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PALŪŽO NACIONALISTINE KINIJA
Nacionalistines Kinijos priešinimasis
komunistams palūžo. Komunistai ima
vieną po kitos nacionalistu valdomas
sritis be jokio pasipriešinimo. Naciona
listu vyriausybe vos spėja kilnoti savo
būstinę iš vienos vietos i kitą. Pastaruoju
laiku susidarė tokia būkle, kad pačioje
Kinijoje jau neliko srities, kurioje galėtu
nacionalistine vyriausybe Įkurti savo
centrą. Beliko tik Formozos sala, i kurią
nacionalistai veža turtus ir karinę me
džiagą. Ten nacionalistu vyriausybe ma
no paskutini kartą Įkurti savo sostinę
Tačiau užsienio stebėtojai abejoja, kad
nacionalistai pajėgtu ir Formozą apginti.
Tuo tarpu kinu komunistu Įsigalėjimas
Formozoje sumaišytu sąjungininkams
visus strateginius planus Tolimuose Ry
tuose. Todėl jau dabar Amerikos senato
rius Smithas siūlo pasiusti Amerikos ka
riuomenę 1 Formozą.

TIK DABAR GRAIKIJOJE BAIGĖSI
KARAS
Antrasai pasaulinis karas dar ne visur
pasibaigė. Iš Europos kraštu, jis ilgiau
siai truko Graikijoje. Tik Jugoslavijos
nuo kominformo kraštu atsiskyrimo deį ka, graikams pavyko sukilėlius nugalėti
ir nuo maištaujančiu gauju kraštą iš
valyti. Dabar ir Graikijoje gyvenimas
pradėjo eiti i taikos meto laiką, šimtai
tūkstančiu gyventoju, kurie .partizanu
buvo išvyti iš gyvenamųjų vietų, grįžta
atgal. Karo meto sąlygoms Įvesti suvar
žymai atšaukiami. Atėnuose ir kitose
K vietose nuimta apgulos būkle ir panai
kinta vad. policijos valanda. Britu kaI riuomene Jau kraustosi iš Graikijos. Ruo
šiamasi graiku parlamento rinkimams,
kurie Įvyks ateinančiais metais vasario
menesy.
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IŠ KADETUOSE ŽUVUSIU DIRBA
ZUPERI
Jau kuris laikas sklido žinios, kad vo
kiečiai rausia kacetuose nukankintu
žmonių kaulus ir iš ju dirba dirbtinas
trąšas, vadinasi zuperi. Neseniai šio gan
do tikrumui ištirti buvo Prancūzu buvu
siu kaliniu ir deportuotuju organizacijos
pasiusta speciali komisija. Ji aplanke
Įvairias Vokietijos vietas ir grįžusi pa
reiškė, kad tikrai viena voKlečiu firma
' '"•“Bavarijoj naudoja Dachau koncetracijos
stovykloje nukankintu žmonių kaulus
dirbtinėms trąšoms. Komisija nutarė
Įteikti Prancūzijos užsieniu reikalu mi"•
nisteriui atatinkamą raštą, kad jis pada
rytu reikalingus žygius pasipiktinimą
keliantiems vokiečiu barbariškiems veiks
mams sustabdyti.

ČEKOSLOVAKIJOJ ĮSIVYRAUJA
RUSIŠKA TVARKA

š.

Čekoslovakijos komunistine valdžia
išleido eilę patvarkymu darbo reikalais.
Darbininkai i darbą ateity bus skirstomi
tik darbo biržų. Be j u sutikimo niekam
nevalia bus darbininku ar tarnautoju
samdyti. Darbo biržos pirmoj eilej sten
gsis aprūpinti darbo jėga suvalstybintą
pramonę. Darbininkai bus siunčiami tik
i tas Įmones, kurios bus pirmo svarbumo
eilej e. Ateity niekas darbininku negales
darbo vietos keisti be tam tikros Įstaigos
leidimo, taip .pat ir iš darbo pasitraukti
bus reikalingas leidimas. Neklausantiems
grąslnama sunkiomis bausmėmis.

SAVAITRASE
III METAI

KELIAS I KETVIRTĄJĮ REICHĄ
(MUSU BiRLiNO KORESPONDENTO PRANEŠIMAS
SA VĖL ŽYGIUOJA
įsivaizduokim, kad stovim kurios „liau
dies demokratijos“ šventes proga Berly
no Lustgartene, Kur pražygiavus „masių
organizacijoms”, greia už gretos, mels
vom uniformom, ant nugaru šautuvai,
krutinės ištempę, veiduose „germaniška“
rimtis, žygiuoja „liaudies policija“: bu
vusieji H J, BDM, SA, ir kitokiu „formaci
jų“ nariai. Jiems niekas neploja, kaip
seniau, nors veidai tie patys. (Mielai gy-^
ventojai butu ploję JAV užs. reikalu mi
nistrui ir krašto ginybos ministrui, ku
riuodu, norėdami pabrėžti Berlyno pri
klausymą „Keturiu Didžiųjų“ kontrolei,
palengva pravažiavo sovietu kontroliuo
jama „Unter den Linden“ iki bu v. kara
lių pilies).
Visą Berlyną, lyg koki raupsuotuju
miestą, yra apjuosusios tirštos „liaudies
policijos“ Įgulos:: Potsdame, Konigswusterhausene,
Bernaue, Oranienburge,
Straussberge, Zossene. Kad nespėtu su
gyventojais užmegsti ryšiu, Įgulu sudėtis
kas keli menesiai keičiama. Ginkluoti
šautuvais,
kulkosvaidžiais, rankinėm
granatom. Specialios dalys — granat
svaidžiais, liepsnosvaidžiais, lengv. ir
sunk, priešlekt. pabūklais ir „Stalino var
gonais“.
Pagal paskutinius duomenis, šiandien
Rytu zonos „laudies policijoj“ tarnauja
150.000-180.000 vyru. Iki 1950 m. pavasa
rio turinčios būti suformuotos šėšioš
naujos divizijos, po 14.500 vyru divizijoj.
Dvi jau formavimo stadijoj esančios di
vizijos pilnai motorizuojamos. Policinin
ku amžius 18-35 m. Karininku pirmuo
sius kadrus sudaro buv. wehrmachto
karininkai. Ju prieauglis ruošiamas
Dessau-Kochstedto karo mokykloj. Po
pusmeti trukusiu kursu aštuoniolikamečiui suteikiamas pol. leitenanto laipsnis,
žinoma, jei Įsitikinama, kad aspirantas
ne vien fizinei, bet ir dvasinei „rikiuotei“
pakankamai stiprus. (Gera proga paranoidines dvasios struktūros — del juose
dažnai pasitaikančiu i didybes maniją
polinkiu — ir „neliečiamojo prestižo“
grupes psichopatams!) Karo mokykloje
pasireiškiančius tarp partiniu ir kariniu
lektorių nuomonių skirtumus vykusiai
derina „gilumos psichologas“ pulk. Sudarovas. Visos armijos vadu yra gen. Zaiseris, ispanu pilietinio karo metu vodinę-.
sis gen. Gomezu. Gen. štabo viršininku
paskirtas „ Vok. Dem Respublikos pre
zidento W. Piecko „žentas gen. štelmerls.
Armijos elitas — „Brigade Thaelmann“
sukoncentruotas Saksonijoj (Chemnitze,
Bautzene ir Freiberge). Brigadai vado
vaują karininkai savo stažą Įsigijo ispa
nu pil. kare ir šių dienu Graikijos ne
ramumuose.
Del armijos ateities uždaviniu gen.
štaimeris rugsėjo men. Prezzlaue „stra-

CHURCHILLIUI 75 METAI
P. Churchiliui, opozicijos vadui, pereitą
trečiadieni sukako 75 metai amžiaus. Be
abejones, šiandien. Churchillis yra popu
liariausia asmenybe pasaulyje. Jau prieš
kąrą jis pasižymėjo aštriai kritikuodamas
vyriausybes nuolaidžią politiką agreso
riams. Ir po paskutinio karo jis kelis kar
tus ispejo pasauli del gresiančio komu
nizmo pavojaus. Churchills yra didelis
Europos sąjungos šalininkas. Sukakties
proga jis gavo 3000 sveikinimu ir 2000
siuntiniu.
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teginęs“ padėties svarstymo metu pareiš
kė: „-Laisves kova prieš Vak. Vokietijos
prispaudėjus!“
KAS GRAUŽIA ARMIJOS VADU
PAKAUŠI.

Rytu zonos viešpačiai, anksčiau dėjęsi
rauną su visomis šaknimis milltarizmą,
gavę iš Maskvos Įsakymą sukurti zonos
karinę pajėgą, kvaršina galvas, kaip
išaiškinti staigu Iki šiol vestoje linijoje
posūki prieš veją. Spaudoje ir susirinki
muose pradėjo aiškinti, kad „anglu-amerikiečiu monopoliniai kapitalistai, pade
dami vokiečiu Kvislingu“, kėsinąs niekais
paversti visą zonoj sukurtą „naują gy
venimą“. Pačiu naujagimiu — armija tai
pogi nepatenkinti. Armija, anot ju, nea
kyli, del to įmonėse dažnėja sabotažo
reiškiniai. To maža, prie sabotažu vyk
dymo prisidedanti aktyviai pati policija.
„Pilni paslapčių atsitikimai" (kurie
rūsčiai dirgina policiją),ivyko (10-ties
dienu bėgy) sekančiose vietose:
Gnaschwitze sprogmenis gaminančioje
imoneje įvykusi eksplozija, del kurios su
mažėjęs 70-čią % gamybos našumas; esa
masis 30-tfes % našumas pavyko pasiekti,
kai eksplozijos padarytą žalą pašalino
70 darbininku.
Zschorlaue, Aues apyl., specialiame ru
dai malti malūne i malini Įmaišyta
<.rogstamosios medžiagos: tik pamatai
teliko.
Pretschendorfe tą pačią dieną gaisras
sunaikino aliejaus spaudykloj 70 to sė
klinu rapsu ir 35.000 to semenu.
Niederschlage,
Annabergo
apskr.,
sprogstama medžiaga nukertami rudos
kasyklose bokštu ramsčiai. Tą pačią die
ną ir toj pat vietoj del nežinomu prie
žasčių sprogsta gevežys, sutriuškindamas
du specialius vagonus — šaldytuvus, vie
nintelius visoj Rytu zonoj.
Chemnitze, lydant metalo laužą, sprog
sta 15 cm. granata. Pašekos: dvimečio
plano lenktynių lentoj gamybos kreive
virto apatiniu linijų paralele.
Pavyzdžiu, kur kaltinama zonos armi
ja, galima suskaityti begales. Armijai
taip pat primetama, kad ji nepajėgianti
susitausoti su spaudos kotrabandlninkais, kurie iš Berlyno Vak. sektorių su
tūkstančiais egzempliorių sugeba Įsibrauti
net i SAG (Sov. Akt.G-schaft) Įmones,
kad yra pasyvi kovoje prieš RIAS (Radio
im Amer. Sector) programos klausymą,
kuris griaująs pasitikėjimą zonos „fiihreriais“.
Rugšejo men. Įgulu viršininkams iš
siuntinėtuose „streng geheirn“ aplinkraš
čiuose patariama sekti raud. armijos
pavyzdžiu, kuri jei butu buvusi sužliu
gusi, kaip „liaudies policija“, nebutu pa
siekusi pergales prieš Hitlerio Vokietiją.
Tačiau negalima tvirtinti, kad „liau
dies policija“ yra ligi raud. armijos pa
sturlakams ir su ja nebendrauja. Kad
taip manyti klaidinga, sako vienas iš
šimto pavyzdžiu. Saalfeldo apskr. gyven
tojus naktimis vargino besigriozdžią gau
jos, vagiančios iš tvartu galvijus. Paga
liau sučiupo dešimties vyru gaują: aštuonl „liaudies policinkai ir du komen
dantūros kareiviai.
(Tęsinys 4 puslapy)

SKRAIDĄS
ŠACHAS
•

Rudens žymes va,,. Europos Kraštuose.
Pulkai iš šiaurės skrendančiu i pietus
kregždžių ilsisi ant telefono vielų.

šiuo laiku JAV vieši Persijos šacfhas.
Jis, kaip ir anuomet po pasauli važinėjęs
Afganistano karalius, domisi visais ir
viskuo. Persijos šachas turėjo pasikal
bėjimus su valdžios ir kariuomenes atsto
vais, dalyvavo keliuose jam pagerbti
priėmimuose ir parode savo, kaip lakūno
sugebėjimus paskrafdęs 25 minutes ame
rikiečiu bombonešiu B 25. šacho keliones
tikslas, kaip prileidžiama, gauti Persijai
Amerikos visokeriopą paramą.

Thorsas, Islandijos konservą^
partijos vadas, neseniai pasisakė
esąs pasiruošęs sudaryti naują lęrašto
vyriausybę.

AMERIKOJE VĖL DIDELE SENSACIJA
aaip pat apie atominiu pasiapciu iš
davimą rusams. Nežiūrint, kad tai liečia
senesnius laikus, bet susijaudinimas
labai didelis. Jaudlnamasi ypač del to,
kad tai liečia aukštus valstybes pareigū
nus. Atsargos majoras Jordanas per ra
dio paskelbė, kad buvęs prez Roosevelto
patarėjas ir svarbiausias jo pasiuntinys
su visokiomis misijomis, Harrys Hopkinsis padėjęs rusams išduoti atomines,
b*-’ įbes paslaptis. Tai buvę 1943-1944 me
tais, kuomet majoras buvo inspektorius
oru i Rusiją siunčiamu reikmenų iš
Great Falls, Montanoje. Jis tuomet pa
stebėjęs, kad oru išvykstą rusai labai
daug lagaminu turi. Pav. pulk. Mlšlnas
turėjo net 50 lagaminu. Patikrinęs juos,
Jordanas lagaminuose radęs Įvairius
slaptus dokumentus, planus, moksliniu
pastabu ir urano rudos. Beto buvę raštu
ir Harry Hopkinso blankuose. Painfor
muotas del radinio, Hopklnsas telefonu
pasakęs Jordanui, kad nereikia jo sulai
kyti.
Atomines komisijos pirm, senatorius
McMahonas pareiškė, kad Jordano reveliacijoms ištirti ‘jis paskyręs komisiją.

PAJUDĖJO AUKSAS IŠ AMERIKOS
Auksas, Kaip nieuziagmiu vecymu pa
grindas, nemėgsta gyvenimo sąlygų neti
krumo. Del to jis visada plaukia ten, kur
jam gali būti saugiausios sąlygos. Pav.,
jau 1934 metais, kada pasauly atrodė
dar visai normalios taikos meto sąlygos
ir karu debesys nebuvo pakilę horizon
te, auksas jau pradėjo plaukti i JAV. Ir
tas jo plaukimas nuosekliai per 15 metu
tęsėsi. Amerikoje susitelke net keturi
penktadaliai viso pasauly esančio aukso.
Auksui saugoti Amerika turėjo pastatyti
Knoxe speclalę tvirtovę.
Tačiau šiuo laiku aukso plaukimas i
Ameriką ne tik sustojo, net rodo palin
kimą atgal grįžti. Jau dvi savaites iš
eiles, kaip auksas iš Amerikos juda. Pe
reitą savaitę jo iš Amerikos išplaukė net
už 51 milijoną doleriu. Aukso judėjimas
iš Amerikos prasidėjo tuoj, po valiutu
nuvertinimo.
šita aukso judėjimo tendencija rodo,
kad karu pavojus, nežiūrint nemažėjan
čio „šaltojo karo“, jau yra sumažėjęs.

SUSITARTA DEI AUSTRIJOS TAIKOS
SUTARTIES
Keturiu Didžiųjų ministeriu pavaduo
tojai, ilgai taręsi del taikos su Austrija
sutarties projekto, kaip aiškėja, pereitą
savaitę jau susitarę. Nuomonių skirtumas
tarp rusu ir vakaru valstybių buvo del
rusu pretenzijų i Vokietijos turtus Austri
joj ir i Austrijos naftos šaltinius. Mano
ma, kad buvo sutikta pripažinti rusu rei
kalavimus 60% i austru naftos gamybos
ir 60% galimos austru naftos gamybos
dabartinėje rusu zonoje. Rusai atsisakę
eksterltoriallniu teisiu naftos versmių
laukuose ir sutikę apie 90% gautojo pelno
sunaudoti Austrijoje.
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Rusu emigrantai apie mus
Vokietijoj išeinąs rusu laikrascis „Posiev“ (solidaristu grupes organas) lap
kričio 6 d. Įsidėjo A.P. Stoly.pino straip
sni „Ar girdi Baltu tautos laiko žing
snius"?
Pagrindinis straipsnio noras — rasti
bendrą kalbą su estais, latviais ir lietu
viais. Straipsnio pradžioje stengiamasi
įrodyti, kad baltai gražiai sugyvenę su
rusais senoj carinėj Rusijoj ir daroma
tokia išvada — „todėl, nežiūrint rusu
valstybes klaidu ir trukumu, nežiūrint
/ klaidžiojimu ir iš dalies ištižimo, rusu
inteligentijos (kuri nesugebejo pajusti
vadovaujančio tautos sluoksnio, nuvedusio kai kuriuos estus ir latvius i kraštu
tini marksizmo lageri) tarpusavio santy
kiai rusu ir Baltu tautu ligi bolševizmo
pergales, bendrai paėmus, stovėjo ant ti
kro kelio. Baltu tautos ėjo link savo poli
tiniai kultūrinio subrendimo! neardydamos ryšiu su joms drauginga didžiąja
tauta“.
Ir toliau „tarp Baltu ir rusu atsirado
bedugne ne del kokiu nors Įsivaizduotu
rusu valstybiniu pradu sugedimo ir ne
del išgalvotu pačios rusu tautos agresin
gu ypatybių. Bedugne atsirado išimtinai
del Doisevizmo *. ,
Panagrinėjęs toliau šiandieninę būklę
Latvijoj, Estijoj ir Lietuvoj, apie kurią
mažiausiai yra informuotas, autorius
vertina šiandieniniu emigraciniu centru
darbą, kuri charakterizuoja kaipo rūpe
sti šios dienos reikalais, bet ne „realios
politines kovos“ klausimais.
Baigia pageidavimu, „kad visu politi
niu emigrantiniu pajėgu darbui reikalin
gas kontaktas. Reikalingas vienas "fron
tas visame pasauly veiklai koordinuoti.
Bet nepalyginamai svarbesnis vienas
frontas politiniu jegu, kovojančiu Rytu
Europoj“.
Kartu apgailestauja, kad sąvoku „ru
sas“ ir „bolševikas“ sutapdinimas kai
kuriuose baltu sferose priėjęs primity
vaus absurbo, kaip ir kituose vakaru
kraštuose.“
Galima sveikinti, kad rusai emigran
tai jau pamate kitas tautas su kuriomis
reiktu bendradarbiauti kovoje su bolše
vizmu. Principe galima iš kalno sutikti
su pačia bendrabarblavimo idėja, bet
einant prie jos reiktu visai atvirral daug
klausimu išsiaiškinti,
Pirmas klausimas, tai klaidinga rusu
pažiūra i priešbolševikiniu laiku „gerą
sugyvenimą“.
Mes laikome ir laikome, kad rusai mu
su krašte buvo tikri okupantai ir del to
elgesį nepaisydami nei teises, nei teisy
bes. Elgėsi žiauriai, siekdami musu tautą
surusinti, kraštą išnaudoti materialiai
ir galutinai ji prijungti prie „plačiosios
tėvynės“.
Jeigu ir šiandien rusai laiko, kad tar
pusavio santykiai stovėjo „ant tikro ke
lio“, tai ir kyla klausimas, ar iš viso ga
lima rasti bendrą su jais kalbą net ir
šiandien, esant emigracijoj. Jei tada bu
vo geri santykiai“, tai kodėl ju iš naujo
nepakartoti?
Juk ir šiandien bolševikai Lietuvoj
vykdo tai, ką rusu caru valdžia anuometį vykdė. Buvo ir deportacijos — net
ištisais valsčiais, buvo ir kolonizacijos,
o kur spaudos draudimas, trukęs net 40
metu? O kur visa kita rusifikacija mo
kyklose, spaudoj, istagose?
Caru Rusijos skriaudos, padarytos lie
tuviu tautai yra per dideles, kad galė
tume jas užmiršti ir be sąlygų eiti ir ko
voti nors ir prieš bendrą priešą — bolše
vizmą.
Antras mums neaiškus klausimas tai
kaip atskirti „rusą“ nuo „bolševiko“. Ola.
gal but, bus daugiau teoretinis, kaip
praktiškas klausimas. Rusai emigrantai
daro dideles pastangas, kad butu skiria
mos šios dvi sąvokos. Ir jiems tai esą
aišku. Mums, lietuviams, tai visiškai
neaišku. /Pažiurėjus, kad ir šių dienu
Lietuvą, mes negalėtum to skirtumo pa
matyti. Ten rusifikacija su sovietizacija
eina greta. Mums vienas ir kitas yra ly
giai svetimi, nepriimtini. Suprantame
ruso emigranto jausmus ir norus, bet
faktai lieka faktais. Sovietai, rusifikuo-
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darni visas kitas tautas, tuo pačiu stipri
na savo padėti ir didina Įtaką, silpnin
dami visu kitu tautu atsparumą.
Trečia-rusu emigrantu tarpe yra
kelios didesnes sroves: monarchistai, so
cialistai, demokratai ir naujai atsiradę
— solidaristal. Prieš pradedami bendra
darbiavimą su kitomis tautomis, ar pa
tys rusai rado bendrą kalbą tarpusavy
ir ar sudarė bendrą koordinacini centrą?
Apie tokią vienybę rusu tarpe dar nete
ko girdėti. Tad kiltu klausimas: su kuria
gi rusu grupe pradėti toki bendradar
biavimą?
Klausimą „ar Baltu tautos girdi laiko
žingsnius“ galima butu nukreipti pa
tiems rusams ir paklausti „ar girdi ru
sai laiko žingsnius?“
Ketvirta — bent vieną kartą butu nau
dinga išgirsti iš pačiu rusu, kaip jie gal
voja sutvarkyti savo, „imperijos“ sienas?
Mes vis dar girdime j u tarpe svaičioji
mus apie „jedinaja nedelimaja“. Tas
yra mums, galvoju, tas pats latviams ir
estams, visiškai nepriimtina. Rusai mums
prikiša, kad mes galvojame Versalio ka
tegorijomis. O mes jiems galėtum prikiš
ti, kad jie galvoja priešversalinemis ka
tegorijomis, t.y. ligi 1914 m.
Mažos tautos, lygiai kaip ir dideles, ga
li būti tik kaip laisvos ir nepriklausomos
valstybes busimoj suvienytoj Europoj,
šitų teisiu nei viena tauta neišsižadės.
Tad prieš einant i konkretu bendra
darbiavimą, šie klausimai turėtu mums
oaaišketi.
J. M. G"i»s
Tautiniu šokiu grupes vadovę ir cnoristę p-lę
R. TAMOŠAUSKAITĘ ir p.
W. NEKONECZNYJ
sukurusius šeimos židinį, sveikina ir
linki saulėto gyvenimo.
Manchestero Lietuviu
Meno Kolektyvas.
i

DBLS Rochdale skyriaus nari p.
JANUSĄ FELIKSĄ ir p.
JAKŠTAITĘ ZELMĄ
sukurus lietuviškos šeimos židinį,
sveikiname Ir linkime saulėto gyve
nimo.
DBLS Rochdale skyriaus
Valdyba ir nariai.
KARTAIS

Pavojinga
Adomėnas
Murderiai
M orderiai

NERVAI

1949 m. Gruodžio 9 d.

MOKYTOJUI
Tavo vardas. Jo nėr. Tu minia. B
Tavo meilė. Visa Lietuva,
Tavo tikslas. Ateitis šviesi . ..
O talkininkai. Mes. Mes. Mes visi...
Grižę i Tėvynę, džiaugsmui išreikšti, dėkin.
gurnui už iUaisvinimą pareikšti, gražiausioje
Lietuvos vietoje statysim tautos paminklą
— ne kariui, ne inteligentui ar darbininkui,
bet
mokytojui.

Nebegaivinsim Rimšos skulptūros —^vaikas
su lementoriumi prie verpiačios motinos. Ne
ieškosią! tokiu formų, kurios išreikštu musu
dėkingumą ir pagarbą mokytojui, o lygiai ir jo
nuopelnus lietuviu tautai.
Jam, pakilusiam iki universitetu ir akademi
jų rektorių kabinetu. Jam, prisiglaudusiam
tolimo užkampio pradžios mokytojo, žibaline
lempa apšviestame kambarėlyje.
Tam mokytojui, kurs Kauno Sporto Rūmuo
se 1941 metais, sustojęs i glaudžias gretas,
Lietuvos himną giedojo^
Jam, kurs juodžiausiais okupacijos ir trem
ties metais, gaivindamas nuotaikas ir drąsą lyg
skelbia, kad pikčiausia dabartis — vieną dieną,
praeičiai priklausys, nešdama aušrą kylančiai
dienai.
Jam, kurs tremtyje pirmas sukruto įstaigas
steigti, jaunimą burti.
Jam, kurs dabartinio išsiblaškymo metu, ieš
kos nauju mokymo formų ir mėgins kurti nau
jo tipo — ryšio — mokyklą, kurioje pats ar
per savo talkininkus gyvu žodžiu ar raštu, mė
gins pasiekti toliausiai 'gyvenančius vaikus ir
sistemingai mokys juos lietuviško žodžio ir is
torijos. Vėl juos mokys ir guos, guos ir mo
kys, bet už vis labiausiai ragins esamose sąly
gose kuo aukščiausiai pakilti, lietuvišką savi
garbą kelti savo rimtu pasiruošimu ir darbais
garsinti, per musu gabmosius tautiečius, jau
vis plačiau ir garsiau skambanti vardą — Lietuvis.
Jam, kurs šiandien Lietuvoje labiausiai nio
kojamas ir tremiamas.
Tau, mokytojau, pasiryžimo ir dvasinio at
sparumo tautinės savigarbos simboliui,. TAU
TOS dėkingumas ir pagarba...
J. Davslkb

Vyras: — Kiaurą naktį lovoj skaitai.
Migtum ar ka jau.
Žmona:—Negaliu. Dabar skaitau kaip
tik tą vietą, kada romano veikėjai sky
rybų prašo teisme.

PAS GLUOSNI
VLADAS ŠLAITAS
Aš Jurijau, kaip saulč leidosi tavo akyse,
ir saulėlydis verkė, mėlynai nusidašęs.
Ir lig šiol nešinau, ar saulėlydis verkė saulės,

ar akiu mėlynumo.

Aš šiurėjau, kaip saulė leidosi tavo akyse
lr stovėjau pas gluosni, mėlynai nusidašfi.
Ir lig šiol nešinau, ko man buvo pas gluosni gailai
ar saulėlydžio to,

ar tavfs,
ar akiu mėlynumo..

PADĖKA
DBLS Nottinghamo sk. pirm. A. Čiuopiui,
„Phoenix' klubui ir visiems Nottingham'o
lietuviams, suteikusiems mums paramą, mirus
musu brangiam vyrui ir tėvui,
A. A. Juliui GASPERUI,

reiškiame nuoširdžią padėką.
Nuliūdę žmona Ir sūnūs

KALBOS SKILTELE

„Kalbos skiltelę“ veda J. Parausvys.
Pereitame numeryje del klaidos nebuvo
tai pažymėta. Atsiprašome, jei ką tai su
klaidino.

NEIŠLAIKO

neginkluotam,
Nervai, žinoma, pakrikę,
žino.
Neišsimiegojęs.
spaudoj, ekranuos, Bet ne murderio ši kartą
knygynuos.
Gresia jam pavojus.

Lietuvos kančia
Sapnai mus kamuoja... Ilgesys grau
žia... Vietos neberandame. Sklaidomes po
ivalrius žemynus ir visur negera, nemie
la. Pabuvę vienur, norime važiuoti kitur.
Blaškomės, nerimstame, nenusedime,
prie vietos neprisirišame.
Viską esame pametę ir nieko neranda
me. Nusivylę ir nusiminę. Mėginam vie
ną, mėginam kitą. Niekas nedomina ir
i nieką nesigilinam. Susikoncentruoti
nesugebam. Jaučiamės laikinai, tik laiką
prastumti, tik šią dieną nuvyti. Ir vis
rytojus...
Sergam ir ligos nerandam. Apatija, be
viltiškumas. Norim sensacijų, norim
šviežio oro, norime audru, kurios sukrė
stu
besiraminanti
pasauli,
pasauli,
ieškanti taikos, ramybes, pastovumo,
nuolatinumo.
Konferencijos, kongresai, posėdžiai mus
nervina. Mes matom bergždžias pastan
gas ir beviltiškus darbus. Kas turi, bijo
ir tą pati prarasti. O del kitu nieks gal
vos nekvaršiną. Kiekvienam savi reika
lai terūpi O del milijonu kenčiančiųjų
— kas kam darbo. Tai užkeikti klau
simai, prie kuriu bijo ir prieiti, o juo
labiau juos pajudinti...
Tokios mintys kyla, kada galvoji apie
musu lietuviškus reikalus, apie musu
tautos tragediją, apie jos beviltiškas ko
vas. Ir tikrai padėtis, .bent iš tu nuotru

Pats užmiršo, kad užsuko.
Kad prikeltu švintant.
Bet apsėdo Adomėną
Tokios žaurios mintys.

O, dabar visai kas kita!
Pučia sau pro ūsą.
Gera jam, kad negyvena
HosCely.je musu.

pų .kurios retkarčiais prasiskverbia per dyti, tai vykdoma dabar. Tada buvo už
tą izoliacijos miglą, yra baisi, beviltiška, simota išvežti per 750.000 asmenų. Prie
šiurpu nekrečianti. Ir jau 5 metai tos ju prisidėjo: a) partizanai, j u šeimos ir
kančios, o galo vis nematyti. Jei mums gimines, b) išbėgusiu i vakarus šeimos
laisvėj gyvenantiems tie, 5 metai, prail ir c) visu „kolaborantu“ šeimos ir
go, apkarto, tai ką bekalbėti apie tuos gimines. Tą višką sudėjus ir gaunasi
ten, kur teroras grąso dieną, naktį... Tai tas 1,000.000, kurio jau šiandien Lie
tuvoj nebera. Tiek skaičiuojama, kad jau
ir yra „naktis be aušros“...
Bet pažiūrėkim kas konkrečiai darosi yra išvežta „savanoriškiems darbams“
Lietuvoj. Sutraukime vienon vieton tas i „broliškas respublikas“.
visas žinias ir .pamėginkim susida
žmones mėgina slapstytis ir vengti iš
ryti vaizdą šiandienines Lietuvos, ken vežimu. Vienintele vieta, tai miškas.
čiančios Lietuvos.
Kaip tik sužino, kad gali būti „sudna
diena“ tai šeimos, net ištisi kaimai, trau
I. IŠVEŽIMAI
kia i „žaliąją girelę“. Bolševikai, nega
Viską užtušuoja teroras areštu, kalė lėdami šito sukliudyti, prieš tikrąjį Išve
jimu ir išvežimu
pavydalu.
šitam žimą paleidžia per savo agentus, o tokiu
fone eina visas šalies gyvenimas. Paski vis tik Lietuvoj netrūksta, gandus, kad
ri areštai nuolatinis reiškinys. Jau šito tokią tai dieną „veš“, žmones, tai išgir
vien užtektu laikyti šąli Įtemptoj baimėj. dę, išsislapsto. Bet ir vėl grįžta. Negi sė
Bet tai yra tik šešėlis, palyginus, su ma dėsi su vaikais ir ligoniais miške savai
siniais išvežimais. O išvežimai periodi tes. Po klek laiko ir vėl paleidžia panašu
niai kartojasi: 1945 m. rugsėjo men., 1946 gandą. Ir vėl grįžta. Ir taip žmones te
m. vasario 16., 1947 m. gruodžio 19 d.. rorizuojami, kol psichologiniai pavarg.
1948 m. gegužes 22 d. ir 1949 m. kovo sta. Rezignuoja. O čia tada ir čiumpa.
24-27 d. ir birželio men. Vien 1948 m. O pagaliau ar ilgai gali išbūti kovo ar
gegužes 22 d. išvežta daugiau, kaip gruodžio men. miške. Tad, nežiūrint
100.000. Sąrašai paruošiami, jie patikri aktyvaus nepasldavimo, tik mažas skai
nami, patys išvežimai su namu apsupi čius galėjo išvengti išvežimo. Bet jei ir
mu, enkavedistu Įsilaužimu, vyksta ta išvengė, tai koks gyvenimas pasilikus.
pačia tvarka, kaip kad ir 1941 m. birže Juk ne diena, ne savaite ir ne vieni me
lio men. Tik dar paslaptingiau, dar ra tai. Būva pasipriešinimu. Tai Lietuvos
finuočiau. Veikia ir tos pačios taisykles partizanai, šie i „broliškas respublikas“
del išvežamųjų. Tas, kas buvo paskirtas nevažiuoja.
išvežti 1941 m. ir kas nebuvo spėta Įvyk
Būva ir nepasidavimu, bėgimu. Bėga
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"BRITANIJOS LIETUVIS“

IŠ MUSU GYVENIMO
kovu dalyvi, savanori J. Kazlauską, ku
ris del nesveikatos negalėjo pats skaityti.
Greta, nedidelio dirbančiųjų lietuviu Už ji skaitė p. Lukauskas.
Meninę dali atliko "Rūtos" choras, p.
skaičiaus čia yra apie 70 del Įvairiu priežačiu darbo netekusiu ir jo laukiančiu. Untulio vedamas ir tautiniu šokiu grupe,
Dalis j u del sveikatos ar amžiaus negali p. O. Lingaitytes vadovaujama, sukelda
dirbti sunkaus darbo (gydytojo atleisti), mi gražiausius prisiminimus, bei per
o lengvą, darbą tik retais atvejais Darbo' keldami savo tautiečius i tėvynės žaliuo
M-ja suranda. Del to daugelis čia gyvena sius laukus...
Po minėjimo buvo šokiai.
po keletą menesiu, be vilties ką tinka
Dabar, turėdami savo klubą, laisviau
mesnio gauti.
Susirinkome visi kartu Britanijos Lie galėsime veikti. Nottinghamietis
tuvio. (ne laikraščio) teisei. Ieškojome
GRAŽUS KONCERTAS
geru ir blogu jo savybių. Nusprendeme
Jau daugiau kaip dveji metai, kai New
tarp kitko, kad reiktu būti labiau orga
nizuotiems ir pagelbeti vieni kitiems. gate Street kaimelyje gyvena 32 lietu
Pasitarę su vietine Darbo M-ja, štai da viai. DBLS skyrius veikia nuo 1947 m.
bar kreipiamės i visus Britanijos lietu rugpiučio 30 d. Pradžioje i sąjungą buvo
vius asmeniškai ir i skyrių valdybas: Jus Įstoję visi iki vieno, bet vėliau keletas
žinote vietines sąlygas, gal galite padėti pasitraukė. Nuo pat skyriaus Įsteigimo
surasti darbą Full Suttono bedarbiams, visuomet būdavo organizuotai švenčia
ypač tik lengvą darbą dirbti galintiems. mos tautines ir bažnytines šventes. Jau
Formalumai, tiesa, nemaži. Reikia kar senokai buvo kilusi skyriuje mintis pa
tu ir kambarį turėti ir gauti darbovietes sikviesti Londono lietuviu chorą ir su
Darbo M-jos sutikimas. Darbdavys tu ruošti stovykloje lietuvišku dainų koncer
rėtu kviesti tą asmenį pasikalbėjimui tą. Ilgai buvo tartasi, kol, pagaliau, pasi
(interview), nes savo valia išvažiavęs nu ryžta ir įvykdyta.
Koncertas Įvyko lapkričio 27 d. I kon
stotu bedarbio pašalpos. Be to, Yorkshire
vyrai i vilnos tekstilę (tik Yorkshire ir certą neatsisakė atvykti ir tarti žodi Są
tik vilnos — kita nevaržoma) leidžiami jungos pirmininkas M. Bajorinas. Kon
tik tuo atveju, kai turi koki kitą rimtą certo programa buvo Įvairi, susidedanti
pagrindą (artimesni giminę). Rašykite iš solo dainų, duetu ir choro. Kitatau
skyriaus pirmininkui: J. Punkris, Full čiu dėmėsi ypatingai trauke choristes,
Sutton Hostel, Stamford Bridge, Yorks. kurios beveik visos buvo apsirengusios
Jusu laiškus nukreipsime asmeniškai, gražiais tautiniais drabužiais. Pendrai,
koncertas praėjo su dideliu pasisekimu.
pageidaujant, suteiksime informacijas.
Lapkričio 23 d. paminėjome Kariuome I koncertą taip pat buvo atvykęs Centro
nes šventę. Sutarėme surengti bendras valdybos narys p. Bulaitis su ponia. Po
Kūčias, kuriuose žada dalyvauti apie 80 koncerto buvo šokiai, kuriuos gražiai
žmonių. '
J. D; paivairono akordeonu ir dainomis p. Pesys.
'
- KARIUOMENES MINĖJIMAS

KO IŠĖJOTE I 1TRUS ?

FULL SUTTON PEREINAMOJI
STOVYKLA
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Neseniai sukonstruota dirbtine ranka.
Ji veikia mažo elektrinio motoriuko pa
galba, kuris yra rankoje Įmontuotas.
Spaudžiant atatinkamus mygtukus val
domi rankos judesiai. Ranka yra padir
bta iš lengvo metalo. Rankos neteku
siems šis išradimas yra labai vertingas.
Paveikslėly matyti dirbtiną ranką laikant telefono vamzdeli.

pora knygų Įveikti. Juk susirinkę šitais
reikalais gražiai pašnekame. O jei taip
pora šimtu, ar bent 100 atsisakytu sau
kas menuo (5 menesius) po svarą, musu
kooperatyvas jau butu jėga lietuviško
sios kultūros jegyne.
K. Barenas.
NAUJAS PUCIATININKAS
Jau antri metai kaip Hampton Green
Fakenham žemes ūkio darbininku hostelyje gyvena apie dešimtis lietuviu. Ne
buvo jie garsus nei garais nei blogais dar
bais.
Prieš dvejetą menesiu i ši hoseteli at
vyko keletas nauju lietuviu. Ju vienas,
būtent, Petras Vaičaitis, tuoj pradėjo
žymėtis puciatiškais polinkiais, o netru
kus pripuciatino tiek, kad pradėjo dau
žyti miestelyje esančio restorano ir gy
ventoju namu langus. Uždarytas daboklen jis ir ten puciatino ir pridarė žalos.
Už tai buvo patrauktas teisman, kur aiš
kinosi “neatsiminimu“. Teismas pritei
sė atlyginti už visus nuostolius. Už išdau
žytus langus ir kitus sunaikinimus jis
pamokėjo, bet ta žala, kurią jis padare
visiems lietuviams, liko sunki našta, nes
apie Vaičaičio puciatiškus žygius plačiai
paraše vietiniai anglu laikraščiai ir
pažymėjo, kad Vaičaiti teismas nubaudė
trim baudom.
šitas atsitikimas rodo, kad musu tar
pe puciatiju gausėja. Del to ir kyla klau
simas del griežtesniu priemonių reika
lo geram lietuviškam vardui saugoti
Pasipiktinęs.

MES, KETURI ŽEMIAU IŠVARDINTI
NOTTINGHAME
LIETUVIAI
Lapkričio 26 Nottinghamo ir plačios
apylinkes gausingas būrys lietuviu su
Sutinkam prisidėti prie steigiamos
sirinko i neseniai įsteigtą savo klubą knygų leidyklos ir būti jos nariais. Mes
pagerbti žuvusius karius ir kartu pami esame; A. Bruzgys, V, Laurinaitis, V.
nėti Lietuvos kariuomenę.
Baltrūnas ir S. Ūsas.
Minėjimą atidarė p. šuopis pakviesda
štai beveik ir visas laiškas keturiu vy
mas skaityti paskaitą nepriklausomybes ru, parašytas sunkia ranka, ne rašyti
pratusia, bet padiktuotas lietuviškuosius
reikalus mylinčios širdies, šitie vyrai dir
ba šiandien anglies kasyklose, bet jie vie
ni pirmųjų apsisprendė, išgirdę šūki.
„Mielai prisidedu prie steigimo lietu
višku knygų leidyklos“ (Br. Kovaitis),
„Sveikiniu pasiryžimą steigti lietuvišku
knygų leidyklą“ (J.Milašauskas). Su ši
tokiais linkėjimais atsišaukė ir keletas
kitu (J. žemaitis, J. Pustila, A. Zaranka
ir kt.)
Mielą tautieti
Pirmosios gretos drąsios ir pasiryžu,Broniu GURAUSKĄ ir
sios. Ar paskui pirmuosius atžygiuos vi
Miss Barbara PAGET
sas pulkas, ar kuopa, ar tik būrelis :— pa
sukuruslems
šeimos židini, linkim
rodys ateitis.
saulėto
gyvenimo.
Abejoj an tieji kviečiami nedelsti. Būre
B.R-kas, J.M-kas ir J. š-ris,
lio sudėtas mažytis kapitalas teigalintu
Sheffield, Woodhouse.
steigiamąją leidyklą per metus išleisti
Apsinaminęs Dipukas nuomininkui: —
Kambarys su visokiais patogumais. Va,
prie tos vietos galėsi prisijungti elektri
ni skustuvą, jei turi, o jei ne, tai aš sa
vąjį parduosiu.
Susideda iš: 2 dėžių, po į litro talpos, kornišonu (marinuotu agurkėliu,
svoguneliu, kalafioru ir t.t.); 2 dėžių, po 30 unciju. raugintu kopūstu; 2
stiklu, po 16 unciju, gryno australiško medaus; 2 dėžių, po 2 uncijas, portu
žmones visai sąmoningai. 15 metu jau
gališku sardinių (vyniotu) alyvoje; 2 dėžių, po 2 uncijas, portugališku sar
nuolis Petraška, iš Medinų kaimo, bego
dinių (plokščiu) alyvoje; 2 dėžių, po 12 unciju, rukytu žuvu (British kippers)
jau ji ir jo šeimą paėmus. Ruskis peršo
ir
2 pokeliu, po 2 uncijas, džiovintu daržovių.
vė abi kojas ir klausia „ko tu begi“. Jau
Paminėti produktai įpakuoti tvirtoj kartoninėj dėžėj. Siuntinio kaina,
nas patriotas, dideles kančias kęsdamas,
kartu su persiuntimu — 20 šilingu.
drąsiai atsako: „Kad tu nušautai ir aš
VISI SIUNTINIAI, KURIUOS NORIMA GAUTI PRIEŠ KALĖDAS, TU
liktau Lietuvoj".
RI BŪTI UŽSAKYTI IKI GRUODŽIO 15 D.
Veža kaip ir veže: senus, vaikus, ligo
ŠIŲ SIUNTINIU NESIUNČIAME I UŽSIENI.
nius ir bemirštančius, ir moteris gimdy
LIETUVIAI BUS MALONIAI SUT IKTI VISOSE 26 MUSU PARDUOTU
mo sopuliuose besikamuojančias.
VĖSE. MUSU PARDUOTUVIU ADRESAI NURODYTI TELEFONU KNYGO
Vežami žmones laikosi didvyriškai.
JE L-R, 3815 PUSLAPIS.
Gieda himną, partizanu dainas, giesmes.
J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
Stebėtis reikia, kad ir tokioj verguvėj
ir po tiek metu upas nekrinta, vilčių ne
MESA, RŪKYTI MĖSOS GAMINIAI, PAUKŠTIENA IR
nustoja net ir i Sibirą gabenami.
KITA SIUNČIAMA TIK PAŠTU.
Visi išvežamieji verčiami pasirašyti
KROKU VINE DEŠRA ... .......................................................... 1 svaras 6/6
TIRKA VENGRIŠKA SALAMI DEŠRA ........................ 1 svaras 6/„savanorišką“ krašto apleidimą ir „karš
KIAULIENOS MĖSOS DEŠRA
tą norą padėti atsistatyti broliškoms res
(Australian fresh salami) ........... 1 svaras 3/6
publikoms".
BELGIŠKA
DEŠRA
...................................................................... 1 svaras 4/O teveliu! Stalinui siunčiamos padė
SAUSA, KAIMIŠKA DEŠRA..........
kos telegramos už „tėvišką globą ir nuo
(smoked & dried salami)
1 svaras 5/6
širdų rūpesti“ ju likimu.
PRANCŪZIŠKA DEŠRA ........................................................... 1 svaras 5/6
Atrodo, žmonijos istorija mate visko,
LAŠINIAI, PAPRIKUOTJ
Laš.niu kainą atpiginome. Dabar kainuos ... 1 svaras 4/visokiu šlykštybių, melagysčių, apgauliu
KRUOPINE (kraujo ir kruopu) DEŠRA..................... 1 svaras 1/4
ir niekšybių. Bet tokio cinizmo ir tokio
KEPENINE (rūkyta) DEŠRA ............................................. 1 svaras 1/5
žmogaus išniekinimo dar nebu.vo. Ko
KIAULIŲ KOJOS (nevirtos) ............................................... 1 svaras -/10 penu
munistiškas rojus su jo torturomis, kū
Paukštienos ir kitu dalyku kainos tokios, kaip valdžios nustatyta.
no ir sielos kančia, viršija višką, ką žmo
PAŠTO SIUNTINIAMS UŽSAKYMAI TUOJAU PILDOMI.
gus ligi šiol yra išgalvojęs.
•Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardinO kas vyksta su išvežamųjų turtu. Jis
kit užsakomus dalykus ir pridekite prie užsakymo atatinkamos sumos paš
lieka vietos parsidavėliu naudai, kurie
to orderi, pridedami persiuntimo išlaidoms 1/6, jei užsakymo suma ma
tuč tuojau renkasi išvežtųjų sodybas,
žesne, kaip 3 svarai. Jei užsakymo suma yra 3 svarai, arba didesne — per
siuntimo išlaidas mes pamokame. Užsakymus adresuokite:
kaip plėšrieji, žvėrys pajutę kritusi gyvi.
J RICHARDS (Butchers) Ltd., 91-93, Charterhouse St., London, E. C. 1.
Tai ju puota. Tai ju „trisdešimt sida
Rašykite mums: angliškai, lenkiškai, rusiškai arba vokiškai.
briniu“.
(Bus daugiau). -

Specialus šventiniai siuntiniai

"Broliai,, jau laikas mums pakilti iš
miego“. Didžiojo Povilo plieniniai žodžiai
Kelkitės, Berneliai, Mergužėles! Baisios
saules ugniniai pirštai kyščioja iš už
Prakeikimo Kalnu. Balzgana aušra ant
jusu blakstienų. Miegas širdyje. Bejegišiumas kraujuje. Kelkitės. Praverkite
akis. Jus pasitinka naujas pasaulis,_ ku
rio net sapne neregėjote. Jus pasitinka
šalti lediniai žodžiai: „Ko išėjote i tyrus
jažiureti?“ Jus manote, kad jus gyver
aate miestuose. Melas. Visur tyrai. Gatzes, traukiniai, kinu sales ir ekranas —
pilni laukiniu gyvuliu. O kur žmones?
išmirė, žmogus numirė žmoguje ir gy
vulys, likęs jame, rauda, prie jo lavono.
Tyrai. Visur tyrai. „Ko gi išėjote i tyrus
pažiūrėti?“
„Ar vėjo linguojamos nendres?“ Ar
drebules? Ar amžinai plaukiančio rugiu
auko? Ar žmogaus, kurio nuomone kei
čiasi su pavakario veju. Ar širdies, kuri
šiandien prisiekinėja, rytoj išduoda ir
apvilia. Ar asmens, kurio charakteris
yra tuščia galva ir pilnas pilvas. Ar žmo
gaus, kurio siela yra tamsi tuštuma.
Grąsinanti ir nepakeliama. Toli ir arti
linguoja nendres. Be vėjo. Ju galvos
krypsta i Aukso pusę. Ju širdys — tušti,
nuo Svetimo Vėjo švilpiantys vamzde
liai. Ju stiklines ir bemlntes akys. NEN
DRES.
Ko gi išėjote pasižiūrėti? ------ Ar švel
niais drabužiais vilkinčio žmogaus? Išle
pintu kunu ir tingiais pirštais? “štai tie,
rurie švelnius rubus dėvi, yra karalių
namuose“. Bet karaliai baigia savo die
nas ir ju rūmai tampa muziejais, par
tijų centrais, policijos lavoninėmis.
Bet ko gi išėjote pažiūrėti? AR PRA
NAŠO? Taip. „Taip, sakau jums, ir dau
giau kaip pranašo“. Jo stambus, didin
gas plačiakrutinis kūnas pridengtas ku
pranugario kailiu. Jo basos kojos. Jo val
gis? Skėriai ir laukiniu bičių medus.
Jo diena — drąsus žodis, jo vakarai —
pasnininkas, jo naktis — malda. Jo akys
— gyva ugnis. Jo širdis. — meiles vul
kanas. Jo žvilgsnis i jus kreipiasi. Jo lu
pos skiriasi. Ir žodžiai, kaip kabančios
uolos nuotrupu lietus. „Aš TYRUOSEŠAUKIANČIOJO BALSAS“. Liūto balsas.
Tyrai aptilsta, kaip miškas prieš audrą.
Slėpkitės! „TAISYKITE VIEŠPATIES
KELIĄ“. Visur duobes, skyles, plyšiai, Už
tai jusu širdys žaizdotos, — nespėja už
gyti. Taisykite. Pradekltę nuo savo kam
bario kreivo takelio. Tęskite savais savu
klaidu ir nuodėmių šuntakiais. Tiesios li
nijos — jusu širdies menas.
' KO IŠĖJOTE I TYRUS? Pasižiūrėti i
laisvo dangaus veidrodi. Jame Jono
Krikštytojo šventu akiu gyvą ugnis ir jiisu nuoga siela. Pasišildykite, pailsėkite,
pergalvokite.
T. Bruno Markaitis S. J
PAMALDOS

HALIFAX — St. Columba Pelion (5,
Ashville Croft, Pelion) bažn. gruodžio
18 d. 11, 30 vai. Kalėdinis lankymas 17 d.
BRADFORD — St. Ann's gruodžio 25 d
11 vai.

Brangieji Britanijos lietuviai
Baigiasi mano misijų darbas Anglijoje.
Pernai, gruodžio 2 d., Įžengęs i ši kraštą,
galvojau per porą menesiu aplankyti vi
sus lietuvius, bet turiu konstatuoti, kad
ir metu neužteko, nes reikėjo aplankyti
net 81 vietovę ir pravesti tiek pat šv.
misijų (tame skaičiuje Įjungiamos mi
sijos iki šių Kalėdų).
Dar lieką pravesti šv. misijas nuo gruo
džio 4—8 d. Littleborough; 8—11 d.
Bridgend, Stonehouse; 12—-15 d. Chulmleigh, nr. Exeter, 15 — 18 d. Stonebridge Hostel; 19-22 d. Buchland Newton, nr.
Dorcester ir 22—25 d. Kalėdoms šeimų
hostely West Wells, nr. Corsham pabai
gtuves.
Po to vykstu i Belgiją ir ten nuo sau
sio 1 d. iki vasario 16 d. .pramatyta pra
vesti 10 misijų (adresas: 15, rue Ferrer,
Mons, Belgique). Tuomet i Čikagą pusei
metu (8101 S. Chaplain Ave., Chicago 19,
ILL.) ir pagaliau i Braziliją.
Atsiprašau už visas padarytas mano
klaidas. Gal kam isipykau savo nuolati
niais raginimais ir lankymais, nes ma
no vienintelis troškimas — grąžinti Kri
stui Karaliui sielas.
Visiems, o visiems brangiems lietu
viams linkiu ištvermes ir duok Dieve,
kad kitais metais švęstume šv. Kalėdas
Nepriklausomoj laisvoj tėvynėj Lietuvoj.
Jusu Misljonierius J. Bružikas S. J
P. S. Kas kokiu reikalu iki to laiko turė
tu, prašau kreiptis: 21, The Oval, Hack
ney Rd., London. E. 2.

4
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“BRITANIJOS LIETUVIS“

TRUMPOS NAUJIENOS LIETUVIAI SVETUR
x Garsioji rumunu užsienio reikalu
ministre 'r žymi kominformo veikėja
Paukere paskutinėje kominformo vadu
konferencijoje nedalyvavo. Eina gandai,
kad ji pateko Kremliaus nemalonėn ir
laukia pakvietimo 1 Maskvą „gydytis“.
x Amerikos kariuomene Vokietijoje
bus mokoma priešatomines gynybos. Iš
pradžjiu bus suruošti karinininkams 6
savaičių kursai, o paskiau bus mokomi
Ir kareiviai.
x Sąjungininku komisija sutiko leisti
turėti prie vak. Vokietijos vyriausybes
Bonnoje diplomatines atstoybes Šveica
rijai, Ispanijai ir Pietų Afrikai.
x Pereitą savaitę Prancūzijoje panai
kinta cukraus ir kepimo riebalu norma
vimas. Liko normuojama tik kava.
x Vokietijoj, netoli Gettingeno, dvi
varnos užpuolę dviratininką Ir pradėjo ji
kapoti. Dviratininkas nuo dviračio nu
krito. Varnos nesiliove kapoję, kol sud
raskė skrybėlę.
>
x Aukso kaina Prancūzijoje pradėjo
kristi. Esą del to, kad Amerikos, moksli
ninkai pradėję auksą dirbti, atomo skal
dymo budu, iš gyvsidabrio. Tačiau „Wall
Steet Journal“ tai užginčijo ir nurodė,
kad tuo budu padirbtas auksas esąs
daug brangesnis už tikrąjį.
x Urano rudos kasyklos rytu Vokieti
joj, ties Jahangeorgenstadtu neseniai
tapo rusu kariuomenes apstatytos prieš
lėktuvine artilerija taip tankiai, kaip
karo metu buvo Berlynas apstatytas.
Dažnai naktimis rusai daro šaudymo
pratimus iš šių patranku.
x Londone, dienos metu, kada dau
giausia reikalinga elektros srove dirbtu
vėms, patvarkyta mažiau elektros nau
doti namu reikalams.
x Sicilijoje pradėjo veikti Etnos ugniakalnis. Nors ir smarkiai veržiasi lava, bet
pavojaus gyvenamoms vietoms nėra.
Artimiausias miestelis Bronte, rytiniame
ugniakalnio šlaite, dar toli nuo pavojaus.
x Sarajeve, ten, kur kilo pirmasis pa
saulinis karas, prasidėjo byla prieš šešis
rusus, po ano karo apsigyvenusius Jugo
slavijoje. Juos jugoslavai kaltina šnipi
nėjimu Rusljojs naudai. Penki kaltina
mųjų prisipažino.
x 43% Bavarijos valdiniu ištaigu valdi
ninku yra hitlerininkai, skelbia ameri
kiečiu oficialus pranešimas. Prekyboje
Ir pramonėje dar daugiau. Iš 6.947 Bava
rijos miesto burmistru, 1.589 esą hitle
rininkai. Nacionalsocialistu partija dar
oficialiai neveikia, bet yra visa eile tos
linkmes organizacijų.
x Vak. Vokietijos pašto valdyba pas
kelbė, kad iš 100 laiškanešiu, 6 buvo laike
laišku Išnešiojimo šunu užpulti ir apdra
skyti.
x Per pirmuosius šių metu 10 menesiu
iš Rusu valdomos Vokietijos dalies i Ba
variją atbėgo 75.000 žmonių. Jiems vi-,
slems grėsė deportacijos pavojus i Sibirą
arba vietines koncentracijos stovyklas.
x Norvegija sekantiems metams kra
što apsaugos 'reikalams skiria perpus
daugiau, kaip šiais metais.
x Už Geležines užuolaidos visuose
kraštuose vedama smarki kampanija del
ruošimos! minėti Stalino 70 metu am
žiaus sukakti. Ryšium su tuo Įvykiu kan
kinami gyventojai visokiais pasirašy
mais po „padėkos laiškais“ tėvui ir švogeriui už „gerą gyvenimą“. Be to renka
mos visokiom formom aukos tai Stalino
dovanom pirkti, tai kitokiems dalykams.
Berlyne, rusu zonos geležinkelininkai pa
raginti paaukoti po 1 markę Stalino do
vanoms.
x Berlyno laikraščiu žiniomis, nese
niai rusai iš RygoŠ i Sibirą ištrėmė
18.000 žmonių.
x Oankaišekas, po 9 menesiu pertrau
kos nebuvimo valdžioje, vėl pereme vy
riausią nacionalistines Kinijos vado
vybę.
x Norvegu teismai už bendradarbiavi
mą su vokiečiais, nubaudė 22.771 norve
gą, 1.291 išteisino, o prieš 36.000 bylas
ntrauke.
x Netoli Lie go belgas ūkininkas ilgai
neprisirenge išgriuvusius namu pamatus
taisyti, bet kai pradėjo taisyti, tai jam
tas darbas labai apsimokėjo. Po pama
tais jis rado kelis puodus auksiniu ir
sidabriniu monetų, apie 4.000 svaru ver
tes.
* Rusu karo teismas Magdeburge nu
teisė 21 vokieti po 25 metus kalėti už
tai, kad jie gegužes men. susprogdinę
Wolmirstedte municijos traukini.
x Farges, Prancūzijoje', didelis jautis
užpuolė raudonai dažytą automatrisą,
kuomet ji sulėtino važiavimą prieš sus
tojimą.
Vieną vagoną, (jautis nuvertė
nuo begiu.

TREMTINIU REIKALAI VOKIETIJOJE
Lapkričio 14 d. bendrame Vykdomosios
Tarybos ir LTB Centro Komiteto posė
dyje svarstyta bendruomeniniai reikalai.
Prieita išvada laikyti, kol galima, lietu
viškąsias mokyklas, ypatingą dėmėsi
skiriant lietuviškiems vaiku darželiams
ir pradžios mokykloms . Kad emigruoją
geriau pasirengtu verslui, sutarta dar
syki paakinti tremtinius pasinaudoti
IRO laikomomis amatu mokyklomis ir
kursais. O kad mokyklinis ir priešmokykli
nis jaunimas turėtu medžiagos lietuviš
kai auklėtis — rūpintis jaunimui tinka
mos lektūros organizavimu, visos, Pasau
lio Lietuviu Bendruomenes mastu.
Baigiantis lietuviu emigracijai sutarta
iš Vokietijos išvykusiuju tremtiniu kar
toteką perkelti i Jungtines Vastybes, kur
butu sudaroma viso pasaulio lietuviu
kartoteką, o atskirai butu vedama tik
kiekviename krašte gyvenančiu lietuviu
kartoteką. I Jungtines Valstybes sutarta
perkelti ir lietuviškosios bibliotekos
brangesnius raštus, o tu knygų, kuriu
yra po kelis egzempliorius, atitinkamą
kieki palikus turėsiantiems pasilikti Vo
kietijoje, kitus egzempliorius pasiusti ki
tu kraštu lietuviu bendruomenems.
Liekančiųjų Vokietijoje padėčiai studi
juoti ir ieškoti budu j u teisėms patikrinti sudaryta speciali komisija iš VT Tau
tinio Potencialo Tarnybos, LTB Centro
Komiteto ir LĖK atstovu.

Kelias

ketvirtoji

i

KARINES PRIEVOLES PLANAI
PATEKO 1 VAK. SEKTORIŲ SPAUDĄ
Lapkričio 1 d. Berlyne-Wilhelmsruhe,
dalyvaujant NKVD gen. Merkulovui, gen.
-majorui Turmanjevui, Sov. Sąjungos
vidaus min. įgaliotiniui Truchanovui ir
zonos atstovams, nutarta įvesti karinę
prievolę, liečiančią visus 1919-1932 m. gi
musius vyrus, turinčius vokiečiu pilie
tybę. Pašauktiems dvieju metu karinei
prievolei raud. armija paskyrusi šešiuose
miestuose kareivines ir penkis baraku
lagerius. Armijos apginklavimo pradžiai
rusai paskyrė: 1200 sunk, ir 1800 lengv.
kulkosvaidžiu, 9 mil. šoviniu pėstinin
kams, 360 T 34 tankus, 120 „Osip Stalin'*
tipo tankus, 8000 to tankams specialiu
degalų, 12 po 6 (15 cm) pabūklu bate
rijas, 60.000 prieštankiniu granatu, še>šiems pionierių batalijonams pilną ap
ginklavimą, 560 priešlėktuviniu pabūklu
su šaudmenim, akustinius prietaisus ir
prožeketorius su visais Įrengimais, 45
benzinu varomus elektros agregatus, 6
su visais Įrengimais aerodromus (Grabowe, Wustrow-Kuehlunsborne, PutnitzDarmgartene, Parchime, Brandis ir

Paslaugus vyrai, išėję iš banko, pataio duomenis apie kapitalo pakitėjimą.

DOVANU SIUNTINIAI
siunčiami i visus kraštus. Užsakydami rašykite angliškai arba vokiškai
U a m f* e r t

Supply

Co.,

45, Cromwell Rd., London, S.W.7. Kainaraščiai ir informacija veltui.
SMULKUS

Cottbuse), 12 T valčių, 12 minavimui ir
minu ieškojimui valčių, 48 greitąsias
valtis.
grįžta ir gestapas.

Posėdy aptartas ir „Abwehrdiensto"
reorganizavimas ir išplėtimas, Įtraukiant
i ji 35.000 patikimu asmenų (šiandien
jis veikia K-5 vardu). Geštapo vadu nu
matyta paskirti buvusi SS Reichssicherheithauptamto pareigūną Hans Adalber
tą Baeumleri, spalio men. gražintą iš
Maskvos. Visose zonos ištaigose steigiami
„Abwehro" skyriai, jiems panaudojant '
nekaltus „informacijos“ vardus. Nuo
gruodžio 1 d. pašto cenzūrą perima „Sta_
atssicherheitsdienstas“. Pirmosios geštapui išlaikyti sumos protokole — 5 mil.
markiu, o „specialiems tikslams“ — *
500.000 m. Vakaru valiuta. Iš protokolo
matyti, kad po eventualaus rusu iš Rytu
zonos pasitraukimo, kone, stovyklas
tektų praplėsti.
Dabar Rytu zona gales „padėkas“ siusti
gen. Merkulovui, lygiai, kaip ir rumunu
tauta, kur jis neseniai suorganizavo
slaptąją policija — Sieuranza.
(v.)

SPORTAS

STALO TENISAS
Londono stalo teniso pirmenybėse žai
džianti „LITHUANIAM 'A' „ komanda
turėjo dar vieną susitikimą su bene vie
na geriausiu techniškai paruoštu koman
Skaitytoju laiškai dų savo divizijoje.
Lietuviškas trejetukas ir ši kartą lai
DAUGIAU PUSLAPIU
mėjo, bet laimėjimas buvo pasiektas per
Gerbiamieji. „B. Lietuvis“ mažas. Aš. atkaklias kovas, nes priešininko „ETON
ir mano kaimynai pageidautume dides- MANOR T „ komandą treniruoja vienas
nio laikraščio. Susimildami- didinkite ji, Anglijos internacionalu.
kiek tik galite, kad nebutu mažesnis, kai
6 puslapiai, nes mes neturim ko skaityti.
Suprantu, kad del to laikraščio kaina
padidės. Jei reiks, tai ir daugiau sumo
kėsime, tik didinkite greičiau.N. Marma

PASIGENDAM LIETUVIŠKU RAIDŽIU
Džiugu matyti nuolatini „B. Lietuvio“
gerėjimą, o paskutiniu laiku ir iliustra
cijų gausėjimą. Tai jau geri reiškiniai,
bet ne mažiau svarbus laikraščiui daly
kas — lietuviškos raides. Jos dar ne visos.
Del to skaitant jaučiamas keblumas, o
kai kada ir mintis darosi neaiški. Jei ne
galite vietoje gauti brukšniuotu ir uode
gotu raidžiu, tai ieškokite ju Amerikoje,
kaip tai padare „Australijos Lietuvis“ ir
neseniai — „Kolumbijos Lietuvis“. Pri
pratus prie savu raidžiu, nesmagu skai
tyti raštą be ju.
J. Ceplinis

reichą

(Tęsinys iš 1 puslapio)

SKELBIMAI

Rungtynes baigtos 7:2 laimėjimu, žai
dė: tsusmanas (2), Lingaitis (3) ir Raz
minas (2).
(v.r.)
BOKSAS
Plunksnos svorio boksininkas J. že
maitis kovoje su J. Hintonu, laimėjo kovą
4 runde taškais. Po šių rungtynių jis bu
vo pervestas 1 Aukštąją D. Britanijos,
bokso lygą. Tuo pačiu jis iejo i Londoną
Pietų,-Vakaru Divizijos rinktinę. Už ją
jis boksavosi Brightone su Pietų Anglijos
kunigaikštijos rinktine ir rungtynes lai
mėjo kovoje su J. Reece, antram runde
guldydamas priešą nokautu. Po šių rung
tynių žeimaitis laikomas antruoju Angli
joje ir ketvirtuoju D. Britanijoje.
Gruodžio 1 d. tarpvalstybinėse bokso
rungtynėse Anglija — Airija, žemaitis
buvo numatytas važiuoti 1 Dubliną, nes
Branderis po rungtynių su belgais nebu
vo pailsėjęs. Tačiau prieš rungtynes že
maitis susižeidė ranką ir del to už ji iš
važiavo dabartinis Anglijos meisteris C.
Tukeris.
Gruodžio 7 d. Londone Įvykstančiose
bokso rungtynėse dalyvaus ir žemaitis.
„KOVAS“ ĮRODO PAJĖGUMĄ
Lapxričio 26 d. po rungtynių su Tadcasterio „Vytimi“, „Kovas“ pirmenyblnese rungtynėse susitiko su Manchesterio YMCA Il-ra k-da, kurią lengvai nu
galėjo rezultatu 35:24 (24:9)
*
*
*
Gruodžio 3 d. Manchesterlo YMCA sa
lėje, „Kovas" susitiko su 3-čia iš eiles lie
tuviu k-da, Coventrio „Apuoku“, šiose
rungtynese-tik pirmosios 5 minutes buvo
įdomesnes, vėliau „Apuokas“ nuleido, rankas ir „Kovas“ dare ką norėjo. I kėlinys
baigiamas 21:10.
Antrame kėliny „Apuokas“ neberodo
jokio pasipriešinimo ir „Kovas“ sukala:
30 taštu.o „Apuokas“ tik 3.
Rezultatu 51:13 rungtynes laimi „Įmo
vas“ ir tuo Įrodo esąs pajėgiausias lie
tuviškas vienetas Anglijoje.
žaidė — „Apuoko“: Rydells 1; Koperskis 6; Dūda 6; Kastkevičius o; Misevi
čius o; Mašanauskas o; Gudavičius o;
„Kovo“: Stabačinskas 17; Baleiša 13;
Puzinas 12; Glatkauskas 5; Butkus 4.

Išnuomuojamas kambarys su patogu visus vaikučius i eglutę, kuri ruošiama
mais vienam arba dviem asmenims. gruodžio 27 d. 4 vai.p.p. Lietuviu klubo
Kreiptis: 28, Sellons Ave., London, N.W.10. saleje, Londone. Norintieji dalyvauti, tu
,
* . * sh
ri iš anxsto užsirašyti Lietuviu s-goje
Parduodu nenaudotą „Singer“ kojinę arba klebonijoje. Dalyvauti jktviečiami
siuvamą mašina. Kaina £ 33.0.0 Kreip taip pat paaugę berniukai ir mergaites.
Centrinis skyrius.
tis: B. Balys, Trafalgar E. Temple GuiTrys
vyrai,
vedybų
tikslu
norėtu susi
ting, Cheltenham, Glos.
* * *
rašinėti su lietuvaitėmis: 1. Rastenis A,
Lietuviška garsine filmą BRADFORDE 34 m. su panele ar našle, ne vyresne kaip
bus rodoma š. m. gruodžio 18 d. 3 vai. 33 m.; 2. Membership Card 4509 — 30
p.p.
(punktualiai), St. Mary's Paris m.; 3. Membership Card 5682 — 22 m.
Church Hall, East Paraše. Bilietu kasa Musu adresas: Kempston Hardwick Ho
ŠACHMATU MĖGĖJAMS
bus atidaryta minėtą dieną toje pačio stel, Bedford, Beds.
UŽDAVINYS
Nr. 21
♦
♦
*
je salėj e nuo 1 val.p.p. Maloniai kviečia
Lietuviška filmą. Nottinghame, gruo
me visus Bradford© ir apylinkes lietu
vius atsilankyti, nes šioje apylinkėje fil džio 10 d., šeštadieni, 7 vai. vakare, Sy
(klube), de
mą bus rodoma pirmą ir paskutini kar camore Road mokykloje
monstruojama lietuviška filmą. Važiuoti
tą. DBLŠ Bradfordo skyriaus Valdyba.
* * ♦
31 autobusu iš centro iki Sycamore Rd.
Įėjimas
aukojant. Nottingham© apygar
SVARBIOS KNYGOS. OXFORD-Anglu
dos
Valdyba.
kalbos žodynas, rankvedis. spec, užsie
*
♦
*
niečiams, 1948 m. 1500 pusi., su žodžiu,
Prašomi
atsiliepti:
D.
Britanijoje gy
tartimi — 16 šit, persiuntimas 1 šil„
veną
Vilius
Kalnas
ir
Stasys
Pocius adre
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Kreipdamiesi rašykite lietuviškai ir atsa
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