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laisvam gyvenimui 

kilo Lietuva

NEPRIKLAUSOMYBES IDĖJŲ ŠVIESOJE
ĖL MUSU TAUTOS LAISVES EINA TOLIAU

MININT ŠEŠIOLIKTĄ VASARĮ
Rašo - Bronius K. Balutis,Lietuvos Ministeris

" Ką iš tėvų paveldėjąs esi,kad išlaikyti galėtum tatai,- 
pats turi pelnyt ir vertas to būti...1’

Taip Goethe didis,esybė šviesi,viengenčius savo mokė andai! 
kaip palikimui neleisti pražūti.

šiądien,kai Šventė mums Laisvės atėji - Laisvės ,ką gavom 
iš savo tėvų,- turime klausti,ar esame jos verti.

Ar paveldėtą ši, turtą tėvų mes sugebėsim apsaugot tvirtai. 
Ar savo ainiams jį perduot galėsim...

Taip tylus balsas širdies neramios klauste mus klautia ir 
šaukia šaukte! " Redde ųjuod debetl - At'duok ką skolingas!...

0 mes skolingi toms ainių kartoms,ką iš tėvų paveldėjome 
mesi Laisvą juk gavę, ar pančius paliksim...

Mūsų vaikams negi lemta vergauti. Ar sunkus jungas - tai 
kraitis mūs jiems. Bočiai kapuos* apsiverstų iš gėdos...

‘•Mes ką per amžius išlaikėm tvirtai, Jūs per metus išeikvojo
te štai,ir nevaliojai grąžinti"... jie tartų.

“ Ar gi,suklupę,negalit jau kelti. Ar gi tų pančių negalit 
nutraukt. Mes buvom liūtais. Jūs kiškiais ar virtot...

r- Taip šiądien klausia mu§ bočiai seni. Ką atsakysim,nūnai 
f švęsdami šventės VASARIO ŠEŠIOLIKTO dieną.

Štai atsakys ką taurus lietuvis, sukakti, didžią minint nūnai 
►šventės VASARIO ŠEŠIOLIKTO dieną!
’ " Bočiai mūs brangūs! Prisiekiam šventai! Nemunas,Neris
► patekės pirm nei pamiršim Tėvynę savo!...
J " Saulė ir žvaigždės pirm žemėn nukris,’ pragare liepsnos
f dais pirm užšals,negu paliausim už Laisvą kovoję...
! ” Ką paveldėjom iš jūsų andai,tą išlaikyslm ir savo vaikams..
J Taip mums tepadeda Dievs Visagalis! "
► v Priesaiką tokią prieš Dangų mes duokim,minint VASARIO 
tŠESIOLIKTO dieną. Nors šiądien minim ją vis dar svetur
► ryt ar poryt paminė aim namie! . y..

KOVA D

Dr. JONAS BASANAVIČIUS

rma»is ir ketvirtąjį/ Lietuvos.' Respublikos Prezidentas Antanas Smetona-

SUSIKAUPIMO 
IR PASIRYŽIMO DIENA

Rašo - P.B.Varkala,DBLS Pirmininkas
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Lietuviai,
Jau penktą kar

tą minime Lietuvos Valstybės 
atstatymo - 16 Vasario - šven
tę, būdami atskirti geležine už
danga nuo savo Gimtosios Žemės 
ir net negalėdami susisiekti 
su Tėvynėje pasilikusiais bro
liais ir seserimis.Tėvynėje vyk 
sta negailėstinge s persekioji- 
mas.fizlnis Lietuvos naikinimas 
ir trėmimas,kuris taip pat rei
škia nors ir lėtą,bet tikrą mir 
tį tolimose Sibiro taigose.Ta
tai daroma XX amžiuje,kada tarp 
tautinis teismas pasmerkė nusi
kaltimus prieš žmoniškumą,kada 
Jungtinių Tautų Organizacija 
savo paskutinėje sesijoje pri
ėmė žmogaus teisių deklaraciją 
ir pasmerkė genocidą.

16 Vasario šventės proga mes 
siunčiame kovojantiems ir per
sekiojamiems tautiečiams Tėvy
nėje ir ištrėmime savo gilią 
brolišką užuojautą,įsipareigo
dami nenuilstančia energija tęs 
ti kovą ligi pergalės.

Pasaulinės politikos raida 
vystosi mūsų naudai,mūsų prie- 
telių ir užtarėjų skaičius gau
sėja, papildymas mūsų pačių ko
votojų ei .les.Ateitis mums tei
kia daugiau išsilaisvinimo vil
čių, bet ir šiandien dar nežino
ma,kada laimėsime ir galėsime 
grįžti į savo išlaisvintus na- 
mus.Gyvenamasis momentas mams 
stato visą eilę naujų uždavi
nių, kuri uos sėkmingai spręsda
mi turime dalyvauti visi,neat
sižvelgiant kur begyventame ir 
kokią pasaulėžiūrą išpažintume.

Sunki ir nelygi Lietuvos 
laisvinimo kova reikalauja iš

sunkiomis .Lietuvių Tautai valan
domis pirmieji ateidavo pagalbon.

Lietuvių Tautos laisvės ko
va reikalauja nemažai ir mate
rialinių išteklių.Atsirandant 
vis naujiems uždaviniams Tautos 
Fondo išlaidos didėja,© pajamos 

i dėl vykstančio tremtinių kilno
jimosi mažėja. 16 Vasario šven
tės proga Vykdomoji Taryba skel
bia tradicinį Lietuvos laisvini
mui aukų vajų, vyriausias Lietu
vos išlaisvinimo Komitetas kvie
čia visas Europoje ir kituose 

■pasaulio kontinentuose esančias 
lietuviškas organizacijas ir pa
skirus asmenis aktingai prisidė
ti prie vajaus organizavimo ir 
aukų rinkimo,o visus lietuvius- 
pagal išgales paremti Tautos 
Fondą.

Esantieji tremtyje lietuviai 
skirstosi po visą pasaulį ieško
dami laikinės prieglaudos. Šia 
proga su dideliu dėkingumu mini
me tuos kraštus,kurių vyriausy
bės plačiai pravėrė tremtiniams 
duris ir teikia jiems darbą bei 
pastogę.Išbarstytų pasaulyje lie. 
tuvių jėgos,be jungiančios or

ganizacijos bus menkos, šioms 
jėgoms stiprinti kuriama Pasau
lio lietuvių Bendruomenė,kuri 
jungs visus lietuvius.Tat kiek
vieno lietuvio šventa pareiga 
bus dalyvauti bendruomenėje ir 
veikliai įsijungti į Lietuvių 
Tautos kovą prieš jos naikinto
jus kuo kas gali! gyvu žodžiu, 
spauda,organizaciniu darbu,mate
rialine parama.Kurdamiesi sveti
muose kraštuose mes niekad netu
rime pamiršti kelio Tėvynėn ir 
tęsti Lietuvos laisvinimo dar-

drnta.1

Tauto* Himnu*
Tu didvyriu žemez 
I* nraciuc* tava lūnib 
Te difiry be 
Tegul tavo vaisai eina 
Vien lakai* dorybe*,

AnlrasP Lietuvos Rėspulilikos Prezide/ntas Alelt.mndras 

bą.Mes turime vengti kelių,ku
rie veda Į nutautėjimą ir kliu
do grįžti išiaisvinton Tėvynėn.

Trisdešimt pirmąją Lietuvos 
Nepriklausomybės atstatymo šven
tę mes sutinkame susirūpinimo 
ir gėdulo ženkle,šaukdamiesi 

’Aukščiausiojo pagalbos ištęsėti

Minėdami 31 Nepriklaasomy- menės tik 20 klm.vandens juosta, 
bės sukaktuves, me s vėl savo min- tuometinis britų Ministeris ir 
timis skrendame į pavergtą Tėvy- mininkas Mr.Churchill, kreipda- 

taasis į anglų tautą pasakė!
- Aš galiu jums pasiūlyti tik 

kraują,prakaitą,darbą ir ašaras.
Mūsų tautos padėtis dar liūd

nesnė, tačiau šie žodžiai ir mums 
galėtų būti tolimesnių darbų 
programa. Mes neatgausime savo 
kraštui neoriklausomybės ir ne
išlaisvinsime savo brolių be 
kraujo aukų,be prakaito,darbo 
ir ašarų. Turėdami tokią progra
ma mes,Didžiosios Britanijos

nę,pas kenčiančias brolius ir 
seseris! į Lietuvos miškus,ku
riuose vis dar,ginklą suspaudę, 
tebekovoja mūsų didvyriai.

Mūsų mintys skrenda į tolimą
sias Sibiro taigas,kur išblašky
ti mūsų tautiečiai laukia iš
vadavimo ar mirties.

Mes,šioje pusėje geležinės 
uždangos gyvenantieji lietuviai, 
esame vieninteliai liudininkai 
tos baisios mūsų tautos tragedi- lietuviai,atlikime visi savo 
jos. Mes gyvename laisvame pasauli et avišką pareigą,- prisidėki- 
lyje,turėdami laisvą žodžiui me aktyviai prie savų organiza- 

ir veikimui, turime vykdyti mums ei jų, platinkime ir palaikykime 
uždėtą pareigą ir kovoti už bro- savąją spaudą, prisidėkime savo 
lių laisvę ir mūsų krašto nepri-įna?ai3 prle įaigijlmo Lietuvių 
klausomybę. Mūsų kova nėra len- Londone, remkime finansiš- 
gya. Kada 1940 m. naciui pagro- kai kiekvieną bendrą Lietuvišką 
bė beveik visą Europą, ir kada reikalą. Tuo tarpa iš mūsų tik

Tegul *auie Lietuva* 
Tamtamu* fira'*atoia. 
Ir '*vie*a ir tie«a 
Mft* zing*niu* telydi! 
Tegul meile Lietuva* 
Dega mn*uiirdy*ez 
Vardan to* Lietuva* 
Vienybe težydi/

V. Kudirkų

j mūsų sutelkti visas gyvąsias 
# jėgas ir vieningai dirbti.Visi 
$ tą darbą trukdantieji kliuvi- 
j niai turi būti iš mūsų tarpo 
$ pašalinti.Šiandien mes turime 
J ieškoti ne to,kas mus skiria, 
5 bet to,kas mus jungia. Tik 
| suburtomis jėgomis veikdami mes 
g laimėsime.

ieškodami pagalbos Lietuvos 
išlaisvinimui mums visiems pa
žįstami, seni ir prityrę politi
kai yra išvykę į Jungtines Ame
rikos Valstybes.Vyriausias Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas 
teikia tai misijai ypatingą rei
kšmę Lietuvos laisvinimo darbe. 
Tos misijos sėkmingumui reikia, 
kad mes visi ją remtume kuo kas 
galime.Ypač didelės paramos mū
sų delegatams laukiame iš mūsų 
brolių amerikiečių,kurie visada

tą kovą ligi visiškos pergalės. 
Laimėjimą mums laiduoja mūsų by
los teisingumas.Iš šito kieto 
bandymo išeisime užgrūdinti ir 
neišsenkančiomis jėgomis išlais
vintoje demokratinėje Lietuvoje 
imsimės atstatymo ir kūrybos 
darbo.

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi!

Vyriausias Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetas.

Tremtyje,1949m.Vasario 16 d,

angliją teskyrė nuo pergale ap- tereikalaujama,bet budėki- 
sivainikavusios vokiečių kariuo-me lr bQklne pasiruošę,kad lai-

kui atėjus.nesustokotume valios, 
jei reiks,duoti Laisvės kovai 
kraujo ir ašarų.

Visad atsiminkime,kad tėvy
nės meilė ne vien žodžiais rei
kia reikšti,bet darbais. 0 esant

mums tremtyje,tų pareigų ir dar
bų yra didesnių ir svarbesnių, 
nei gyvenant normalų,kasdienį 
nepriklausomą gyvenimą.

Taipgi atsiminkime,kad nuo 
mūsų pastangų labai žymia dali
mi pareis viešosios pasaulio 
opinijos nusistatymas Lietuvos 
bylos eigai,todėl jusklme pi
lietine pareigą aktyviai daly
vauti šiose pastangose,kurti 
sąlygas jai reikštis ir plisti.

Sveikindamas Centro Valdybos 
vardu visus DBLS Skyrių Valdybas, 
Sąjungos Narius ir "Br.Lietuvio" 
skaitytojus,kviečiu prie vienin
go darbo,laikyti s lietuviško so
lidarumo, nepamiršti mūsų kalbos 
ir papročių,išlaikyti lietuvio 
gerą vardą svetimtaučių akyse 
ir visur ir visada vadovautis 
mūsų vieninteliu siekimu ?-

mūsų brolių laisvė!

1



1 ' "Britanijos Lietuvis" 1949.11.18.

Dr. Jonas Basanavičius — epochos žmogus
VISA GYVENIMĄ LIETUVIU TAUTOS SARGYBOJE

žmonijos istorijoje mes mato- , 
me,kad kiekvienas laikotarpis 
turi ryškių vardų,atstovaujan
čių vyriausias savo epochos idė
jas.Tai žmonės,kurie formuoja 
atskirų tautų ar net viso pasau
lio gyvenimo linkmą, tai lyg švy
turiai, kurie šviečia savo laikų 
idėjine šviesa.Iš vienos pusės 
jie lyg atspėja laiko dvasią ir 
plačiųjų masių nuotaikas ir po
linkius, o iš kitos pusės jie 
turi lemiamos reikšmės ir pačiai 
gyvenimo linkmei.

tiava tautos istorijoje mes 
taip pat turime ryškių asmeny
bių! ir gilioje senovėje, ir 
net tautos merdėjimo metu,ir 
atgimimo laikotarpyje,ir nepri
klausomo gyvenimo kūryboje,jų 
pagaliau turime ir pastaraisiais 
tautos tragedijos metais.

Viena iš tokių ryškių asmeny
bių yra dr.Jonas Basanavičius. 
Šių metų vasario 16 d.sukanka 
22 metai nuo jo mirties.

Savo kukliu ir paprastu gyve
nimu, dideliais darbais bei dar- 
bštpmu,savo tautos ir mokslo 
meile,įgimtu ramumu ir taktiš
kumu J.Basanavičius iškilo au
kščiau partijų ir siaurų grupių. 
Jo atstovaujamoji tautinės vie
nybės idėja sujungdavo lietuvius 
kritiškais momentais.Jau pats 
Basanavičiaus asmuo derindavo 
įsiliepsnojusią tarpusavio ko
vą stambesniuose lietuvių tau
tos atstovų suvažiavimuose.

aktyviai nedalyvaudamas Ne
priklausomos Lietuvos politi
niame gyvenime,o pasilikus se
nojoje okupuotoje Lietuvos sos
tinėje budėti lietuvybės sargy
boje ir savo įkurtoje Lietuvių 
Mokslo Draugi joje,dr.J.Basana-

vičius tapo lyg Lietuvos atgi
mimo simboliu. Iš jo rimtos iš
vaizdos ir veido bruožų spindu
liuojąs taurumas ji, daro tikru 
prisikėlusios Lietuvos pranašu 
ir patrijarchu. 0 jo mirtis, 
sutapusi su Lietuvos Nepriklau
somybės švente,tą jo asmenybės 
simbolizmą nušviečia dar skai
dresne šviesa.

Šiandien žiūrėdami i, dr.J. 
Basanavičių iš istorinės per
spektyvos, galime pasakyti,kad 
ne jis vienas prikėlė lietuvių 
tautą iš amžių miego,kad visa 
eilė ryškių vardų tiesė drauge 
su juo ir šalia jo ir romanti
nius ir realistinius Lietuvos 
prisikėlimo kelius,bet vis dėl 
to J.Basanavičius yra vienas

iš svarbiųjų lietuvių tautos 
atgimimo epochos žmonių,vienas 
šviesiųjų idealistų. Jo skelb
toji tautinės vienybės idėja 
tešviečia mums ir tremties ke
lyje,© jo tikėjimas į švieses
nį rytojų sunkiais priespaudos 
laikais ir mums tegrąžina pra
randamas viltis. j.

Pavergtoje Lietuvoje

Jurgis Kastytis Gliaudą

ŠEŠIOLIKTOJI VASARIO TREMTY

Kad ir sunkiai,bet vistik pasiekia mus Dėka Lietuvos Laisvės kovotojams,komunistų įta- 
tikros žinios iš pavergtos tėvynės,kuriose ka į kaimą ir mažesnius miestelius nėra didelė, 
aprašomi pergyvenimai mūsų brolių ir seserų, Čia mažiau vietinių parsidavėlių ir rečiau tesi- 
nešančių sunkų okupacinį jungą.Štai guli lanko įvairiaus plauko "agitatoriai".Kaimuose 
prieš akis laiškas, ra- '-----4—«+.n« vi -
sytas vos prieš dvi j 
savaites,kuriame tarp i 
visos eilės jau mums 
žinomą terorinių įvy
kių aprašymo,yra vie
nas, jau nuo senai kar
tojamas pavergtųjų pra
šymas,- nerašyti jiems 
laiškų!

Laiške paminimi fak- 
_tai,kai vi on už gavi
mus laiškų iš užsienio 
buvo ištremti jo kai
mynai į Sibirą. Jis 
pakartotinai prašo 
perspėti vi suomeną, 
kad tokių laiškų jie 
nebesiuntinėtų pa; štu, 
nes kiekvieno laiško 
gavėjas,prieš atsiim
damas laišką iš pašto, 
turi užpildyti auklėtą, 
kuri vėliau persiunčia
ma saugumai. Kiek švel
niau žiūrima į laiškus 
iš Lenkijos ir kitų sa
telitinių kraštų, gi 
laiškai iš JAV,Brita
nijos ar Vokietijoj 
yra tikros vizos į 
Sibirą.

Taigi,reikėtų 
rimtai atkreipti 
dėmesį į šį per
spėjimą ir pada
ryti reikiamas 
išvada

Ipasirodančius komunistus vi
sad turi lydėti istrebiteliai, 
kaip apsauga.Nors partizaninis 
judėjimas,lyginant su pirmai
siais metais, yra sumažėjus, 
bet 
tas

už tai labiau organizuo- 
ir susistemintas

Tauto* 20 metų Šventė Kaune 8-tų rugsėjo. Apšviestas radijo 
bokštas. 

Ix. Glrčio nuotr.

Tautų ateitis netikra
saugumo problemos

Trankus didžiulio miesto tvaikas 
Skurdžioji svetimo lemtis - 
Ilgies namų; verki,kaip vaikas; 
Dienos metu tavy naktis.

Daug reikšmės teikiama pra
nešimui, kad gen.Eisenhoweris, 
būvąs praėjusiame kare vyr.są
jungininkų karo vadu Europoje, 
pakviestas būti vyr.kariniu pa
tarėju prie Prezidento Trumano. 
Jis vadovaus Stabų viršininkams 
ir tuo būdu bus įvykdytas visų 
ginklo rūšių (sausumos,jūrą ir 
oro) karinių pajėgų apjungimas. 
Gen.Eisenhowerio naujasis pas
kyrimą s, manoma, buvo padarytas 
ryšyje su pablogėjusia tarptau
tine padėtimi.Jo taktas,pres- 

.tyžas ir patyrimas šiuo metu 
bus labai reikaiingi,kada spren
džiamas Atlanto Pakto sudary
mą s. Gem. Ei senbower  i s laikinai 
pasitraukė iš Columbijos uni
versiteto rektoriaus pareigų.

Nepaprastą sensaciją sukėlė 
pranešimai iš Amerikos,kad JAV 
manančios apleisti Japoniją. 
Pagal vieną pranešimą,JAV karo

Ir pilnas tu vaizdų gyventų;
Vaizdų - į tėvišką šauklių; 
Dvelkimas gimto, mielo kranto 
Krūtinėn veržiasi kriokliu.

Ledinio speigo Barnaule , 
Detroito fabriko trenksme 
Sidnėjuj, Cili, Honolulu 
Šiandien tavy viena giesmė

Šiandien mūs Motinos vardinės 
Šiandien nastolgijos kančia;
Ir tu - jos vaike, tu - tremtini 
Verki jos ašara karčia.

Ir tu verki, ir tu svajoji 
Vėl rastis tėviškės namuos, 
Prie jos palaimintųjų gojų 
Pajust šventumą palaimos.

O varpo dūžiai - paukščiai vario 
Didžiulės.laimės prakartis - 
Šiandien Šešiolikta Vasario 
Ir laisvės Varpo dundesys!

Ir viltys gręžti tokios tvarios 
Kaip stebuklinga atgaiva 
Tiki Šešiolikto Vasario, 
Tiki Praamžių Lietuva.

PIRMASIS LIETUVOS KARIUOMENES VADAS 
Generolas S.Žukauskąs

Laisvosios Lietuvos kariuomenės paradas Tautos Šventėje — Kaune, Vileižio aikštėje.

ministerija skaitanti,kad nesą 
prasmės ilgiau maitinti 80 mil. 
japonų ir ten laikyti kariuome
ną, nes karui kilus ten visvien 
nebūtų galima išsilaikyti.Stra
teginiu požiūriu,Japonija ne
laikoma svarbiu punktu tol.kol 
Amerika gali operuoti iš Oki- 
navos ir Filipinų salų,taigi, 
vakarinis Amerikos pajūris ne
bus dėl to pavojuje.0 pavojus 
grąstų rytų pajūrini,todėl čia 
turi būti sukoncentruotos visos 
jėgos,pirmoje eilėje-ginti Eu
ropą. Amerika per daug nesijau
dinanti dėl Kinijos,nes skaito
ma, kad Rusija negalės pilnumo
je išnaudoti Kinijos.

Pranešimai apie pasitrauki
mą iš Japonijos,kiek vėliau,bu
vo atšaukti Vašingtone,bet jie 
visdėlto sukėlė didelio susi
jaudinimo Australijoje ir kitur.

DERYBOS DĖL AUSTRIJOS SUTARTIES
Austrijos vyriausybei prašant, 

4 didžiosios valstybės vėl pradė
jo derybas Austrijos taikos su
tarčiai sudaryti.Praėjusios de
rybos nutrūko dėl to,kad Rusija 
reikalavo teritorijos ir repara
cijų Jugoslavijos naūdai.Žinant 
kokie santykiai dabar yra tarp 
Rusijos ir Jugoslav!jos,buvo ma
nyta,kad Rusija ajrsisakys nuo 
ankstyvesnių reikalavimų.Tašiau 
jau per pirmą užs.r.minis.pava
duoto jų posėdį Londone,Rusijos 
atstovas pareikalavo,kad būtų 
pakviestas ir Jugoslavijos ats
tovą s, kuris galėtų ginti savo 
teritorinius ir reparacinius 
reikalavimus.Anglija ir JAV su 
tuo nesutiko.Taipgi nebuvo pa
siekta jokio susitarimo dėl Au
strijoje esančių DP.

Galimumai susitarti yra maži 
Tačiau,jeigu sutartis būtų pa
sirašyta, visos okupacinės val
stybės tada turėtų savo kariuo
menes atitraukti iš Austrijos. 
Rusija be to dar turėtų apleis
ti Vengriją ir Rumuniją,kur ji 
laiko kariuomeną,neva tai,ryšių 
su Austrija palaikymui.

Yra šalis kur upės teka 
Ramiai tarp girių ūžiančių 
Ir meiliai tarpu savąs šnekas 
Prie giesmininkų vieversių...

Prieš eilą dešimčių metų,Pranas Vaičaitis šios dai
nos posmus rašė,kai mūsų tėvų tėvai,kaip ir jis pat?, 
toj gimtoj šaly gyvendami buvo svetimais posūniais ir 
kantriai nešė fiziną ir moralinę kanžtią.Daugelis tos 
kančios nepakeldami,išsisklaidė po įvairiai pasaulio 
šalis,ieškojo prieglaudos tarp doresnių žmonių,nuo 
kurių parėjo jų ateities gyvenimo laimė.

Taigi tuomet jis,Vaičaitis,savo dainos posmais pri
minė visiems tą tėviškės Laukų,upių ir žaliųjų girių

Trakų pllla šiandien

Vasario
Šešioliktoji

J. Dvikap i Skis

slėpiningą mistiką,ragindamas,ka d jijvisų tautos ka
mieno sūnų širdyje neišnyktų.

Esantiems tėvynėje,'jis sugestijonavo būti atspa: 
riems ir nepasiduoti caro agentų vyliams del siūlomo 

savo tėvų kalbos ir minties kovoti del’Tautos laisvės,
Pabirusiems gi į pasaulio kraštų erdvą,jis ir dau- 

felis kitų pasišventėlių,tiek daina,tiek gyvu ir ra- 
ytu žodžiu,priminė ir žadino neužmiršti tos širdžiai 

nepaikeičiamos ir mielos šalies-kur žuvusių kovoj dėl 
laisvės karžygių kaulai ilsisi ir kjr samanotose ba
kūžėse plaka,vargą nešančios,motinų širdys.

Kad jie,naujoje aplinkoje napamirštų,jog jų gyslo
se teka lietuvio kraujas,© krūtinėse plaka lietuviš
ka širdis.

Šiandieną mūsų atminime ir iš mūsų,trumpai švyste
lėjusio, valstybinio gyvenimo istorijos žinome,kad tų 
dainių-žadintojų ir visų kitų pasišventėlių lietuviš
kam darbui dėka, jų kūryba,jų gyvas žodis ir raštas 
niekais nenuėjo.Dėka jų,lietuviškoji sąmonė buvo gy
va kiekvieno lietuvio sieloje ir širdy,kurie paklau
są savo sąžinės balso,laukė to momento,kada visa sa
vo esybe galės stoti kovon už savo Tėvynės laisvą,kad 
ją laimėjus netiktai sau,bet kad ja galėtų dži*ugtis 
ir ainių kartos ateities amžių bėgyje.To momento su- 
latlkė. Pirmo jo pasaulinio karo pasėkos sužlugdė tuome
tinės vergijos reprezentantus.Tuo pačiu susidarė są
lygos ir mums mažučiams,fiziniai silpniems išbandyti 
kovą nors ir su priblokštu,paliegudiu,bet dar daug 

geresnio trupinio duonos ar menkos karjeros,atsižadant pulkus-pirmąjį Lietuvos kariuomenės branduolį.
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stipresniu už mus priešu.To kovingumo dvasią ir ryž- 
tingumą-kovą laimėti,sustiprino 1918 m.vasario 16 d. 
Didžiųjų lietuvių pasirašytas aktas.Tai buvo pirmas 
peržengtas slenkstis į viltį,laimėti ir diplomatiniai 
-politinį statusą valstybiniu mostu,apeliuojant į pa
saulio sąžiną.

Tuo pačiu metu iš visos Lietuvos kampų,tiek iš mie
stų, tiek iš kaimo grįčių ir vargingų bakužių,kaip van
duo ankstyvą pęvasarį patvino keliai ir girių takai 
vyrais ir jaunuoliais,kurie niekeno neverčiami,o tik 
vedini kažkokio paslaptingo jausmo,spontantiškai,sku
bėjo susiburti krūvon,kad užbėgus už akių žiauriąjam 
priešui.Jie nepavėlavo.Jie sudarė savanorių-kovoto jų

Jie pradėjo lemtingą kovą būdami apsupimo žiede,
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FULL SUTTON

( Pereinamoji stovykla)
Nuo 1947 gegužės per ją per

ėjo apie 29.000 įvairių tauty
bių žmonių,atvykstančių iš kon
tinento .Pa skatini u metu labai 
maža DP teatvyksta.Atvyksta au
strės (specialiai į tekstilę), 
laukiama vokiečių moterų.

Pradžioje stovykla apylinkėj 
buvo žinoma geru jos gyventojų 
elgesiu,tvarkingais pasilinks
minimais, puikiais koncertais ir 
parodomis.Pradėjus atvykti įvai
riam mišiniui,prasidėjo išsišo
kimai,ir Full Sutton vardas smu
ko iki to,kad svečiai iš apylin
kių nustojo lankytis stovyklos 
parengimuose,o apylinkės Ūkinin
kai pradėjo nekęsti jos gyvento-, 
jų.Žinoma,pagal gyventojus ir 
parengimai.Štaitpav.,Kūčių kon
certas - lenkai ir vengrai pa- 
giedojosavo bažnytinių giesmių, j 
o tai paįvairinta...akordeonu 
pagrojant eilę šlegerių ir ba- 
rabonu solo džiunglių motyvais. 
Lietuviai šioj "karusėlėje" at
sisakė dalyvauti.

Neatvykstant vyrams,paskuti
niu metu gyventojų skaičius ma- 
žas-apie 400.Didesnė pusė dėl 
įvairių priežasčių grįžę iš dar
bo, kiti laukią darbo ir vis 
tinkamo negauną.Kai kurie čia 
gyvena po 4-5 ir net daugiau 
mėnesių,nepaisant šaltų skar
dinių barakų,gaudami tik du 
kartus per dieną valgyti,s ko- 
lindamiesi vienas nuo kito po 
galiuką cigaretės,perkamos iš 
savaitinių 5 šil.

Vyrams darbo pasiUla labai 
ribota ir negausi.Apsirinka tie, 
kurie metę darbą važiuoja į 
Full Suttoiją geresnio ieškoti. 
Tik išimtinais atvėjais šis tas 
geresnio pasitaiko,kaip pav., 
nesenai apie 400 buvo Karo Mi
nisterijos priimti dirbti ka
riškuose sandeliuose.Tekstilė
je nei vienas vyras darbo ne
gaus, nebent pats susiras ir 
darbą ir kambarį.Apsukresnieji, 
moką anglų kalbą,dažnai susi- 
rąndaDėl to iš darbo čia važ
iuoti reikėtų tik paskutiniu 
atvėju,o šiaip darbą ar vietą 
pakeisti stengtis per vietinę 
Darbo Ministerijos įstaigą,ne
nutraukiant turimo darbo.Pri
valiai gyvenęs ir nustojęs dar
bo, gali savo vietoj gyvent* 
ir ieškotis kito darbo.

Naują skyriaus valdybą išrin
kus, lietuviškas veikimas kiek

pagyvėjo.Eilėje bendrų susirin
kimų buvo atnaujintas virš pu
sės metų būvąs nutrūkęs ryšis 
tarp čia dirbančiųjų ir "rezi
dentų" lietuvių. Deja,nedidelė 
dalis rezidentų atsiliepė į 
valdybos raginimus atsilankyti 
susirinkimuose.Nors nesugebė
jom nei bendrų Kūčių nei kalė
dinio subuvimo surengti,lietu
viškos giesmės pirmą kartą su
aidėjo Pocklingtono bažnyčioje 
Kalėdų naktį,šalia anglų vieni
ntelės iš daugelio tautybių.

Skaitytojų laiškai
Weretai šio laikraščio skil

tyse tenka skaityti apie Man- 
chesterio ir apylinkės lietu
vių kultUriną bei sportinę vei
klą.Visa tai gražu ir girtina. 
Ir nenuostabu,kad visokiuose pa 
rengimuose lankytojų netrūksta, 
nes manchesteris yra šios apy
linkė s lietuvių centras,o be 
to čia ne tik kad senus

T.ietiivAs tautiniais drabužiais: iš kairės į dešinę, pirmoje eilėje —- dvi aukštaitės, žemaitė ir klaipėdietė, antroje eilėje — klaipėdietė ir dvi 
suvalkietės. Visos — tremtyje.

Britanijos Lietuvis

Labai sveikintinos naujos val
dybos pastangos pagelbėti čia 
esantiems lietuviams susirasti 
darbą ir butą.Tačiau dalis jų, 
kaip ir visų kitų čia susirin
kusių, atrodo, niekuo nesidomi- 
nei susirinkimais,nei pamaldo
mis, nei anglų kalba,nei darbu. 
0 gyvenimo sąlygos tikrai pras
tos.Žinoma, jei jos bUtų geres
nės, šimtai toj "prieglaudoje” 
metais gyventų ir nemanydami 
dirbti.

Pasigirsime kitą kartą,o da
bar duodam realų vaizdą vietos, 
kur rengiasi kiekvienas,kas at
sisako vietos ir ryžtasi važiuo
ti pas-mus.(Full Sutton yra 
viena iš dviejų šiuo metu vei
kiančių pereinamųjų stovyklų) 

pažįstamus sutikti ir naujus pa
žinti, bet taip pat per kiekvie
ną tokį parengimą galima išgirs
ti ir pasigrožėti mūsų tautinė
mis dainomis ir šokiais,kurie 
visiems patinka,nors programa 
atliekama ne kokių profesionalų, 
bet tik dainos ar šokio mėgėjų.

nenoromis kyla klausimas,- 
kodėl Manchesterio Soc.Klubas,

1949.11.18

SVFWTES ŠVŲSK
kurio vardu vyksta beveiE visi 
parengimai,nei šiais metais ne
pakvietė mUsų iš Vokietijos An
glį jon atvykusių menininkų -so
listų. Juk sis Jų atvykimas ga
li bUti tikrai jau paskutinis 
ir vėliau gal jau niekad nebe
bus progos juos išgirsti.0 toks 
menininkų pasirodymas i.anches- 
teryje butų be galo naudingas, 
tiek mums,tiek ir anglų supa
žindinimui su lietuviška meno 
kultūra. Tikrai būtų nedovano
tinas apsileidimas,jei dėl ne- ; 
rangumo ir šiais metais nesusi
lauktume tokių brangių ir mie
lų mūsų svečių.Koncertai numa
tyti, berods, iki kovo mėn.pabai
gos,- tad dar nepervėlul Visi 
laukiame,kad Manchesterio Liet. 
Soc.Klubas imtųsi inciatyvos 
mūsų menininkus pasikviesti.

Gal neapsivilsime.
L.Venckus.

Pats pirmasis dekalogo įsa
kymas aiškiai skelbia! 

" Šventes švęsk! " 
Tuo norima pabrėžti,kad žmogus, 
šešias dienas intensyviai dirb
damas, sekmadienį turi fiziniiai 
pasilsėti ir sustiprėti dvasi
niai.

Kai vienas kunigas aplankė 
70 metų senelį,šis Jį maloniai 
priėmė ir paklaustas apie sek
madienio šventimą,atsakėi
- Dėl ko mėgstu sekmadienį. 

Mat,pasilsi u po vargų ir visos 
savaitės sunkių darbų.Einu iš
klausyti Sv.Mišių ir pamokslo. 
Pasikalbu su gerais žmonėmis. 
Aplankau ligonius,kai kurias 
šeimas,paskum vėl pasilsiu.Be 
to,daug skaitau,ypačiai šv.Raš
tą.Gal man galėtumėt nupirkti 
šv.Raštą su stambiomis raidė
mis,nes truputį neprimatau...

Kaip gražiai senelis aptarė 
sekmadienio programą.

Sv.Augustinas sakė,kad,sekma
dieniais skaitydami religinę 
literatūrą ir garbindami Dievą, 
mažiau turime progų nusidėti.

Konstantinas Didysis buvo iš
leidęs nurodymus,kad mūsų gyve
nime Viešpaties diena būtų mal
dos di ena.

Pasaulyje vykstant nuolatinei 
kovai tarp gėrio ir blogio,kata
likai įpareigoti budėti ir mels
tis, kad bloga sėkla neįleistų 
šaknų į katalikiškojo gyvenimo

/

PAMALDOS -
MKXBOROUGH parapijos bažnyčio
je (Nr.Rotherham) apylinkės lie
tuviams išpažintis ir šv.Mišios 
vasario 27 d. Sv.Mišių metu bus 
palaiminta Drąsučio Juozo ir 
Jurgėlaitės Onos moterystė.

Tautieti, 
ar atlikai savo 

pareigą - ar įsigijai akbijas 
LIETUVIŲ NAMAME LONPaJE

nes priešas puolė ir iš rytų ir iš pietų,iš šiaurės 
ir vakarų.Kovos dvasia ir ryžtingumas buvo daug dide
snis,negu savieji primitynūs.o skaitlingo priešo mo
derniškieji, ginklai.Kur negalėjo priešo įveikti ugnies 
ginklais,ten kovą laimėjo,kovodami vyras prieš vyrą.

Pagaliau,priešai galutinai buvo išstumti netik iš 
tėviškės žemės,bet vietomis net atokiai už jos ribų. 
"Įvukusių faktų" akivaizdoj ir "pasaulinei sąžinei" 
palengvėjo klausimo sprendimas mūsų naudai.

Su nugalėtu priešu pasirašyti susitarimai.Gedimi
no kalne didingai plevėsavo trispalvė vėliava,© Lie
tuvos miestuose ir miesteliuose šventyklų bokštų var
pai skelbė pergalės ir laisvės giesmę, kartu su ja, 
jų garsuose skambėjo ir liūdnas Libera...kovoj žuvu- 
siems didvyriams skelbdamas amžiną ramybę ir garbę, 
kurie mirė todėl,kad mes gyventume.

Taip,mes gyvenome.Tačiau,ar mes gyvendami įverti
nome tą krauju iškovotą laisvą, kurios pasigedome, kai 
jos nustojome.

Jeigu mes savo darbais jos nedavertinoee būdami 
laisvi,tai nors čia svečioj šaly,būdami jos posūniais, 
šios,šviesių prisiminimų jubiliejinės dienos proga, 
susikaupkime dvasioje ir pasvarstykime! klek mes liko
me savo Motinai-Tėvynei skolingi ir kaip mes tą sko
lą ruošiamės grąžinti.

Meskim žvilgsnį į mūsų Širdį,ar jos,kartais,nėra 
palietusi blogybių įtaka,kuri skaudžiai įžeistų mūsų 
brangios tėvų žemės atminimą.

Ar gražioj prigimtoj kalboj,nesipina kartais mums 
šlykštus,azijatiškųjų pabaisų vartojami žodžiai,kuriai; 
i žeistame žiauriame varge likusių motinų ilgesingą 
irdį arba jų taurų prisiminimą,jei kuri jų ilsisi 

Jau amžinybėje.
Ar mūsų kadieniniai veiksmai,kartais,nepadaro gė

dos, savo tautos vardui.
Ar mūsų asmeniškos,kasdieninės egoistinės smulkme

nos, nenustelbia, kartais, visos tautos bendrą reikalą, 
kovoj dėl naujos ateities.

Ar neateina,kartais,pagunda pagalvoti!"Ką man to

nai kas yra išsireiškęs,kaa "proto man užtenka,kam 
Jį bevarglnti visokiais ten lavinimais!Pakankamai iš
vargina darbas".

Galima būtų sutikti su tokiu samprotavimu,jeigu 
būtume "Rytų demokratijos"globoJe.Ten tokie individai 
būtų geriausi iš geriausių.Žmogus ten turėdamas tie 
proto,kiek Jo turi savo prigimimu,bet koks gyvis-lai- 
įkomas būtų idealiausiu,Juk jam ten apie jokią politi
ką nėra reikalo galvos kvaršinti,Tas funkcijas atlie- 
ika smegenų trestas-kompartija ir tai dar Jį tam tik
ram laipsny dresiruoja,kad jis išmoktų vergiško pak
lusnumo ir besąlyginės drausmės.

ną gi bekalbėti mums,kurie gyvename civilizuotam 
pasauly,kur kiekvienam suteikta teisė laisvai protau
ti ir viešai reikšti savo nuomonę bei samprotavimus* 
Jei mes neturėsime pakankamai žinių ir reikalingo su
pratimo pagrindiniuose gyvenimiškuose dalykuose,Juk 
pareiškę,kaistais, savo klaidingą nuomonę pasidarysime 
sau gėdą ir sukompromituosim lietuvio vardą tautiečių 
sąskaitos.

Tad nesidrovėkim,griebkimės knygos,ieškokime jos, 
o kaip su ja suprasim,pamilsim Ją,nebereikės ieškoti 
dirbtinų priemonių laiko sutrumpinimui,gadinant savo 
sveikatą.

rer trumpą laiką mes pajuslm didžius ir džiugius 
rezultatus,jei skirsim tam tikslui bent porą valandų 
dienai.

.n e užmirškime, kad mūsų priešas mus stebi ir studi
juoja mūsų silpnybes.Mūsų proto šviesa-jam mirtinas 
smūgis!Neveltui Jis deda visas pastangas,kad mus ga
lėtų paskandinti kuo gilesnėn tams union.

rad būkim jautrūs, akylūs ir negailestingi priešo 
agentams,kurie savo veiksmais apsimaskavę mums kasa 
duobę.

Parodykim mūsų tvirtą ir gerą valią,sukurdami sa
vo širdy šviesų,tauraus,bet griežto lietuvio charak
terį, kad su pasididžiavimu ir džiaugsmu galėtume iš 
pilnos krūtinės sušukti Didžiojo tautos žadintojo ir 
dainiaus Dr.Vinco Kudirkos įamžintais žodžiais! 
"Vardan tos .Lietuvos vienybė težydi"!

ji ateitis duos,jei ir čia man gerai!
§ios didžios mums dienos proga,surinkime,visus sa

vo sąžinės likučius,sulipdykime juos į nedalomą vie
netą ir pastatykime kontrolierių prie tos mūsų neža
botos širdieslAš įsitikinęs esu,kad mes ne tik nieko 
nenustosim,bet pajusiu grąžinę žymią dalį skolos mū- 
sų Tėvynei ir pakėlę jos garbę.

Neapkęsti priešo-nėra išmintis,© tik zoologinis 
instinktas,o mylėti savo Tėvynę ir tą meilę parodyti 
gyvu pavyzdžiu ne tik draugų,bet ir priešo akyse dėl 
jos pasisukojant-pasiekta bus viena iš tų dorybių,ku
ri ir pavojingiausiam priešui išmuš ię rankų bet ko
kį ginklą!

Tamsi ir klaiki nežinia,neleidžia mums šiandieną 
numanyti,kas,kur ir kada atsidursim ir kiek dar lai
ko praeis bebraidžiojant patamsy.Tačiau,kur mes nei
sime. Jei neužmiršime,kas mes esame ir koks mūsų gyve
nimo tikslas.jei kartu savo širdyje nešiosim šventą
ją tėvynės meilę,mes Jausimės visad didingi dvasia 
ir tikslą pasieksim.

Pažvelkim į mūsų brolius-išelvius Amerikoje.Ar ne
galim pavydėti jų šiandieniniam ryžtingumui naujoj 
kovoj dėl pavergtos tėvų žemšs,nežiūrint,kad jie yra 
palikę jau kelios dešimtys metų.Jų organizuota vieny
bė ne tik moraliai,bet ir medžiagiškai ne vieną yra 

į parėmusi i§ mūsų tarpo.Gyvenimas ne kartą yra įrodęs 
jog žodžiai!"Vienybėje-galyb4".nėra tušti.0 ar mes, 
galime pagigirti tos vienybės troškimu,nežiūrint to, 
palyginus su jais,dar mūsų pėdos neatvėso nuo mindžlo 
Jimo gimtos žemės dirvų.Jei kiekvienas būsim pavien- 

^niu diegu,labai mažai reikia,kad būtume suminti ir 
žūtume svetimos tautos plačiame darže.

Mieli broJlai’.Sios šventės proga,aš apeliuoju į 
jus jaunuosius,Nepriklausomybės pirmųjų kovų dalyvių- 
savanorių vardu,kviesdamas prie vienybės,prie pašali

nimo neapykantos vienas prieš kitą dėl beverčių smul
kmenų, prie pastangų lavintis ir gilinti savo intelek
tą, nes tik tuomet būsim tvirti ir atsparūs prieš mū
sų raudonąjį priešą,kuris visa savo piktybe trokšta 
ir deda nastangas,kad viskas tekėtų priešinga linkme.

LIETUVI,ne laikas 
bus su susirūpinimu 
kartoti,kad reikė
jo turėti savo na- 
mus-veiklai centrą, 
kai užklups didie
ji įvykiai.Dabar 
pats laikas išsprę
sti tą klausimą ir 
spręskime jį ener
gingai,© ateitis 
parodys,kad tai 
buvo teisinga ir 
būtina!

Politinės ir kul
tūrinės veiklos 
išplėtimui savi 
namai yra būtini. 
Tarptautinė padė
tis reikalauja iš 
mūsų visų pastan
gų, kad šioji vei
kla būtų išplės
ta, tat dabar lai
kas sukrusti ir 
bendromis jėgo
mis sudaryti tas 
sąlygas!
RŽ4KIME VISI

NAMŲ FCKDĄ!
' Vyt. Matusevičiaus nuotrauka

Merkio ir Nemuno santaka. , , , i/ Nomnnėlin„Ten, kur sravus Merkys, bėgdamas tekėdamas per žalias pievas, per alksnynus, kr-ūnvuotus šlaitus, plukdo savo tyrų vandenėli platun Nemušė , 
yra ten aukštas ir status kalnas, visų kalnų aukščiauaias, o ant to kalno tvirta pilis, garsi Merkinė, visų pilių tvirčiausia... v.™.
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Norvegijos Už s.r.min.Lange 
iš Vašingtono atskrido i, Londo
ną, kur turėjo pasitarimą bu Be- 
vinu.Kaip pasitarimai Vašingto
ne, taip ir LCndone turėjo ben
drą tikslą-ištirti galimumus 
Norvegijos prisidėjimo prieAt- 
lanto Pakto ir pasitarti dėl 
Norvegijos atsakymo Rusijai 4 
pasiūlymą Nepuolimo Pakto.

Lange Vašingtone negavo to, 
ko jis uorėJo.Norvegija,kaip 
sąlygą savo prisidėjimui prie 
Atlanto Pakto,nori specialių 
garantijų savo saugumui.Gi to 
padaryti Amerikos konstituci
ja-'; neleidžia,nes karą paskel

tos ir nepriklausytų Atlanto 
Paktui,bet sudarytų atskirą 
Siaurės Europos Paktą.Kaip 
žinome,iki šiol JAV šiuo at- 
vė ju.buvo priešingos pagalbos 
suteikimui.Strateginiai Norve
gija yra labai svarbi vieta, 
ką matėme iš praėjusio karo. 
Ji turi ilgą pajūrį, kur prie
šų laisvai galėtų turėti la
bai patogias pozicijas ir ge- . 
rus uostus.Todėl ir norima už
tikrinti, kad karo atvėju Nor
vegija nepatektų priešui.

Visos Skandinavijos valsty
bė s,manoma,sutiks įeiti Jį Eu
ropos Tarybą.

DBLS "Scotia South" Skyrius 
Vasario 26 d.rengia 

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMĄ - 
VAKARĄ.

Vakaras įvyks Earlistown kata
likų Klubo salėje. Pradžia 5v.v. 
Programoje-rašytojo St.Lauolaus 
scenos vaizdelis "Paslaptingoje 
Zonoje".Taipgi bus tautiniai 
šokiai ir dainos.Šokiai prasi
dės 7,3o v.Šokiams gros "Baltics
Vakaro vieta pasiekiama iš Man

chester!© traukiniu ir autobusu. 
Autobusais važiuojant reikia 
LEIGH peSsėsti ir važiuoti su 
Ear11stown arba Anston autobusu, 
kurie eina iki vie tęs.Salės ad
resas- St .Mary’s & John’s BTMS 
Club,7-11 Patterson St.Earlis
town. įėjimas kainuoja -2/-

Manchesteryje Lietuvių Soc.Klu
bas vasario 19d.,šeštadienį, 
ruošia LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 
dienos minėjimą.Iškilmingas ak
tas pradedamas 5 v.Po to eccle- 
siečiai parodys šventės nuotai
kai pritaikytą scenos dalyką - 
"VAIDILĄ”.Po programos šokiai. 
Vakaras įvyks Churnet Public 
Hali ( Churnet Street,sukti iš 
Rochdale Rd) Iš Cannon St.važiuo 
ti autobusais-17,17x,63,32,33.

įėjimas - 2/5

bti tegali tik Kongresas,o ne 
vyriausybė.Ir Norvegija,negau
dama tikrų-agtomatiskų garanti
jų savo saugumui,atitinkamai 
turės derinti savo politika 
Rusijos atžvilgiu.Dėl to ir 
vėl pradedama kalbė ti apie 
galiną Skandinavijos neutralų 
bloką.Manoma,kad JAV galė s 
suteikti Norvegijai ir Dani-

KAS NAUJO ŠIĄ. SAVAITĘ

Sausio 15d.prancūzų žurna
las REVUE PARLMENTAIRE.po an
trašte "Laiškas iš už geležinės 
uždangos" atspaudė ištisą verti

mą laiško iš Lietuvos,tilpusio 
"Brit.Lietuvyje" 2.UI.48.

Straipsnis baigiamas!
"Šiuo būdu už geležinės uždan

gos vyksta naikinimas tautos,ne- 
užsitarnavusios jokio priekaiš
to .Vieninteli s tos tautos nusi-

VISOS PASTANGOS BE SĖKMĖS
VENGRIJOS PRIMAS NUTEISTAS. VENGRIJA REIKALAUJA ATŠAUKTI JAV

MINISTERį. KARDINOLO TEISMO ATGARSIAI PASAULYJE

Vengrijos Primas,kardinolas 
Mindszenty,buvo nuteistas ka
lėjimu iki gyvos galvos.Teisė
jas pareiškė,kad nuo mirties 
bausmės kardinolą išgelbėjo 
jo atviras prisipažinimas ir 
a 
s 
B

tavjws.kad jis būvąs 
i JAV-bių minister!o 
plChapino.Kartu su 
buvo nuteisti kalė- 

,ki\ 15 m.kiti 6 
LąiįVisi nuteistie- 
prihcą Paul Ester- 

ajvoi į aukštesnį tei- 
'eisiĮiaę truko tik 3 dienas, 
urihaį bpvp perskaityti

J ka 
Ji
J5H1 
pe 

žinimai".Tokiu būdu jokių liu
dininkų ar kitokių "įromymų" 
nereikėjo.Policijos apsauga 
paskatiną teismo dieną buvo 
ypatingai stipri. Taip vadi
namą "liaudies teismą" sudarė 
du fabriko darbininkai ir vie
nas ūkininkas,visi trys komu
nistai .Teismo sprendimą kardi
nolas Išklausė stovėdamas,vi
sai nejudėdamas.Veidas buvo 
visai be išraiškos. Britanijos 
ir JAV pasiuntinybės Budapeš
te negavo leidimo pasiųsti sa
vo stebėtojus į teismą.

Popiežius iki teismo spren
dimo tylėjo,nes nenorėjo pablo
ginti kardinolo padėties.Pra
nešus sprendimą,Popiežius pa
sitraukė į savo privačią kop
lyčią ir ilgai meldėsi.Audi
encijos buvo nukeltos vienai 
valandai.

Vatikanas yra labai susirū
pinąs padėtimi Rytų Europoje. 
Vengrijos Primo teismas yra 
laikomas tik vienu iš daugelio 
žygių kovai prieš bažnyčią. 
Sv.Tėvąs išleido episkopatinį 
laišką,kuriame tikinčiuosius 
į»p$<j® prieš piktas jėgas,ku
rios eina dabar Europoje prieš 
krikščlonybą ir pagyrė laisvų 
Europos tautų susiorganlzavimą. 
Pirmadienį Popiežius buvo su
šaukęs kardinolų konsistoriją, 
kurioje kalbėjo apie Vengrijos 
Primfe teisiną. Visi asmenys,ku- 
rie’{prisidėjo prie kardinolo

» ATLANTIC

arešto ir jo taismo,buvo aks- ’ 
komunikuoti.

Tikybinis persekiojimea vyk
domas ir kitose valstybėse ana
pus geležinės uždangos.Bulgari
jos Evangelikų bažnyčios 15 va
dovaujančių asmenų jau kaltina
mi ir traukiami į teismą už... 
"šnipinėjimą"..Britanijos ir 
JAT^ na ūdai. Jie visi prisipaži
no. .Kunigų areštai vyksta ir 
Lenkijoje. Tos visos pastangos 
rodo,kad komunizmas pasiryžo 
likviduoti dar likusią opozi
ciją prieš režimą.

Pereitą šeštadienį Vengrijos 
vyrn*i;3į'bė pareikalavo, ks.-! JAV 
minlsteris Budapešte būtų tuo
jau atšauktas,motyvuojant,kad 
jis esąs įveltas kard.Mindszen
ty byloje.JAV vyriausybė atme
tė tą reikaląvisą,bet pareiškė, 
kad minlsteris esąs pakviestas 
į Vašingtoną pasitarimams.JAV 
valstybės departamentas dar 
pridėjo,kad minlsteris turi 
pilną Amerikos vyriausybės pa
sitikėjimą ir kas Vnegrijos kal
tinimai prieš Jį esą visiškai 
be pagrindo.Tariama,kad šį Ven
grijos žygį JAV-bės galinčios 
apskųsti JTO,nes Amerikos mi- 
nisterls Budapešte buvo taip 
pat prižiūrėtoj u, kaip Vengri
jos vyriausybė vykdo taikos 
sutartį. Diplomatiniai santy
kiai tarp JAV ir Vengrijos yra 
kritiški.JAV-bių atsakingi vy
rai griežtai pasmerkė kardino
lo areštą ir nuteisimą.Prezi
dentą s Trumanas pasakė,kad 
šis epizodas liks vienu iš 
juodžiausių Vengrijos istori
joje.Gi valstybės sekret.Ache- 
sonas Vengrijos žygį pavadino 
nesąžininga ataka tikslu paša
linti moralinį pasipriešinimą 
komunizmui.

Visame laisvame pasaulyje 
buvo jaučiamas didžiausias pa
sipiktinimas Vengrijos žygiu, 
buvo protestuojama ne tik ka
talikiškame pasaulyje,bet ir 
protestantai Jungėsi proteste. 
Britanijos Už.r.min.Bevinas 
buvo pasikvietus Vengrijos mi

kaltimas-troškimas laisvės ir 
nepriklausomybės.Kokia nuomonė 
dėl šio reikalo jūsų,prancūzai 
įvairių pažiūrų. Ką gi galvoja
te jūs,kurie Prancūzijoj ar 
kur kitur garbinate Staliną ir 
sovietų režimą."

nisterį Londone ir jam išdės
tė vyriausybės ir gyventojų 
nusistatymą kardinolo bylos 
reikalu.Tuo pačiu laiku buvo 
įteikta nota,adresuota Vengri
jos vyriausybei,kurioje prime
nami Vengrijos įsipareigojimai, 
pagal Taikos sutartį, gerbti 
žmonių laisvą ir Britanija pa
siliekanti sau teisų tokius 
dalykus ištirti ir imtis rei
kiamų žygių.

JTO gėn.sekrt.į.ie pareiškė, 
jis yra gųvąsūkelis tūks

tančius laiškų iš įvairių vie
tų, kuriuose reikalaujama iškel
ti kardinolo teismo reikalą 
JTO. Tuo reikalu jau yra ta
riamasi tarp-Britanijos ir JAV. 
Kelios valstybės,kaip tai Čilė 
ir Australija jau paskelbė,kad 
jos norinčios kardinolo bylos 
reikalą iškelti sekančiame JT 
Pilnaties posėdyje. <

Vengrijos konsulas New Yorke 
Bela Balassa.su visu personalu, 
atsistatydino,protestuodamas 
prieš Vengrijos Prįmo nuteisi
mą.

PABĖGIMAI...

Iš Vienos pranešama,kad į 
Salzburgą pabėgo Zoltan Czaky, 
pasiuntinys tarp kardinolo ir 
Vatikano.Jis atsinešė su savi
mi labai svarbių dokumentų,lie
čiančių kardinolo teismą. į Va
karus yra pabėgąs ir vienas 
Vengrijos policijos rankraščių 
ekspertąs,kuria dalyvavus kari. 
Mindszenty tardyme.Sakoma,kad 
jis turįs įrodymų,kuriais su
griaus Vengrijos vyriausybės 
skelbimą,kad kardinolas pats 
prisipažino.Jis tvirtina,kad 
visi kardinolo "prisipažinimai" 
buvo išgauti tik jam įdavus 
tam tikrų vaistų.Jis atsinešė 
su savimi originalius Vengrijos 
vyriausybės iš anksto paruoštų 
"prisipažinimų" tekstus.

MltVxnMiW pieš!' NORVEGIJA • KRYZKEUVJE

Kardinolas Mindszenty - 
(kairėje) prieš suėmimą, 
(dešinėje) teismo metu,po 
tariamų "prisipažinimų".

Kardinolo Mindszenty parašai 
viršuje jo normalus parašas,apa
čioje jo parašas po suėmimo

SEKMADIENĮ-

imo.Kaina-10/6. 7/6 
ir 2/6.

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES
Paskelbimo 31 Metu Sukakties Prog;

IŠKILMINGAS _____

<5- kurio programoje -Tautinių 
kompozitorių ir Bizet, Gounod, 
Offenbach,Puccini,Tchaikowsky,

X Verdi kūriniai.
S DAINUOJA

Lietuvos Operos solistai,atvy-
įj. ką iš Vokietijos, -

A.Dambrauskaitė,A.Kalvaitytė, 
S.Baranauskas Ir I.Nauragis.

Piano-prof .V. Jakubėnas.
-a- ’Bilietai iš anksto užsisakomi 
-n- S-gos Centre,ar koncerto dieną 
•jj prie

Vasario.80 d- 5 v,p-p*Ifldullv Westminster Cathedral Hall 
Požeminio gelž.stotis - Victoria 

‘Programa įvairi ir įdomi.

Išvakarėse Tautos Šventės minėjimo 
VASARIO 19 d. 7 vai.vakaro,

Kingsway Hall
DELS Centro Valdybos -n- 
ruošiamas

'XHON/UA
F

Mūsų svečiai.LietvfJos Operos 
i solistai,p.p.A.Dambrauskaitė.

A.Kalvalvytė,S.Baranauskas, I. 
Nauragis ir prof.V.Jakubėnas 
sekmadienį grįžo į Londoną po 
visos eilės koncertų vidurio 
ir vakarų Anglįjoje.Visi kon
certai praėjo su gražiu pasi
sekimu. Sekančiam Nr.plačiau.

! Vicepirmininkai-M.Bajorinas, 
lietuvis,ir K.Valdmanis,Latvis, 
Kasininku-P.Bulaitis,lietuvis, 
ir ssekretorium-Olandi,estė.
BALE'as paskyrė p.M.Bajoriną 
sąvo įgaliotiniu D.Britanijai.
Sąjungos Pirmininkas P.B.Varka- 
La ir sekretorius J.Kaulėuus 
16.II.49.lankėsi Coventry sky
riaus rengiamoje parodoje.
į Leamington skyriaus ruošiamą 
šventės minėjimą 26.11.49.va
žiuoja Centro Valdybos I-asis 
Vicepirmininkas M.Bajorinas.

12.II.šventės minėjime Sutton 
Coldfield skyriuje lankėsi CV 
kandidatas P.Mašalaitis.

Baltų Tarybos pirmininku nuo 
10.11.49.(pagal roteciją) buvo 
išrinktas estas,Dr.E.Aruja,

P. PETRĄ MAZAITįir 
p. AGŪTię MATIJOŠAITYTą, 

sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį,nuoširdžiai sveikinu, 
linkėdamas gražaus ir ilgo 
gyvenimo.

Viktoras Kapočius

Sukūrus lietuvišką šeimos 
židinį, 

p. M A Z A I T į PETRĄ 
ir p.MATIJOŠAITYTJg AGOTĄ , 
nuoširdžiai sveikiname,linkė
dami gražaus ir ilgo gyvenimo

A.irP.Mikalauskai

Kambariai (su pusryčiais ar 
pilnu išlaikymu) už nebrangią 
kainą galima užsakyti nuolati
nėj® ar trumpam apsistojimo lai
kui - telefonui Lepkowich 
CLIssold 3613,atvykus į Londo
ną,ar užsakant iš anksto raštu-
90,Highbury new Park, Lon don, N. 5,

Zonys Juozas ir Pranas,kilimo ' 
iš Skuodo valsč.ieškomi Vikto
rijos Kataržytės.Jiems yra gau
tas laiškas iš Lietuvos.atsi
liepti šiuo adresu - v.Kataržy- 
tė. Durti Lea Hostel,Todmorden 
Rd.Littleborough, Lancs.

MINTIS - nepartinis laikraštis. 
Visuomet aktualus ir įdomus.Iš
eina 3 kartus savaitėj* 
meruokite M I N T į l Prenume
ratos kaina 3 šil.mėnesiui. 
T.Vaižgantas - PRAGIEDRULIAI, 
I,II ir III t.Kiekvieno tomo 
kaina su persiuntimu 4/4.
I tomas išsiunčiamas tuoj,ga
vus užsakymą.II ir III užsakyti 
nai.
M.Biržiška-VILNIAUS UNIVERSITE
TAS- atsiminimai.Kaina su pers. 
2/2. Išsiunčiama tuojau. 
AISTIJOS sieninis kalendorėlis, 
kaina su pers 2/2. Už sisakytinai 
įAlstijos" kišeninis kalendorė- 
lis Išparduotas,todėl prašoma 
užsakymų nebesiųsti.) 
VISI šie leidiniai užsisakomi

j Mes maloniai pranešame Jūsų 
žiniai,kad jau turime lietuviš 
kai-anglišką ir angliškai-lie- 
tuvišką žodyną! Ljthuanian-jSn-

e. rrenu-į giish & English-Lithuanian Die-
tionarles by H.fl.Bewtress fc T. 
Gericas*kaina 10/6,persi untlrna s 
9 penai.

Taipgi-'pasiūlome -
Modern English Course foį Por-, 
eign Students, C.E.Eckersley, 

•kaina - 3/9.
An Everyday Baglish Course for 
Foreign Students, C.E.Eckersley, 
kaina - 4/-
Brighter English - C.E.Eckersley, 
kaina - 4/-

Htgland & the English - C.E.
Eckersley, kaina- 5/6
Essential English-Book I- 3/6. 
II knyga 3/6. HI-4/-.' IV- 5/- 
A Grammar of Modern liiglish -

arba gaunami pas MINTIES atstove.Miller, kaina - 5/6
va adresu - E.Neveravičius, 
40,Posse Rd.Centr.Leicester

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

Sablinskas.M.A.Host. Yelver- 
toft.Nr.Rogby, England.

A Commercial Course for Foreign 
Students-C.E.E..kaina - 7/6. 

ir daug įvairių žodynų bei 
specialios lektūros žemės ūkio, 
technikos,rankdarbių ir kitais 
klausimais. '

Persiuntimas 9 penai. Užsakant 
virš 15 šil,- persiuntimas 1/6, 
gi " ‘ ‘užsakant virš «3 už persiunti- 

netnokama.
Rašyti adresu-

KXPRB3S BOOK SERVICE,
50,Addison Road, 

Landon, V.14.'
Produced for the Lithuanian Association In Great Britain by Wardland Limited. London. S.E. 1>.
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