jo tarinys nė
ra skelbiamas.Bet manoma,lead 
jame Cank-Kai-Sekas prašo 
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ths, audiniai, knygos ir propa
gandinė Iitėratūra, kuri dali
nama veltui gausiems parodos 
lankytojams.

Parodos lankytojus žavi lie
tuviški meno dirbiniai (p.Dau
noro nuosęprybė) ir budinti lie
tuvaitė turi nemažai darbo be- 
teikiant paaiškinimus.

Netenka nei kalbėti,kad šio
ji paroda yra labai svarbi Lie
tuvos vardo ir jos nelaimės 
bei kovų dėl laisvės propaga
vimui.Sis skyrius,skoningai ir

dijos.Danijos.Norvegijos.Pran- 
sūzijos,Austrijos,Sveicari jos, 
Airijos, Lietuvos .Es
tijos ir Latvijos vėliavas.

įdomu pažymėti,kad šiandien 
pirpą kartų po aštuonių metų 
suplevėsavo lietuviškoji tris
palvė viešose iškilmėse.

Pačių parodų globoja ir jų 
atidarė p.ff.Churchillis šm. 
lapkričio 17 d.(atidaryta bus 
iki U.3od.Lankona kasdien nuo 
10,3o iki 6 v.v.,išskynus 
sekmadienius.)

Paroda, susidomėjimas yra 
nemažas, lankyto jų visad yra 
pilna salė.Parodai vieta yra 
dėkinga,nes randasi centre, 
kur nuolat vyksta didelis ju
dėjimas. Pa žymė tina ir gera 
rėkiama. (ks)

Šioji korupcijos byla pra
sidėjo, kai Price,vienos dide
lės krautuvės direktorius,jau
sdamas kad yra įpainiojamas į 
nešvarų biznį,pranešė Scotland 
Yardui apie tai.Scot.Yardas 
tuojau pranešė atitinkamiems 
ministerlams.Policija surinko 
daugiau žinių ir paaiškėjojad 
reikalas yra rimtas-bylon įvel
ta aukštų valstybės pareigūnų. 
Premjeras Attlee pasiūlė Par
lamentui sudaryti specialių 
komi sijų-Tribunolų,kuris tų 
reikalų ištirtų.Parlamentas 
tam pritarė ir paskyrė Tribu
nolų, kurį įgaliojo išaiškinti!
1. Kodėl Prekybos minis teris 
sustabdė pradėtų bylų prieš 
Shermans Pools (futbolo lote
rijos firma),kuriai buvo duo
tas per didelis kontingentas 
popieriaus.
2. Kįek tiesos yra tvirtinime, 
kad Prekybos ministerija yra
dųvusi leidimus tam tikriems 
asmenims importuoti neleisti
nas mašinas.
3.Ištirti ar valstybės tarnau
tojai nusikalto korupcija tais 
ir kitais atvėjais.

į Tribunolą paskirti trys 
žymūs teisėjai.Tribunolo tiks
las yra ištirti reikalą,© ne 
teisti.Jei paaiškėtų,kad šio
je byloje paliestieji asmenys 
yra kalti,tada pries juos bus 
užvesta kriminalinė byla.

Atidaromoje kalboje Vyr.Val
stybės Notaras H.Shawcross pa
žymėjo, kad jis ir vyriausybė 
duos visą pagalbų Tribunolui 
surasti tiesų.Britų administra
cija yra garsi savo sąžiningu
mu ir bent koks kyšininkavimas 
negali būti toleruojamas.

Iš Trfcbunolo apklausinėjimų 
paaiškėjo,kad byloje figūruoja 
keli ministerial ir kiti aukšti 
tarnauto jai .Minimi-Prekybos 
ministerio parlamentinis sekrt. 
Belcher.įtariamas ėmęs kyšius. 
Finansų min.sekrt.G.Hali ir 
Cross.Tačiau svarbiausias as
muo byloje yra Sidney Stanley, 
kuris yra žinomas penkiomis pa
vardėmis (viena iš jų..Solomon 
Wulkan) ir apbe kurį visas šis 
voratinklis sūkasi.Stanley yra 
svetimšalis,kilęs iš Lenkijos, 
kuris jau prieš karų buvo tei
smo nubaustas ištrėmimu,bet iš
sisuko. .Sakoma, kad jis esąs 
labai artimuose santykiuose sa 
Belcher ir kitais vyriausybės 
bei biznio asmenimis, ir galįs 
savo pažintimis labai daug ką 
padaryti.Jis žadėdamas "tarpi
ninkauti" įvairiems 1 ei rUmama 
gauti, imdavo stambius kyšius, 
neva,turėdamas papirkti Belcherį 
ir kitus.Stanley gyvenąs liuk
susiniame bute ir švaistosi pi
nigais .

Šiuo metu eina liudininkų 
apklausinėjimas.J&u apklausti 
Sherman (futbolo loterijos sa
vininkas) , Beibers,Harris,Seff. 
Visi jie yra surišti su šia by- 
la-nešvariu bizniu.Jie priesai
ką davė su kepurėmis,pagal žy
dų religijos reikalavimų.

Kol kas dar nėra jokio spren- 
dinįo,manoma,kad jis tegalės bū
ti ne anksčiau Doros savaičių.

Paskutinės aktualijos
Prancūzija tebegyvena netik

rumo ir streikų ženkle.
Vos pasibaigė angliakasių 

streikas,dokų darbininkai,ko
munistų suagituoti,buvo paskel
bę visuotiną streikų.Vyriausy
bė ėmė griežtų priemonių.Ka
riuomenei buvo įsakyta užimti 
Diunkircheno miwte^kur buvo 
užsibarikadavę 800 darbini nkų. 
Miestą kariuomenė užėmė be au- 
kų.Mazesnių streikų buvo ir 
kitur,vietomis prieita prie 
susidūrimų tarp streikuojan
čių ir policijos. Parlamente 
vyriausybė pareikalavo plates
nių teisių kovai su streikinin
kais ir sabotuotojais.Vid.r.m. 
Moch smarkiai apkaltino komin- 
formą,kuris kišasi į Prancūzi
jos vidaus reikalas.Laike de
batų parlamente,premjeras Que- 
uille irgi apkaltino kai kariuos 
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Ar tafpolitinis atoslūgis? Lietuvos
EUROPA ir AZIJA

Rašo- St .Kuzminskas < KARIUOMENE
Vis dar prisimename Church!- 

lio kalbą,pasakytą spalio 9 d. 
konservatorių partijos kongre
se. Kalbos pagrinde buvo S.Rusi+ 
ja,- gręsanti sunaikinti seną 
kultūrą ir civilizaciją. Jis 
skatino imtis priemonių prieš 
šią grėsmę,panaudojant atomi
nės bombos pirmenybę,kurią tu
ri Amerika.Jis ragino paskubė
ti,nes greit gali būti per vė
lu. .

Si kalba sujaudino visą pa
saulį, ji diskutuojama dar ir 
šiandien. Po šios kalbos,ilgai 
netrukus,sekė kita kalba, kurią 
labai mažai kas tepastebėjo. 
Tačiau.mano manymu, ji verta 
nemažesnio dėmesio.Čia turiu 
mintyj® kalba dabartinio Diž 
Britanijos užsienių reik.min. 
Bevino.Ji verta dėmesio jau 
vien todcl.kad ją pasakė val
stybės vyras,kuris yra valdž
ioje, kuris, taip sakant,turi 
galimybę ir titulą valstybi
niai politikai vadovauti.

Nusivylęs ilgai užsitęsusio 
mis derybomis su S.Rusi ja dėl 
Berlyno ir išklausęs "kapita
listiniam pasauliui eilę grą- 
sinančių kalbų iš Višinskio 
JTO suvažiavime,Bevinas grįžo 
Londonan ir mažame,kokia tai 
proga suvažiavusių pramoninin
kų susirinkime pasakė kalbą. 
Pina pasisakydamas dėl jos, 
paduosiu kalbos svarbesnes iš
traukas!

"Aš nesijaudinu dėl nepasise 
kimų tariantis su S.Rusija.Jei 
aš negaliu susitarti,tai man 
kyla klausimas!argi aš negaliu 
gyventi kaimyniškai .Lai kaimy
nas gyvena savo darže,o aš sa
vo.Bet aišku, jei kaimynas .su
galvos kęsintis į mano daržą, 
tai lai jis neužsirūstina jei 
aš ginsi uosi.0 šiam tikslui 
reikai Inga,kad ir aš būčiau 
tiek pat pajėgus,kaip ir mano 
kaimynas.Čia reikia ieškoti 
naujų kelių pasaulio lygsvarai 
išlaikyti.Tas kelias turėtų 
eiti per Belgiją,Prancūziją, 
Olandiją,Centr.Rytus(Siriją, 
Palestiną,Iraką,Turikiją,Per
si ją) Pakis taną, Indi ją,Pietų 
Afrika ir Pietų-Rytų Aziją. 
Sukūrus tokią sąjungą,taikę 

falima būtų užtikrinti šimtme- 
iams ir istorikai atžymėtų tai 

kaip viena svarbiausių Britani
jos istorijos laikotarių..

Aš jau nekalbėsiu apie tai 
kaip turėčiau įvertinti šią 
kalbą,kaipo lietuvis.Bet tai 
irgi būtų klaidingas vertini
mas,nes Bevinas turėjo mintyj 
Europos,© gal net tik vien Bri
tanijos .reikalus,© ne Lietuos.

Pasistengsiu būti europie
čiu.Pažiūrėkime ką jį žada Eu
ropai.

Baltijos valstybėms,Suomi- 
j ai,Lenki jai,Bekoslovaki ja i, 
Centr.Europai, Balkanams ir 1/3 
Vokietijos ji žada šimtmetiną 
vergiją ir tautų išnaikinimą. 
Kitaip sakant,nuo Europos da
lies, su virš 100 milijonų eu
ropiečiu, atsisakoma jie nu- 

( nukelta į 3 pusi.)

1918 metais lapkričio 23 d. 
Vilniuje buvo pasirašytas akt
as, atgaivinąs Lietuvos ginkluo-1 . 
tąsias pajėgas - kariuomenę.

Šiandien žvelgiame į šią 
susikaupę ir sbrangią šventą

Lietuvos karys sargyboje prie

Lygiai kaip tada nedaug te- 
uiito entuziastų,kurie šventai 
tikėjo tautos valia prisikelti, 

.’.ai ir šiandien pergyvename 
;čias valandas,neretas su bai 
sekdami įvykių pletojimasį. 
Žiloji mūsų senovė byloja 

mums apie lietuvio ryžtin
gumą ir atkaklumą,lygiai 
apie jo narsumą bei pasi
šventimą tarnauto savo tau
tai, ginti ją nuo išorės 
priešų. Laisvės laimė ir 
džiaugsmas,nors ir šimtme
tį su viršum slopintas, 
lietuvio širdyje nemirė, 
išliko skaisčiai gyvas ir 
1918 metų rudenį parodė 
nustebusiam pasauliui, 
kad ir maža,blogai ginkl
uota ir neparengta kovai 
kariuomenė gali atlikti 
didžius uždavinius,kada 
jos dvasia yra stipri,ka
da ji žino ko nori Ir 
siekia. 

Laiko 
dien mus 
ti aiškų 
mą - tik

ŽUVŪSIIMS UŽ LIETUVOS LAISVI
--------- PAMINKLAS KAUNE -------------

1948.XI.25

Tokia jau lemtis, kad lietu
viui teko ir tenka grumtis už 
teisę gyventi savoje žemėje. 
Kovos atkaklumas banguoja,čia 
jis toks stiprus,kad momentais 
išrodo beatsidurianti tauta 
ant bedugnės krašto,čia vėl 
kovų našta palengvėja.Bet jų 
grandis nenutrūksta,ji eina 
visu Lietuvos istorijos laiku.

Sunkių kovų yra pakėlusi 
Lietuvos kariuomenė,lygiai 
kaip ir šiandien,ir visad po 

fūsčių dienų ateidavo ir lai
mės dienos. Tikime ir dabar, 
kad ateis laisvės ir laimėji
mo dienai 

SiandiŠiandien visi esame kovojan
tieji, vieni ten-tėvynėje,kiti 
čia,-tremtyje.Bet ateis ir 
toji valanda,kada visi jungsi- 
mės bendrai kovai,bendrom gre
tom ir šventai tikėdami savo 
kovos teisingumu laimėsime 
Lietuvai,mūsų tėvynei,laisvą.

Šventai tikime,kad kariuo
menės gretos dar kartą sujungs 
mus laisvės žygiui,kad 

LIETUVOS SOSTINĖJE VILNIUJ 
vfel suplevėsuotų mūsų ugninė 
Vytis ir trispalvė!

perspektyva šian- 
įgajlina pasidary- 
ir tikrą sprendi- 
Lietuvos kariuo

menė suteikė galimybę su
daryti laisvą ir nepriklau
somą Lietuvą.

Be kariuomenės,be tų 
kilnių aukų ir pasišventi
mo mes niekad nebūtame iš
vydę laisvės šviesos ir 
niekuomet mums nebūtų te
ką pergyventi nepriklauso
mo gyvenimo laimės.

_________ _____ _ Laisvės kovoms pasibaigus, 
Gedimino kalno pilies,Vilniųje^ūsų kariuomenė grįžusi taikos

sirūpiną,akivaizdoje mūsų Šių 
dienų ginkluotųjų pajėgų - did
vyriškai besikaunančių su ne
palyginamai stipresniu priešu- 
raudonuoju okupantu.

Kova,taip kaip ir tada,mūsų 
jaunos respublikos pakilimo va
landoje, eina žūti ar būti.

meto gyvenimui,nepamiršo vieno 
labai svarbaus dalyko,būtino 
tautai gyventi,- kad tik susi
pratęs, kultūringas ir sveikas 
tautos narys yra naudingas ir 
pajėgus apsaugoti laisvą ir 
ginti tai,ką gynė per amžius 
jo bočiai su tokiu atkaklumu.

Kariuomenė per 20 nepriklau-

šono gyvenimo metų buvo toji 
graži tėvynės meilės mokykla, 
kuri šiandien vertai gali di
džiuotis savo darbo vaisiais-_ 
kovojančia tautos dalimi.

Gaila,kad mūsų ginkluotos 
pajėgos negynė tos laisvės ne
laimės metu 1940 metais.Bet 
čia ne kariuomenės kaltė,čia 
kaltė tų,kurie galėjo ir tu
rėjo įsakymo teisę,bet jos 
nepanaudojo.Ras ateitis kalti
ninkus ir jie atsakys už sa
vo šiaudadūšiškumą piieš tau
tos teismą,gi mes sekdami tau
tos dvasinę būseną,šių dienų 
pavergtoje Lietuvoje.su vertu 
pasididžiavimu galime laukti 
iSsipildymo valandos - tauta 
nemirs,nes yra širdžių ją my
linčių labiau nei save,nei sa
vo gyvybę!

Kraujas suka istorijos ratą 
ir tauta galinti ir turinti ryž 
to duoti tam negailestingam is
torijos ratui kraujo, pilnai tu
ri teisę į laisvą gyvenimą ir 

ateitį.

Lietuvos karys

į

S. PRAPUOLENYTĖ

BROLIAMS

LIETUVOS KARO INVALIDU SUVAŽIAVIMO PRIZIDITMAS
------------------------- KARO MUZIEJUJE ----------------------------
(Sėdi atskirai) S.Stanaitis,Karo Invalidų S-gos Pirmink. 
Prezidiume-iš kairės i, dešiną- Bartusevičius, Volodka, 
J.Viliušis,Susirinkimo Pirmininkas, A.Sereika,pirmas su
žeistas laisvės kovų invalidas ir Pr.Butkus.

Matau jus sutemų nakty paskendusiuos miškuos. 
Be spindulio šviesos,be akimirkos ramumo — 
Kietai suspaustus rankose plieno ginklus 
Ir veidus panašaus plieninio ryžtingumo.
Matau retėjančias,retėjančias gretas,
Be baimės sveikinančias mirti, - 
Už laisvą numylėtos Tėviškės brangios. 
Kad broliai neprarastų viltį.

Matau jus sutemų nakty paskendusiuos miškuos 
Toks juodas rūpėstys visur dėl jūs' likimo 
Ir mintys - sunkūs akmenys jūs' guoly, 
Bet kas drąsus nepavydėtų jums pasirinkimo1
0, Tėviške,išugdžiusi tokius vaikus 1
0, Broliai,- mes vadinamės jų broliai... 
Kokiu žodžiu pasveikins anie mus.
Kai grįšime vėlai,kai grįšime atgal nameliai

S A V A N A11DIS MIL ZIN A S
Kiekvieną pavakarį grįžę iš mokyklos vaikai 

eidavo žaisti į Milžino sodą.
Tai buvo,didelis, puikus sodas, ąjpsiklojęs švelnia 

žalia veja.Sen bei ten iš vejos stiebėsi gražios kaip 
žvaigždės gėlės,ir ten augo dvylika persikų,kurie pa
vasarį apsibardavo gležnučiais,rausvais ir kaip per
las žiedais,o rudenį nešdavo brangių vaisių.Paukščiai 
sutūpdavo ant šakų ir čiulbėdavo taip skaidriai,kad 

vosi žaidę ir klausydavo jų. 
laimingi čia! - jie krykštavo vieni ki-

vaikai liaudavosi žaidi
- Kokie mes ! „

tiems.
Vieną dieną grįžo Milžinas.Jis buvo išvykęs aplan

kyti savo draugo,Kornvali jos žmogėdros,ir pas jį iš
buvo septynerits metus.Pasibaigus septyneriems metams, 
jis pasakė visa,ką turėjo pasakyti,nes jo kalba buvo 
ribota,ir pasiryžo grįžti savojon pilin.Atvykęs jis 
rado vaikus bežaidžiančius jo sode.
- Ką jūs čia darote,- jis suriko šiurkščiu balsu,ir 

vaikai išbėgiojo.
— Mano sodas yra mano sodas,- sakė Milžinas,-kiek

vienas tai gali suprasti,ir aš jame niekam neleisiu 
žaisti.- Ir jis aptvėrė jį aukšta siena ir prikalė 
ten lentą su užrašu! "įsibrovėliai bus baudžiami." 

Jis buvo labai savanaudiškas Milžinas.
Vargšai vaikai dabar nebeturėjo kar žaisti.Jie ban

dė žaisti ant vieškelio,bet vieškelis buvo labai dul
kėtas ir pilnas kietų akmenų,ir jie nemėgo jo.Po pa
mokų jie vaikštinėdavo aukštuoju pasieniu ir kalbėda
vosi apie gražųjį sodą viduj.
- Kokie laimingi mes ten buvome,- jie sakė vieni ki

ti ems.
Atėjo pavasaris ir visame krašte pasirodė mažų 

žiedų ir mažų paukštelių.Tiktai savanaudžio Milžino 
sode dar tebebuvo žiema.Paukščiai nesiteikė čiulbė
ti, kai jame nebuvo veikų,ir medžiai užmiršo žydėti. 
Kartą vieną graži gėlė iškišo galvą iš vejos,bet kai 
pamatė užrašą,jai tiek pagailo vaikų,jofe ji vėl su
lindo žemėn ir nuėjo miegoti.Vieninteliai svečiai,ku
rie jautėsi pa tenkinti,buvo Sniegas ir Šarma.
- Pavasaris pamiršo šį sodą,- jie šūkavo,- tokiu 

būdu mes čia galėsime gyventi ištisus metus.
Sniegas apklojo veją savo plačiu baltu apsiaustu 

ir Šarma nutaškė medžius baltu sidabru.Paskui jiedu 
pasikvietė Siaurį Vėją gyventi su jais,ir jis atėjo. 
Jis buvo susisupęs kailiais ir kiaurą dieną dūko po 
sodą,nusvaidė nuo stogų kaminus.

U ■ .

OSCAR WILDE

- Smagi čia vieta,- jis sakė,- mes turime pasikvies
ti Krušą - ir Kruša atėjo.Kasdien po tris valandas
ji birbino į pilies stogą,kol suaižė didesnę čerpių 
dalį,o paskui suko ir suko ratu po sodą kiek pajėgė 
greičiau.Ji buvo apsivilkusi pilkai ir jos alsavimas 
buvo kaip ledas.
- Nesupranta,kodėl Pavasaris taip vėlinąs!,- stebė

josi Savanaudis Milžinas,atsisėdęs prie lango ir žiū
rėdamas laukan į savo šaltą,baltą sodą, - manau, kad 
oras netrukus pasikeis.

Bet Pavasaris visai neatėjo.Vasara irgi neatėjo. 
Ruduo dovanojo auksinių vaisių visiems sodams,bet 
Milžino sodui nedavė nė vieno.
- Jis per daug savanaudiškas,- jis sakė.Ir todėl 

ten visuomet buvo Žiema,ir Siaurys Vėjas,ir Kruša,ir 
Šarma ir Sniegas šoko sutartinį medžių šakose.

Vieną dieną Milžinas,tebegulėdamas lovoje, išgirdo 
jaukią muziką.Ji taip švelniai skambėjo jo ausims, 
jog jis pamanė,kad pro šalį ėjo karaliaus muzikantai. 
Iš tikrųjų gi tai buvo tik maža žiemenėlė,švilpenanti 
už jo lango,bet tiek laiko buvo praėję,kaip jis be
girdėjo čiulbantį paukštį savo sode,jog jam tai atro
dė gražiausia pasauly muzika.Tada Kruša liovėsi siau
tusi virš jo galvos,ir Siaurys Vėjas nustojo dūkęs, 
pro tarplangius jis pajuto malonų kvapą.
- Man rodosi,kad pagaliau atėjo Pavasaris,- sakė Mil 

žinąs,ir iššokęs iš lovos pažvelgė laukan.
Ir ką jis pamatė.
Jis išvydo nuostabiausį reginį.Pro nedidelį sie

nos plyšį vaikai buvo sulindę į sodą ir susėdę ant 
medžių šakų.Ant kiekvienos šakos,kuria jis tik matė, 
sėdėjo mažas vaikutis.Medžiai buvo tokie laimingi, 
vėl sugrįžus vaikams,jog apsidengė žiedais ir tykiai 
siūbavo sąyo šakas virš vaikučių galvų.Paukščiai lak
stė aplink ir džiaugsmingai čiulbėjo,ir gėlės pakė- 
lusios galvas nuo žalios vejos,juokėsi.Tai buvo pui
kus reginys;tik viename sodo kampe tebebuvo žiema. 
Tai buvo nuošaliausias sodo kampas,ir jame stovėjo 
mažas berniukas.Jis buvo toks mažas,jog negalėjo pa-

siekti medžio šakos,jis vaikSfinėjo aplink karčiai 
verk dainas.Vargšas medis dar tebebuvo apdengtas šar
ma ir sniegu,o Siaurys Vėjas dar tebesiautė ir tebe- 
siblaškė jo viršūnėje.
- Lipk šen,berniuk,- sakė Medis ir palenkė savo ša

kas kiek begalėdamas žemiau;bet berniukas buvo per 
daug mažas.

Ir Milžino širdis tai pamačius siiminkšt.ėjo!
- Koks savanaudis aš buvau! - jis tarė- dabar aš su 

pranta,kodėl Pavasaris nenorėjo čia ateiti.Aš įkel
siu į medžio viršūnę tą mažą berniuką ir paskui nu
griausiu sieną;mano sodas bus visados ir visados vai 
kams žaisti. - Jis tikrai gailėjosi,ką buvo padaręs.

Ir jis nusileido laiptais.tyliai atidarė prieki
nes duris ir išėjo į sodą.Bet vaikai jį pamatę taip 
išsigando,jog visi išbėgiojo;sode vėl pasidarė žie
ma 
tiek pilnos ašarų,jog jis nebematė ateinančio Milži
no .Milžinas vogčia atsitojo už jo,švelniai paėmė jį 
ant rankų ir įkėlė į medį.Medis tuoj pražydo,ir pau
kščiai atlėkė ir,sutūpę ant šakų,ėmė giedoti;mažasis 
berniukas ištiesė abi rankutes,apkabino jomis Milži
no kaklą ir pabučiavo jį.Ir kiti vaikai pamatę,kad 
Milžinas jau nebepiktas,subėgo atgal į sodą,o su jais 
atėjo ir Pavasaris.
- Dabar,vaikai,sodas yra jūsų,- pasakė Milžinas ir, 

paėmęs didelį kirvį,išgriovė siena.Žmonės,dvyliktą 
valandą eidami į turgų,užtiko Milžiną bežaidžiantį 
su vaikais gražiausiame sode,kokį jie kada buvo matę.

Ištisą dieną jie žaidė,o vakare atėjo jie prie Mil 
žino pasakyti jam sudiev.
- Bet kur gi yra jūsų mažasis draugas,- jis paklausi 

-berniukąs,kurį aš įkėliau į medį. - Milžinas jį my
lėjo už vis labiau.nes jis jį buvo pabučiavęs.

sigando,jog _ . _____
.Tiktai mažas berniukas neišbėgo,nes jo akys buvo

- Nežinome,- atsakė vaikai; - jie: išėjo.
- Jūs turite jam pasakyti,kad jis ateitų rytoj,-sa

kė Milžinas.Bet vaikai atsakę jog nežiną kur jis gy
vena ir niekad ankščiau jo nėra matę,ir Milžinas la-> 
bai nuliūdo.

Kiekvieną pavakarį,pasibaigus pamokoms,vaikai 
eidavo žaisti su Milžinu.Bet mažojo berniuko,kurį Mi 
žinąs buvo pamilęs,niekuomet nebesimatė.

Milžinas buvo labai meilus visiems vaikams,tačiau 
jis ilgėjosi savo pirmojo mažojo draugo ir dažnai ka 
bėdavo apie jį.
- Kaip aš norėčiau jį pamatyti! -jis sakydavo.

Praėjo daug metų,ir Milžinas labai paseno ir su-

at-

2

Lietuvoje.su


1948.XI.25

STROPŪS MŪSŲ VYRAI

(noru.
fe GMVBUKhO

iUDELEY. Vos mėnuo Laiko, kai 
šioje Įvairiatautinėje stovyk
loje pradėjo gyventi BDLS sky
rius .Padaryti du susirinkimai, 
■psvarstytos galimybės veikl
iai, nusistatytos gairės ir šiuo 
lėtu prasideda jų Įgyvendini- 
sas.Visi nariai susimokėjo so
lidarumo mokestį,kiekvienas 
rra užsisakęs "Britanijos Lie
tuvį", kiti net po du egzemplio- 
riušt Nepamirštama ir kita lie
tuviškoji spauda.Planuojama 
jauti patalpas,kad galima bū
tų įrengti poilsio ir laisva
laikio praleidimui gražią lie
tuvišką seklyčią. Skyrius nė
ra gausus,- 10 narių,bet savo 
vieningumu ir užsidegimu dar
bui reiškiasi gražiai.Skyriaus 
valdybą sudaro - pirmininkas 
Ir sekretorius Bal.Brazdžion1s, 
tasininkas-A.Petrauskas. Reviz. 
Comisija- J.Ivanauskas ir A.Pu- 
tce.

Buvo galvota surengti ben- 
iras Kūčias, bet nuo to teko at
sisakyti .Numatoma bendrai su
tikti Naujuosius Metus.Turėsi
ąs trumpą programėlę.

Gyvenimo sąlygos nėra pavy- 
iėtinos - seni barakai.Visi 
iirbame žemės ūkyje, tik du lie
tuviai dirba stovyklos perso- 
lale - Putce vertėju ir Ivanau
skas virtuvėje. Su direktorium 
santykiai geri.

Svarstėme ir Sąjungos namų 
ikcijų įsigijimo klausimą.Visi 
ryžtamės prisidėti prie

Dirbama prie kariuomenės 
sandėlių.Darbai labai Įvairūs 
ir nesunkūs.Šeštadieniai ir 
sekmadieniai-poilsio dienos. 
Stovykloje yra skaitykla,par
duotuvė, įigoninė, koplyčia ir 
salė s. Saukiami susirinkimai, 
ruošiami koncertąi,minėjimai, 
anglų kalbos kursai,stalo te
nisas it t.t. Veikia stovyklos 
gerbūvio taryba,sudaryta iš 
visų tautybių atstovų.Rūpina
masi kultūrine veikla,sportk 
bei gerinimu gyvenimo sąlygų.

Bisterio miestelin nueina- 
ijja į kiną, bažnyčią, krautuves. 
Čia geras susisiekimas su 0x- 
fordu autobusais.

Neskaitant pilno išlaikymo, 
gauname Į rankas £3.o.L.

įvairios tautybės turi sa
vo organizacijų skyrius.Taipgi 
ir mes lietuviai,šm.spalio m. 
įsteigėme DBLS skyrių.Turime 
23 narius.Išrinkta valdyba - 
>irmininkas Z.Orvidas, sekr- 
V.Mikalonis ir ižd.-V.Jonušas. 
Rev.Komigija-pirm.P.Butvilą, 
eekrt-J.Spakauskas ir narys 
S.Podvisockas.

Artimiausioje ateityje nu
matoma visiems užsiprenumeruo
ti "Br.Lietuvį" ir pirkti ak
cijas Sąjungos namams įsigyti.

Z.Rašonis

Pirmojo literatūrinio vakaro 
Londone proga,literatai apsi
lanką "Britanijos Lietuvio” 
redakeijon.Sėdi (iš kairės Į 
dešiną) S.Prapuolenytė.St.
Kaulėnienė. (stovi) F.Nevera- 
vičius,S.Laucius,R.Spalis ir 
Centrinio skyriaus pirminin
kas P.Mašalaitis.

TAUTOS FONDUI

MANCHESTER!O NAUJIENOS

VĖL SUSITELKSIU E-

Artėja laikas,kada visi ti
kintieji susitelkia,rengdamie
si Kūdikėlio Kristaus gimimui. 
Gyvendami svetimame krašte,tie
sa, nepastebėsime nei išvidinio, 
nei išorinio susitelkimo.Tačiau 
be abejo,prisiminsime...

Lietuvoje tuo metu nutilda
vo linksma šokių muzika; anks
tybais sekmadienio rytmečiais 
važiuodavo tolimiausių kaimų 
žmonės rarotų; visi stengdavo
si parengti savo sielas Kūdi
kėlio atėjimui...

Didmiesčių triukšmas,nenu
tylą muzikos garsai,linksmi po
būviai gaubs mūsų adventą čia. 
Tačiau ir didžiausio triukšmo 
supamas žmogus gali susitelkti, 
susimąstyti,vidine tyla pasi
džiaugti.

Garsus prancūzų ;
Antoine de Saint-Ex

,.¥131
_____ _ io 

rajaus,kiek išgalės leis.
Nesvarbu,kad esame negausūs, 

juk kiekvienas grūdas yra bran
dus.

Balys Svalia

BICESTER (Oxon)
Atstu 12 mylią nuo 0x- 

fordo ir apie 1 myl.nuo Bices
ter miestelio,Graven Hill pa
pėdėje rugsėjo m$n.įsikūrė nau
ji WVW stovykla.Čia suvažiavo 

j 800 EVW iš Įvairių susil- 
liKvidavusių pereinamųjų sto
vyklų, gi daugiausia iš Bedhamp- 
tono.Yra lenkų,jugoslavų,ukra
iniečių ir kitų,o taipgi ir 
pabaltieSių-latvių apie 70,es
tų-?, gi lietuvių 27.

Gyvename skardiniuose bara- 
kuose-”bačkose" po 6-10 žmonių. 
Lietuviai užima tris barakus. 
Kuro kiek nori,apšvietimas ge
ras .Maistas neblogas.Stovyklos 
komendantas anglas karys,gi 
jam talkininkauja tarnautojai 
iŠ pačių EVW.

MANCHESTER!© LIETUVIŲ 
KLUBAS

( Lithuanian Social Club ) 
ADRESAS

±53,Rochdale Road, 
Manchester -9 

(Įėjimas iš Norton St.)Iš 
miesto,nuo Cannon St.,pa
siekiamas autobusais 17, 
17x ar 63 (bilietas kaštuo
ja 1 peną).

ManchesterSo Lietuvių Klubas 
jau iš prieškarinių laikų turi 
kelių šimtų tomų bibliotekėlę. 
Dalis knygų yra žuvusi,bet li
kusios,padaugėjus čia lietuvių, 
susilaukė gausios skaitytojų 
šeimos.Jau kuris laikas tą bib
lioteką tvarko Juozas Lėkys. 
Iki šiol knygos būdavo išduo
damos skaityti nemokamai,© da
bar bus imamas mažas mokestis, 
nes norima sudaryti šiek tiek 
lėšų naujoms knygoms užsisaky
ti Įr Įrišti.

Čia,kaip ir visur,maža lie
tuvių teprenumeruoja laikraš
čius, o dar rečiau tenuperka 
knygą,susidurdami su tais vi
sais sunkumais,kuriuos reikia 
nugalėti,norint parsigabenti 
lietugiškos spaudos.Tai turė
dami galvoje.manchesteriečiai  
pakvietė bibliotekos vedėją 
Juozą LėkĮ pasiimti spaudos 
platintojo darbą (jo adresas- 
Juozas Lėkys, 453,Rochdale Rd. 
Manchester 9,Lithuanain Social 
Club).Dabar tik bus mėginama 
sueiti Į sąlytį su laikraščių 
ir knygų leidyklomis,o vietos 
ir apylinkės lietuviai turės 
nemaža patogumų,be jokio var
go per platintoją galėdami už
sisakyti visą spaudą.

Eccles Lietuviai išsirinko 
naują Sąjungos skyriaus valdy
bą, senajai pasitraukus. Į nau
jąją valdybą išrinkti - pirm. 
B.Klimas,sekr-A.Mikalauskas ir 
ižd.- G.Gladkauskas.Naujojoje 
valdyboje matyti nemaža entu
ziazmo ir pasiryžimo.Jos pir
mininkas, vykdydamas spaudos 
prenumeravimosi akciją,per vie
ną dieną surinko net 12*"Brit. 
Lietuvio" naujų prenumeratorių!

(k

p.V.Moklickaitė...........£.l.o.o.
DBLS Wootton skyr.............£.8.11.0
(iš jų-p.p.K.Čeponis £1.,E.Bar
tai nas, J. Bulkšas, S. Stanevičius, 
J.Sabulis po 10/-) 
DBLS Harrowbeer sk 
p.A.Paukštys.............
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DBL3 Centrinis skyr 
p.A.Paukštys................  
p.P.ZaJankauskas... 
p.L.Tribinevičius.. 
p.V.Petraitis............ 
p.K.Butkus..................... .  
p.E.Lauraitis............. .

.£.2.15.0

.£ -10.o

,£.12.12.o
,£.l.o.o.
£.1.0.0.
£.3.0.0.
£.— 10.o.
£.1.0.0.
£.2.o.o.

Vienas lietuvis,Prancūzijos 
pilietis,šiomis dienomis bu
vo sulaikytas anglų muitinin
kų, kurie pas JĮ rado paslėpta 
£477 ir 1.000 frankų.Pinigai 
norėta Įgabenti Į Angliją spe
kuliaciniais tikslais.Po ke
lių dienų išlaikymo kalėjime, 
minėtas asmuo buvo nubaustas 
£200 baudos ir konfiskuoti vi
si rastieji pinigai.Teisėjas 
pareiškė,kad už tokĮ priešva
li utinio Įstatymo pažeidimą 
kaltinamasis turėjęs sulaukti 
kur kas aštresnės bausmės,bet 
teismas atsižvelgė Į tai,kad 
nuslkaltusis yra tarnavąs są
jungininkų kariuomenėje (Pran- 
euzijos) 6 metus ir nėra bu
vęs barastas.Sumokėjęs nustaty 
tą baudą,Jis buvo ištremtas 
iš Anglijos.

PUIKUS PASIRODYMAS

Garsus prancūzų rašytojas 
Antoine de Saint-Exupery labai 
gražiai rašo apie tylą žmogaus 
viduje!

"Širdies tylėjimas.Pojūčių 
tylėjimas.Išvidinis žodžių ty
lėjimas, nes gera yra susirasti 
Dievą,kuris yra tylėjimas am
žinybėje.Juk viskas jau pasa
kyta, viskas atlikta."

"Dievo tylėjimas,kaip gany- 
’ tojo- sapnas,nes nėra saldesnio 

sapno už ŠĮ sapną,nors atrody- 
, tų,kad kažin kas grąsia avelė- 
įms.kai nėra nei ganyto jo,nei 
i kaimenės...0 kas galėtų jas 
išskirti,vieną po kitos,po žvai
gždėmis, kai visa pasidąrė tik 
tylėjimu,vilnone tyla.”

”0 Viešpatie! Kai laikai iš
sipildys ir pradėsi rinkti vi
sų savo sutvėrimų derlių,suteik 
kad plepios žmonių giminės aki-j

vaizdoje atidarytum didelius 
savo amži nojn sandelio vartus 
ir kad atimtum iš mūsų klausi
mus, kaip gydomos ligos.

...0 iškalbingasis! Kiek 
nelaimių atnešė žmpnėms tie 
klausimai!

”Papaikqs yra tas,kuris lau
kia Dievo atsakymo.Jeigu tave 
priims,jeigu pagydis,tai,be 
abejo,padarys nubraukdamas sa
vo delnu tavo klausimus, kaip 
karštĮ nuo kaktos.Taip yra.

"Kaipradėsi rinkti savo der
lių, Vičspatie, plačiai atidępryk 
vartus ir Įvesk mus ten,kur 
niekam Jau nebus atsakinėjama, 
nes nėra atsakymo,tik palaimos 
pilnatvė,kuri yra tarp klausi
nėjimų ir veido,išreiškiančio 
paskutinę tiesą.

"Tylėjimas - uostas laivui. 
Tylėjimas Dlevuje - visų laivų 
uostas...

Artėja susitelkimo laikas.
Nors aplink bus triukšminga 

ir muzikos garsai nenutils,- 
gera bus susitelkti ir tyloje 
atpažinti uostą,Į kurĮ ieško 
irisų žemės tremtinių laiveliai 
kelio.

PAMALDOS

apylinkės lietuviams išpažin
tis ir šv.Mišios gruodžio 4d.
11 vai.____________________
BRADFORD St.Ann*s bažnyčioje 
vietos ir apylinkės lietuviams 
šv.Mišios gruodžio 5d.12 vai.

EUROPA IR AZIJA ( atkelta iš 2 pusi.)

nenko.Jis nebega Įėjo daugiau žaisti;jis sėdėdavo kė
dėj, žiūrėdamas Į žaidžiančius vaikus,ir džiaugėsi sa
vo sodu.
- Aš turiu daug gražių gėlių,- jis sakydavo,- bet 

vaikai yra už vis gražiausios gėlės.
Vieną žtaos rytą apsirengdamas jis pažvelgė Į ku

ką.Jis dabar jau neberūgojo ant žiemos,nes jis žino
jo,kad tai buvo tik miegąs Pavasaris ir kad gėlės te
bėra gyvos.

Staiga jis ėmė trinti akis iš nustebimo ir žiūrė
jo, žiurėjo.Tai tikrai buvo nuostabus reginys.Nuoša
liausiame sodo kampe buvo vienas medis visas apsiden
gęs gražiais baltais žiedais.Jo šakos buvo visos auk
sinės, ir ant jų kabojo sidabriniai vaisiai,apačioje 
stovėjo mažas berniukas,kurį jis buvo pamilęs.

Džiaugsmingai Milžinas nusileido laptafs Į sodą. 
Jis skubėjo veja ir prisiartino prie vaikučio.Ir pri
ėjus visai arti.jo veidas paraudo pykčiu,ir jis rik
telėjo!
- Kas drĮso tave sužeisti!— Nes vaiko abiejuose del

nuose buvo vinių žaizdų žymės,ir vinių žymės buvo jo 
mažose kojytėse.
- Kas išdrĮso tave sužeisti!- šaukė Milžinas,-sakyk 

aan,kad aš galėčiau paėmęs savo didĮjĮ kardą JĮ užmušt.
- Ne! - atsakė vaikutis,- tai yra Meilės žai

zdos.
- Kas tu esi,- paklausė Milžinas,ir keistas išgąs

tis apglobė JĮ,ir Jis atsiklaupė prieš maža JĮ vai- 
kuftĮ.

Ir vaikutis šypsojosi Milžinui,jis tarė jam!
- Tu leidai man kartą žaisti savo sode,šiandien tu 

ateisi Į mano sodą,kuris vadinasi Rojus.
Ir kai tą popietĮ vaikai subėgo Į sodą,Jie rado 

Milžiną gulintį po medžiu nebegyvą,visą apdengtą 
baltais žiedais.

(iš anglų kalbos vertė Miltinis)

b.).

š PAVOJINGA LAUKTI PER ILGAI (atkelta iš 1 pusi.) 
kubios paramos ginklais ir 
>inigais,kad galėtų bent kiek 
>a taisyti pašlijusius finan
sus. Trumanas gavęs laišką, 
;uojau pasikvietė MarshallĮ 
š Europos,kad kartu su Juo 
ipsvarstyti pa dėtį.Pasitari- 
luose dalyvauja ir karini ai 
imerikiečiu vadai .Amerikai ai--

šku.kad Kinijos reikalas nė
ra vien jų vidaus gyvenimo rei
kalas, bet paliečia visą Aziją. 
Taigi,nuo šio sprendimo pri
klausys ne vien Kinijos Li
kimas, bet iš viso visos Azi
jos. Jei Amerika,dėl kokių no
rs motyvų,nutartų atsisakyti 
nuo paramos Kinijai,jos liki-

Jei kada kalbame apie tin
kamą reprezentaciją ir vykusiur 
meninius pasirodymus,tai vaka
ras Queen Mary sakėje lapkri
čio 18 d. buvo kaip vienas to
kių, tikrai gražiai nuteikęs vi
są buvusią salėje publiką,ku
rios daugumą sudarė anglai ir 
Įvairiausių tautų,pradedant eu
ropiečiais ir baigiant tolima 
Azi Ja,reprezentantai.

Vakaro programa buvo labai 
Įvairi,turėjo pasirodymus dau
gelis tautybių,bet didžioji da
lis programos teko išpildyti 
lietuviams ir kas maloniausia- 
gražiai buvo išpildyta.

Su maloniu nusistebėjimu 
sekėme tobulai atliktus tauti
nius šokius.Tikrai maža žodžių 
išreikšti tam jausmui,kai te
ko matyti taip gražiai pareng- : 
tus ir taip gražiai išpildytus [ 
šokius.Reikia Įvertinti ir pa
dėkoti visiems šokėjams už tą 
pasišventimą ir darbą,kurio, 
aišku,buvo pareikalauta nema
žai, lygiai tenka dėkoti ir va
dovams p.Al.Leichmanui ir p.P. 
Mockutei už taip gražiai paren
gtus šokius. Garbė pasišventė
liams, kurie taip tinkamai rep
rezentuoja Lietuvos vardą!

Labai gaila,kad dėl laiko 
stokos,tik trumpai tegalėjo pa
sirodyti mūsų dainos meno ats
tovai, vadovaujami p.V.Mamaičio. 
Vien tik oktetas tesuskubo su
dainuoti dvi dainas,kurios ir
gi buvo publikos šiltai sutik
to s. GI choras,kuris buvo atvy
kęs ir laukė pasirodyti eilės, 
gaila,nebepasirodė.

Reikia linkėti,kad ir atel- : 
tyje panašiuose parengimuose 
bUtų pasirodomą taip,kaip matė-. 
me Queen Mary salėje.

braukiami iš žemėlapio,kaip 
nebuvę.

Na,o kas gi siūloma likusiai 
iEuropai.su apie 200 milijonų 
i žmoni ų. Jiems siūloma atsigręž
ti Į Aziją. Kaip ir pats Bevi- 
inas sako,šios,jo planu kuria
mos naujos galybės centras tu
rėtų būti Indijos vandenynas 
įir centrinė rytų sritis.
i Tai kas gi lieka pačiai Eu- 
iropai.jos 2.000 metų kurtai 
Ikuitūrai ir civilizacijai,jei 
įl/3 Europos paliekame stovyk
lauti koncentracijos stovyklo
je už geležinės uždangos,© li- 
įkusieji 2/3 prijungiasai Azijai. 
(Sakau ir pabrėžiu-"prijungiami” 
Meskime tik žvilgsnĮ Į žemėla- 
JpĮ,palyginkime milžiniškus Azi- 
ijos plotus su Europos likučiais 
arba Azijos milijardinĮ gyven
tojų skaičių su Europos milijo
nais ir pamatysime kas prie ko 

! Jungiama..Keistokai atrodytų,
■ jeigu mes,lietuviai,nevilties 
įpagauti pradėtume guostis, jog 
ne Rusija prijungė Lietuvą,o 
^Lietuva Sov.Rusi ją.Taip ir čia-
■ ar ne šaukimasis Azijos pagal
bos nevilties valandoje...

Suprantama,Bevinas mano jog 
ir tokiu atvėju vadovaujanti

Aktualijos
( atkelta iš 1 pusi.) 

komunistus parlamentarus už 
kurstymą dezertyruoti karius, ( 
jei kiltų karas su Rusija.Spė-' 
Jansa, kad vyriausybė gali imtis 
žygių, kai kuriuos iš jų areš
tuodama ir patraukdama į tei
smo atsakomybę.Parlamento de
batai yra labai karšti.Pasi
baigus debatams,bus balsuoja
mas vyriausybei pasitikėjimo 
klausimas.

MRP(progresyvių katalikų) 
parti ja,kuri smarkiai pralai
mėjo per praėjusius rinkimus 
(de Gaulles naudai).nutarė pa
silikti vyriausybėje,atsižvel
giant į labai sunkią ir pavo
jingą krašto padėtį.

mas tuo bus nulemtas ir komu
nizmui bus atidaryti vartai 
Azij's užvaldymui.

TOKIJO. Ryšyje su karo nu
sikaltėlių teismu Japonijoje, 
kur buvo nubausti mirties bau
sme 7 politikai ir generolai, 
buvo pasklydą gandai,kad atsi
statydins Japonijos imperato
rius.Šiomis dienomis tie gan
dai oficialiai buvo paneigti.

MADRIDAS . Gen .F ranco t urė- 
Jo pasikalbėjimą su "NEWSWEEK" 
korespoadentu,kuriam pareiškė, 
kad jau prieš metus laiko Pran
cūzijos Gen.Stabas užklausė 
Ispanijos generolų.ar galimo 
karo atvėju Prancūzijos armi
ja galės pereiti per Ispaniją, 
kad persikeltų Į šiaurė s Af- 
riką.Franco Įgaliojęs pareikę- 
ti prancūzams,kad moėerys ir 
vaikai galėss laisvai perei
ti per Ispaniją,o vyrai turės 
likti Prancūzijoje ir ginti 
savo tėvynę.

New YOHKAS.Kosenkina aplei-
io llgopinę

jolė liks Europai,pirmoj eilėj 
as asmeniškai esu linkęs tuo 

labai stipriai suabejoti.O Jei
gu jau kalbėti,kad šis planas 
turėtų likti šimtmečiams,tai 
Europos bet koks vaidmuo virs
tų tik miražu Arabijos dykumose.

Pasiklausykime tik,ką pasa
kė Pandit Nerhu,grĮžęs namo iš 
Londono,po Dominijų konferen
cijos, pasiklausęs šios Bevino 
ir kitų kalbų.Indijos 400 mili
jonų (t.y.dvigubai daugiau nei 
likusioj Eurėpoj!)tautai jis 
pasakė! "Europos vaidmuo pasau
lyje baigiasi,mes turime ruoš
tis užimti jos vietą!

Tas tik patvirtina tai,ką 
aš noriu pasakyti! Jeigu Bevi- 
nas savo kalboje išryškinęs 
.planą JĮ ir vykdys,tai tas rei
kš tiktai visuotiną Europos 
likvidaci ją.

Taigi,pastačius sau klausi
mą - ar gali Europa gyventi 
šalia Sov.Rusijos,jeigu ne su 
ja. Tenka atsakyti,- ne!

Be to nenorėčiau praleisti 
progos atkreipti dėmesĮ Į dar 
vieną labai svarbų reikalą.

Ne vienas Bevinas.bet beveik 
kiekvienas valstybės vyras šio
je geeležinės uždangos pusėje 
stato sau panašų klausimą ir 
mėgina pasitenkinti neva sura
dęs teigiamą atsakymą.

Dabar jau žinome kodėl ir 
Trumanas netaip jau senai buvo 
besumanąs siųsti specialų pa- 
siuntinĮ Vinsoną Į Maskvą.Jam 
buvo norėta pavesti nuodugniai 
išsišiškinti.ar Stalinas tik
rai mano,kad komunizmas nega
li gyventi šalia kapitalisti
nių valstybių,kaip kad skelbia 
Lenino doktrina..Tai būtų štu- 
ka,jeigu Stalinas,nugėręs lašą, 
pasakytų..."da čto vy galubčil, 
davė j pacelujemsia i budim žit 
kak lučšije druzja"(ką tu čia 
kalbi,mielasis,duok pasibučiuo
sime ir gyvensime kaip geriau
si draugai)...Bet.pasimatymas 
neĮvyko.nes tam pasipriešino 
MarshaIiis.

Kaip ten bebūtų buvę,visi 
šie valstybės vyrai šioj gele
žinės uždangos pusėj daro vie
ną milžinišką klaidą (jie pa
našias klaidas darė ir nacio- 
nalsocializmo Įsigalėjimo lai
kais)! jie vis dar negali su
prasti,kad Sov.Rusi ja (irgi 
komunizmas apskritai) yra di
naminė, o ne statinė jėga,kaip 
kad jie norėtų. Tuo noriu pa
sakyti, kad komunizmas tuojau 
nustotų savo gaivinančios jė
gos, jei Jis neturėtų ekspansi
nių siekimų,o liktų patenkintu 
vien savyje.Jis būtinai turi 
žygiuoti,veržtis,arba nuolatos 
ruoštis žygiui tam,kad patei
sinus save. Ir šiuo metu jis 
tik laukia savo siekimų tai- 
kininko-Įnagio,- atominės bom
bos išradimo. Kokios gi būtų 
to viso pasėkos.Šiuo reikalu 
jau daug rimtų mokslininkų yra 
pasisaką ir nebėra jokio rei
kalo spėlioti kas būtų.

Ir tikra,tuo keliu nužygiuo
sime, Jei pamiršime ką pasakė 
Churchillls.

Laiko liko nedaug.

3

iEuropai.su


BUDAPEŠTAS.Vengri jos liau
dies teismas pasmerkė mirti už : 
šnipinėjimą ir veiklą juodojoj 
biržoj buv.ministrą Kaire ir buv.prezidento Tildy žentą Vikt.
Csornoky.

PARYZIUS.Prancūzijos kariuo
menės daliniai užėmė Diunkirko 
uostą,kur streikuojantieji t.uo
sto darbininkai buvo užsibari
kadavę. V.R.M.Moch, kalbėdamas 
Parlamente,apkaltino Rusiją ir 
jos satelitus už finansavimą 
paskutinio ęrancūzijos anglia
kasių streiko.Jis pareiškė,kad 
iš anapus geležinės uždangos 

buvo pasiųsta 260 tūkst.svarų 
angliakasių streikui remti.

DUBLINAS.Airi jos parlamen
tas priėmė "Airijos respubli
kos įstatymą",kuriuo Airija no
ri nutraukti paskutinius ry
šius su Britanijos karūna.

LONDONAS Britani jos parla
mentas priėmė "Geležies ir pl‘ 
no pramonės nacionalizacijos 
įstatymą” 373 balsais,prieš211 

VAŠINGTONAS. Oficialiai pas
kelbta,kad 1.000 jūros pėsti
ninkų išvyko į Kiniją.

PARYŽIUS. Gen de Gaulle pa- 
reiškė.kad jis paėmęs valdžią 
nepripažins dabartinės Vakarų 
Sąjungos gynybos plano,kuris 
patikėjo Prancūzijos gynimą 
neprancūzui."Tą dieną,kai Pran 
cūzija grįš prie normalaus re
žimo, ji nepripažins tokių su
tvarkymų" .0 anglo-amerikieči ų 
planą grąžinti Ruhro kraštą 
Vokietijai pavadino kaip "grės 
mingiausią sprendimą XX amž".

ATĖNAI .Sophouli ui sudarius 
naują Graikijos koalicinę vy
riausybę, populistų partijoje 
įvyko skylimas.Mažai tėra vil
ties naujai vyriausybei gauti 
pasitikėjimą parlamente.Ameri
kiečių nuomone,graikų kariuo
menė tik tada įgaus jėgą,kada 
bus tvirta ir pastovi vyriau
sybė. Spėjama,kad gali būti pa
kviestas gen.Papagos sudaryti 

"karo diktatūros"vyriausybę.
VAŠINGTONAS.Clark.kuris lan-

kėši Kinijoje ir tarėsi su Ciant nerius, tai ir žinios tos pačioj
Kai-Seku bei kitais kinų ir 

amerikiečių kariniais,diploma
tiniais ir finansiniais vado
vais, padarė pranešimą Senato 
komitetui.Jis pažymėjo,kad Ki
nijai išgelbėti reikia tuoj pa
siųsti ginklų,lėktuvų ir apran
gos.Kinų kariuomenei,panašiai 
kaip Graikijoje,turi būti pas
kirti kariniai patarėjai.

Marshall!s išvyko iš Pary
žiaus į Vašingtoną ir turės 
svarbų pasitarimą su preziden
tu Trumanu.Paskutinieji prane
šimai iš Kinijos apie naciona
listų laimėjimus prie Suchow 
duos laiko Vašingtonu! apsisp
ręsti dėl pagalbos.

OSLO. Nobelio Taikos premi
ja šiais metais niekam nebus 
įteikta.

BRIUSKl-TS.Spaako vadovauja
mas Belgijos min.kabinėtas at
sistatydino .Vyriausybė buvo kri 
tikuo jama, kad sušvelnino dviem1,1ILUU JCUHO f CX1U OUOVCALLAUV VA V J- \ 
belgam,pasmerktiems mirties bat-»Į 
sme už karo nusikaltimus, bausme i '*

LONDONAS.Britų darbo parti
jos gensekrt.Morgan Phillips 
padarė pareiškimą dėl teismo 
procesų prieš socialistus rytų 
Europeje.Lenki joje aocialistų- 
partijos gensekt.K.Pužak ir ki
ti 5 draugai nubausti kalėjimu, 
Lygiai tas pat Bulgari joje.Vi
same pasaulyje komunistai skai
to socialdemokratus savo mir
tinais priešais.Phillips pažy
mi, kad šios bylos yra paskuti
nis perspėjimas mums visiems. 
Mūsų žiniom!s,Lietuvos -Social
demokratų partija keliais at- 
vėjais pastarųjų metų bėgyje 
nurodinėjo Britų darbo parti
jai, kad sovietiškų-komunistiš- 
kų darbų pasėkoje praktiškai 
visa trijų milijonų lietuvių 
tauta kenčia kalėjimą.

LONDONAS. Taikai pasiekti 
neužtenka pacifizmo.Neapgalvo- 
tas paeifizmas gali net padi
dinti karo pavojų.Taikai grą- 
soma abiesns atvėjais, ir kai 
Raudonojoj aikštėj,Maskvoje, 
vyksta gigantiški karo jėgų 
paradai,ir kai Trafalgar aik
štė je,Londone, vyksta komunistų 
keliamos taikos demonstracijos 
Taip rašo žinomas Britų savt. 
"Observer".Kokiomis sąlygomis 
galėtų būti susitarta su Rusi
ja .Taika su Rusija negalima 
vien nusileidžiant jos imperia 
lizmui.Rusija turi atitraukti 
savo armijas į senus rubežius. 
Ji turi atsisakyti nuo pilie
tinio ir ekonominio sabotažo, 
kuris yra varomas jos penktos 
kolonos,ir svarbiausia ji tu
ri sutikti su tarptautine ato
minės energijos kontrole.Ir 
kol ji atsisako nuo šių reika
lavimų- pa saulis neišvengiamai 
rieda į karą.Ir jokios mūsų 
viltys ir maldos negali sus
tabdyti šio riedėjimo.

DB1S Coventry sk.nariui 
y p.JUOZUI BARZEVIČIUI 
« ir - 
y p.ALDUTEI JANČIAUSKAITEI, 
(i sukūrusiems lietuvišką šei-S 
S mos židinį, nuoširdžiai svei-fi 
Jukiname linkėdami tyrios šei-^

St

*4 žaus' gyvenimo. S
(t COVENTRY SK. VALDYBA*
« ir NARIAI «k M _ ,_ __ _ __ _ -_ _____—M

Žvilgsnis už geležinės uždangos
Apie dabartinį Lietuvos gyvenimą
KURIA. LINKME VEIKIA

KATRAS.Oficialiai paskelbta, (ii-x-iauic xxurLauuxu. vyvios sex1 
kad išsiskyrė su savo žmona Egi] kmyninės laimės ir ilgo.gra- 
to karalius Farukas.Karališko

ji šeima turėjo tris dukteris, 
gi Egipto konstitucija,sosto 
paveldėtojų tegali būti sūnus.

Turimas informsvi jas iš Lietu
vos papildant išvadom iš tary
binės spaudos,galima konstatuo
ti režimo akciją sustiprėjus 
prieš_ūkininkus ir prieš mokyk
las. Ūkininkai,tariamieji buo
žės, smarkia u apkraujami mokes
čiais ir pyliavom.Neišsimokan
čių skaičius kyla.Nepajėgian
tieji pyliavų ir mokesčių iš- 

pfifsimokėti.kai kurie nori stoti 
į kolchozus.Jei pereitais me
tais Suvalkijoje buvo vienas 
kolchozas ir tas pats partiza
nų bu-ro sunaikintas, tai’šiemet 
jau minimi kolchozai prie Sas
navos , S .Kalvari jos, Li ubą vo.

Daug smarkesniu tempu einą 
kitoj pusėj Nemuno.Vienoje Sla’ 
lių aps.sukurti per 3o kolcho
zų, suvarant į juos daugiau nei 
900 ūkininkų.

Tarybinė spauda ir ankščiau
skundėsi,kad komunizmas ir kom-Jurbarko komunalinio ūkio sky- 

- rių,sakydamas,kad miestas bai
giąs griūti,o vokiečių sudegin
tų namų vietoje įrengti klom
bai ir aikštelės”.Taigi, užkliu
vo "savikritika".Redakcija pas
tebi, kad tokiem "dėdėm" nebus 
(leista niekur daugiau pasiro
dyti .

"Tiesa" 48.9,18,-Kybartuo- 
. se dar nėra elektros........

VALYMAS KONKREČIOM PAVARDEI

jaunuoliai mokykloje neturi pa
sisekimo. Vis buvo skundžiamasi 
"na c ionaIi zmo-kleri kali zmo" 
stipria įtaka mokini am.Pasku
tiniuoju metu sovietinė admi
nistracija imasi griežtesnių 
represijų,nesitenkinant vien 
jodine propaganda.Pastatytas 
Žiugždos vietoje Niunka tenka 
priimti kaip užsimojimas vyk
dyti mokyklose valymą aklu už
sispyrimu.

Tarybinė spauda visai supa
našinta su rusiškąja."Tiesa" 
padaryta to paties formato,to 
paties laužymo.žinios dedamos 
tose pačiose vietose,© jeigu 
pataikai tos pačios dienos nu- 

ir toj pačioj vietoj.Skirtumas 
tik-kad žodžiai lietuviški.Ar 
ilgam..Latvijoj jau svarstomas 
įvedimas rusų kalbos,kaip dės
tomosios į pradžios mokyklas.

Ligi šiol tarybinė spauda 
triumfaliai skelbdavo didžiu
lius leidžiamų knygų tiražus. 
Tai būdavo daugiausia politi- 
nė-agitacinė literatūra.Iš tie
sioginių šaltinių žinom,kad 
žmonės ir šitų tarybinių kny
gų ir laikraščių neskaito.Da
bar staiga partija sualiarma- 
vo šitą reiškinį ir apkaltino 
platintojus-esą jie slepia kny
gas, neduoda jos pasiilgusiam 
valstiečiui...

Organizuojamos "knygnešių 
brigados",kurių nariai turi 
$ T'J.FJ. : ----------- ---  ■ ■■ -T- ■ •=■—:

Lapkričio 27 d.šeštadienį, 
MANCHESTERIO

' g lietuviai ruošia Lietuvos ka- 
riuomenės šventės minėjimą.

''..Minėjimas sujungiamas su spor 
W tininkų VAKARU ir

įvyks Blackley Instituto salė 
Minėjimo aktas pradedamas

5 vai.vakare, 
to bus programa - dainos 

ir tautiniai šokiai.
7,3o vai.pradedami šokiai.

Bus ir bufetas su gėrimais 
i r užkandži ai s.

J

$

VAKARO vieta iš Victoria auto 
bosų stoties pasiekiama auto
busais 17, 17x ir 63.

LAIMI
Lapkričio 11 d.lietuvių "KOVAS" 
žaidė krepšinio rungtynes su 
YMCA II.Rungtynes laimėjo lie
tuviai L4'.42( 9124) .KOVO sudeė- 
tyje žaidė ir taškų pelnė - 
Butkus 9, Puzinas 18, Gla<kau- 
skas 4, Dargi s 1, Steponavičius 
l.gakeranas 4, Radauskas 5,

Šia proga pažymėtina,kad šio-
MIRGA

Vienas italų vienuolis,ku
ris teisingai išpranašavo Ber
nadottes ir Benešo mirtį,dabar 
suteikė pasikalbėjimą vieno ita
lų laikraščio redaktoriui,kuria
me kalbėjo apie ateinantį karą.

Anot jo,greit Balkanuose ir 
Pabaltijo valstybėse prasidės 
neramumai ir šio mėn.28d. pra
sidės kovos.Dėl begėdiškos ru
sų politikos,karą pradės JAV. 
Prie jo prisidės Anglija.Pran- 
BŪzija,Italija,Turki ja ir kit. 
Sunkiausios kovos bus Balkanuo
se. 29—30d.bus subombarduoti Sta
lingradas ir Leningradą s. Naktį 
į 5 gruodžio bus bowabarduota

Produced for the Lithuanian

vaikgčioti su knygom po ūkinin
kas.Šita akcija yra irgi rei
škinys plano greitesniu tempu 
"perauklėti” gyventojus.

"Tiesa"48.9.9. rašo-Minis- 
trų taryba ir kompartija mita
rėl95Om.organizuoti dainų SvenEVW, kad jei bent kuris iš jų savanoriškai sugrįš į Austrijos 
tą Vilniuje "tarybinės valdž- ---------- . , , , „.-.x.,-.
ios atstatymo Lietuvoje garbei 
Dalyvauti užplanuota 30.000 
daininkų.

KAIMO SUSPORTINIMAS
"Tiesa" 48.9.lO.rašo-Zemės 

ūkio akademijos studentai įsi
pareigojo šefuoti Garliavos v. 
sporto kolektyvus,kai akademi
jos snorto brigada nuvyko pas 
savo Šefuojamuosius,pasirodė, '■
kad visame valsčiuje jokių spor 

c to vi enetų nėra...
NTa-T ALONĖJE "PUPŲ DĖDĖ" 

"Tiesa" 48.9.10.rašo dėl "pu
pų dėdės"- Jis tik apšmeižė

"Tiesa" 48.9.11. rašo-"Kle- 
rikalizmo žabangose”,kur apra
šoma Kelmės gimnazija.Jos di
rektorius Vadeikis esąs "Klie
rikais s" , būvąs Kretingos pran
ciškonų gim.mokyto jas .Lietuvių 
(kalbos mokytojas Stabingis - 
"kraštutinis kler i kalas''.Loty
nų kalbos mokytoja Stumbrytė - 
"kunigų skvemlaižė", kuri lo
tynų kalbą dėsto iš Jokanto 
vadovėlio.Choro dirigentas Ur- 
belis,mažai muzikos srity nu
simanąs. ..persis unkąs supuvu
sia buržuazine vakarų kultūra. 
Dėl jų kaltės mokiniai nemoka 
tarybinių dainų,neplečiama ta
rybinė pasaulėžiūra,iš 541 mo
kinio komjaunuolių tėra tik 
17 ir pionierių 57.

(E)

DANTŲ GYDYTOJA Erika Silinš 
(latvė)gyv. 11,Burgess Hill, 
London,IT.W.2. telef.HAM 2820, 
priima pacientus kasdien nuo 
10 iki 12 ir nuo 14 iki 18 v. 
Gydymas nemokamas pagal Svei
katos Draudimo schemą.Dėl gy
dymo susitariama telefonu. 
Artimiausia pož.gelž.stotis- 
Finchley Rd ir Golders Green, 
nuo kurių važiuojama autobu
sais 2, 13, 28 ar 113 iki

, Platts Lane sustojimo vietos.
le Skomu s Mykolas Mažeika,39m. 
amžiaus,prieš du meta gyv. 
Vokieti joje,Uchte HP Camp.At- 
siliepti-Mrs.P.Schmidt.(24a)

Ise pirmenybių varžybose daly- 
ivauja 9 Manchesterio apygardos 
krepšinio komandos.Favoritąis 
laikomės amerikiečių YMCA I ir 
KOVAS (pastarasis žaidžia ne 
savo,bet Oldham, anglų koman
dos ABBC vardu).Pirmenybės pra
vedamos turnyro tvarka-komanda 
žaidžia su komanda po 2 kartu 
(vienos rungtynės savoje salė
je, antros-svetur).

Maskva.85% miesto bus sunaukin- 
ta.Iš Balkanų rusai trauksis į 
Ukrainą ir Pabaltijį.Čia laiky 
sis apie Z mėn.Po to rusai pa
sitrauks ir dar laikysis iki 
1950.III mėn.Rusams kapitulia
vus, jų vadui bus pakarti Rau
donojoj aikštėj, Maskvoje.

Paklaustas dėl išvietintų 
asmenų,vienuolis atsakė,kad 
visi tie,kurie dalyvaus kovo
se, galės tuojau grįžti našio. 
Kiti bus repatrijuoti tik 195o 
m.baigiantis ir dar vėliau.

S .m. gruodžio mėn. 2d.atsi
tiks kaž kokia baisi katastro
fa Jeruzalės apylinkėse.

(iš PL)

IRO VYKD. SEKRETORIAUS PRANEŠIMAS

IRO Vykdomasis sekretoriatas sužinojo apie tam tikrą tenden- 
eiją tarp EVW,gyvenančių Anglijoje,-norinčių grįžti atgal į 
Vokieti ją,Austriją,su tikslu,kad pasinaudoti IRO globa ir per- 
keldinimo schema išemigruojant į Ameriką,Kanadą,Austrai!ją ar 
kitas šalis.

IRO Vykdomasis Sekretoriatas skaito EVW kaip turinčius vi
sas galimybes nuolatiniam įsikūrimui,- aprūpinimą darbu, turin
čius asmeniną ligybą su visais kitais Jungtinės Karalijos gy
ventojais ir laikui bėgant galinčius tapti jos piliečiais.

Šiuo metu iš viso dar yra apie 1.000.000 pabėgėlių, dar tebe
gyvenančių okupuotoje Vokietijoje ir kituose kraštuose,kurie 
turi tik laikiną pragyvenimo galimybę,nes jei nutruktų IRO pa
rama, jie neturėtų galimybių išsilaikyti.Gi finansiniai ir kiti 
IRO resursai yra riboti ir pati organizacija bus likviduota 
1950 metų birželio mėn. Todėl IRO Vykd.sekretoriatąs rado rei
kalo taip patvarkyti,kad nesusilauktų naujų apsunkinimų iš to
kių asmenų,kurie dar kartą norėtų pasinaudoti pakartotinu įkur, 
dinimu.nors šiandien jie turi visas sąlygas ir galimybes įsi
kūrimui .

Todėl Vykd.sekretoriatas laiko būtinu painformuoti visus

ar Vokietijos okupuotas sritis,bus labai maža vilties,kad jie 
galėtų tike tis tolimesnės paramos jų ateities i,sįkurdinime. 
Tik labai išimtinais atvėjais,pasigailėjimo motyvais,galės 
būti svarstomas tokio naujai grįžusio asmens prašymas tolimes
niam įsĮkurdinimui.

Todėl Vykd.sekretoriatas pataria,kad visi jau išvykų EVW 
rastų šiame krašte įsikūrimui sąlygas,kuri tradiciškai yra 
palanki priėmime bent kurios tautybės ir tikėjimo pabėgėlių.

W.Ha11 am Tuck 
Vykdomasis sekretorius

MAISTO NORMOS ŠVENTĖMS. Maisto periodai,kuris prasideda nuo gri 
džio 5 d.bus padidintos šios maisto kategorijos^ padidintas 
saldumynų kiekis iki 1 svaro ir 2 uncijų kiekvienam asmeniui. 
Cukraus norma padidinta -į- svaro, gi arbatos - -į svaro.Normų pa 
didinimas liečia vieną maisto peri jodą,- 4 savaites.

KĄ KALBA VILNIAUS RADIJAS
Beveik kasdien agituojama 

prieš buožes ir galiiiai grei
čiau raginami visi valstiečiai 
stoti į kolchozus.Anot Vilniaus 
radijo pranešėjo-paskaitinin- 
ko,- visi buožės rėmė hitleri
nį rėžimą,išnaudojo valstie
čius. .0 tarybų valdžia norin
ti nuo viso to liaudį išvaduo
ti ir visus ūkininkas "sukvie
sti” į kolchozus,kur nebus iš
naudoto jų, nebus nuskriaustų, 
nes visakas eis liaudžiai.. 
...Kaune Vytauto prospektas

Laisvės 
kovų 
savanorių 
vėliavos 
parade

Štūbbendorf.Post Reinfeld 
(Holst) Germany,British zone.
Bielskis Juozas,gyv.Treliske 
EVW Hostel,Nr.Truro,Cornwall, 
ieško giminių ir pažįstamų.
Esą 26 m.pageidauju susiraši
nėti su lietuvaitėmis.Rašyti- 
V.Juozapaitis,c/oGillies Bros 
and Co,LTD Chalk River, Cnt.
R.R.E. Canada.
Esu 23m.pageidauju susirašinė
ti su lietuvaitėmis.Rašyti - 
K.Grybaitis,c/oGillies Bros & 
Co,LTD Chalk River,Ont H.H.2. 
Cana da.
MŪSŲ KELIO skaitytojai,gavą 
Mūsų Kelią kreditan,maloniai 
prašomi atsilyginti.Prenumera
tos kaina mėnesi ui-2/6, 3 mėn- 
7/6 šil.

Užsisakiusiems SŪDUVOS kny
gas, jos yra siuntinėjamos,bet 
siuntimas trukdosi dėl forma
lumų vok.muitinėse.ir,pašte.

Gavą knygas iš TĖVIŠKĖS lei
dyklos ir už jas neatsilyginą, 
maloniai prašomi atsilyginti. 
Taip pat kviečiami atsilyginti 
ir už užsakytas SŪDUVOS knygas 
nes tolesnis SŪDUVOS ir TEVIS— 
KĖS leidyklų atstovavimas bus 
perduotas DHLS-gos Centrui, 

j paxšis
Union Mills Hostel,Valley Rd. 

Pudsey — Leeds.

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 
ir Kontinento siuvėjai tu
ri didėlį pasirinkimą gej-iau 
sios kokybės medžiagų. RUBAI 
PASIUVAMI pagal pageidaujamą 
stilių.Pristatymas užtikrin
tas 4—6 sav.laikotarpyje.MAURICE,

9, BURTON ST. NOTTINGHAM 
(telef.40832) arba12.NEWLAND . LINCOLN

(telef.Lincoln 10949)

1948.XI.25.

WniWbiM

pavadintas raudonosios armijos1 
prospektą...
. . .A.Panemunė j per Nemuną ne
buvo dar iki šiol tilto..bet 
dar nėra ir dabar..jis tik bai' 
giamas statyti...
...Vilniuje,Gedimino kalno M ■ 
štas yra griaunamas.Vežame ; 
plytos naujo bokšto statyt*.-, 
kurio projektą parengė vienas 
architektas..įdoku,kad prane- * 
Sėjas,kalbėdamas apie tai.la-: 
bai nedrąsiai teištarė...Gedi - 
mino kalnas... ■

Balys Sva?

Manchesterio ir apylinkės mr ; 
sų tautietės dažnai teirauji : 
pas mane plaukų sušukavimo L: 
pusmetinių sudėjimų reikalu. 
Pranešu,kad šeštadieniais ir : 
sekmadieniais iki 5 vai.vakar 
aš visada esu Jūsų patarnavi-J 
mui. atsakysiu ir į laiškus. 1 
Ona Butkienė,36,Domett St. 
Blackley,Manchester 9. Į
SNDZ3LIS Adolfas,gim.1.9.42 J 
Schneidemuele’ je.paskut.žin.1 
iš Halberstadt.Hauptman loe- 1 
perstr.63;3NDZ3LIS Albertas , 
gim.29.11.32 Šiluteje.paskt. 
žinios is Halberstadt,Haupt- ( 
man Loeper str .63;3NDZELIS 
Irena,gim.28.9.38 Šilutėje, : 
pask.žinios iš Halberstadt 
Heuptman Loe per str. 63;3NDZ3 
IIS Petronėle,gim.7.8.08 
Kretingoje.pask.žinios iš 
Halberstadt.Hauptman Loeper 
str.63;EBSTEIN Sender,pask. 
adresas Vilnius.Putvinskio 
gv. 28;ERLITSKAIT3 Rozalija, 
gim.1917 Viekšniuose,ižveš- \ 
ta į Vokietiją; P AW, 18 ra. 
amž. ižveštas iš Šiaulių ne
žinoma krypt imi; PAIN, ZO m. 
amž.ižveštas iš Šiaulių ne- ■ 
žinoma krypt imi; PAW Dode, 
50 m.amž.ižveštas iš Šiau- : 
lių nežinoma krypt imi,PAJ3- i 
BAUM Anna Lea,gim.4.4.06 
Lietuvoje.ižvešta iš Dranoy, \ 
P3INB3RG-GRWBLAT Haya YučLe- 
yevna,gim.1902 Rumšiškiuosę 
Kauno apsk.ižvešta į Stutthi i 
prie Panzigo;FEINBERG Jufit 
gim.1933,ižveštas į Stutthoi ' 
prie Dancigo;PEWST3W Ghaji 
gim.Šiauliuose .ižvešta Voki1 | 
tijoį; PELDST3W Charles arty i 
Manual,pask.adresas Raudon- , 
dvario gv.15,Kaunas.

Jie patys ar asmenys žin$ 
jų dabartinius adresus praš< 
mi atsiliepti- I.R.©.Inter
national Tracing Service HQ 
(16) Arolsen,Kr.Waldeck,b. 
Kassel,G e r m a n y.
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