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ŽMONIJOS NUKRYŽIAVIMAS
latorijos bėgyje Bažnyčios 

persekiojimas buvo vedamas įvai
riose formose ir dėl įvairių 
priežasčių.Kristus buvo nukry
žiuotas už tai,kad jis sakėsi 
esąs Dievas.Vėliau tikintieji 
buvo persekiojami už jų tikėji- 
mą,atvirai pasakant persekioji
mo priežastį. Dabar gi komuniz
mas neišdrįso atvirai to paskel
bti,nedrįsta vesti atviros ko
vos, ne s jis yra per silpnas.To
dėl ir imasi visokių,net ir vel
niškų būdų.kad kovai prieš tikė
jimą duoti kitokį pavydalą.Taip 
ir Mindszenty buvo kaltinamas 
špionažu, išdavyste ir prekiavi
mu juodoje rinkoje.Religija vi
sai neminima.. .Mindszenty čia 
stovi ne kaip katalikas-vadas, 
bet kaip individas,kuris pada
ro kriminalą. Tikrieji teismo 
motyvai yra aiškūs kaip dieną; 
Kat.Bažnyčia reikalauja žmogui 
laisvės garbinti Dievą,auklėti 
vaikus,laisvai kalbėti ir rink
tis ir p.Taigi,Bažnyčia,išnai
kinus visas kitas partijas,liko 
vienintelė opozicija komunista
ms.Gi uždaryti Bažnyčią komunis
tai neišdrįso,todėl ėmėsi Žygių 
diskredituoti jos galvą-kardino
lą Mindszenty ir po to bandyti 
sudaryti "nepriklausomą" nuo 
Vatikano bažnyčią,su kuria ko
munistai galėtų elgtis kaip tin
kami.

Apie patį kardinolo teismą 
nėra reikalo daug ir rašyti.Jis 
ėjo pagal jau gerai mums pažįs
tamą planą.Mindszefaty "prisipa
žino" kaltu,apgailestavo ir net 
pažadėjo atlyginti valstybei 
nuostolius.Jis pareiškė,kad pa
geidaująs susitaikymo Bažnyčios 
ir valstybės,© kad tai palengvi
nus, jis sutinkąs atsistatydinti 
Vienas iš svarbiausių kaltinimų 
buvo tas,kad kardinolas dirbo 
kartu su Vengrijos rojalistais 
ir Amerikos ambasada,kad nuver
tus vyriausybą ir sudarius kata
likiškų kraštų karaliją (Vengri
jos,Austrijos ir kitų). Tokios 
karalijos galva būtų būvąs pats 
kardinolas..Kardinolas sakėsi 
bendradarbiavus su rojalistais,
bet paneigė norą nuversti valdžią 
Teisme buvo patiekti neva kardi
nolo rašyti laiškai,iš kurių vie-
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Europos stabilizacija kryžkelėje
Stalino žygiai suklaidinti Va

karų viešąją opiniją ir išardyti 
organizuojamą Atlanto Faktą,gavo 
skaudų smūgį iš Amerikos.Po pir
mųjų Stalino pasiūlymų dėl susi
tikimo su Trumanu'ir dėl galimo 
"taikos pakto" sudarymo,Stalinas 
vėl pareiškė tam pačiam laikraš
tininkui, kad jis labai norėtų ap
lankyti Vašingtoną,bet,deja, jo 
sveikata neleidžianti daryti il
gos kelionės.Todėl jis siūlo au
si tikti-Rusi joj,Lenkijoj ar Čeko
slovakijoje, kur tik Trumanui bū
tų patogiau. JAV-bių Sekretorius 
Acheson,per spa ūdos konferenci
ją į tuos Stalino pasiūlymus at
sakė .Pirmiausia , kad Prezidentas, 
kuris jau keturias kartus kelia
vo aplink pasaulį,kad pasimačius 
su Stalinu,daugiau to nebedary
siąs ir jis sutiktų priimti Sta
liną tik Vašingtone.Dėl Stalino 
pareiškimo,kad šis.esąs pasiruo-

Naujos Sovietų taktikos lūkesčiai
-SU STALINU SUSITIKSIU TIKTAI 
WASHINGTONE, - PASAKĖ TRUMANAS

šąs svarstyti ir paskelbti "tai-j 
kos” deklaraciją,Acheson atsakė, 
kad Trumanas to nerado reikalo 1 
svarstyti,nes jis tai jau esąs 
.padarąs Kongresą atidarant.Rusi
jos elgesys yra nesuprantamas,- 
juk taika yra Įrašyta JTO karto
je, kurią Ir Rusija pasirašė.Dėl , 
nusiginklavimo,- tik Rusija esan
ti kalta už trukdymą to ir neben
dradarbiavimą ir tolimesnės kon
ferencijos su ja esančios be ver
tės .Kol Rusija nenuims Berlyno 
blokados,negali būti kalbos apie ■,

ir Metai

pasiekti. 2) Antras tikslas buvo 
užtikrinti gyventojus anapus "gę- 
ležlnės uždangos”,kad Rusija nori 
tik taikos ir kad tik agresingie
ji Vakarai ruošiasi karui su Rusi
ja ir kitomis rytų "demokratijo

mis".Sis tikslas dalinai gal ir 
pasiektas,nes davė komunistams 
nemažai medžiagos propagandai. 
Rusai sako,kad Atlanto Paktas yra 

■karinis susijungimas nukreiptas 
prieš Rusiją ir jis esąs priešin
gas JTO kartai.

nad sutrukdyti Atlanto Pakto 
įgyvendinimą,Rusi ja imasi ir 
kitokių žygių.Savo akciją pradė- 

■ jo prieš Norvegiją.į ankstyvesnį 
Rusijos užklausimą dėl prisidėji
mo prie Atlanto Pakto,Norvegija 

’atsakė,kad ji jokių įsipareigoji
mų dar nedavė,tą reikalą svarstan
ti, pažymėdama, kad Atlanto Paktas 
prieš nieką nieką nėra nukreiptas 
ir neprieštarauja JTO kartai.Po 
to Rusija pasiuntė Norvegijai nau
ją notą,kurioje siūlo sudaryti 

nepuolimo paktąįreiškia pasišali
na agresijos pavojus ir neberei
kia prisidėti prie Atlanto Pakto.

Norvegijos užsienių r.min.Lan
ge tuo tarpu lankosi JAV-b&se ir 
tiria kokias pareigas ir kokias 
garantijas Norvegija gaus iš pri
sidėjimo prie Atlanto Fakto,mat, 
Norvegija dar nebuvo oficialiai 
pakviesta prisidėti p^rie Atlan
to Fakto

svarstyti klausimų,kurie liestų 
kitas valstybes.be tų valstybių 
dalyvavimo.Gi jokio oficialaus 
atsakymo nebus,nes Stalino parei
škimai buvo padaryti ne Amerikos 
vyriausybei.bet privačiam kores
pondentui, o konkretūs pasiūlymai, 
paprastai,yra uuodami per diplo
matinius atstovus.

Stalino "taikos" pasiūlymų tik 
alas yra dvejopas; 1) suklaidinti 
Vakarų tautas kaip tik šiuo metu, 
kada yra svarstomas Atlanto Pakto 
sudarymąs.Kitaip sakant,Stalinas 
siūlo Vakarams,- jūs atsisakykite 

j ir mes sutik
sime* padėti parašą po "taikos" 
deklaracija.To Stalinui nepavyko

visos Vokietijos klausimo svarstjnuo paktų ir tarybų 
mą.Ac&eson pabrėžė,kad JAV-bės sime padėti parašą ’

neis 1 jokias derybas su Rusija

nas Amerikos ambasadai,kuriame 
jis prašąs išvaduoti save.Kitas 
laiškąs,Vengri jos Teisingumo min. 
kuriame kardinolas prašo sustabdy
ti teisiną ir "prisipažįsta" prie 
apkaltinimų.Pačiame teisme kardi
nolas atšaukė savo laišką,rašytą 
prieš jo suėmimą,kuriame jis per
spėjo visus vyskupus netikėti jo 
galimiems "prisipažinimams".

New Yorko arkivysk.kard.Spell-

TAIKOS VILTYS NEAIŠKIOS
Stambesnių įvykių Kinijoje 

nebuvo.Komunistąi tąsia savo 
puolimą prieš Nankingą ir jau 
yra persikėlą keliose vietose

grįžo atgal Į Nankingą.
Kinijos Min.pirmininkas Dr. 

Sunfo pareiškė spaudos konferen
cijoje, kad kalbos apie išdavimą

per Jangstes ūpą. Tuo tarpu Ki- maršalo Cankaišeko ir kitų po-
nijos vyriausybėje vyksta skili-, 
mas.Vieni nori karą tąsti ir be-: 
sąliginai nepasiduoti,kiti,kad

manas per pamokslą pasakė,kad kardreikia rasti išeitį, į taiką,nes
Mindszenty būvąs kankintas ir 

jam duota specialių vaistų,todėl 
kardinolo teismas esąs lygus žmo
gaus nukryžiavimui.Buvo sulygin
tos dvi kardinolo fotografijos,- 
viena prieš suėmimą,kita jau tei- ■ 
stno metu.Iš jų aiškiai matėsi di
džiulis skirturnas,atrodo net kaip 
dvieJųskirtingų asmenų.

Teisme visi kaltinamieji "pri
sipažino" . .Britani jos ir JAV amba 
sėdos atstovams nebuvo suteikta , 
teisė sekti bylą.Vyriausybės pa- , 
reiškė protestus.Visame laisvame 
pasaulyje vyksta protesto susirin-, 
kimai ir laikomos pamaldos.

■ Po £12♦-p.Tamožiūnas. ,---------
\ žkus.Pp £5-p.P.Senkevl8ius.Po £4- 

p.J.DaTboEas. Po £3-p.p.A.BuLlčižas, 
P.Savickas.Po £S-p.p.A.Zaura.A.Mar
gelis, K.Gari šone s, P. Valys, L. Pogožin- 
skas, J.Kaioarauska s, P .Skauda, V.Ma šal
tis. Po £1- p.p.A.Vainauskas,Z.Vai
na uskienė.A.Balsys,R.Balsienė,J.Juo
zapavičius .M.Juoząpa vičienė,M.Šėmio 
novaitė,R.Giedraitis,I.Rimkevičienė, 
M.Bartminas,J.Lopeta,V.3amajauskas, 
K.Mereckis.V.Andriukaltis.V.Matule- 
‘vičius,J.Barauskąs,V.Meškevičius,V.  
Marcinkevičius,J.Sutkus,J.Banys, a.

A,! Jaoikevičius,M.Linkevičius,K.Minutas, 
J.Merkys,V.Rudys,S.Šlapokas,P.Lilei-

' ’ kis,P.Žutautas.J.Sidekerskis.A.Ragau- 
! i akas,J.Skorka,A.Verbickas,J.Sudžius

I J.Dirvonskis.V.Gudynas.P.Urbonas, J 
į Latakas,I.Saude rga s,A.Martina i t i s,V

■ ė*Cekanavičius,A.Cekanavičius,B.Kovai- 
; ’ tis.O.Kovaitienė.A.Laureckas.C.Navic- 
$' kas- k.Lengnlkas.P.Vytė.V.Račkauskas.

M,Ra. causkienė,S.V-nas, 
Andriuškevičius,M.An

dri uškevičienė.
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NEW YORKAS. JAV-bių karo 
laivynas,kurio didžioji dalis 
buvo sukoncentruota Ramiojo 
va ndenyno uostuose,gavo įsa
kymą savo didžiąja dalimi per
sikelti į Atlanto pakrančių 
uostus.pareiškė JAV-bių karo 
laivyno ministeris Sullivanas. 
Jis taipgi pažymėjo,kad 72 
karo laivai buvo išimti iš ak
tyvios karo tarnybos ir perkel
ti į rezervą,ryšyje su sumažin
tu biudžetu.Šiuo metu JAV-bių 
karo laivynas turi 350.000 ka
rininkų ir jūrinihkų.

■11tiku komunistams neturi jokio 
pagrindo,- jie nebus niekad iš
duoti.Kini jos vyriausybė nesu
tiks priimti besąlyginės kapitu- 
liacljos

B U R M

h
EUROPOS TARYBA

ECCLES skyrius (Manchester) 
literatūros vakaro proga 
(su keliais svečiais).

toliau karas vesti jau nebeįma
noma. Karo vedimo šalininkai per 
sikėlė į Kantoną,kur bando orga
nizuoti gynimą.Kita dalia vyriau 
sybės.kuri nori ičškotl talkos

Neramumai didėja 
ir kitoje Azijos 
dalyje - Burmoje 
Ten yra sukilą ka- 
'rėnal,kurie jau nuo 
seno vedė išsilais- 
•vinimo kovą.Kada 
Britanija davė Bur
ma! nepriklausomy
be, ir Burma nutarė 
išeiti iš imperijos 
karėnai buvo atsiimi 
tą savo delegaciją 
į Londoną ir prašė 
leisti pasilikti 
Britų imperijoje. 1 
Jie buvo geri ka
riai ir britų bi
čiuliai ir ne kar
tą yra kariavą už 
britus.Jie jau tu
ri užėmą geroką 
gabalą teritorijos, 
ir grąso Burtuos 
sostinei RangŪnui.
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ĮVYKIAI PASAULY
Koncerto salei rasti 
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PULKININKAS TOKAJEV’AS PASAKOJA
Pulk.Tokajevas,pasakodamas  

apie Kremliaus paslaptis,kuria
me gyvena 13 Politbluro narių 
su šeimomis,pastebi,kad įėji
mas į Kremlių yra labai grlež-" 
tai saugojamas.Ten gali patek
ti tiktai išrinktieji sovietų 
herarchijos pareigūnai ir kvie
stieji svečiai.Kai pulk.Tokaje- 
vas 1939m. buvo pakviestas

1949.Vasario 19.7 v.v 
Kingsway Hall

DELS Centro Valdybos 
ruošiamas

kurio programoje -Tautinių 
kompozitorių ir Bizet,Gounod - ■Ji1 
Of fen bach, Puccini, Tchaikowsky, -jj 
Verdi kūriniai. ft

DAINUOJA -ji
Lietuvos Operos solistai,atvy-^į 

-jį/ką iš Vokietijos, - -Jį
A.Dambrauskaitė, A.Kalvaitytė, -Ji- 
S.Baranauskas ir I.Nauragis. -n- 

Piano-prof ,V. Jakubėnaa. -JJį 
Bilietai iš anksto užsisakomi 
S-gos Centre,ar koncerto dieną ■įį 
prie įėjimo.Kaina-10/6. 7/6. 
5/-. 3/6. ir 2/6.

«■ 
ir
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ir

Kremlių duoti paaiškinimus dėl 
aviacijos,prieš patekdamas į 
posėdžių salą jis buvo iškrės
tas ir jo leidimas įeiti buvo 
patikrintas bent 15 kartų.

Kremliaus sienos skiria so
vietų vadus nuo kitų Rusijos 
gyventojų.Kremliaus valdovai 
gyvena kaip buržujai,kaip buv. 
caro didieji kunigaikščiai. 
Jie turi savo dvarus,savo au
tomobilius, savo tarnus. Jiems 
prieinamas pats geriausias mai- 
s tas, drabužiai ir visas liuksu
sas.Pats turtingiausias iš jų 
yra Stalinas.Jau vien tik do
vanos, kurias jis gavo per pas
kutinius 15 metų iš visų Rusi
jos kampų,turi būti fantastiš
kos vertės. Kad pamatyti "pro
letarų" aukštąsias klases jų 
tikrose spalvose,reikia da
lyvauti Kremliaus priėmimuose.

Stalinas niekada nesusitin
ka su eiliniais žmonėmis,-jis 
visuomet apsuptas savo patikė
tinių, kurie su savo žmonomis 
dalyvauja visuose Kremliaus 
priėmimuose.

Kai tik Stalinas pasirodo 
duryse,tuojau ceremonialmeis- 
teris sušunka; "Lai gyvuoja 
mūsų vadas,genijus,mokyto jas 
ir tėvas visų žmonių,draugas 
Stalinasl" Tada visi dalyvau
jantieji turi šaukti garsų 
"ura".Iš paskos eina jo svi
ta ir aukštieji karininkai bei

Parengiamieji darbai Europos 
Tarybos sušaukimui eina sparčiai 
pirmyn.Nuolatinis Vakarų sąjun
gos Komitetas išdirbo Europos 
Tarybos konstituciją,kurią svar
stys pilnas Europos Tarybos sąs
tatas .Manoma,kad į Tarybą įeis, 
be Briuselio rakto valstybių,dar 
ir Italija ir gal būt Danija, 
Norvegija ir Aini ja.

Europos Taryba susidės iš 2 
organų! Ministerinio Komiteto,- 
po vieną ministerį iš kiekvienos 
valstybės,ir Patariamojo Parla
mento, kuris svarstys ’ klau
simu, Mini eterinio Komiteto pa
siūlytus,bet taip pat turės tei
sų ir pats iškelti klausimus ir 
juos rekomenduoti Min.Komitetai. 
Tačiau nei Parlamenta s,nei Min. 
Komitetas nesvarstys karinių 
klausimų.Tuo norima atimti iš 
Rusijos propagandinį arkliuką, 
kad Europos Taryba esanti kari
nis junginys,nukreiptas prieš 
Rusiją.

apsauga. Stalinui atsisėdus, 
tuojau siūloma* tostas už Sta
liną, kurį seka šauksmai ir plo
jimai. Ir yra taip suorgani
zuota, kad tie tostai seka vie
nas po kito už "didįjį vadą” 
už "didįjį organizatorių" ir
t, t

SUTEIKS STIPRYBĘ Tautieti,nedelsk nei dienos,-pirk 
LIETUVIŲ NAMŲ Londone akcijas-gilink 
ir stiprink lietuviškos veiklos barusi

Laisvė - aukščiausias žmogaus idealas

1

valstybes.be


2 Britanijos Lietuvis 1949.11.11.

DARBAI IR IDĖJOS
REPREZENTACINĖ KNYGA IEŠKO KNYGNEŠIU 

Rašo - Stp. Vykintas

Laisvės miražuose
Rašo - M.N.

30 Nepriklausomybės sukak- i 
ties metai.be kitų būdų,bene 
labiausiai buvo pagerbti kny
gos kultūra.Be gausybės lietu
vių kalba turiningų ir skonin
gų leidinių,1948 m.pasirodė re- 
grezentacinė knyga anglų kalba, 
ių leidinių sumanytojas arch. 

J.T.Vizgirda užsimojo įvykdyti 
didžiulį planų: išleisti per 
20 tomų,puošniai,estetiškai, 
moderniškai paruoštų apie Lie
tuvą! jos praeitu,liaudies ir 
individualiąją dailę.literatū
rą, Vilnių etc. Tai milžiniškas 
ir didžiai svarbus kovoje dėl 
Lietuvos Nepriklausomybės dar
bas, kuris būsimų kartų bus į- 
vertintas su didžiausia pagar
ba.

±ki šiol yra išėjusios ketu- 
rios knygos»Dr*A.opokos ”Li- 
thuania through the Ages" (Lie
tuva amžių bėgyje),arch.T.J. 
Vizgirdos "Volnius,the Capital 
of Lithuania" (Vilnius Lietu
vos sostinė),Dr.J.Baltrušaičio 
"Lithuanian Folk Art" ir kolek
tyviniai dailininkų redaguotas 
leidinys "Lithuanian Art in 
Exile"(Lietuvių Dailė Tremty). 
Būtų sunku pasakyti,kuris iš 
šių leidinių yra geresnis ir 
svarbesnis,nes jie visi yra ir 
lietuviams ir svetimiesiems 
įdomūs ir vertingi,mat,jie yra 
paruošti specialistų,išleisti 
Impozantiškai! su dideliu sko-| 
niu ir moderniai: teksto ne

daug, jis kondensuotas,o ilius
tracijų daug ir jos didžiai 
meningos.Lietuviui,be abejo, 
bus artimiausi veikalai apie 
Vilnių ir apie Lietuvą amžių 
bėgyje,bet svetimtaučiui bus 
j,domūs ne tik šitie, o taip 
pat ir apie dailę,lygiai liau
dies, lygiai individualiąją.

Leidykla "Aufbau" MUnchene 
yra pasiryžusi trijų metų bė
gyje dar išleisti apie 20 to
kių knygų. Siam dideliam užda
viniui įvykdyti leidykla pas
kelbė vajų: ji ieško 1.000 
knygnešių,kurie įmokėtų Vokie
tijoje nemažiau 20 Rį, Angli
joje nemažiau £1. Jie tampa 
Tremties knygnešiais ir gauba 
nemokamai leidinių 50% įmokė
tos sumos.Sis vajus paskelbtas 
todėl,kad leidykla nori savo 
planą greičiau įvykdyti.

Iš šalies žiūrint,ne kultū
rininko uždavinys kurios nors 
leidyklos propaganda.Tačiau 
šių eilučių autorius į dalyką 
žiūri ne tik propagandisto, 
kultūrininko akimis,bet ir po
litiniais sumetimais: gera ang
lų kalba knyga tarptautinėje 
plotmėje yra didžiausias gink
las koyoje~SėI Nepriklausomybės 
Todėl Šį ginklą tenka ko moder
niausiai panaudoti ir ko pla
čiausiai paskleisti.

Tegul plinta mūsų kultūra po 
šalis plačiausias.

Dažnai,oi dažnai sau ir ki
tiems statome klausimą - ar 
grįšime tėvynėn. Čia jau"pavar- 
go mūsų kojos,pavargo mūsų šir
dys, be Nemuno pakrančių,be tė
viškės keliu..."

Tėviškėlę brangią vis regiu 
Fo to-A.Jeromina s

Pro juodą vargą nematome jau 
mes pragiedrulių,o neretai ir 
rankas nuleidžiameiko iš mūsų 
visokį priešTai tik ir telaukia 
Nusiminimas ir nustojimas vil
ties yra pirmoji ir didžiausio
ji kliūtis grįžti į Tėvynę.Mes 
patys puikiai žinome,kad vokie
čiai frontuose tol gerai laikė
si,kol tikėjo,kad laimės, kad 
Hitleris padarys "stebuklą". 
Tik,kai nustojo vilties,kai mo

kraštuose pažiemavoti.Juo žie
ma sunkesnė,juo pavasaris gra
žesnis. Lietuviui vėtros,audros 
nebaisios "Lietuvis,kaip ąžuo
las drūts prie Nemunėlio!"

Tos idėjos nemiršta,už kurias 
daugelis miršta! Už Lietuvą mir
šta ne du,ne šimtai,o tūkstan
čiai. Visa Lietuva virto dabar 
garsiąja Pilėnų pilimi,© jos 
kunigaikščiai - aidvyriai par
tizanai. Tūkstančius metų Lie
tuva jų kovas minės,jiems pamin
klus statys,mergaitės dainuos 
apie juos dainas,jaunimas pavy
dės, kad jie ne tais laikais gi
mė, seneliai seks anūkams nepap
rastas pasakas.

raliai buvo sumušti,tai ir Jo
ki ginklai nepadėjo, skubėjo bėg-- 
ti.Laimėjimus pakeitė pralaimė
jimai. Vieni mūsų priešai nori 
mums įrodyti,kad su Lietuva jau 
baigta,- nesitikėkite jon grįž
ti,© kiti tą padėtį išnaudoda
mi siūlo gerti,"ūliavoti",ves
ti kitatautes,kitataučius.

0 nusiminti nėra ko.Tautos, 
kurios pačios neišmiršta - ne
sunaikinamos.Gražiausia s pa
vyzdys - žydai.Po tokių masi
nių žudynių,štai jie savo vals
tybę atkuria,ko per du tūkstan
čius metų neįstengė padaryti.

Ispanija 700 metų buvo muzul- 
monų-maurų pavergta,tose kovo
se, tačiau, ji nesunyko.bet kėlė
si didi,galinga. Kelis šimtus 
metų žiauriausiu būdu turkų ja- 
ničarai naikino Balkanų tautas, 
tačiau virsta kitas lapas,ne 
tik Balkanai išsilaisvina, ne 
tik griūna Osmanų imperija,bet 
ir patys turkai nesaugūs.© ir 
mus tik nesugniuždė caro lete
na,ne tik įvairūs okupantai, 
bet turim tokių,kurie ir iš 
pačios mirties (Červenės,Pra- 
veniškių ir t.t.) pabėgo. Var
gai galiūnus gimdo. "Mainos rū- 

.bai margo svieto,silpnas kelias 
tvirtas griūna". Atsilaikėme ir 
atsilaikysime!

Jų valia,jų ryštas.jų žūtbū
tinės kovos,jų šūkis - geriau 
garbingai mirti,negu negarbin
gai vergauti,verčia ir mus kelt 
iš miego iš sapnų,stot į darbą 
milžinų! Nėra padėties,kad ne
būtų išeities.

"0 vienok,Lietuva juk atbus 
gi kada!..."

Truks visi barjerai.geleži
nės uždangos,mes tikrai pajū
riais, pamariais grįšime Tėvynėn 
ir bus "vėl pavasaris,pakalnė-

3 ir kalneliai žels,o mes na- 
j sugrįžę,suklaupsim ties (lau

kų) kryžiumi pasimelsti!" 

NEPRIKLAUSOMYBES
------ ŠVENTES MINĖJIMAS --------------

TREMTINIŲ LIKIMAS SIBIRE

- LAI C -
Vilniečiai,kuriems pavyko su 

gen.Anderso kariuomene išspruk
ti iš aibiro stovyklų,patiekė 
žinių apie lietuvius,kuriuos 
maskoliai 1941m.išvežė iš Lie- 
tuvos. Apie 1500 žmonių buvo 
išvežta is Vilniaus ir Kauno 
1941m birželio mėn.Ligi rugsė
jo 20,jie buvo Laikomi Gorkiuo- 
se(buv.Zem.Novgorode),po to iš
vežioti po Sibirą,Tolimuosius 
rytus ir Kamčatką.Apie 800 as
menų buvo nugabenti į NKVD 10 
Apygardą ovęrdlovo sblasty(buv. 
Tobolsk© gubern),į Lagpunktas 
47 ir 35 !Gary nad riekoj aos- 
voi),žiemių Dialuose.Ligi 1942 
vasario 20 maždaug 15% lietu
vių išmirė nuo bado, sunkaus dar
bo ir ligų.^.pie 5% paleido ap- 
sigyventi"laisvai"kvolnoJe po- 
sieleniJa)viduriniame Sibire. 
Severno uralskije Lagera

Lagpunkt nr,47 mirė šie! 
Belosauskas ar Balašauskaš Pra
nas,mirė 41.9.24. Daukša Leo
poldas mirė 41.10.7. Dzikas 
Leonas,mokytojas,mirė 422.1.15. 
Gokas,mokytojas,mirė 42.1.18. 
Jokutas ar Jakutis Adolpas,pro
kuroras,mirė 41.7.21. Llaudin- 
skas.mirė 42.1.20. Luckevičius 
Mikalojus,rusas,mirė 41.11.21.— 
Makėnas.mirė 41.12.24. Masluke- 
vičius Andrius,mirė 41.11.8. 
Mataitis Mykolas,teisininkas, 
mirė 41.12. tarp 1 ir 7 d.d. 
Migavičius Juozas iš Babtų,mi
rė 41.11.15. Podleckas Vytau
tas, Kauno chemijos fabrikanto 
šeimos narys,mirė 41.10.15. 
Puskunigis Jonąs)sūnus) mirė 
41.11.10. Skinderis Antanas 
iš Šiaulių,mirė 41.10.23. 
Smetona Adoma s,dailininkąs(Raš
tikienės brolislmirė 42.1.28. 
Strupas Romas, studentas,mirė 
41.10.25. Zavadskis ar Zavos- 
kis,mirė 41.7. tarp 15 ir 24.

Lageryunkt Nr.35 tarp 1941 
gruodžio ir 1942 vasario mirė! 
Eidrigonis,sportininkas,gimnas
tikos mokytojas iš Kauno, Gori
nas , Ja skūna s, Kaz la uska s, Pa ula u- 
skas.Rašėnas,Steponaitls(gal 
Antanas),Saupes,Sėdis,Tamošiū
nas, Vaitkevičius, Žemaiti s.

1942.vasario 20 dar gyveno 
šie!

Alekna iš Kauno,buv.prof.Biržiš
kos sekretorius (gal Aleknavi
čius Tadas) , Andriuškevičius, 
Antanas Endziulaitis,buv.minis- 
teris, Bačkus Juozas,buv.gusarų 
pulko vadas, Bložė,Bičiūnas Vy
tautas, literatas ir dailininkas, 
Čarneckis Voldemaras,buv.minis
ter! s ir pasiuntinys Italijai. 
Dovydaitis Pranas,profesorius 
iš Kauno,buvęs premjeras,Jokan
tas Dr,buv.švietimo ministeris, 
Ignatavičius,karininkas. Kal
nėnas Jonas, Kubilius Antanas, 
teisininkas,buv.Klaipėdos guber
natorius, Karvelis.Matulevičius, 
Mikolajūnas,buv.aukštas valdi
ninkas, Nausėda,buv.radi jo stot, 
valdininkas, Noreika,radi jos st. 
valdininkąs,Iitėra tas. Papečkys 
Juozas,pulk.Valstybės Tarybos 
narys. Pranaičiai,broliai,vie
nas buv.mokesčių inspektorium, 
Pulkauninkas, Puskunigis(tėvas), 
Sakavičius,buv.saugumo wldinink. 
Starkus Zigmas,

HPAVERGTO*TĖVYNĖ*
Tūlas pil.S. rašydamas iš 

Anglijos savo žmonai,esančiai 
Lietuvoje,laišką,klausė jos,ar 
lūs nematote Radviliškyje grį
žusiųjų iš Vokietijos ir Angli
jos žmonių. Jam buvo atsakyta- 
vyreli.mes iš tavo Laiško spren
džiame,kad tu nori grįžti.Tu 
negrįšk.o jeigu grįši,tai Rad
viliškio nematysi.0 matysi mū
rų sieną ir mažus langučius.

‘ ’ per radiją kalba yra
mašinose atvežami iš

Tie,kurie 
uždaruose 
tų mūrų.

"Pravda"iš sausio 7d.atspau
sdino pirmąjį sietuvos TSR kol
chozininkų suvažiavimo laišką 
"draugui" Stalinui.Siame laiš- “ 
ke rašoma,kau pradedant nuo 47 
metų rudens Lietuvoje pradėta 
steigti kolchozus."Šiuo metu, - 
sakoma laiške,- daugelyje aps
kričių mūsų respublikos yra 
įsteigta nemažas kiekis kolcho
zų.Joniškio apskrityje,pavyz
džiui, įsteigta 64 kolchozai, 
Šiaulių - 62,Sakių-36 ir t.t. 
Kai kuriuose valsčiuose vals- 
tiečiai-"bedniokai ir viduti
niokai" įstojo į kolektyvius 
ūkius ištisomis apylinkėmis." 
Laiško autoriai net nesugebė
jo išversti į rusų kalbą nau
jo administracinio padalinimo 
pavadinimą ir žodį "apylinkė
mis" atspausdino lietuviškai. 
Toliau sakoma! "Dabar mūsų 
respublikoje yra 524 kolcho
zai, ir jų skaičius nuolat 
ga.Valsčiuose ir apylinkė

au-
_ apylinkėse

priskaitoma daugiau nei 340 
inciatyvinių ūkininkų grupių 
kolchozų organizacijai."Lai
škas išvardina visą eilę kol
chozų, kur buvo išaugintas ge
resnis derlius,- surinko vi
dutiniškai po 100 pūdų grūdų 
iš hektaro.Apie kolchozininkų

Komunistai Vilniaus Katedroj Ruošia Šokius
Italijos spauda praneša,kad Vilniaus Katedroje,kuri yra 

paversta šokių sale,kas sekmadienis ruošiami kokunistinio 
jaunimo pasilinksminimai.Ir nėra ko stebėtis,nes 
nieko nėra švento ar gerbtino.Jis net nemoka pagerbti to,k s 
kitiems yra šventa ir miela. .

TREMTYJE MIRĖ KCMPOZITORIŪS
--- E. GAILESČIUS ---------

Kompozitorius K.Gailevičius 
gimė 1874 m.lapkričio mėn.5 d. 
Žagarėje,mirė 1949 m. sausio 
mėn.17 d.Hamburge.

vokieti joje,Britų zonoje,Spa 
kenbergo pabaltiečių kapinėse 
š.m.sausio mėn.2U d.su pridera
ma pagarba palaidotas užsitar- 
navęsLietuvos muzikos vetera
nas kompozitorius mnerlkas Gai- 
levičius.Amžino poilsio viet- 
ton velionį palydėjo žmona,sū
nus komp.Stasys Gailevičius, 
artimieji ir gausus būrys sto
vyklos gyventojų.

n.Gailevičiaus asmenyje lie
tuvių tauta neteko pajėgaus 
muziko,karo kapelmeisterio,kom
pozitoriaus ir instrumentuoto- 
jo bei atsidavusi© pedagogo. 
Nuo pat grįžimo laisvon tėvy
nėn 1920 m.velionis visa šir-

Kitas,esantis Vokietijoje, 
pil.L.gavo necenzūruotą laišką 
aplinkiniu keliu,kuriame rašo! 
"Paskutiniu laiku Lietuvoje ei
na galutinas sukolchozinimas- 
sukolektyvinimas.Vietos ūkinin
kai tam išreiškė pasipriešinimą 
ir pasipriešinusieji buvo visi , 
enjavedistų surinkti ir išgaben-' ,, . .■ — - - Kas,kad tenka pakentėti,kas,

kad tenka ilgiau svetimuoseKaip matome,- nuo Lietuvos 
iki Sibiro kelias vis dar tebe- 
laistomas lietuvio krauju.

(Wolverhamptono apyl.Yla)

dėl kolchozu Lietuvoje
atlyginimą laiške sakoma!"Vi- 
soje eilėje respublikos kol
chozų už darbo dieną tenka nuo 
5 iki 7 kg.grūdų,neskaitant 
kitų produktų ir atlyginimo 
pinigais.Laimė ir pasitenkini
mas ateina į mūsų kolchozinę 
grįšią.” Kolchozininkai imasi 
artimiausiu laiku išpildyti 
uždavinį persikelti iš vien
sėdžių į kolektyvines gyven. 
vietoves,kur jau atidaromi rau
donieji kampeliai.. "Pasižada
me ju#s,drauge Stalinai,- nu
žemintai sako atėjūnų lūpomis 
kolchozininkai,-kad ir ateity
je saugosime,kaip akies lėly- ' 
tę,kolektyvinius ūkius,būsime 
budrūs ir vesime lemiamą kovą 
su buožėmis,tais pikčiausiais 
priešais kolchozinės tvarkos". 
Pažymėtina,kad tame pat laiš
ke toliau kolchozininkai pasi
žada "šeimyniškai",bet ne "kol- 
choziškai" atremontuoti ūkių 
inventorių,padidinti gamybą 
ir jo produktingumą.

nio gyvenimo kūrimui.Jis buvo 
Valst.Operos orkestro kontra- 
basų grupės koncertmeisteriu, 
Kauno Konservatorijos kontro- 
baso ir klarneto klasės dėsty
toju, vėliau atskiros Karo ka
pelmeisterių klasės vedėju. 
Prof.VI.Jokubėno žodžiais,vi
sas Lietuvos karo kapelmeiste
rių prieauglis perėjo per K. 
Gailevičiaus rankas - ir tik-

_ Westminster Cathedral Hall (pože- 
—*“’•'* minė gel.stotis- Victoria)
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Programa’ 'įvairi ir įdomi?
Kviečiami visi lietuviai dalyvauti

Mūsų garniai žiemavoja Egipte. LLT Komitetas
Foto-A. Jerominas

Svetima padangė nemaloni,ne 
Fo to-A.Jeromina s.

ral galima velionį pavadinti 
lietuviškos pučiamųjų instru
mentų muzikos tėvu.salia savo 
įtempto pedegogdnlo darbo,ve
lioni s surado laiko parašyti 
daugybę kurinių,kurie kaip re
tai išpopuliarėjo lietuvių tau. 
toje.Kas gi nežino šaunių E. 
Gailevičiaus kūrinių kaip "Ra- 
movėnų maršas","Prezidentas 
Smetona"(su puikiu trio "Du 
broliukai kunigai"tema).himnas- 
kantata "Dariui ir Girėnui", 
intermezzo "Vestuvinė Eisena" 
ir t.t.Visi šie velionės kūri
niai paremti gražiausiomis mū
sų liaudės dainų meliodijomis, 
vertai ir dėl nepaprasto iš
baigtumo, skambėjo karių greto
se, koncertuose, per radi ją.Ku
ri lietuviškų patefono plokš
telių kolekcija neturi E.Gai- 
leviciaus įgrojimu.Velionis 
paliko visą eilę fantazijų ir 
liaudies dainų parafrazių sim
foniniam orkestrui (minėsim 
tik bene populiariausią "Lie
tuvių Kaime").Be to jis surin
ko ir solo balsui suharmoniza
vo apie 100 lietuvių laiuaies 
dainų.Ankstyvesnėje Lietuvos 
muzikų kartoje E.Gailevišius 
buvo vienas tų,kurie turėjo 
ne tik gražių planų,idėjų ir 
užsimojimų,bet kartu ir tech
niškų žinių ir praktikos jiems 
įgyvendinti.Ypač instrumenta- 
cijos srityje velionis buvo 
neginčyjamas autoritetas.Jam 
buvo patikėta šių kūrinių in- 
strumentavimasiC.Sasnausko " 
"Requiem",to paties autoriaus 
kantata "Broliai",J.Naujalio 
"Ruduo",J.Žilevičiaus "Simfo- 
nija"ir daugybė kitų,jų tarpe 
Chr.W.Gluckio ištisa opera " 
"Gegužės Karalienė".Tad,pajė-

Londono Lietuvių Tarporganiza- 
cinis Komitetas šventei ruošti,

VASARIO 20 d.

giausį savo gyvenimo laikotar
pį velionis yra pašventęs lie
tuviškos tautinės muzikos puo
selėjimui, ar tai renkant ir 
harmonizuojant dainas,ar vel
kant jas į puošnų prkestriąį- 
rūbą arba,pagaliau,ruošiant 
prieauglį didesniems uždavia 
niams.

Visuomenišku atžvilgiu ta
čiau E.Gailevičius kiekvienam 
lietuviui yra artimas ir mie
las kaip ilgametis Karo Muzie
jaus orkestro dirigentas ir 
kūrėjas.Jis priklauso prie 
šios mūsų šventovės lygiai 

taip kaip bekojis invalidas. 
Nežinomojo kareivio kapas ir 
kasdien prie jo vykstantydis 
ceremonijalas.Nuo pat mažens 
suaugęs su lietuvių tautos tra
dicijomis, jis savo gyvenimą 
yra pašventęs tų tradicijų puo
selėjimui ir ugdymui.

velionis gimė Lietuvoje ir 
pirmąsias muzikines žinias į- 
sigijo nuo tėvo Žagarės vargo
nininko .Vėliau buvo priimtas 
į žinomą kunigaikščio Bagdono 
Oginskio orkestro mokyklą Rie
tave, kur netrukus grojo klar
netu orkestr e,kartu lankyda
mas vidurinę mokyklą.Kunig.O- 
ginskis,kuris ne vienam mūsų 
muzikui yra praskynęs kelią 
į pasaulį,greit pastebėjo jau
nuolio talentą ir jį išsiuntė 
Varšuvos konservątorijon.Ten 
velionis baigė kontrabaso kla
sę, kartu lankydamas ir kompo
zicijos klasę.Pirmą kartą jo 
kūrinius išpildė Rygos lietu
vių chorasltai buvo harmoniz- 
zuotos liaudies dainos (E.Gai
levičius tada,prieš I Pas.Ka
rą, atliko karinę prievolę Ry-

( nukelta į 3 pusi.)
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KORESPONDENTU PRANEŠIMAI

CASTLEMANAS

Mūsų mintys,mūsų dar
bai - Tau,Motina Tėvyne’.

Apjuostas miškais stūk
so medinių barakų miestelis.

Čia jau arti avėji metai,kai 
gyvena ir dirba įvairius žemės 
ūkio darbus 43 lietuviai. Visi 
jauni ir energingi,pasiryžę nu
galėti visas kliūtis,kantriai 
nešti jiems likimo primestą ne
dalią.Ir reikia pasidžiaugti, 
kad čia lietuviai,savo draus
mingumu ir darbštumu,yra įsigi
ję simpatijų tiek darbo ministe
rijos pareigūnų,tiek ir ūkinin
kų tarpe.Nepaslaptis,kad ūkinin
kai daugiausia reikalauja pas 
save darbams lietuvius.Jeigu ir 
toliau lietuvis taip gražiai iš
silaikys,kuo neabejojama,taipa- 
likus šią vietovę liks anglų 
tarpe gražus prisiminimas apie 
sąžiningą ir darbštųjį lietuvį.

Nesvetimi šiems vyrams ir 
Lietuvos reikalai.Jie niekad ne
pamiršta tų gražiųjų Nemuno bei 
Šešupės krantų,kuriuose buvo pa
tirta tiek daug džiaugsmo iriai- 
mės.Todėl jie visi,visu 100 % , 
remia lietuviškąjį darbą.

Tuoj apsigyvenus čia,įstei
giamas Lietuvių S-gos skyrius, 
kuris pradžioje buvo negausus, 
o jau šiandien galima pasidžiau
gti - skyrius apie save yra 
subūręs veik visus lietuvius! 
Neskaitant vieno antro,kurie ir 
šiandien dar nėra nariais,bet 
reikia tikėtis,kad ir jie pa
mirš visus jiems atrodančius 
buvusius nesusipratimus,pasta
tys Lietuvos reikalus aukščia'u 
viso kito ir liks garbingais 
mūsų sąjungos nariais.

Skubotai pravestas pirmasis 
lietuviukų namų Londone įsigi
jimo akcijų platinimas.Jau pa
siekėme £37,manoma,kad šitas 
skaičius dar padvigubės,nes čia 
yra tik dalies lietuvių įnašai, 
o tam mielai pritaria ir remia 
visi.

Esama daug gražiais balsais, ' 
ankščiau dalyvavusių choruose, 
vyrų.Bet labai gaila,kad netu
rime chorvedžio.Buvo dėta nema
žai pastangų pasikviesti chor
vedį iš kitur,bet tam planui 
nepasisekus,šias pareigas pasi
ėmė A.Raškevičius.Kas vakaras 
daromos choro repeticijos,rūpes
tingai ruošiamasi 16Kto Vasario 
minėjimui.Organizuojasi ir jau 
dirba ir tautinių šokių grupė. 
Vadovauja J.Dobiląs.Turime ry
šį su kaimynine stovykla,kurio
je gyvena kelios lietuvaitės.

Gyva čia ir sporto veikla. 
Lietuvių futbolo k-da,vadovau
jama A.Vilko.Dažnai daromos tre
niruotės ir norima likti kietu 
riešutu.Iki šiol koman da jau 
yra turėjusi keliolika susitiki
mų ir kuriuose nugalėjo gan sti-

priafc anglų komandas.
ira keli lietuviai stiprūs 

stalo tenise.Bet gaila,iki šiol 
niekur nepasireiškė.Kiti vyrai 
ruošiasi tapti boksininkais. 
Žodžiu, Castlemano lietuviai kru 
ta ir dirba,kiek galėdami.Žen
gia su viltimi į ateitį,pasiry 
žę darbii ir stropumu nugalėti
visas kliūtis,esančia s pakeliui 

laisvą tėvynę’. v<s_toa>

galėti visas kliūtis,kantriai

Ir reikia pasidžiaugti
Kaip ir daugelyje Anglijos 

vietų, taip ir Aly,mažas būrelis 
lietuvių rado sau laikiną pas
togę. Energingam p.Siaučiuliui 
vadovaujant,greit susigyvenome 
ir susijungėme į mažą lietuviš
ką šeimą.Turėjome gražių užsi
mojimų, bet,deja,1948m.gruodžio 
men. skyriaus pirmininką Siau- 
čiulį,kasininką p.V.Anužaltį ir 
kitus 5 narius iškėlė į kitą 
stovyklą.Likome tik 14,bet vy
rų energijos dėka, jų tautiniam 
susipratimai esant gyvam,dirba
me ir toliau, neatsiliekame pa
remdami, kiek mūsų išgalės lei
džia. Tautos ir Namų Fondus ir 
kitus svarbius reikalas.

V.R.

ŠIS TAS IŠ ELY PADANGĖS

Gražioji mūsų tėvynė

( atkelta iš 2 pusi.)

MYLĖSI VIEŠPATĮ SAVO DIEVĄ
Prieš Viešpaties kančią vie

nas mokytas parisiejus paklau
sė! "Mokyto ja u,koks yra didžiau 
sias įsakymas įstatyme."

Kristus jam atsakė! "Mylėsi 
Viešpatį savo Dievą visa širdi
mi,visa savo siela,visomis savo 
mintimis.. .*•

Taigi,Viešpats nori,kad žmo
nės Jį garbintų ne tiktai jau
smu ar valia,bet ir p r o t u 
(mintimi).Juk protu žmogus ski
riasi nuo visų kitų būtybių ir 
priartėja prie Dievo.

■ Tikėjimas,paremtas jausmais

ar valia,nedaug tėra vertas,jei 
tuo pačiu metu nesi jungia su 
protu.Erotu neparemtas tikėji
mas yra silpnas ir lengvai su
svyruoja, susidūrus su priekai
štais.

Kaip galima Dievą garbinti 
protu.

Reikia mąstyti apie Jį,apie 
Jo tikėjimo tiesas,gilinti sa
vo religines žinias.Reikia skai
tyti Sv.Raštą,nes jo autoriumi 
yra pats Dievas.Naudinga skai
tyti ir religines knygas,klau
syti pamokslų,dalyvauti reli
ginių švenčių minėjime ir pan.

Mąstydamas apie Bažnyčios 
įtaką tautų kultūrai,anglų fi
losofas - dargi racionalistas- 
William H.Lecky pasakė;
- Visa,kas buvo geriausia Eu

ropoje, išaugo prie Jos (Svč. 
Marijos) ir čia yra daugelio 
mūsų civilizacijos skaidriau
sių dalelių lopšys...

M. LAURINAITI; IŠLYDĖJUS

Vasario 2 išvyko į Brazili
ją Cannock-Wimblebury skyriaus 
pirmininkas M.Laupinaitis.

M.Laupinaitis buvo šio sky-’ 
riaus steigėjas,energingas jo 
vadovas ir puikus draugas bei 
patarėjas visiems,kam reikėjo 
Jo patarimo,pagalbos. Nesigai
lėdamas savo liuoslaikio,jis 
dirbo atydžiai,paslaugiai.Jo  
rūpesčiu buvo įsteigtas ir 
Great Wyrley skyrius,kuris da
žnai sulaukdavo gražios para- - 
mos iš M.Laupinaičio. Tokį 
pasišventimą visuomeniniam dari 
bui didžiai vertino visi,kam 
tik teko turėti reikalų su mū-Į 
sų skyriaus pirmininku,todėl 
jo netekimas mums yra nemažas | 
nuostolis,bet guodžiamės vii- ■ 
timi.kad ir naujoje vietoje,- -I 
tentolimoje Brazil!joje,kur I
irgi yra lietuvių laukiančių B 
darbščių visuomenininkų,jis ' S 
bus nauuingas savo aplinkai g 
ir savo kenčiančiai tėvynei. S

Linkėdami jam sėkmės nauja-1 
me krašte, tikimė, kad jis mūsų I 
nepamirš ir ateityje,palaiky- f 
damas ryšį su mumis. f

A.Grudzinskas. M

nė vienas tremtinysibombas,ba
dą, baimę ir skurdą.Tašiau ir 
sulaukus karo pabaigos vargas 
ų.ęsi baigė Lnuolatinis kilnoji
mas iš vienos stovyklos kiton, 
šaltis ir nužmoginanti stovyk
lų atmosfera jau kartą buvo 
paguldę senelį mirties patalan 
bet vėl ji s kėlės ir gyveno, 
vildamasis dar sugrįžti lais- 
von tėvynėn.Bet,dėja,nesibai
giantis vargas,metų našta ir 
sunki liga galutinai palaužė 
jo jėgas.

Rutilo giesmininko balsas. 
Paskutinį kartą lietuvių trem
tinių būrys sugiedojo naro 
Muziejaus kapelmeisteriui "Ma
ri ja, Mari j a“ palydint pučiamų- 
jųorkestro garsams.Pridengę

goję).Vėliau jis vyksta Mask
von, kur pradžioje groja įvai
riuose orkestruose,vėliau Ži
rnine vaiido operos orkestre, ly
giagrečiai gilindamas kompozi
cines žinias pas žinomą pede- 
Iggą lanėjavą.

Metų metus Karo Muziejaus 
orkestras džiugino kauniečius 
savo koncertais muziejaus so
dely je, šimtus kartų velionies 
parašytu gedulingu maršu inva
lidai vyko gerbti Nežinomąjį 
Kareivį,tūkstančius kartų ten 
skambėjo ’’Mari ja.Mari ja" .Visa 

. tai nutraukė 1 bolševikų oku
pacija, išprofanavo baisioji 
II Pas. Karo audra.Bolševikams 
antrą kartę artinantis,E.Gai- 
levičius,nežiūrint amžiaus ir ——-o-i
pašlijusios sveikatos,pasitrau- senelio veterano palaikus sve- 
kė į vakaras,brangindamas lai-'timos žemės smėliu,tremtiniai* 
svą daugiau už gyvenimą sava- skirstėsi,tarsi neteką gyvos- 
me krašte.Jis Iškentėjo visus sios tėvynės dalies 
tuos vargus.kurių neišvengė_________ ___  _ ___________

P A M A L DOS-
ROCHDALE,S t.Pa tri ck’s bažny

čioje, išpažintis ir šv.Mišios 
vasario 19d. 11 vai.
MANCHESTER Tautinės Šventės 
proga šv.Mišios St.Patrick’s 
bažnyčioje (Livesey St.prie 
Rochdale Rd) vasario 20 d. 
11 val.So min.

A.R

PADĖKA -
Buvusiam Ca

nnock- Wimblebury skyriaus pir- . 
mininkui p.M.Laupinaičiui,už 
mūsų skyriaus įsteigimą,už ge
rą organizacinę veiklą bei ats
tovavimą, esame dėkingi ir lin
kime sėkmingai dirbti tą’ kultū
rinį darbą ir naujame krašte, 
lietuvių tarpe.

Cannock-Wimblebury 
Skyriaus Valdyba 

ir Nariai.
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nuotraukas iš savo gyvenimo! 
Tinkamiausios nuotraukos at
virutės didžio,aiškios,aktu
alios ir,jei galima,pagamintos 
ant matinio popieriaus.^a

.. f

ŽIEMOS VAIZDAS LIETUVOJE

SVEIKINIMAS
Albinai Jablonski,Jūsų gimi

mo dienoje,vasario 2-rą,1949m, 
Tegul Dievas laimina Jus šian> 
dien ir visuomet ir sutelkia 
Jums laimę už kurią Jūs taip 
garbingai kovojot ir pilnai 
jos užsitarnavote.

Stanley Dale

VISIEMS,pareiškusiems mums 
užuojautą skaudžioje valan
doje,- netekus mylimo sūnaus 

A.a. PETRO, 
stiprinusiems mus moraliai 
bei parėmusiems materialiai; 
sujaudinti parodymu gražiai 
užjaučiančios širdies nelai
mė je, reiškiame širdingiausią 

padėką 
visiems,padėjuslėms pakelti 
tą skaudų likimo smūgį.

Ona,Kazys,Laima ir 
Povilas Adomavičiai.

.   -i -iihiiiu «m—Bir—■—

"Esu 35 metų amžiaus,jaanas,mokytas,doras,blaivus, 
nuolaidaus būdo,taupus ir meilus.Noriu susirašynėti 
su mergaite ne vyresne 20 metų amžiaus,labai rimtais 
tikslais.Būtina autobiografija ir fotografi ja.Paslap
tis garantuota garbės žodžiu.Rašyti Plymouth,P.O.B.33” 

Nusišluostęs nuo kaktos devintą prakaltą,gėrė josi 
savo,dviejų dienų darbo,kuriniu - suredaguotu skelbi
mu, buvęs didelio valsčiaus raštininkas,Domi jonas Dalin- 
keviče.

•ils prie kiekvieno skelbimo egzemplioriaus 
po -- - - ---
redakcijom.

už trijų dienų visi skaitė abu laikraščius ir visi 
gėrėjosi tokiu išsamiu ir intriguojančiu skelbimo tu
riniu.

Domijonas Dalinkeviče ir nenumatė,kad šis jo skel
bimas turės tokį milžinišką pasisekimą.

Jau į trečią diemą po paskelbimo jis gavo viso 27 
laiškas iš įvairių Karalystės vietovių.Trys laiškai 
buvo gauti net iš pačios šiaurinės krašto dalies.

Su plakančia širdimi atplėšė pirmąjį vokę.Laiškas 
buvo trumpas!

"35-kių metų Asile.
Ar tamsta žinai,kad 35 metų amžiaus nors ir mokytas 
asilas,bet dėja.turi dvėsti,o ne mergaites vilioti... 
Kad ir blaivus esi,bet patarčiau nei sau,nei kitiems 
nedaryti sarmatos,apsimetant girtu.(pas.)Tautietis." 

Nelauktas laiško turinys,visiškai pritrenkė mūsų 
Domi joną,kuris dar daugiau drebančiom rankom plėšė an- 
tįąjį laišką.Skaito!

"Cebate.tu nelaimingas. 
Turbūt išėjai mokslus Bmargonės akademijoj kartu su 
lojančiais "Stidentais".Jeigu iki šio amžiaus išgyvenęs 
dar nežinai būdo kaip prieiti prie "rimtų tikslų",tai 
ir pėdas ištiesi,© tikslo nepasieksi.Liaukis juokinęs 
žmones.

xau gero linkįs bičiulis X." 
Trečias laiškas skambėjo taip! 

"Gerbiamasis.
Aš stebiuos,kad Tamsta turėdamas 35 metus amžiaus, 

turi tokią jaunę sielą,dar jaunesnę net už mano šešer- 
metį Algiuką,nes savo skelbimu,Tamsta suteikei mano 
mažiukui labai didelio džiaugsmo.Už tai lamstai esu 
labai,labai dėkinga.Mat vaikas tarp gyvenimo 
augęs,pasidarė labai išdykęs.todėl neprošalį 
stos meili jam draugystė.Jis pareiškė didelį 
Tamsta susirašynėti,dėliai ko pridedu čia jo 
Tamstai laiškutį.

Linkiu sėkmės,Monika Sterblienė. 
Algiukas rašė!

VWVT«5 U/^kft5 J-hjepnlgis

tai aš norėčiau su Tavim draugauti.Mane išmokytum,kaip 
reikia būti meiliam.Mama mane bara,kad aš esu akyplė- | 
ša.Be to,mane verčia mokytis angliškai,© aš ne.Pamokink' 
mane kaip reikia nusileisti.Arvažiuok.Gal padarysim 
biznį.Aš turiu bajavą tetą...Tai kaip žinai...Abiem 
bus gerai.Algiukas.

I I**113 keturius perskaitytus laiškus trenkė į šių- tartum pasvilintas išrtiko pro duris, pasva Joti ant suo- 
prisegė I kS1įH a , . , 4 , . X1 . x_ _ . lėlio žydinčiame vyšnių sode.

, “ _ , , M v, - , . - . a -L j —4 +• £» 4-^1 n n 4 v» rv/% V'i e»V-vr4 lai o tri c oi ima fAoi * _Postel orderį",užklijavo abu voku ir pasiuntė abler

Rauksiu Tamstos malonaus atsakymo,gerbianti jus 
(Taleri ja."

Domijonas visas šlapias,spaudė prie lūpų mieląjį 
iaišką ir parpiančia nosimi traukė iš jo narcizų kva
pą.

rribėgęs prie šiukšlių dėžės,kojos spyriu apvertė 
"pavyduolių" laiškais ir

žiaurumų 
butų Tam- 
norą au 
parašytą

lėlio žydinčiame vyšnių sode.
ooooooooo

ro ištisos nemigo nakties,Domi jonas patrindamas a-
. _ ._2 2-_ _ 1 ‘ ”1—„ - i

prie "Kings" teatro frontono.Ji čia tarėjo ateiti.Sa
vo saujoje vis spaudė jis "skirtodios"ivaizdą ir į jį 
pažvelgdamas vis lygino su kiekviena praeinančia pro 
jį moterimi.

ragaliau atsidarė Teatro durys ir frontono laiptais 
žemyn nusileidžia,dievaži,toji pat...Dar palygino su 
atvaizdu,taip,nėra abejonės...Ji sustojo prie šaligat
vio ir pakėlė ranką...Jis protekiniais jau atplumsėjo 
prie jos,tik staiga privažiavo puikus limuzinas ir iš
šokęs galionuotas tarnas atidarė duris,o ji išdidžiai 
įlipo mašinon...

- Vai...Valeriją,tai aš...Domijonas prišokęs prie 
neuždarytų dar automobilio durų,atkišo prieš ją jos 
apvaizdą.
- Thank you,Sir.-tarė jo "skirtoji" ir paėmus savo 

foto,uždarė po jo nosimi duris.
tuo pačiu momentu limuzinas sušniokštė ir dingo iš 

jo akiųppalikdamas jį bestovintį ir tartum su sunkiau
sia pasaulyje dalba ,apglušintą...

rai buvo populiari mažosios scenos ir kino artistė, 
kurios atvaizdai visur viešai buvo pardavinėjami.

Nespėjau mūsų Damijonui atsikvošėti,pribėgo prie 
jo uniformuotas tamsaus veido berniukas ir ištiesda
mas prieš jį voką,prašneko!
- Are you Mr Danileviče...It’s letter for you...

Ir berniukas,įbrukęs Domi jono rankon laišką,paliko jį 
išsižiojusį dingdamas už rūmų kampo.

lėtais žingsniaia paėjęs iki parko pirmojo suolelio 
pradėjo skaityti laišką.Rašė!

"Didysis meilės verge,
raip Tau ir reikia 35 metų asilo šmote.Jeigu neži

nai kur pinigus dėti,tai kvailai galvai ir taupumas 
nemačyja.Ar ne tiesa.Važiuok greit namo ir kitiem pa
sakyk, kad "rimti tikslai" siekiami ne per popietį.Kar- 

T' juk pamoka pravartu.
tau gero linkįs Valerijonas."

Skaitė toliau ir po kiekvieno laiško,vis šluostėsi 
prakaituotą savo plikę.Vienu žodžiu, skaitant laiškus, _ ___ *__ ______*,_________ _____ .......
prakaito išlieti teko keleriopai daugiau,negu redeguo-l^*‘jau“trys“vaiandos“ten*ir’atgai’matavo"žingsnius 
jant skelbimą. • ---- - - - — . ... . . .°... _

Pagriebė paskutinį 27-jį laišką ir neskaitęs jau 
norėjo sviesti dėžėn,tačiau susilaikė ir pasiryžęs a- 
tidarė voką.Iš jo staiga pakvipo puikus narcizų kvapas 
ir iškrito nedičkė foto nuotrauka.Tai buvo nuostabiai 
gražios,jaunos moters veidas.Iš susi jaudinimo,mūsų Do- 
mijonui nuo kaktos prakaitas čiurkšlėmis pradėjo tekė
ti it pavasario klevinė sula.Jis neatitraukdamas žvil
gsnio nuo atvaizdo,stačiai,pasišokinėdamas bėgiojo po 
kambarį ir neduodamas atskaitos kojoms,aukštielninkai 
apvertė abi kėdes.Antrojoj pusėj nuotraukos,buvo užra- 
šas!"Pirmai pažinčiai-mielam nepažįstamam.Valeri ja Rėč 
kaitė,Fort-William."

Savo storomis lūpomis tris kart pakštelėjęs nepažį
stamosios gražuolės atvaizdą,griebėsi skaityti laišką. 
Ji rašė!

"Malonusis Tautieti,
Gerasis likimas,turbūt,taip lėmė,kad mano gyvenimo 

f airės pakrypo mano svajotąja linkme.Aš esu našlaitė.
io mėnesio pabaigoj,man sukaks lygiai 20 metų.Vieni

šas toks gyvenimas,kaip mūsų nelaimingųjų,gali išves
ti iš gyvenimo pusiausvyros, jeigu kiek susvyruotų žmo
gaus valia.Vokieti jo j lankiau Baltijos Universitetą, 
o čia dirbu patarnaujamame personale prie aliumini jaus . 
fabriko hostelio.

Kalbėsiu atvirai.Mano tikslas pradėti rimtą šelmy- . 
nišką gyvenimą paaukojant jam pačios jaunystės žiedus.; 
Jeigu Tamsta esi toks,kokį apibudinai savo skelbime, 
aš daugiau nieko netrokštu.

aš norėčiau artimiausia laiku Tamstą pamatyti asme- • 
niškai ir tuomet lemiamai išspręsti visus klausimus. 
Kad paskirtoje susitikimo vietoje legviau galėčiau 
lamstą pažinti,prašyčiau atsiųsti bent kokią savo nuo-1 
trauką. 1

Pasimatymą siūljrčiau -tsdinburge,nes visais atvėjais - - ___
patogiau ir lamstai,nes žymia dalimi sumažės ir kelio- i?nk-
nės ičlaidos. J ~

Dėdė,ar Tu turi už save jaunesnių vaikų.Jei neturi.
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ATBIAI.Sukilėlių radijas 

praneša,kad graikų komunistų 
partija pašalino du metus buv. i 
sukilėlių vadą "generolą"Mar- 
kos.Atėnuose manoma,kad jis 
yra komunistų nužudytas arba 
žuvo kovose.Taip pat atleistas 
ir C.Hatzivassiliou buv. jų 
"užsienių r.ministeris".Pada
ryti ir kiti pakeitimai "vy
riausybėje".
' BERLYNAS.Nuo šio sekmadie
nio Vakarų pajėgos uždarė visus 
kelius tarp anglų-amerikiečių 
ir rusų zonų Ir uždraudė bet 
kokį prekių pervežimą iš ir į 
rusų zoną bei kitas valstybes, 
esančias už geležinės uždangos. 
Visas transportas iš Prancūzi
jos, Belgi jos, Olandijos ir Lux
emburg© sustoja.Išimtis pada
ryta tik automobiliams ir ke
leiviniams autobusams.

TEHERANAS. Prieš PersĮjos 
karalių įvykdytas atentatas. 
Vieno laikraščio fotokorespon
dentas, norėdamas nufotografuo
ta Anxaxxif.xs vxoax ax'kx paxe 
do penkis šūvius.Ginkle s buvo 
paslėptas foto kameroje.Kara-

lius liko lengvai sužeistas į 
veidą ir nugarą.Žudikas, įpy
kusi os minios,buvo nulineiuo
tas irvėliau mirė ligoninėje.

VARŠUVA. Atidengus Lenkijo
je pasikęsinimą nužudyti vado
vaujančius vyriausybės asmenis 
prasidėjo masiniai suėmimai. 
Skaitoma,kad vien Varšuvoje 
yra suimta virš kelių šimtų,gi 
provincijoje suimtųjų skaičius 
siekia 1.000.

1 PRAHA.Čekų laikraštis "Rude 
Pravo" praneša,kad čekų armija 
buvo išvalyta nuo reakcljonie- 
rių be jokio jiems pasigailėji
mo. "Mes nesigailėsime nei vieno, 
kuris neištikimai tarnauja liau
džiai ir kuris nusikalsta mūsų 
dideliam sąjungininkui,Sovietų 
Rusijos lojalumui".rašo laik
raštis.

LONDONAS.Nuo vasario 2 An
glijoje panaikinti kuponai mo
teriškiems ir vyriškiems virš, 
rūbams,išskyrus mezginius,koji- 
nes,marškinius,šilko gaminius.

Kardinolas Mindsz.cnty,Vengri
jos Primas,bolševikiniame "tei
sme”. Joks užsienietis nebuvo 
įleistas į teismo salą.

'1IINJF WJR1MZKCK
NATIONAL COAL BOARD INFORMUOJA

Atsižvelgiant į norą sumažinti nuostolius,kurie gaunasi iš
laikant angliakasių hostelius (dauguma jų yra NSHC priežiūroje) 
NCB nutarė nuo 14 vasario pakelti mokestį už pragyvenimą hoste- 
lyje iki 30 šilingų savaitei,tuo sulyginant mokestį su pramonės 
hosteliais.Pramoniniuose hosteliuose mokesčio pakėlimas buvo 
įvestas 1946 liepos mėn.,tuo tarpu angliakasių hosteliuose mo
kestis buvo paliktas tas pats.Tačiau išlaikymo kainų kilimas 
pastebimai padidino National Coal Board nuostolius ir todėl, 
nors ir NCB buvo ir nemalonu,tačiau buvo priversta griebtis tų 
žygių.Pakėlimąs dar bus persvarstytas.

į šį 30 šilingų mokestį įskaitoma! patalpa ir du pagrindiniai 
valgiai į dieną - pusryčiai ir pietūs darbo dienomis ir pusry
čiai,pietūs ir vakarienė sekmadieniais.Jei gyventojo laisva die
na išpuola ne sekmadienį,- jis gali gauti tą dieną tris valgius, 
iš anksto apie tai pranešąs ir atidavęs atitinkamo valgio (sek
madieniui) kor.'telę.

Gyvento jui,laikant užimtą patalpą,bet išvykus iš hostelio 
kuriam laikui ir apie tai pranešus mažiausia 24 vai.prieš iš
vykstant, _nuo nustatyto mokesčio bus daromi atskaitymai,kaip seka 

iki 3 dienų......................  nieko neatskaitoma.
dienom..............................atskaitoma

Išvykstant
Išvykstant

ti karallų^lš visai arti palei-|Nuo kovo 1 d. rūbų kuponų kny- 
n., gėlėse įsigalioja raudonos spal

vos kuponai.Kuponų vertė 17 v

Gyvenimo audrų blaškomi
KAIP BOLŠEVIKAI IŠGAUNA "PRISIPAŽINIMUS"

Kai visas pasaulis stebisi 
kardinolo Mindazenty suėmimu, 
jo apkaltinimais ir vėliau jo 
paties ranka parašytu prisipa
žinimu prie visų jam bolševikų 
užmetamų nusikaltimų,įdomu pa
nagrinėti tas priemones ir bū
dus,kuriais pasiekiami tokie 

"prisipažinimaiTkaip paveikiami 
apkaltintieji,kad darytų tokius 
pareiškimus apie nusikaltimus, 
kurių jie niekad nėra darą.

Atsiminkime,kad panašius 
"prisipažinimus" įsivaizduoja
miems nusikaltimams yra padarą 
ir eji bolševikai dar 1936- 
1937 metais.tav.Zlnovjevas,Ka
menevas,Rykovas,Radekas ir kit. 
Jie,nors ir būvą Lenino drau
gai ir artimi jo bendradarbiai, 
buvo teisiami tik todėl,kad ne
sutiko su Stalino linija,parei- 
kšdaml.kad jis nuklydo nuo tik
rojo marksistinio kelio.Tačiau 
pačios bylos padariniai nebuvo

malonūs Stalinui,kadangi teis
mas buvo pravestas netinkama 
linkme.To pasekoje,tuoj po by
los pranešimai atspausdinti 
atskira knyga buvo išimti iš 
apyvartos ir tuometinis slap
tosios policijos - čeką galva 
Ježovas turėjo apmokėti tą klai 
dą net savo gyvybe. Ir taip 
dešimtūkstantinė rusų minia vi- 
sad"prisipažindavo",kai tik to 
panorėdavo budeliai..

Bolševikai "prisipažinimams" 
išgauti naudoja kelis metodus. 
Kaip vienas iš Jų yra neįsivai
zduojamas fizinis kankinimas. 
Tuoš kankinimus labai valdžiai 
aprašo Koestler ir Kravčenko. 
(Mes lietuviai tai žinome ir 
iš savo tautos kankinių lūpų, 
iš Červenės,Praveniškių,Kauno 
Vilniaus ir kitų kalėjimų,kur 
buvo vartotos visos nežmoniš- 
kiausios kankinimo priemonės, 
kad tikpalaužti žmogų ir iš-

^g»PTAS
LITHUANIANS 5-REPTON & UNI- 
----- VERSITY 4.------------------

Sausio 27 įvyko stalo teni
so pirmenybių rungtynės tarp 
Lithuanians ir Repton & Univer
sity komandų.Rungtynės buvo 
įtemptos,ką parodo ir rungty
nių apyilgis rezultatas. Bet 
lietuviai laimėjo 514. Puikiai 
pasirodo Bušmanas,kuris visada 
atspariai sužaidžia ir parodo 
gražią sviedinėlio valdymo te
chniką. Z:.aidė- Bušmanas (2), 
Razminas (24, ir Andriuškevi
čius (1).

Šiomis rungtynėmis pradėtas 
antras ratas.Pirmame rate buvo 
laimėtos 4 ir 4 pralaimėtos run.- 
į D.B.Lietuvių Sąjungos

gtynės.Žinant anglų aukštą kla
sę stalo tenise,tai yra lietu
viams malonus dalykas girdėti 
apie savo tautiečių pasisekimus 
Londone. v.r.

V p. PETRĄ M A Z A I T į
S ir p.AGOTĄ MATIJOŠAITYTŲ , »
r sukūrusius lietuvišką šeimos y 
z židinį,nuoširdžiausiai sveikini 
S na ir saulėto gyvenimo linki į 
j DBLS Castlemon’s L
į Skyriaus Valdyba 4
į ir Nėriai.

Šioje ūkanotoje Anglijos 
padangėje sukūrusius lietu
višką šeimą.mūsų mielą idėjos 

draugą
p. PETRĄ M A Z A I T į ir 

p. AGOTĄ MATIJOŠAITYTŲ , 
sveikiname ir linkime gražios 
ateities Vytautas Samajauskai 

Justas Dobilas

"Daily Herald" atspausdino nau
ja usį Vienos anekdotą apie ru
sus. "Vienuolė,neturėjusi asmens 
dokumentų,raudonarmiečio areš
tuota, sėdi komendantūroje,lau
kia savo bylos ir kalba rožan
čių.Sargybinis klausia jos ką 
jinai ten veikia.
- Aš meldžiuosi,- sako vienuo

lė,- kad tu galėtum patekti į 
rojų.

Sausio 28d.KOVAS Mancheste- 
rio Universiteto sporto salėje 
pirmenybių rungtynėse susitiko 
su Manchester!© Universitetu. 
Rungtynes KOVAS sužaidė labai 
blankiai,ypač šljibavo dengimas. 
Iki 10 minučių prieš rungtynių 
pabaigą dar vis buvo sunku pa
sakyti kas liks laimėtoju.Prieš 
rungtynių baigą KOVAS atgavo 
seną savo formą ir jas laimėjo 
37!34(16!14).

Žaidė ir taškus pelnė- Glat- 
Akauska s 16.Puzinas 12, Butkus 
|{4, Steponavičius 2,Kakeranas3, 
JiKelmistraitis O.Dargis O.

ŠIS TAS IŠ PASAULIO
. ; Cyrille Delannoit,Belgijos 
5jir Europos vidut.svorio melste- 
wris,Laimėjo punktais prieš Vin- 
įce Hawkins (Anglija).

Amerikos ledo rutulio rinkti
nė pralaimėjo prieš Pragos LTC 
11!4. ....................................

Pereitos savaitės Anglijos 
F.A.taurės futbolo žaidynėse 
didžiausią sensaciją buvo,kai 
po pratąsimo Ycovil komanda, 
nesanti iš viso lygoje,laimė
jo 211 prieš I-mos divizijos 
komandą Sunderland.

V. Steponavičius

oUnltitnai
- Paslėpk jį,- 

kareivis,- aš m ~__
rojų.Man labai patinka~Austrija

• suriko su 
nenoriu grį:

Japonijos imperatoriaus rū
bai visuomet atrodo netinkamai 
pasiūti tik todėk.kad nei vie
nam neleidžiama prisiliesti Jo 
Karališkos Didybės ir siuvėjai 
tegali nuimti išmieras iš ne 
arčiau kaip 6-7 metrų...

11/6 
16/- 
20/6 
25/-

daromi ! 
.25/- 
..................... 3/6 

bet atskaitymai nebus daromi jei išvykstama nepilnai uienai.ar 
nesinaudojant tik vienu valgiu.

Savaitė hostelyje prasideda pirmadienio rytu ir baigiasi 
sekmadienio vakaru.Naujai atvykstantieji į hostelį ar išvykstan
tieji iš jo viduryje savaitės,moka 4/6 už vieną dieną ir po 
4/3 už kiekvieną sekančią dieną iki hostelio savaitės pradžios. 
Taip pat nuo tos pačios datos pakeliamas kainos už specialius 
patiekimus-vakarlenes.T.y.kiekvienas papildomas pagrindinis val
gis kainuos 1/6,ir speciali vakarienė 1/-

Pastaba- Iš viso sausio 19d.,61- .-me angliakasių hoste
lyje gyveno 17.518 asmenų,įskaitant 2.085 neangliakasius 
ir 11.178 EVW ir lenkai angliakasiai.

4
5
6
7

Jei išvykimas viršija

Vasario 12 d.,šeštadienį, 
Manchesteryje,St.Patricks School 

salėje , ruošiamas
V A K A R A 8 - 

Bus vaidinama Uadel Bug linksma 
5 veiksmų komedija "SLIDUS PUS- 
MILIJONIS" Pirmą kartą Manches
teryje lietuviškas vaidinimas!

Pradžia 5 vai - vakarinis pa
sišokimas. Vaidinimas nuo 7 iki 
8,45 vai.,po to vėl šokiai.

Šokiams grieš literatūros va
kare gtiežusi ir visiems patiku
si "Baltica".Pelnas skiriamas 
parapijos reikalams.Bilietai 
iš anksto gaunami Lietuvių Klu
be,© vakaro dieną - prie įėjimo. 

Vakaro vieta nuo Cannon St. 
pasiekiama autobusais 17, 17x, 
63. Išlipti vienu tarpstočiu 
ankščiau negu senasis lietuvių 
Klubas,paskui iš Rochdale Rd. 
sukti į Livesdy St, o iš šios 
į Sudell St,kur yra toji salė.

gauti iš jo " prisipažinimą?"^Red) 
Kitas būdas-bepertraūkinis 

tardymas aukos,nuolat statant 
jam įvairiausius klausimus ir 
apkaltinimus iki tol,kol toks 
asmuo pradeda nuo nuovargio 
nebeatskirti tiesos nuo fanta
zijos, blogo nuo gero ir lieka 
dvasiniai visai palaužtas,ta
da jis gali prie visko "prisi
pažinti” ...Naudojant šį "tar
dymo" būdą,ne visi kaliniai jį 
išlaiko,daugelis miršta ar 
būna nužudomi tardymo vietoje, 
be teismo.Tas atsitiko ir su 
1936 metų revoliucijos ruošė
jais generolais,kurie liko nu
žudyti be "viešo teismo'.' 

Paskutiniais metais,o ypač 
satelitiniuose kraštuose,atsl- I 
rado reikalas suruošti "sunok
siu" teismus. Gi tokiam viešam 
teismo "vaidinimui" reikėjo, 
kad apkaltlntąsis viešai pri
sipažintų nusikaltimus,kurie 
jam būdavo primetami.Reikia pa- 

.stebėti,kad pirmiausia tokius 
teismus naudojo naciai,duodami 
kaltinamajam įvairių narkotikų. 
Bolševikai greit pasisavino 
tuos metodus ir dargi pralen
kė savo mokytojus.Pas bolševi
kus narkotikai buvo naudojami 
ir anksčiau,bet nuo 1945 metų, 
kai reikėjo ruošti visą eilę 
parodomųjų teismo procesų už
sienyje,pas satelitus,jie liko 
būtinybe.Ten prieš teismus sto
jo visa eilė valstybių vyrų ir 
savo tautų tikrų,nepalaužiamų, 
patriotų.

Seniausias iš tos rūšies 
narkotikų yra Scopolamin.Jis 
gerai pažįstamas ir Vakarams. 
Asmuo,kuriam šis narkotikas 
įduodamas,greit nustoja savo 
valios ir vėliau jis nieko ne
beprisimena ką veikęs ar sakęs 
narkotiko veikimo periode.Ga
vęs pakankamą šio narkotiko 
dozę.asnuo netenka savo charak
terio savybių Ir krenta visiš- 
kon desperacijon Ir visai ne
sirūpina kas jam bus daroma, 
ar kas jo laukia.Narkotikąs 
yra gaminamas iš tam tikro au
galo,augančio Japonijoje ir 
Austrai!joje,sudžiovintų lapų. 
Siame krašte šis narkotikas 
duodamas moterims gimdymo me
tu,kad sumažinus skausmus ir 
kitiems mediciniškiems reika
lams. Bolševikai jį naudoja 
tik tokiems kaliniams,kurie 
turi prisipažinti prie visai 
neįsivaizduoto,kvailo,nusikal
timo.Sis narkotikas turi labai 
kartų skonį ir lengvai pažįs
tama s.Todėl jis paprastai įduo
damas kaliniams juodoje 
nesaldytoje kavoje.Sis narko

tike s, kaip ir kiti,gali būti 
skysčio pavydale įšvirkščiamas 
į venas,geli būti tablečių pa
vydale ir maišomas su maistu.

Vienas įdomus įvykis buvo 
Bulgarijoje 1947 metais kovo 
mėn.kada taip vadinami "sąmo
kslininkai" buvo teisiami. 
Vienas kalinys- Balint A^udvį"^ 
kuriam šis narkotikas buvo 
duotas,laike kaltinamojeakt, 
skaitymo pakilo iš vietos iSrn- i 
silpnu balsn pareiškė,kadį tpį?

7 dienas,atakai tyma i bus 
Kiekvienam sekančiam 7 aienų laikotarpiui po.. 

Už kiekvieną papildomą pilną dieną po...............

LIETUVIU INŽINIERIŲ
SĄJUNGĄ UŽSIENYJE

CENTRO VALDYBA
INŽINIERIŲ, TECHNIKŲ IR STUD. 
----- TECHNIKŲ DĖJĘSIUI------

Š.m.vasario 80 d.šaukiamas 
Lietuvių Inžinierių S-gos Už
sienyje Britanijos Skyriaus 
steigiamasis suvažiavimas.Ma
loni ai kviečiami dalyvauti ko
legas inžinierius,technikus ir 
studentus technikus._________

viskas yra melas.Teisėjas,be 
jokio paaiškinimo,tuojau nu
traukė teismo posėdį.Po savai
tės, kai byla buvo vėl tęsiama, 
teisėjas pradėjo skaityti kal
tinimą nuo tos vietos,kur per-'- 
eitą jis buvo apsistojęs.Ir 
šį kartą Arany buvo tylus... 
ir net vėliau viskam prisipa
žino. ..

Antras narkotikas - Actedron, 
minimas Mindszenty parašytame 

i laiške prieš jo suėmimą,kuriame 
1jis pamini apie galimą jo pa
naudojimą ir prašo netikėti jo 
galimiems "prisipažinimams".Tas 
narkotikas turi panašias savy
bes, kaip ir Scopolamin.Pastara
sis ir kiti du - Amphetamin ir 
Benza Arine,jau nuo 1940 m.yra 
žinomi viso pasaulio vaistinin
kams. (Pažymėtina, kad benzadrrine 
yra vartojamas mažomis dėžėmis 
apsaugai prieš slogą).Visi trys 
paminėti narkotikai yra gamina
mi laboratoriniu būdu.Vengrijo
je jis gaminamas Chinoin labo
ratorijoje.

Didesnė dozė bet kurio iš 
šių narkotikų,iššaukia laukinį 
optimizmą ir nepaprastą fizinę 
energiją ir patvarumą.Laike 2 
ar 3 dienų asmuo šio narkotiko 
veikiamas negali būti sukontro
liuojama s.S.'.iame periode jokia 
policija nebafldo apklausinėti 
kaltinamąjį.Po to pasireiškia 
visai priešinga reakcija,- ka
linys pajunta baisų galvos

"LAISVOJI LIETUVA" laikraštis 
biuletenio formos,leidžiamas 
Lietuvių Atgimimo Sąjūdžio, 
išeinąs Vokietijoje.Kainuojai 
1 mėn 1 šil, 3 mėn.-3 šil.ats
kiro nr.kaina 6 pen.Anglį joje 
bei jos kolonijose gyvenantie
ji tautiečiai gali užsiprenu
meruoti sekančiu adresu!

Sablinskas.M.A.Host. Yelver- 
toft.Nr.Rugby, England._____
Juozas Lapeikls prašomas a’tsi- 
liepti a.Vanagui,Resettlement 
Center,(13a) Achwinfurt,Germa
ny, USA zone.
Prašoma atsiliepti Ieva Budi- 
nauskienė-Gibavičiutė šiuo ad
resu- O.Malanauskienė,(16) Ha
nau, Lit. Lager, 4c 33, USA zpne 
Germany.
Senas kanadietis lietuvis naš
lys, 40 m.amž.turiu labai didelę 
fermą su visais patogumais ir 
mašinomis,netoli didelio mies
to.Labai gerai atrodau.Paieškau 
apsivedimui mergaitės arba naš
lės be šeimos,ūklninkės-kuri 
Aylėtų ūkio dėrbus.nuo 25 iki 
37 met.Su pirmu laišku prašau 

;G-t prisiųsti foto šiuo adresu - 
*'Mr-. Jurgi s Juodžbalįrs,Millgrove, 

’ rį Ontario,Canada.___

suvažiavimo dienotvarkė! 
11-12 Pamaldos lietuvių parap. 

bažnyčioje.
12,3o-13,3o pietūs Lietuvių

Klubo patalpose (345a Vic
toria Park Rd) 
13,3o posėdis Lietuvių Klubo 

salėje.
Parapijos bažnyčia bei Lie

tuvių Klubo patalpos pasiekia
mos iš Liverpool pož.traukinio 
stoties autobusų linija Nr.6

Dipl.inž.Vyt.Izbickas, 
LISU Centro Valdybos 
įgaliotinis D.Br.

skausmą,apsvaigimą,nuovargį ir 
depresiją.Palaipsniui jo nervų 
sistema nustoja veikusi,apmir
šta. Jis gauna įspūdį,jog smege
nyse yra visiška tuštuma,para- 
ližuojanti jo kūnąiT©kltu«ej sto* 
vyje jis negali paelįprlešiati ' 
ar nevykdyti įsakymo,ji s kalba, 
daro ar rašo tai.kaį jam įsi-| 
koma.Tada jam galį būti ipądik-į 
tuotas bet koks "prisipazlniL \ . 
mas"...kuris vėliau paąkėlbią-', 
mas Rytų Europos laikraščiuose.

Kardinolas apie tokį gailiau- * 
mą buvo įspėjęs ir tikra i', too j 
po suėmimo visam pasauliui bu
vo paskelbta,jo paties ranka 
parašytas,"prisipažinimas".

Vienas vengrų slaptosios po
licijos valdininkas,pabėgąs į 
Vieną,paša koja,kad jis niekad 
prieš tai nebuvo matąs tokio 
žiauraus elgimosi su kaliniais. 
Kardinolas keturias dienas bu-- 
vo uždarytas mažoje celėje ir 
turėjo išstovėti visą laiką. 
Jam pasišventę - sekretorius 
ir kiti jo draugai buvo atitem
piami prieš jį ir mušami iki 
apalpimo,reikalaujant,kad kar
dinolas prisipažintų melui.Ir 
tik 4-tą dieną pavyko kardino
lui įduoti narkotikų ir padik
tuoti "Prisipažinimą".

Tai tokie yra metodai,kuriuos 
naudoja bolševikai išgavimui 
"prisipažinimų" iš savo aukų.

(Laisvas ver.lš 
"Everybody’s"

RUOŠKITĖS
( žiūr.l pusi.skelbimą!) 

įtariu susipažinti su lietuve 
vedybų tikslu,amžius nuo 26- 
32m.Rašyti pridėjus foto šiuo 
adresu-Indenty Card No 2970091 
Green Banks Hostel,Horsforth. 
Nr.Leeds.Pageidauju iš arti- 
mesnės apylinkės
Žinantieji apie mano brolį Vy
tautą Puodžiūną s.Leono iš Pa
nevėžio, išvykusį į Britaniją 
iš Liubeko 1947m.neatsisakykite 
pranešti man jo gyvenama vietą 
šiuo adresu-Birutė Puodžiūnaitė- 
Klečkauskienė,13b Memmingen- 
Fliegerhorst DP Camp, pi; Ij-6 
Bawaria, USA zone,Geri

Inteligentas vyras no: 
rašynėti su lietuvaįt 
40 m.Susipažinsim,patiksimu 
sivesim.Rašyti - Mr.Diėkenso 
transmit E.D..HeckingtonpLin

Irena Jurevičiūtė, ji ’pati; a|r 
žiną apie ją,prašomi jatslli'e 
ti S&jungos Centrui,Jai yra

4
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