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RUGSĖJO
Neregėti aušros!
Taip prailgo naktis . . .
Maironis
Rūg ėjo aštuntoji diena primena mums
kai kurias istorines detales.
Tą dieną turėjo būti vainikuojamas Lie
tuvos karaliaus karūna mūsų Didysis Kuni
gaikštis Vytautas; tą dieną minime 1920 m.
gegužės 15 d. Steigiamą susirinkimą, kuris
teisėtu būdu patvirtino 1918 m. vasario 16
d. aktą.
Rugsėjo 8 d. laisvoje Tėvynėje gyvenome
džiaugsmo, pasiryžimo ir triumfo jausmais;
rugsėjo 8 d. tremtyje gyvename ryžto,
vilties ir kovingumo dvasia.
Ir tikime, kad po prailgusios nakties išauš
nauja aušra, kuri atlygins už visą dabarties
skausmą, aukas ir kovas.

,,Tremtis—tai gyvenimas . .
Victor Hugo
Kai didis Prancūzijos rašytojas Viktoras
Hugo buvo ištremtas į Jersey salą, jis turėjo
laiko susitelkti ir peržvelgti savo visą
gyvenimą. Nors gilus pesimizmas juodais
sparnais tykojo jį nugramzdinti į neviltį,
nors į darbą besiveržiančios jėgos blaškėsi,
kaip V. Krėvės apdainuoto erelio sparnai,
—• rašytojas tremties nelemtyje sugebėjo
įžvelgti viso gyvenimo prasmę ir tremtį
apvainikavo pilnutinio gyvenimo aureole.
Lietuviai tremtiniai daug prarado ; neteko
Tėvynės, nustojo artimųjų, nebejaučia gim
tosios žemės —. maitintojos ir įkvėpėjos —
po kojomis. Tačiau tremtiniai su savimi
išsinešė Laisvės idealą. Teisingumo skydą,
dvasios kardą.
Tremtis privertė ■ tremtinius giliau įžvelgti
į save ir į savo Tėvynės likiminį kelią.
Tremtis pakėlė tremtinių širdis sursum — į
aukštumas — ir padėjo suprasti Apvaizdos
laiminamą kelią, kuris veda per kryžių į
šviesą, per skausmus į garbę.
Tremtis, kaip rūpestingas ūkininkas
javus, išsijojo tuos, kurie tik dėl materijos
dirba ir iškėlė idealizmo primatą. Lietuvių
idealizmas, ne kartą kasdienybės įvykių
apdulkinamas, šiandien daugelyje plataus
pasaulio vietų spindi aušrine ir telkia prie
vieningo kovos ir planavimo baro.
Turime nuoširdžiai konstatuoti mūsų
gyvenimo faktą: nors raudonoji lava tebegrąsina mums ir visiems Vakarams, nors
pikta nematoma ranka visu atkaklumu

Vėliausios Žinios
Britų jūrų bazė Ceilone buvo visiškai
sunaikinta gaisro. Manoma, kad įvykdytas
sabotažas.

♦ Britų nacionalizuotas transportas per
pirmuosius metus davė daugiau kaip 4 milj.
svaru nuostolių.

+ Turkijoje baigėsi dideli kariuomenės
manevrai, kuriuos stebėjo britų ir ameri
kiečių karinės misijos.
> Britai paskelbė, kad po metus trukusių
derybų tarp anglų ir rusų prekybos misijų
pagaliau buvo pasiektas susitarimas. Rusija
pažadėjo pristatyti milijoną tonų javų
mainais už mašinas, gumą ir vilnas.

* Čeku vyriausybė pasiuntė Amerikai pro
testo notą, kurioje kaltina amerikiečių
kariuomenę rugpjūčio 26" d. čekų-vokiečių
pasienyje pagrobimu 22 asmenų.

> Graikijos premjeras pareiškė, kad Graiki
ja nesiuntusi savo kariuomenės į Albaniją
D. Britanijai ir JAV-bems patarus.
> Australijos vyriausybė paskyrė Britanijai
8 milj. svarų kaip dovaną už jos įnašą
Europos atsistatyme.
-t Pirmas bandymas išleisti nacistinį laik
raštį Vokietijoje britų organų buvo sustab
dytas.
> Trečiadienį Bonnos mieste, grojant
Bacho muzikai, buvo atidarytas pirmas
laisvai išrinktas Vokietijos parlamentas.
Policija saugojo, kad į susirinkimo vietą
nebūtų įgabenta ginklų.

AŠTUNTOJI
J

KLZMICKIS

rankomis grumtųsi už tiesą, laisvę ir nepri
klausomybę.
Tremtis yra gyvenimas, kai asmenybės
stengiasi nustatyti lietuvį prieš lietuvį, vargų verpetų blaškomas žmogus nesus šviečia kaip žiburiai ant kalno, kai atsilaiko
tačiau lietuvių frontas nebyra. Priešingai, munka, nesugniūžta, o atkakliai grumiasi ir prieš demoniškas sutemų jėgas.
— jis stiprėja, kada, ilgesnės tremties pers už savo ir už Tėvynės buitį.
„Šios dienos uždavinys —
pektyvoje, senieji išeiviai JAV, Kanadoje,
Tremtis yra gyvenimas, kai mokslo židi
išsaugoti Lietuvą mumyse!”
Australijoje ir Anglijoje jungiasi su tremti niai telkia naujas mokslines jėgas, kai visi
Juozas Girnius
niais, persiima viena dvasia ir vienu kaip vienas vieningomis jėgomis griebiasi
Mes išsinešėme Lietuvą, savo viduje :
troškimu — iškovoti Lietuvai laisvę.
sunkiausio fizinio darbo, kad nebūtų kam
Tremtis yra gyvenimas, kai, bastymosi ir nors našta, kad laisvomis, nepapirktomis išsinešėme ją savo kraujuje, savo lietuviško
je kalboje, savo lietuviškame būde.
Tautos šventė, dar kartą svetur švenčia
ma, tegu padeda mums įsisąmoninti, jog
mūsų Šventa pareiga — išsaugoti tą Lietuvą
savo pačių individualiame gyvenime.
Lietuvių kalba — mūsų senolių testamen
tinis palikimas.
Gėrėkimės, kaip prieš
keliasdešimt metų čia ir svetur įsikūrę
lietuviai mena ir kartoja liaudies daineles,
patarles, kaip visą laiką ja savo namuose
kalba. Naujoji karta, kuri auga ir bręsta
tremtyje, turi būti saugoma nuo visų sveti
mų vėjų, ypač nuo savos kalbos atrofijos.
Lietuviškasis kraujas — tai ne teorija apie
antžmogius ar išrinktą rasę: tai Lietuvos
žiežirba mumyse, kuri spindi gaivindama ir
stiprindama. Ir ta žiežirba negali prigesti.
Jos negalima apipilti nors ir gyvu krauju,
bet svetimu, bet tolimu Lietuvai. Lietu
viškasis kraujas, įlietas į naujas kartas
tremtyje, turi sugrįžti į savo uostą — į
Tėvynę Lietuvą.
Lietuviškasis būdas turi atsilaikyti prieš
aplinkos veikimą: priimti tik tai, kas jį
gerintų, tobulintų; atstumti visa tai, kas
svetima mūsų tautos charakteriui. Mūsų
tautos charakteris gražiai išreikštas šiais J.
Girniaus žodžiais: „Esame didinga tauta
savąja te* ybės bei laisvės meile, tokią
turime ir istoriją — didingą. Nemokame —
ir kaip tik dėl mūsų karališkojo žmoniškumo
—’vergiškai politikuoti, todėl nemokame
išvengti nė daugelio smūgių, kuriuos, ver
giškas nuolankumas galėtų šalin nukreipti.
Didinga mūsų istorija, kaip didingas yra
žmoniškumas priešais savanaudiškumą, kaip
didingas savo laisvės gynimas priešais
vergišką nuolankumą.
Ir tačiau drauge
mūsų istorija yra skaudžiai tragiška, kaip
tragiškas teisybės susidūrimas su netei
LAISVES PAMINKLAS KAUNE
sybe ...”

VAŠINGTONO DERYBOS PRASIDĖJO
Trečiadienį Vašingtone prasidėjo Anglų- ekspertų paruošta, yra labai plati ir apima prekybos įvedimas pasaulyje ir k.
JAV-Kanados
ekonominė
konferencija, tarp kitų klausimų šiuos: atsiskaitymo
Taip pat spėjama, kad D. Britanijos
kurioje dalyvauja visų tų trijų valstybių balansas tarp dolerio ir sterlingo kraštų prekyba su Rytų Europa irgi bus svarstoma,
Užs. Reikalų ir Finansų Ministerial. Kon eksportas į Ameriką, JAV kapitalo investa- ir laukiama nuomonių skirtumų tuo reikalu.
ferencijos dienotvarkė, kuri buvo iš anksto cija
sterlingo
kraštose,
daugiašališkos Britai mano, kad būtų pageidautina padi
dinti importą iš satelitinių šalių, sumažinant
importą iš Amerikos ir tuo sutaupant
dolerių. Jie tačiau sutinka, kad tam yra
politinių kliūčių, kurių negalima ignoruoti.
Rusai, be abejo, norėtų iškeisti maisto pro
duktus, ir kitas prekes į ilgalaikės investaciHarvardo universiteto (JAV) profesorius Stalinas principinę ataką vesiąs ekonominėj jos prekes, kaip mašinas ir p. Būtų labai
Kirtley Mather rugpiūčio m. 24 d. turėjo srity. Tito pareiškė profesoriui, kad jau neišmintinga padaryti Rytų Europą vyriau
keturias valandas trukusį pasikalbėjimą su 1944 m. jis žinojęs, kad Jugoslavijai teks siu prekybiniu partneriu, nes tokiu atveju
maršalu Tito. Tito išreiškęs tvirtą nusista kovoti del nepriklausomybės po jo labai Stalinas galėtų, kada norėtų išardyti visos
tymą pasipriešinti betkokiam Rusų žygui, nedraugiško pasimatymo su Stalinu.
Europos ekonominį pastovumą.
siekiančiam dominuoti Jugoslaviją. Tito
esąs labai paipiktinęs Sovietų propoganda
prieš jį ir parodęs didelę asmenišką neapy
kantą Stalinui. Profesorius susidarė įspūdį,
kad tuodu vyrai — Tito ir Stalinas — nie
kuomet nesusitaikins.
Nors ir labai man sunku šiandien tai
Europos Taryba dauguma balsų nutarė,
Tito esąs nuomonės; kad Rusija nepul
sianti Jugoslavijos, bet jeigu ji tai pamė kad 12-kos valstybių užs. reik, ministerių sakyti, aš tikiu, kad Europos tautų šeima
gintų, Jugoslavija esanti tam pasiruošusi. komitetas pasiųstų delegaciją į JAV dery veiks vieningai, Europos Tarybos sujungta.”
boms del Amerikos tarifų sumažinimo. Tuo
būdu norima sudaryti palankesnes sąlygas
Europos eksportui.
VARŽOMAS IŠDEGIMAS
NESUTARIA DEL
Pakartodamas ankstyvesnį Churchill’io
AUSTRIJOS
Čekoslovakijos vyriausybė,
išgąsdinta
pareiškimą del greitesnio Vokietijos priėmi
Po ilgai trukusių derybų Londone Užs. mo į Europos Tarybą, konservatorių parti dažnu savo piliečių bėgimu į vakarus, įvedė
Reik. Ministerių padėjėjai nutarė vėl per jos narys Harold Macmillan pacitavo ligšiol naujus suvaržymus. Visi ikišioliniai pasai
duoti Austrijos Sutarties klausimą vyriausy nepaskelbtą slaptą Churchill’io memoran nustoja galiavę po lapkričio m. 30 d. To
tikslas yra apsunkinti naujų pasų gavimą,
bėms, nes jie negalėjo pasiekti susitarimo.
Jame tarp kitko o taip pat išdouti tik trumpalaikius pasus.
D. Britanija labai nori tuo reikalu susitarti dumą iš 1942 metų.
ir yra nuomonės, kad ir blogesnė sutartis sakoma :
Įdomus yra Prahos vyriausybės prisipaži
Prisipažįstu, kad pirmoje eilėje man nimas, kad rugpiūčio mėn. 414 asmenų
yra geriau negu jokia sutartis. Jos ambasa
dorius Maskvoje kreipėsi į Sovietų vyriau rūpi Europa ir Europos Didybės atgaivini nelegaliai apleido kraštą, ir kad iš jų 84
sybę, prašydamas pasiųsti į New Yorką mas. Europa yraj>ažangių tautų ir civili buvo amatininkai ir krautuvninkai, 83 —.
atsakingą asmenį pasitarimams su Vakarų zacijos lopšys. Butų neišmatuojama ne darbininkai, 10 — ūkininkai, 2 — angliaka
valstybių Užs. Reik. Ministeriais, kad išju laimė, jeigu rusiškas barbarizmas pavergtų siai ir likusieji įstaigų tarnautojai ir k. Tas
dinti Austrijos Sutarties derybas iš mirties senąsias Europos tautas ir sunaikintų jų aiškiai rodo, kad anti-komunizmas yra
kultūrą.
taško.
paplitęs ne vien tarp " buržujų.”
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BRITANIJOS LIETUVIS
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LIETUVA
Jeigu audra ištikus verstų stulpą vieną
IS tų, kurie prilaiko jūsų namo sieną,
Namas negrius—iš baimės jūs neišlakstykit
Tik irietoje ano stulpo tą pačią dieną
Tuoj kitą statykit.
Dr. V. Kudirka.
Lietuvos istorija yra paženklinta nuola
tiniu kovų vedimu, ginantis nuo užpuolikų,
kurie kėsinosi į Lietuvos žemę ir lietuvių
tautos laisvę.
Ir nors nekartą jai teko
parpulti ir pavergauti, - priešams nepavyko
jos išnaikinti. Savo drąsių sūnų ir dukterų
pasiaukojimu Lietuva daug kartų sulaužė
vergijos pančius ir vėl gėrėjosi laisvės saule.
Toji kova už laisvę, prasidėjusi lietuvių
tautai tik ką gimus, tebesitęsia ir po šiai
dienai, ir nėra mažiausios abejonės, kad
Lietuva vėl prisikels.
Jau žiloje senovėje lietuvių gentys, besiformuodamos į tautą, turėjo kovoti už -avo
egzistenciją prieš kaimynus, kurie buvo
anksčiau sukūrę valstybes. Karų užgrūdinti
ir gabių kunigaikščių vedami mūsų protėviai
jau XII šimtmety sukūrė stiprią valstybę,
kuri nuolat augo ir plėtėsi. Daug priešų

ALYTAUS
buvo nugalėta, daug garbingų kovų laimėti.
Rytų kunigaikščiai ir totorių Hanai mokėjo
Lietuvai duokles, o silpnesnieji prašėsi Lie
tuvos valdovų, globos ir siekė sutartimis ir
giminystės ryšiais palaikyti su Lietuva
draugiškus santykius.
Tais laikais, kada Lietuvos valstybės
plotas rėmėsi į Baltijos ir Juodąsias Jūras
ir siekė Maskvos erdvę, Lietuva sudarė
stiprų barjerą, saugantį Europą nuo rytų
stepių tautų antplūdžio. Gi Lietuvos kova
su vakarų kaimynu — Kryžiuočių ir Kala
vijuočių ordenais, — truko ištisus du šimt
mečius iki vokiečių ekspansija į rytus
(*' Drang nach Osten ”) buvo galūt inai
palaužta 1410 m. Žalgirio mūšyje. Lietuvos
kariuomenę į mūšį vedė mūsų tautos istori
joj gabiausias karo vadas, išmintingas
valdovas ir politikas, Vytautas Didysis,
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KOVOJE DEL LAISVES
Rašo—Z. SILSDENAITIS
kurio vardas yra neatskiriamai surištas su
Lietuvos Didybe, ir kurio numatytą karūna
vimo dieną — rugsėjo 8 — lietuvių tauta
pasirinko savo valstybine švente.
Pietų kaimynas, matydamas Lietuvos
pažangą ir jėgą, suprato, kad ginklu nieko
nelaimės, pradėjo ardyti kraštą giminystės
ryšiais ir politinėmis intrygomis. Tas proce
sas buvo apvainikuotas Liublino Unija, nuo
kada prasidėjo smukimo periodas iki 1795
metais įvykusio Lietuvos ir Lenkijos pasku
tinio padalinimo. Padalinimas atnešė Lie
tuvai caristinės Rusijos priespaudą, kurią
šiandien tęsia sovietiški Rusijos valdovai.
Nežiūrint kai kurių techniškų skirtumų,
kaip Caro taip ir Stalino okupacijos turi
daug panašumo ir siekia to pačio tikslo —
išnaikinti lietuvių tautą.
Kaip šiandien
lietuviai yra išsibarstę po platųjį pasaulį,
taip jau ir prie Caro okupacijos užsieniuose
atsirado tremtinių, ir mūsų tautos garbin

Petras Babickas

Tų laikų baudžiava maitinosi mūsų
tautos krauju, ašaromis ir kančiomis. Įvai
riausiais būdais buvo siekiama palaužti lie
tuvių tautą moraliniai ir tautiniai. Lietuviai
buvo tremiami j Sibirą ar grūdami į kalė
jimus, gi jų vieton atvežami burliokaiLietuviškas raštas buvo užkolonistai,
draustas. ” Anei rašto, anej druko mums.
turėt neduoda, tegul sako bus Lietuva ir
tamsi ir juoda”—skundėsi tais laikais
Anykščių Šilelio autorius vysk. Ant. Bara
nauskas.
' ‘ Po Lietuvą žiema ’ ’ — rašė
didysis lietuvių tautos dainius Maironis, o
šviesusis Vaižgantas kalbėjo: " Be rašto —
lygu be akių.” Didžiausias spaudos drau
dimo meto knygų platinimo organizatorius,
Jurgis Bielinis, lyg koks pranašas tą kurčią
lietuvių tautos naktį iš visų sielos gelmių
šaukė: ” Kaip lietaus lašas, nuolat lašnodamas, prakala akmenį, taip ir mes su savo
raštais pakirsime burliokų šaknis Lietuvo
je.” Rodėsi, kad tik stebuklas gali Lietuvą
išgelbėti iš vergijos. Stebuklas ir įvyko.
Tauta, buvusi pasmerkta žūti, nežuvo, bet
išliko gyva — prisikėlė iš mirties patalo. Ir
tai buvo dėlto, kad lietuvių tauta norėjo
gyventi, tvirtai tikėjo savo paskirtimi ir
karštai mylėjo savo kraštą. Visą caristinės
okupacijos laiką lietuviška pastogė tyliai,
susikaupus, kaip nuoširdžiausią maldą prie
Aukščiausiojo kojų, kartojo didžiojo tautos
pranašo Maironio žodžius:

Mylėk lietuvi tą brangią žemę,
Kur amžius tavo tėvai gyveno.
Čia tavo kūnas sau maistą semia.
Čia tavo sielai tiek sveiko peno.
Mylėk jos kalbą, senovės būdą,
Jos girių kvapą, žaliąsias pievas,
į jos dirvonus pasėjęs grūdą.
Žinok, jog vaisių palaimins Dievas.
Mylėk senolių kapus garbingus.
Kur amžius ilsis tėvynės sūnūs,
Mylėk tuos amžius vardais garbingus,
Kurie išugdė tautos galiūnus.”
Lietuvių tautos kova už laisvę atnešė
vaisių, bet tik po suintensyvintų pastangų
ir aukų laike Pi;mojo Didžiojo Karo. 1918
PARKAS
m. vasario 16 d.' Nepriklausomybės Aktą
giesiems tų laikų žmonėms, kovojusiems už lietuvis turėjo anspaudoti «avo krauju.
savo krašto laisvę, teko gyventi svetur, Artojas paliko dirvoje įsmeigtą žagrę, ne
baigęs vagos, mokslą einančioji jaunuomenė
slapstytis išvargti.
Štai 1824 m. poetas Adomas Mickevičius, nespėjo klasėje užversti knygų, nes tėvynė
rusų valdžios ištremtas iš tėvynės vieną po juos Šaukė į kovą, Visi išėjo savo šalies
Išėjo ir daugelis negrįžo,
kito rašo “ Krymo sonetus ” apie šalį, laisvės ginti.
kurioje esama tiek daug laimės, apie žemę, pakelėmis medžio kryžiai dygo,”—sako
kuri yra šventa ir skaisti, kaip pirmoji meilė
ir kurioje poetas niekados ašarų nelįeięs,
ilgesio nejautęs, kur buvo laimingas ir
palaimintas jo gyvenimas. Būdamas ištrėmine jis rašo :
"Lietuva, mano žemė, šalelė gimtoji!
1 as tik supras, kad tu jam sveikatą'
atsloji.
Kas jau tavęs neteko. Pasiilgęs
šiandieną
Tavo regiu aš grožį ir kampą
kiekvieną!”

Pavergtai Lietuvai
Niūri naktis nūn dengia tavo veidą,
T u taip toli, nors kaip kančia — arti.
Nutilo kanklės, laisvės saulė leidos.
Pakilsi tu, šiandien skaudžiai parpuolus
O, Lietuva ! Mes kieti, kaip granitas,
Nėgynėme tavęs, kaip protėviai, oi ne.
Niūri naktis. Neaušta lauktas rytas.
Tu — pasmerkta, našlaitė, kalinė.
Bet bus diena! Sugrius vergijos uolos.
Aidės padangė džiugesio garsais, —
Pakilsi tų, šiandien skaudžiai parpuolus
Kai tavo sūnūs laisvės žygin eis.
Žygiuosime į švintantį rytojų,
Skambės laukai nuo pergalės dainos .
Šventoj šaly lietuviškų artojų
Greit laisvės saulė amžinai dienos!

mūsų poetas Graičiūnas.
Gi alkanų ir
apdriskusių bolševikų būriai iš visų pusių
tiese grobonišką ranką į tik pražydusios
Lietuvos laisvės žiedą, bet Lietuvos sava
noriai kovą laimėjo ir ant savo pečių par
nešė laisvę, palikę apie 3000 kraujo aukų
ant Nepriklausomybės aukuro. Jie žuvo,
kad mes gyventumėm laisvi.
” Garbė
žuvusiems už Tėvynę ir garbė Tėvynei, kad
yra kam už ją žūti,” tarė tada tautai baltas
senelis Vaižgantas.
Žuvusieji paliko mums testamentą —
krauju iškovotą tautos laisvę. Mes negalime
jų apvilti. Lietuvių tauta ir šiandien turi
sūnų ir dukrų, kurie yra tvirtai pasirįžę
ginti jos teises ir laisvę ir už tai, reikalui
esant, paaukoti savo gyvybę. Mes gavome
palikimą—Nepriklausomą Lietuvą, ir tokią
Lietuvą mes turime perduoti ateinančioms
kartoms, jeigu norime nešioti garbingo
lietuvio vardą.
Laisvės rytui išaušus ir Lietuvai atgavus
nepriklausomybę mūsų duosnioji išeivija
Amerikoje atsiuntė mums didžiulį Laisvės
Varpą, kuris Karo Muziejaus bokšte skam
bino laimingai Lietuvos ateičiai. 22 metus
ir 4 mėnesius. Šiandien jis tyli, bet mūsų
pareiga yra, kad tas Laisvės Varpas vėl
suskambėtų laisvos Lietuvos žemėje:
” Skambink per amžius vaikams Lietuvos,
Tas nevertas laisvės, kas negina jos!”

TA IIP KITKO
DAR TAS RATUKAS SUKASI.
nedidelis vištų ūkis galį būti įperkamas.
Sunkios dipukų (ne EVW) gyvenimo Tie, kurie nusimano apie vištininkavimą,
sąlygos, neaiški būklė, o ateitis — tamsi, galės neblogiau verstis už vietinius, o vištibet, nežiūrint viso to, jie kuria šeimas.
ninkaujant kaip Lietuvoj, net ir daugiau
Sekmadieniais, po tautinių pamaldų, kuni
naudos
gautų.
Vienas tokių specialistų
gai paskelbia vis naujus pretendentus ” ing
stoną moterystės,” o tautinių laikraščių aiškino, kaip ir kas reiktų daryti, gerinant
Esą, vien tik
skelbimai iškilmingai atžymi naujos šeimos šio krašto vištininkavimą.
sudarymo faktą. Dipukai dar kuria savas, vištos ištraukimas iš purvo jau padidintų
tautines šeimas, o kada taip yra, tai dar tas jos dėslumą.
ratukas sukasi. Įdomu, kaip ilgai jis suksis,
Taip, nedidelis žemės sklypas ir tam
nes DiPi moterų mažai, ypač maža lietuvai tikras trobesių minimumas sau ir vištininkui
čių. Tuo tarpu ” norinčių susirašinėti su — negali brangiai kainuoti. Kai del vietos
lietuvaitėmis vedybų tikslu ” skelbimai
” Br. Lietuvyje,” atrodo, gausėja.
Kaip
mūsiškiai į juos reaguoja, būtų įdomus
klausimas, bet jam paryškinti neturiu jokių
duomenų. Lenkų spaudoje į panašų moters
skelbimą ateina per 100 laiškų, o į vyro —
apie 10. Ir jei į kai kurį mūsiškių skelbimą
___ populiarinti
________
Vykdydama savo uždavinius,
neateitų nei vienas laiškas, tai nereikėtų ’lietuvių vardą ir supažindinti šio krašto
tokiu reiškiniu
stebėtis.
Tai būtų
tik
st,
-r_.
gyventojus
su Lietuvos byla, Centro Valdy
ženklas, kad jau " baigiasi atsargos.”
ba buvo suruošusi dvi mūsų solistų koncertų
Taip, bet ką daryti tiems, kurie nesusku gastroles, kurios praėjo su dideliu pasiseki
bo?
Tik nenusiminti!
"Atsargų” gali mu. Tačiau solistams išsiskirsčius po platųjį
būti kitur. Kodėl, pav., nepabandyti savo pasaulį, vargu ar bus galima išgirsti jų
” laimę ” Amerikoje.
Ten, sakoma, yra balsus Anglijoj artimoje ateityje. Dėlto,
milijonas lietuvių. O kur yra daug žmonių, teko ieškoti kitokių populiarių ir efektingų
ten
ir vedybiniai
klausimai . lengviau priemonių, kuriomis būtų galima supažin
sprendžiami. Gi Amerikos lietuvaitės netik dinti Britų visuomenę su Lietuva ir lietu
gražios,
bet
ir
riebios,
atsiprašau — viais šiame krašte, o tuo pačiu ir mums
patiems priminti apie palikto krašto grožį
turtingos.
ir dabartines jo kančias ir iŠ naujo sužadinti
APIE CK[
Jau ne mažai mūsiškių ” apsinamino, ” tėvynės pasiilgimo jausmus.
Tam tikslui Centro Valdyba padarė žygių
bet kad kas būtų kokį ūkį įsitaisęs — dar
negirdėjau.
Namai, žinoma, tik gyvena gauti lietuvišką filmą, kuri šiomis dienomis
moji vieta, bet ūkelis — kartu ir pragyveni pasiekė Angliją. Filmą, nuimta Amerikos
mo šaltinis. Kai del šių objektų ateities, lietuvių 1938/39 metais ir vėliau papildyta
tai žemės ūkiui ji yra nepalyginamai geresnė, Sovietų teroro Lietuvoje nuotraukomis,
kaip namams, nes pertekliaus krizė šiame susideda iš 4 dalių :
Ūkio produktų
krašte ūkiui negręsia.
Ckio
” LITHUANIA ” —anglų kalba iš
kainos buvo, yra ir bus geros, nes savų
naujosios Lietuvos gyvenimo;
produktų kraštui trūksta. Pasirodo, kad ir
-•) ” TEN KUR NEMUNAS BANGUO
žemės ūkį, kaip ir namus, DiPi gali pirkti.
JA ”— Lietuvos vaizdų filmą lietu
Svarbiausias klausimas — kapitalas, nes
viškos muzikos garsų fone;
žemės tikio tokiom lengvom sąlygom, kaip
namus mieste, negalima nupirkti. Tačiau
,U ” TĖVYNĖJ BRANGIOJ ” — vaizdų
ir muzikos filmą, veikianti j žiūrovų
tiems, kurie mėgsta ne tik dirbti, bet ir
kombinuoti, gali atsirasti išeitis.
Pav.,
jausmus;

NEMUNAS TIES DRUSKININKAIS

tokiam ūkiui, tai visur ji yra gera, nes
rūpesčiai del kiaušinių pardavinėjimo ir
lesalo pirkimo atkrinta. Sitų dalykų kainos
pastovios.
BRŪKLYS.

ą) "KODĖL MES BĖGOM
okupa
ciniais metais Lietuvoje įvykdytų
paryškinti gyvu
žudynių
vaizdai,
žodžiu ir muzika.
Yra dedamos pastangos, kad ši filmą būtų
kiek galima plačiau parodyta Britų visuo
menei. Taip pat tikimasi, kad D.B.L.S.
skyriai suorganizuos šios filmos rodymus ne
vien tik savo nariams, bet pasikvies kuo
didesnį skaičių anglų, kurie turės progos
pamatyti, kas per vieni yra tie lietuviai
E.V.W. ir išTtokio krašto jie yra atvykę.
Skyrių valdyboms bus pasiųsta smulkesnė
informacija filmos rodymo reikalu.

MANCHESTER1ECIU MENO
KOLEKTYVO KONCERTAS
Dailės dirbinių parodos atidarymą susieję su
Tautos Šventės minėjimu, savo šventinę ir
propogandinę savaitę manchesteriečiai bai
gia Meno Kolektyvo koncertu, įvykstančiu
rugsėjo 17 d., šeštadienį, parodos uždarymo
išvakarėse.
Koncerto programą atliks Meno Kolekty
vo choras ir tautinių šokių grupė. Tai bus
vienas rimčiausių šio Kolektyvo pasirodymų
lyg ir egzaminas prieš visuomenę.

Koncertas ruošiamas Blackley Instituto
salėjo, Rochdale Rd., Pradžia 6.30
įėjimas 2Į6.

Po koncerto šokiai. Bus taip pat bufetas
Iš Cannon St. pasiekiama autobusu 17, 17x

Manchesterio Lietuvių Taryba, minėdama
Tautos šventę, ruošia

DAILĖS DIRBINIU PARODĄ

%

V
D.B.L.S. Oldham’o Skyriaus narius L1

P- J. VILKAUSKĄ

Parodei ruošiama Manchesterio Lietuvių
Klubo patalpose (121, Middleton Road,
Crumpsail),
pradedant rugsėjo 10 d.
ir baigiant rugsėjo 18 d.

P- E. KAIRAITYTE

.. .. . V

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį
sveikiname ir linkime laimingo gy
venimo.
D.B L.S. Oldham Skyrius

Paroda atdara kasdien 10-20 vai.
Įėjimas: suaugusiems 1 iii., vaikams 6
penai: mokyklų ekskursijoms po 1 peną
asmeniui.

Eksponatų per 300.

3

" BRITANIJOS LIETUVIS "

MENAS
-------------------

ĮKURTA ŠIAURĖS—VAKARU ANGLIJOS
APYGARDA
Siaurės — Vakarų apygardos atstovų pir
masis suvažiavimas įvyko rugpiūčio 28 d.
Manchesteryje,
Supažindinti su Centro
Valdybos patvarkymu įsteigti čia apygardų,
suvažiavimo dalyviai apsvarstė patiektąjį
metinį darbo planų, priėmė sąmatų, išrinko
valdomuosius organus ir pareiškė savo
pageidavimus ryšium su apygardos įsteigi
mu.
Darbo plane, be įprastinio švenčių minė
jimo, numatyta ir kitų kultūrinės srities
darbų. Apygardoje jau esama dviejų moky
klų, gal bus įsteigta dar trečia. Šis rūpestis
bus pirmaeilis.
Taip pat apygarda tirs
sąlygas ir mėgins steigti liaudies universi
tetą. Jei užteks paskaitininkų, šis reikalas
galės būti įgyvendintas.
Ne visuose apygardos skyriuose yra
aktyvūs spaudos, ypač lietuviškosios kny
gos, platintojai.
Dabar jie bus visuose
skyriuose ir glaudžiuose ryšiuose tiek su
savo skyriaus, tiek su apygardos valdyba.
Nutarta papildyti prie Lietuvių Klubo
esančių bibliotekų naujaisiais Leidiniais, kiek
jų dar galima sugaudyti.
Ši senesnių
(priekškarinių) leidinių turinti biblioteka
ilgainiui galėtų būti apylinkės skaitytojų
labai mėgiama.
Apygardos valdybai uždėta pareiga rūpin
tis scenos meno kolektyvais, moraliai ir
materialiai remti juos. Taip pat paramos
bus reikalingi ir apygardoje esantieji ar dar
busimieji sportiniai vienetai.
Dažnas sumanymas ar darbas reikalingas
tinkamai nušviesti, ir tik tada jis randa
pritarimo, jei yra' to vertas.
Ne kartą
parengimai praėjo pustuščiomis vien dėl to,
kad stigo informacijos.
Informacijai ir
propagandai nusistatyta leisti neperiodinį
biuletenį, greičiausia spausdintą rotatoriumi.
Žinoma, dalis šių darbų visiškai negalės
būti pradėti vykdyti, jei nebus lėšų. Dėl
jų pradžiai su sąmata kreipiamasi į Centro
Valdybų, o savo keliu šis lėšų klausimas
turėtų būti iškeltas visuotiname suvažia
vime. Manchesterio apygardos suvažiavimas
iš savo pusės priėmė konkretų siūlymų,
būtent; tų skyrių, kurie įeina į apygardas,
solidarumo (nario) mokestis turėtų būti
skirstomas į tris dalis — 40% Centro Valdy
bai, 40% Apygardos Valdybai, kuri turės
gana, daug darbų, ir 20%- skyriui. - Apygardos Centras yra Manchesteris,
todėl suvažiavimas nusprendė prašyti C.
Valdybą, kad ši apygarda būtų vadinama
ne Šiaurės-Vakarų bet tiesiog Manchesterio
apygarda.
Į apygardos valdybą išrinkti: K. Barėnas
(Eccles) pirmininku, j. Bendorius (Oldham)
vicepirmininku, .A. Mikalauskas (Eccles)
sekretorium, J. .Štaras (Eccles) iždininku ir

1949, rugsėjo 9.

TREMTYJE

Rašo—VYTAUTAS BRAZIULIS

Praėjusiam “ B.L. ” numery tilpo
Meno ir Dailiųjų Amatų Mokyklos,
Freiburge, mokslo metų pabaigtu
vių aprašymas.
Del emigracijos
mokykla yra priversta užsidaryti.
Atsižvelgiant į šio mūsų meno
židinio tremtyje svarbą lietuvių
kultūriniam gyvenimui, žemiau de
dame trumpą mokyklos ir jos
darbų įvertinimą.
Meno ir Dailiųjų Amatų Mokykla, Frei
burge, minėdama mokslo metų baigimą,
kartu minėjo ir jos trijų metų veikimo su
kaktuves, kurios reiškė ir mokyklos pabaig
tuves. Šita aplinkybė verčia, nors prabė
gomis, peržvelgti nueitą mokyklos kelių ir
išryškinti jos atsiekimų visumų.
Mokykla buvo įkurta Kauno Taikomosios
Dailės Instituto pavyzdžiu 1946 m. pradžio
je ir mokslas prasidėjo tų metų liepos m.
11 d.
Idėjų tam davė prof. Vytautas
Jonynas, kuris per visą mokyklos gyvenimo
laiką buvo jos direktorium.
Mokyklos
kūrimas buvo pradėtas " iš nieko ir be
nieko,” o vien tik kieto pasiryžimo, darbo
ir pasišventimo dėka. Ji tvirčiau pasijuto
tik tada, kai BALFO pirmininkas kun. dr.
J. Končius jai suteikė parama pinigais ir
mokslo priemonėmis.
Kuriant šią mokyklą, buvo galvojama tik
apie lietuviškąjį jaunimą, kuris dailės studi
jas buvo pradėjęs Lietuvoje, suteikiant jam
progos baigti karo pertrauktų mokslų.
Tačiau,laikui bėgant ir sųlygoms gerėjant,
į mokyklų buvo priimti ir tie, kurie dailės
niekur dar nebuvo studijavę.
Pirmais
mokslo metais joje studijavo 47 asmenys.
Atremontavus ir praplėtus patalpas, atsirado
daugiau laisvų vietų ir į mokyklų buvo
priimti ir ne lietuviai DPiečiai. Antraisiais
mokslo metais mokykloj jau buvo apie 100
studijozų iš septynių tautybių, tačiau dau
gumų, apie 80%, sudarė lietuviškas jauni
mas. Vadovybę, pedagoginį ir technikinį
personalą sudarė išimtinai vien mūsų tau
tiečiai, ir mokyklos " veidas” per visą jos
gyvavimo laiką pasiliko lietuviškas.
Trijų metų laikotaryje mokyklų perėjo
virš 200 jaunuolių, iš kurių 13 (12 lietuvių

P. Klezas (Lovvton) nariu kultūriniams
reikalams; valdybos kandidatai: G. Glatkauskas (Eccles) ir D. Damauskas (Roch
dale).
Revizijos komisija:
Kuzmickas
(EcCles) pirmininku, B. Grigaravičiutė (Old
ham) sekretorium ir V. Kupstys (Eccles)
nariu;
kandidatais:
V.
Steponavičius
(Lovvton) ir Damaševičius (Lovvton).
Suvažiavimas vienu balsu nutarė pasvei
kinti Lietuvos Minister) B. K. Balutį.
Nuo suvažiavimo dienos nustoja veikusi
Manchesterio Lietuvių Taryba, apie pusmetį
veikusi.
(k.b.)

--------------------

ir 1 užsienietis) baigė studijas menininko
diplomu. Apie 30 asmenų gavo pažymė
jimus apie išeitų kursų ir įgytas specialybes,
ir keli iš jų jau suruošė savo parodas
Kanadoj. Tie, kurie dėl emigracijos negalėjo
baigti studijų, įsigijo daug praktiškų žinių,
kurios jiems pasitarnaus emigraciniuose
kraštuose.
Mokykla savo darbų raidą
pavaizdavo trijose apžvalginėse parodose ir
dokumentavo gražiam prancūzų kalba 1948
metais išleistam leidiny — “ Ecole des Arts
et Metiers.”
Meno ir Dailiųjų Amatų Mokykla ištraukė
iš betikslio lagerinio merdėjimo gražų mūsų
idealistinio jaunimo būrį ir jam suteikė
galimybę siekti kilniojo ginklo — meno,
kuris tremties dienomis yra efektingiausias
ir lengviausiai panaudojamas įrankis, kovo
jant už savo egzistencijų it garsinant
pavergtos Tėvynės vardų svetur. Mokykla
sudarė sųlygas mūsų menininkams dirbti
pedagogo darbų ir palankioj aplinkoj ugdyti
individualistinę kūrybų. To pasėkoj buvo
sukurta daug naujų ■ meno vertybių ir
suruošta aukšto lygio dailės parodų, kas
išgarsino Lietuvių Tautos dvasinės kultūros
savitumus ir praturtino mūsų tremties kul
tūrinį lobynų. Mokykloj studijavę svetim
taučiai susipažino su mūsų liaudies meno
tradicijomis, o globojančiu prancūzų įstaigų
pareigūnų tarpe Lietuva įsigijo ne vienų
nuoširdų bičiulį, gerai suprantantį mūsų
padėtį, vargus ir mūsų Tėvynės problemas.
Tų naujų bičiulių dėka, baigiant šiuos
mokslo metus, Prancūzijos Švietimo Minis
terija paskyrė 7 stipendijas po 15.000 frankų
mėnesiui Meno ir Dailiųjų Amatų Mokyklos
diplomantams tęsti studijas Prancūzijoj.
Meno ir Dailių Amatų Mokyklų, Frei
burge, lietuviškos dailės savumų bei tradi
cijų skleidėja po svetimu dangum, savo
puikia organizacija, aukštu moksliniu lygiu
ir sumanios vadovybės dėka susilaukė visuo
tino pripažinimo bei respekčo kaip iš pran
cūzų taip ir iš vokiečių pusės ir daug pasi
tarnavo lietuvių tremtinių geram vardui
sudaryti. Tai vienintelis ir nepakartojamas
reiškinys Vakarų Vokietijoj. Jis rodo, kad
dideli dalykai pasiekiami ir sunkiausiose
sąlygose, jeigu turima aiški idėja ir jos
ryžtingai siekiama. Tai yra įsidėmėtinas
faktas tolimesnėse mūsų klajonėse po
svetimu dangumi.
Ar mokykla dabar visai susilikviduoja ?
Atrodo, kad ne. Pasiteiravus teko patirti,
kad nors mokykla kaipo tokia ir užsidaro,
ji žadama perreformuoti į laikino pobūdžio
kursus, kuriais - norima per trumpiausią
laiką
pasitarnauti platesnėms DPiečių
masėms. Naujos įstaigos vardas dar ne
nustatytas.

TAUTOS ŠVENTES MINĖJIMAS
MANCHESTERYJE

Kai kunigas palaimina besituokiančių
porų, jis primena Šv. Rašto žodžius: “ Ką
Dievas sujungė, žmogus teneišskiria ” (Mat.
19, 6).
Pats Išganytojas gi pasakė: “Kiekvienas,
kuris paleidžia savo žmonų ir veda kitą,
svetimoteriauja, ir kuris vyras veda palei
stąją, svetimoteriauja ” (Luk. 16, 18). Tais
žodžiais patvirtinamas moterystės neišardo
mumo faktas.
Šiandien labai pravartu atsiminti Tridento
Susirinkimo nutarimus, kurie yra labai
aiškūs:
“Jei kas tvirtintų, kad moterystės -ryšį
galima nutraukti dėl erezijos, sunkaus
sugyvenimo ar sauvališko vienos pusės pasi
šalinimo, tebūnie
ekskomunikuojamas ”
(Conc. Trid., sess. 24).
“ Jei kas tvirtintų, kad Bažnyčia klysta, •
kai ji mokė ar moko, jog pagal Evangelijos
ir Apaštalų mokslą moterystės ryšio negali
ma nutraukti dėl vienos šalies svetimavimo
ir kad nė viena šalis, net nekaltoji, nedavusi
svetimavimui jokios priežasties, negali, kitai
šaliai esant gyvai, iš naujo tuoktis ir kad
tiek vyras, kuris, paleidęs svetimavusią
moterį, vestų kitą, tiek žmona, kuri, pali
kusi svetimavisį vyrą, tekėtų už kito, sveti
mauja,— tebūnie ekskomunikuotas” (Ten
pat).
Prie tų nutarimų Šv. Tėvas Pijus XI pri
deda tokį priedą :
— Visų juk sunkumų išvengiama ir bet
kokie pavojai išnyksta, kai vadinamaisiais
kraštutiniais atvejais leidžiama nepilnas
šalių išskyrimas, atseit, išskyrimas, kurį
patys Bažnyčios įstatymai, palikdami galio
je ir neliestą moterystės ryšį, patvirtina
aiškiais kanonų žodžiais, kurie numato
vedusiųjų išskyrimą nuo guolio, stalo ir
bendro sugyvenimo.
Tačiau ir tos rūšies bylas gali vesti tiktai
Bažnyčia.

Dėl Satwell stovyklos išskirstymo, š.m.
rugpjūčio 18 d. tapo likviduotas bu v.
DBLS Satwell Skyrius.

Keevil Hostely, Trowbridge mirė Liudvi
kas MONKEVIČIUS.
Mirties priežastis:
nelaimingas atsitikimas.

> + +

Vokietijoje, du kartu į savaitę ėjęs, laik
raštis “ Žiburiai ” nuo rugsėjo 3 dienos
ruošiamas rugsėjo 11 d., sekmadienį. Rytų susijungia su. kultūros žurnalu “ Aidai.”
10.30 vai. Sisters of Notre Dame vienuolyno Šiuo metu Vokietijoje beliko tik vienas
koplyčioje (Bignor St., iš Cheetham Hill lietuviškas laikraštis “ Lietuvis.”
ANGLU SPAUDOJE PASIŽVALGIUS—
Road) bus atlaikytos pamaldos. Iškilminga
sis minėjimo aktas pradedamas 12 vai. to
pat vienuolyno salėje.
Londono lietuvių choras, rugsėjo 4 dieną
Minėjime dalyvaus įvairių tautų atstovai. koncertavo Widnes.
Įėjimas nemokamas.
Bus ar nebus karas, bet visų kraštų mėgino kaip tik dėlto, kad čia buvo ir šaltos
generaliniai štabai ruošia jam planus — poliarinės oro sąlygos ir nebuvo pavojaus, Po minėjimo Lietuvių Klube bus oficialusis
Vysk. P. Būčys rugsėjo 4 d. dalyvavo
tokia jau jų paskirtis.
Ankstesni karai kad nuklydusi raketa patektų į Kanadą ar dailės dirbinių parodos atidarymas apie 3
turėjo tikslą sunaikinti kiek galima daugiau USA.
vai. (norintieji apžiūrėti parodą, galės tai Widnes lietuvių kongrešelyje ir rugsėjo 8
dieną išvyko Portugalijon iš kur grįžta atgal
priešo žmonių, tačiau dabartiniai -ginklai
padaryti jau ir šeštadienį 10-8 vai).
Rusai turi radijo kontroliuojamą raketą,
į Romą.
. |
gręsia ištisų tautų išnaikinimu. Kad ap buvo pastebėta grįžtančių raketų. Radaras
saugojus civilinius gyventojus galvojama vaidintų didelę rolę.
apie karą neapgyventose vietose, kur tik
Atominė bomba tose greitose kautynėse
Tautos šventės minėjimas
kariuomenės tarp savęs muštųsi.
Tokia būtų sunkiai panaudojama, nes ton vieton,
P A DĖKA
LONDONE
vieta laikoma Arktika, Aliaska.
dėl radijo aktyvini© veikimo, ir puolantieji
Londono
lietuvių
'chormeisteriui p. V.
Jau buvęs aviacijos viršininkas gen. ilgai negalėtų įeiti, kas duotų laiko priešo įvyks sekmadienį, rugsėjo m. 11 d. 5 vai.
ARNOLD pranašavo, kad sekantis karas pagrindinėms jėgoms persigrupuoti. Galėtų p.p. Westminster Cathedral Hall, Victoria, Mamaičiui ir mieliems choristams, J. E.
Vysk. P. Būčio Auksinio Kunigystės Jubilėvyks Arktikoje. Rusai nesenai kaltino Feld būti naudojama gynybai.
S.W.l. (artimiausia pož. stotis ir autobusų jaus ir I autos Šventės proga už įspūdingai
maršalą Montgomery, kad jo paskutinis
Gal Amerika su Rusija iš viso nekariaus, stotis Victoria).
, duotą Widnes IX.4. dvigubą koncertą,
vizitas Kanadoje buvęs sąryšy su britų ir bet pasiruošimai vyksta ir čia minėti karo
Programoje: Dr. St. Kuzminsko paskaita nuoširdžiausiai dėkoja.
amerikiečių karinių pajėgų derinimu karui būdai abiejų pusių bandomi. Aleutuose ir meninė dalis.
prieš Rusiją per poliarinius regijonus. amerikiečių bazės, ypač laivyno bazė
Widnes lietuviai.
Amerika vis daugiau vysto karinę koncen Adak’e, stiprinama.
Rusai Kamčatkoje
traciją Aliaskoje ir Aleutų salose, o sovietų labai išplėtė ir pagerino savo laivyno ir
lėktuvai nuolatos skraido per tas jų bazes. aviacijos bazes Petropavlovske. Pastebėtina,
Amerikiečių laivynas pritaikomas šiaurės kad uostas ir aerodromai čia pradėta gerinti
vandenims.
Amerikiečiai ir kanadiečiai tik po Japonijos kapituliacijos, vadinasi,
kartu manevruoja Arktikoje.
kada pereitam karui jau neturėjo prasmės.
Dr. P. PADALSKIS profesoriauja De
A. TAMOŠAITIS, dailininkas, paruošė
Koks būtų karas Arktikoje ? Pestininkija Ir bendrai rusai savo šiaurę labai supramo
manevruotų labai judriai apie 60 mylių nino, žemės ūkį ir transportą patobulino, troito universitete. Šeštadieniais per Detroit Kanados Dailės Akademijos projektą ir
greičiu per valandą propelerių traukiamose kad ten stovinčios armijos turėtų arti tieki radijo angliškai kalba apie dabartinę padėtį pakviestas jai vadovauti.
rogėse. Čia nėra gintinų vietų, tikslas — mo bazes (gal ir mūsų tremtiniai ten ver Lietuvoje.
*
*
sunaikinti priešo kariuomenę. Dėl to jud gauja). Kanados ir USA jungtinės karinės
rumas — pagrindinis elementas: smogti ir pajėgos pereito karo metu Antarktikoje
Prof. Inž. E. GALVANAUSKAS yra
Venezuelos lietuviai išleido neperiodinį
pasitraukti. Sniegui pritaikinti vikšriniai įrengtas bazes laiko parengtyje, jungtinis Madagaskaro universiteto profesoriumi ir laikraštį “ Tėvų Kelias.” Laikraštis 8 psl.
tankai būtų varomi propeleriais. Sunkioji tų kraštų gynybos štabas nesenai pasiūlė tik vieno banko direktoriumi.
žurnalo formato, iliustruotas. Redaguoja
artilerija būtų pakeista lengvomis raketinė vienoj tų bazių, pavadintoj Churchill,
Kun. A. Sabaliauskas.
*
mis patrankomis. Kariai aprengti elektriš laikyti 5000 amerikiečių ir 5000 kanadiečių
D. JAKAVICIUS, žinomas smuikininkas,
*
kai šildomais rūbais. Aviacijos operacijos karių.
būtų panašios į buvusias, tik lėktuvai kiek
Milžiniškuose.Aliaskos plotuose gyvena tik yra pakviestas geriausio Venezuelos radio
Inž. L. Stankus, gyv. Toronto, Kanadoje,
pritaikinti šalčiui, aprūpinti pašliūžomis. 80.000 žmonių, iš j^ 33.000 baltųjų. 1867. fono solistu.
*
išrado nedegamus dažus. Išradimu susido
Laivynas, kaip amerikiečių lėktuvnešis Mid m. Rusija Aliaską pardavę Amerikai už
mėjo visos draudimo bendrovės.
Inž.
way jau išbandė, taip pat turės prisitaikinti: 7.200.000 dolerių. . Dabar rusai jau ne kartą
Gen. RAŠTIKIS dirba fabrike, Kaliforni Stankus savo išradimą užpatentuoja ir
šildomas denis, kad neapšaltų, dvigubo reiškė pretenziją į Aliaską: Caras esą, joje.
pradės masinę naujų dažų gamybų.
šildomo stiklo langai, vietoj patrankų — neturėjo teises parduoti. Aliaska yra tik
*
raketos, būtinos tolimų arktinių distancijų 57 mylios nuo Rusijos.
*
P. VAITONIS Ontario šachmatų turnyre
kautynėms. Abi šalys (Vakarai ir Rusija)
Kad ateities karas vyktų tik Arktikoje laimėjo antra vietą.
naudotų V-l ir V-2 principo raketines bom civilių saugumo sumetimais yra vakariečių
Lietuvos Pasiuntinybei Londone prane
*
bas. USA nesenai pranešė, kad šioje srityje nuomonė. Mums atrodo, kad jei karas ten
šama, kad š.m. liepos mėn. viduryje Ispani
pasiekta patobulinimų tolio ir tikslumo ir prasidėtų, tai jis vyktų visur jau tik
A. KUPREVIČIUS, pianistas, po savo joje tragiškai žuvo 22 metų lietuvis Juozas
prasme.
Rusai čia taip pat pažengę. dėlto, kad rusai žmonių gyvybių daug koncerto Buenos Aires, vietinės spaudos REPECKA. Palaidotas Ala vos provincijoje,
buvo labai gerai įvertintas.
Manoma, kad virš Švedijos rusai raketas
nevertina.
Nanclare< de la Oca kapinėse.

ATEITIES KARAS ARKTIKOJE

LIETUVIAI

THliMTYJi:
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PASAULYJE

1949, rugsėjo 9.

SOVIETU KARINĖ DEMONSTRACIJA

Londoną pasiekė žinios, kad Rusija arti
miausiomis dienomis suruošianti didelę savo
karinės jėgos demonstraciją prie Jugoslavi
jos sienos, privedant vasaros pratimus prie
kulminacinio punkto. Tuo norima padrą
sinti Stalinui ištikimus komunistus Jugosla
vijoj ir palengvinti jiems sukilti prieš Tito.
Reikalui esant, Rusija galinti parašiutais
numesti sustiprinimus sukilėliams. Komin
formo politika prieš Tito buvusi galutinai
nuspręsta per paskutinę konferenciją Buka
rešte, kur maršalas Voroshilov’as buvo
susitikęs su maršalais Koniev’u ir Tolbu
khin’u.
Tuo pat laiku Kominformas pradėjo
naujos rūšies radio ” karą ” prieš Tito
vyriausybę.
Pagal oficialų pranešimą iš
PARYŽIUS. Harvardo universiteto prof. Bukarešto buvo atidaryta speciali radio
Mather, kuris turėjo penkių valandų pasi tarnyba, kurią veda revoliuciniai anti-Tito
kalbėjimą su marš. Tito, Adrijos saloje pabėgėliai iš Jugoslavijos. To tikslas yra
Brioni, pasakė, kad mes klausėme, ar jis
nemano, kad kominformo žodžių karas prieš
Jugoslaviją, gali išsivystyti į atvirą karą su
Rusija. Tito atsakė: “ Ne. Aš nesitikiu
ginkluoto puolimo.”

LONDONAS “ Observer ” rašo, kad ne
trukus laukiama Sovietų jėgos demonstra
cijų prie Jugoslavijos sienų. Rusų karo
manevrai kelių savaičių laikotarpyje pasieks
tokį laipsnį, kad bus išprovokuoti pasienio
incidentai.
Rusų kariniai planai buvo apsvarstyti
slaptoje konferencijoje Sofijoje, kur daly
vavo sovietų maršalai Koniev ir Tolbuchm.
Ten buvo atvykęs ir sovietų vice-premjeras
marš. Vorošilovas, kuris lankė Balkanų
kraštų sostines. Manoma, kad rusų manev
rai palengvins sukilimą Jugoslavijoje ir tada
rusai nuleis parašiutininkus.

ATSISAUKIMAS

i

Visose katalikų bažnyčiose Čekoslovakijoj
pereitą sekmadienį buvo perskaitytas arkivysk. Beran laiškas, kuriame jis kviečia
visus tikinčiuosius tvirtai laikytis, ir melstis,
LONDONAS. Prie britų paminklo žuvu kad tauta sugrįžtų prie Dievo, kaip sūnus
sioms dviejuose pasauliniuose karuose (Ceno palaidūnas sugrįžo prie tėvo. Į komunistų
taph, Whitehall) š.m. rugsėjo 4 dieną,
dešimties metų nuo karo pradžios sukakties
proga, buv; lenkų armijos gen. Anders,
dalyvaujant tūkstantinei miniai, padėjo DIDŽIAUSIAS PASAULYJE LĖKTUVAS
vainiką. Ant kaspino buvo toks užrašas:
Milžiniškas 130 tonų keleivinis lėktuvas,
'' Zuvusiems dėl laisvės — Lenkijos ginklo Brabazon I, buvo pirmu kart išmėgintas
draugai, kurių tėvynė dar nėra laisva.”
p’ereitą sekmadienį. Pirmas, šio didžiausio
pasaulyje
civilinio lėktuvo, bandymas
STRASBURGAS.
Iš anapus geležinės praėjo sėkmingai; jis ore išbuvo 25 minutes.
Lėktuvas, kurio pastatymas truko 4
uždangos kraštų atstovų konferencijai pir
mininkauja Europos Tarybos atstovas ir metus ir kainavo 12 mil. svarų, turi 8
Britų konservatorių partijos Parlamento motorus (20.000 h.p.). Sis lėktuvas tačiau
narys P. Harold Macmillan. Jis pasakė, nebus naudojamas keleiviams vežti, bet bus
kad Churchillo vadovaujamas Europos vartojamas kaipo prototipas kitiems tos
vienybės sąjūdis nepritaria Kurzono linijai. rūšies lėktuvams statyti. Jį nupirko Tie
kimo Ministerija.

BELGRADAS. Marš. Tito grįžo atostogų,
kurias jis praleido Adrijos pakraštyje.

MIUNCHENAS. Rusų emigrantai gavo
leidimą leisti savaitraštį ” Golos Rossii.”
Laikraštis daug vietos skiria gen. Vlasovo,
kuris buvo 1946 metais pakartas Maskvoje,
•mintims skleisti.

“ pasmerkti išdavikišką Tito-Rankovitch
(vicepremjero) veiklą ir informuoti Jugosla
vijos darbininkus apie tikrąją jų krašto
padėtį,”—sako Kominformo vyt. štabas
Bukarešte. Kominformo Žurnalas gi rašo,
kad J ugoslavijos viduje jau susiorganizavo
tikroji komunistų partija, kuri mokės ” ap
siginti nuo persekiojimo.” Albanijos šalti-

PROF.

BRITŲ

niai tvirtina, kad naujosios komunistų
partijos daliniai ” jau turėję susirėmimų su
Tito kariuomene.”
Tie pranešimai lyg ir patvirtina, kad bent
artimoje ateityje Stalinas nenumato atvirai
pulti Jugoslavijos, bet pasitenkinti antiTitiško pasipriešinimo kurstymu pačioje
Jugoslavijoje.

SĄJUNGŲ

KONGRESAS

Atidarant metinį Britų Prof. Sąjungų
Pažymėjęs komunistų vaidmenį, streikų
(T.U.C.) kongresą Bridlingtone, Sąjungos rengime, pirmininkas pasakė: ” Kaip 1939
pirm. Sir William Lawther griežtai pasisakė m. rugsėjo mėnesį mes užėmėm barą prieš
prieš neoficialius streikus. Jis nurodė, kad totalitarizmą, taip ir 1949 m. rugsėjo mėnesį
mes stovime prieš totalitarizmą ir imperia
jau atėjo laikas pasmerkti tokius streikus listų agresija, vistiek iš kokios pusės ji būtų.
ir skaityti juos nelegaliais.
Už šiuos idealus buvo atiduotos vertingiau
sios brangenybės — tūkstančiai vyrų ir
moterų gyvybių.”
Sir William Lawther’o prieš komunistus
nukreipta kalba buvo labai dažnai dalies
4
dalyvių trukdoma.
užmetimus, kad kunigai, kurie nepritaria
Kongresas 6 milijonais balsų prieš 1 mili
valdžiai, yra išdavikai, arkivyskupas taip joną patvirtino Britų profsąjungų išstojimą
savo laiške atsakė: " Tas, kuris nėra išda iš komunistų kontroliuojamos Pasaulinės
vikas Dievui, jis negali būti išdavikas savo Prof. Sąjungų Federacijos.
kraštui ir tautai.”
Iš ' Prahos pranešama, kad komunistų
suorganizuoti katalikų Akcijos Komitetai
pradeda nustoti savo pasekėjų. Jų laikraš POPIEŽIUS APIE MAHKSIZMA
čio skaitytojų skaičius sumažėjęs iš 800.000
Per radio pasakytoje kalboje vokiečių
iki 100.000
katalikams, Popiežius pasisakė del pasku
tinio komunistų ekskomunikacijos dekreto.
NELEIDŽIAMA NACIU SPAUDA
Ekskomunikacijos tikslas, sakė šv. Tėvas,
Britų, Amerikiečių ir Prancūzų Komisarai yra pastatyti užtvanką tarp Rymo Katalikų
Vokietijoj davė principinį pritarimą naujam tikėjimo ir ateistiško komunizmo, kad
spaudos įstatymui, kuris būtų išleistas, jei apsaugojus darbininkus ir kitas klases nuo
atsirastų reikalas sustabdyti naciškų laik Marksizmo pavojų. Dekretas neturi nieko
raščių leidimą. Komisarai įspėjo, kad jie bendro su skirtumais tarp turtingųjų ir
nenori varžyti spaudos laisvės, bet turi neturtingųjų, tarp kapitalistų ir proletarų.
pareigą apsaugoti demokratinę tvarką, Jis buvo išleistas, kad apsaugoti Katalikų
jeigu pačių vokiečių vyriausybė to nesutiks Tikėjimą švariausioje formoje darbininkų
laimei ir laisvei.
padaryti.

ČEKU

KATALIKUS

SPORTO SAJA—

DĖMESIO!
D.B.L.S. Sporto Sąja pradėjo leisti futbolo
KOPENHAGA. Sovietų ambasados pa
reigūnas aplankė DP stovyklą Danijoje ir pūlų.
Kas savaitę už 6 penus galima išlošti 5 ar
bandė prikalbėti estus, latvius ir lietuvius
grįžti į tėvynę, pabėgėliai suplėšė jo propo- 2 svarus. Visi bandykime laimę ir tuo-gandišką literatūrą ir užpuolė jį patį. Jį padėkime Sporto Sąjai.
Bilietai gaunami pas D.B.L.S.-gos skyrių
išgelbėjo danų policija.
valdybas.
D.B.L.S.-gos skyriai, negavę bilietų pra
OBERHAUSEN. Britų kariuomenė oku šomi pranešti galimų, išplatinti bilietų
pavo sintetinio benzino fabriką, kur vokie skaičių Sporto Sajos vadovybei, adresu :
čiai darbininkai buvo sukėlę maištą prieš
V. Steponavičius,
fabriko įrengimų ardymą.
45, Manchester Street,
OLDHAM, Lancs.
ATĖNAI. Graikų gen. štabas paskelbė,
Padėkime sportininkams.
kad 1000 sukilėlių pabėgo į Bulgariją,
D.B.L.S. Sporto Sąjos
padedant Bulgarijos pareigūnams.
Organizacinė Vadovybė.

PRANEŠIMAS SPORTO SĄJOS
SKYRIAMS
Visi D.B.L.S. Sporto Sąjos skyriai —
klubai, norintieji būti aprūpinti sporto
reikmenimis, įskaitant ir krepšinio kamuo
lius bei batukus, prašomi kreiptis į p. Leoną
Puziną, adresu :
1, Rowan Road,
New Estate, Limeside,
OLDHAM, Lancs.
D.B.L.S. Sporto Sąjos
Organizacinė Vadovybė.

Maloniai praleisite atostogas pigiame
VIEŠBUTYJE-PENSIJONE Londone.
Pemakvojimas nuo 5/-. Kambarys su
lovom nuo 12/-.
Pusryčiai 2/-.
Pietūs ,3/-.

CEDAR

MANSION

HOTEL

20 Gunterstone Road,
West Kensington,
London, W.14
T«lf. FULham 0262

Susikalbama angliškai, vokieškai ir
rusiškai. Dvi minutės kelio nuo pože
minio st. WEST KENSINGTON ir
BARONS COURT.

ISSIKIRKP IR PASILAIKYK! Jei jis tau nereikalingas, pasiusk ši skelbimą
draugui, kuris tau bus dėkingas.

ANGLŲ KALBOS STUDIJOS

SMLLKUS SKELBIMAI
NAUJI LEIDINIAI
P. Tulpės, TILTO SARGAS ................ 6/PSALMIU KNYGA, 521 psl................... 10/6
POPIEŽIŲ ENCIKLIKOS, įrišta, 630
psl................................................................... 17/6
NAUJASIS TESTAMENTAS, įrištas,
619 psl...................................................... 7/6
B. Brazdžionis, PER PASAULĮ KE
LIAUJA ŽMOGUS, Rinktinė poe-,
zija, įrišta, 448 psl. . ........................... 10/A. Vaičiulaitis, ITALIJOS VAIZDAI,
91 psl...................... . ................................... 3/SVIESA Nr. 7, Kultūros žurnalas....... 3/ AIDAI Nr. 23, Kultūros žurnalas ....... 4/Knygos gaunamos,
LITHUANIAN ASSOCIATION,
2, London Mews, London St., London W.2.
LIETUVIŠKO KIŠENINIO 1950 m.
KALENDORELIO PRENUMERATA
72 psl., 18 psl. informacinio teksto, 3x4
colių dydžio, kietu viršeliu, gero popieriaus
kišeninis lietuviškas kalendorelis.
Kaina 4 šilingai ir persiuntimui 2 penai.
Platintojams ir užsakantiems 10 ir daugiau
egz.—10% nuolaidos. .
Užsakyti galima tik ligi š/m. spalių mėn.
1 dienos šiuo adresu : F. Neveravičius, 40,
Fosse Road, Central, LEICESTER.
Prenumeratoriams kalendorelis bus išsiun
tinėtas š/m. lapkričio mėn.
Kalendorelių bus leidyklos atsiųsta tik
aprėžtas kiekis — užsiprenuemmavusiems,
todėl norintieji užsisakyti prašomi tai
padaryti galimai iš anksto, kad nebūtų
sutrukdytas užsakymas leidykloj.

Mgr. WANDA SWIDERSKA atlieka ivairiusmediciniškus analizus kraujo (Wasermanno ir Kahno metodais) šlapumo (ir
nustato nėštumą), pilvo nenormalumus ir
t.t. 16, St. Gabriels Rd., London, N.W.2.
GLA 8776. Taipgi ir paštu.

S-gos Centrui prašomi pranešti adresus
buvusieji karo belaisviai Belgijoje. POW
----- A717404,
numeriai
: A717511, A717146,
A889492, A886970, A717572, B379728,
A886903, A886977,
A619043, A889482,
A717225, A886979, A886692, A889414,
A710839, A886651, A886936, A710988,
A710861, A886664, 81-G 406041, 81-G
404402, 81-G 532999.
Siems asmenims yra gauti pareiškimo
lapai pagal kuriuos bus išmokėti pinigai už
darbą belaisvių stovykloje.

Esu 29 m. lietuvis norintis susipažinti su
lietuvaite nuo 19 iki 28 metų amžiaus. Rašy
kite : B.V. Queens Drive Miners Hostel, nr.
Doncaster, Yorks.
Medžiaga pagalvių ir patalų įpilams 4 jardai
dvigubo pločio £3.14.0.
Eksportui į kontinentą (išskyrus Rusiją) —
4 jardai su persiutimu £2.11.0.
Naujos amerikoniškos antklodės (210
x 170 cm.) .................................................. 27/Parašiutai: šilkinė balta iškarpa ....... 4/9
nylon balta iškarpa ....... 5/3
nylon spalvota ................ 7 / Persiuntimas Anglijoje i]6, apdėtu
mokesčiu 2/-.
--- FREGATA LTD., --------- Section “O”, 11 Greek Street, London, Wl.

Lietuviškai medžio apdirbimo įmonei reika
lingi darbininkai (staliai, minkštų baldų
kimšėjai ir t.t.).
Norintiems išmokti šio
amato bus duodama galimybė.
Kreiptis i,
PROGRESS MERCANTILE CO. LTD.
72-74, Tooley Street,
London, S.E.l.
Pastaba: tuo tarpu tesikreipia tie kuri gali
laisvai pasirinkti darbą.

Printed by the Dragon Press,
49-51, John Street, Luton.

yra lengvos, jei naudosi modemiškus vadovėlius specialiai paruoštus žinomu
mokytoju užsieniečiams.
C

F*

FlcJtfimJ.ff'y *

ESSENTIAL ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS, Book 1 — 3/6, Book II
—’3/6, Book III-—4/-, Book IV — 5/-. Persiuntimas 4d. už. knyga.
AN EVERYDAY ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (vadovėlis
pradedantiems). Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
A MODERN ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (pažengusiųjų
kursas, tiems, kurie jau turi pradžia). Kaina 3/9. Persiuntimas 4d.
A CONCISE ENGLISH GRAMMAR FOR FOREIGN STUDENTS. Kaina 3/6.
Persiuntimas 4d.
BRIGHTER ENGLISH (trumpos apysakos, poemos ir eil). Visiškam kalbos
naudojimui. Kaina 4/-. Persiuntimas 4d.
ENGLAND AND THE ENGLISH (vadovėlis pažengusiems mokiniams). Kaina
5/6. Persiuntimas 6d.
C. E. Eckersley and W. Kaufmann:
A COMMERCIAL COURSE FOR FOREIGN STUDENTS (ištaigos tvarka,
komerciniai metodai ir papročiai, saskaityba, prekybos organizacija ir anglu
komercinė korespondencija). Kaina 7/6. Persiuntimas 6d.
C. E. Eckersley and L. C. B. Seaman:
PATTERN OF ENGLAND (naujausias vadovėlis pažengusiems mokiniams).
Book I — 6/-, Book II — 6/-. Persiuntimas kiekvienos po. 6d.
J. T. Fitikides: COMMON MISTAKES IN ENGLISH (nurodo, kaip išvengti
klaidu kalbant ir rašant angliškai). Kaina 2/9. Persiuntimas 4d.
A. J. Worral:
ENGLISH IDIOMS FOR FOREIGN STUDENTS (Išsireiškimu paaiškinimas ir
nurodymai kaip juos naudoti pasikalbėjimuose). Kaina 2/6. Persiuntimas 4d.
W. Stannard Allen : LIVING ENGLISH STRUCTURE (Svarbus vadovėlis pamo
kantis anglu kalbos sakiniu konstrukcijos). Kaina 6/6. Persiuntimas 6d.
C. Miller: A GRAMMAR of MODERN ENGLISH FOR FOREIGN STUDENTS.
Kaina 5/-. Persiuntimas 4d.
Brian Kelly: AN ADVANCED ENGLISH COURSE FOR FOREIGN STU
DENTS (vadovėlis žymiai pažengusiems mokiniams). Kaina 8/-. Pers. 6d.
Max Bellows: ENGLISH-GERMAN DICTIONARY (moderniškas vokiškaiangliškas ir angliškai-vokiškas žodynas, įrištas drobėje). Kaina 12/6. Pers. 9d.
TIEMS. KURIE NAUDOJA LENKU KALBA REKOMENDUOJAME:
C. E. Eckersley and M. Corbridge-Parkaniowska: ESSENTIAL ENGLISH FOR
POLISH STUDENTS (įvedamasis kursas pradedantiems, su lenkiškas
paaiškinimais ir pastabomis). Kaina 2/-. Persiuntimas 4d.
Persiuntimo mokestis sumažėja pusiau, jei užsisakoma penkios ar daugiau knygų.
Jei norima, kad knygos būtu siųstos registruotu paštu papildomai pridėkite 4
penus. Visos šios knygos yra siunčiamos ir i Vokietija, Prancūzija ir kitus
kraštus ir tuo atveju persiuntimo mokestis padidėja 4 penais.
UŽSAKYMUS, kartu su mokesčiu už knygas ir persiuntimą, siuskite:
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