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(III METAI

LINKSMU KALĖDŲ ŠVENČIU IR LAIMINGU NAUJU METU
DIDŽIOS NAKTIES
VARPU GIESME
žvaigždes Kris iš šalto, tamsiai mėlyno
dangaus, sniegas nuo sidabriniu eglių.
Palangėse kabes lieknos ledines žvakes.
Tuščioje tolumoje vaitos, džiugaus, kva
tos varpai. Didžios Nakties didingi var
pai. Maišysis su ašarota verksmo ir rau
dos pūga, keršto šaukiančia. Susilies su
lediniu veju iš už Uralo, iš už Irkutsko
ir iš už Altajaus. Dejuos su šventaisiais
Karžygiais po vergijos žmogžudžiu jun
gu. Raudos Laisves Lopšinę su našlai
čiais. šauks Aušros Vilti Kalėjimams,
pragaro kasykloms, šaltiems žaliems
miškams, pavergtoms širdims. Mes pra
keikimą tironams, diktatoriams, karje
ristams, pataikūnams ir akliems egoi
stams. Didžios Nakties didingi varpai.
Nes gimė Kūdikis, Taurusis Froletaras, gyvos ir negyvos gamtos Viešpats ir
Apvaizda, Laisves Kūrėjas ir IslKunijimas, Meiles gyvybę duodanti Jėga ir Lai
mes Amžinybe. Didisis ir Dieviškasis
Proletaras, tremtiniu, valkatų, benamiu
Viltis ir Paguoda. Nes gimė Kūdikis. Di
džios Nakties varpu giesmėj.
Kai kalėjimai, stovyklos, fabrikai, ka
syklos pilni vergu. Sandeliai lūžta nuo
gaminiu pertekliaus. Jura nusidažo pie
nu, kava, riebalais. Banku seifai nebetalplna. aukso, žmogaus širdis ■ — pui
kybes. Bedieviai kūnai tunka žmogaus,
krauju ir kančia. Kai visa turintiems
slysta iš ranku paskutinis laimes tru
pinys, o vargšams — paskutinis ska
tikas ir viltis, Angelu milijoniniai cho
rai sudrebina iš pamatu žmogaus šir
dį: Garbe Dievui Aukštybėse ir ramybe
žemej e geros valios žmonėms.
Garbe Dievui. Ramybe žmogui. Garbe
Dievui už pragarą (žemes rutulyje, su
kurtą žmogaus rankomis ir savanaudžiu
protu. Ramybe žmogui, kaip sąlyga,
kaip tiltas per pragaro vylingas versmes
i Laisves, Tiesos ir Meiles Rojų. Ra
mybe žmogui, visam žmogui
visam
jo gyvenimui, kiekvienai dienai, kiek
vienam darbui. Garbe Dievui — ra
mybe žmogui. Ateities pagrindas. Nakties
varpu Giesmes paslaptis ir Misija.
Nes gimė Kūdikis, kuris sustabdė se
nojo pasaulio istorijos laikrodi, paskelb
damas revoliuciją žmogaus širdies
pas
lėptam pasauly. Gimė Kūdikis, kuris yra
viso pasaulio ir kiekvieno žmogaus gelbė
jimosi ratas, skęstant civilizacijos ir kul
tūros laivams. Kūdikis, kuris turi primin
ti pasauliui, kad jei siela didele, plati, pil
na meiles ir aukos, ji yra laimes šaltinis
sau ir kitiems net jauname ir silpname
kūne.
žvaigždes krinta iš šalto, tamsiai mė
lyno dangaus, sniegas —nuo sidabriniu
eglių. Ilgesiu pasruvusioje tolumoie aidi
Didžios Nakties didingi varpai. Didžios
Nakties varnu giesme: Garbe Dievui, ra
mybe žmogui.
T. BRUNO MARKAITIS, S. J.

GREIČIAUSIAS LĖKTUVAS

Neseniai Amerikoje išbandytas naujas
raketinis lėktuvas X-1. Jo greitis 100
myliu pralenkė garso greiti, nes sieke
860 myliu per valandą. Lėktuvą valdęs
lakūnas pareiškė, kad per didelis greitis
nedarąs lakūnui jokio įspūdžio.

Visiems DBLS-gos nariams, Britanijo
je ir visuose pasaulio kraštuose esantiems
lietuviams nuoširdžiai linki
DBLS-gos centro valdyba ir
„B. Lietuvio“ redakcija

Savaites įvykiai
Australijos parlamento rinkamai atneše
ligi šiol 8 metus valdžiusiems darbiečiams
pralaimėjimą. Poziciją užėmė liberalai ir
vadinamoji krašto partija, sudarydami
koaliciją. Padidinus parlamento nariu
skaičių iš buvusiu 75 ligi 123, naujas min.
pirmin. p. Menzies gali tikėtis pasiremti
apie 30 balsu dauguma. Darbiečiu vyriau
sybe paskutiniame parlamente rėmėsi
tik apie 14 balsu skirtume.
Reikšminga tai, kad komunistai, kurie
paskutiniu laiku Australijos gyvenime ro
de nemažą veiklą, ypač profesinėse są
jungose, ne tik nelaimėjo ne vieno at
stovo, bet iš viso mažai balsu gavo. Nau
jasis min. pirm, pareiškė uždarysiąs Au
stralijos komunistu partiją. Sunku sprę
sti, kurios reikšmes turės Australijos val
džios pasiketimas krašto valdymo reika
luose, taip pat ir užsienio politikoje.
Jungtiniu Tautu Organizacijos pilnatis
paskendo nepabaigiamose kalbose. Ta
čiau tuo metu, kai kalbos ėjo iškilo vie
nas Įdomus momentas. Po to, kai JTO
patvirtlnio 1947 m. lapkričio men. rezo
liuciją del Jeruzalės sutarptautinimo,
Izraelio valdžia pradėjo savo ištaigas
kraustyti i šventąjį miestą. įdomu, ar
JTO sugebės grąžinti Izraelio ministeri
jas i Tel Avivą, ar tik pasitenkins pro
testo rezoliucija ir naujais debatais:
Dėmesio vertas pasaulio darbininkijos
gyvenime Įvykis tai — Tarptautines Lai
svųjų Profesiniu Sąjungų Konfederaci
jos Kongresas Londone. Kongrese atsto
vauta 50 milijonu laisvojo pasaulio dar
bininku, sujungtu i prieškomunistines
profesines sąjungas. Naujai išrinktas,
organizacijos gen. sekretorius J. H. Olderbrockas pareiškė, kad „Vakaru civi
lizacija ir Naujojo Pasaulio dinamika,
sujungta i darnu vienetą, gali turėti ga
lingos įtakos gerovei“. Laisvojo pasaulio
profesiniu sąjungų kratymasis komuni
stine itaka, apsivalymas ir sudarymas
plataus prieškomunistinio fronto, yra
reikšmingi faktai, kurie , teikia toli sie
kiančiu vilčių laisvojo pasaulio dva
siniam apsiginklavimui prieš komunistu
kėslus.
Panašią, nors ir ne tokio plataus ma
sto, reikšmę turėjo ir aną savaitę pasi
baigęs Laisvųjų žurnalistu Federacijos
Kongresas Londone. Pažymėtina, kad
Centro bei Rytu Europos, Pabaltijo ir
Balkanų kraštu Laisvųjų žurnalistu Fe
deracija yra vienintele šiuo metu neko
munistine tarptautine žurnalistu organlzaclj a.
Dėmėsi atkreine sprendimo paskelbi
mas Kostovo byloj Bulgarijoj. „The
Times“ ta proga pastebi, kad ne vienas
ligišiolinis Įvykis Rytu Europoje neparo
de tokio laipsnio nesiskaitymo su žmonių
inteligencija, kaip kaltinimo aktas Kostbvui, nes jis nepagristas jokiais pati
kimesniais faktais.
šitoks, sakytume, ne tik inteligencijos,
bet stačiai sveiko proto nepaisymas daž
nai veda prie patiems komunistams ir
Sovietu Sąjungai negeistinu rezultatu.
Visa eile žymiu Vakaru Europos komuni-

Kalėdų švenčiu ir Nauju Metu proga sveikinu „Britanijos Lietu
vio“ skaitytojus ir visus mano mielus tautiečius lietuvius, siusdamas
jiems visiems
jie bebutu, geriausius linkėjimus
,S M U
KALĖDŲ
IR
N G U NAUJU ME TU!
B. K. BALUTIS
Lietuvos Ministras
-Li thuaniaMFįLegątion
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MANO BRANGUS GERBIAMI EJI KUNIGAI IR BRANGUS
VAIKELIAI JEZ UJZ KRISTUJE
Būdami namie, Jus gaudavot Kalėdų sveikinimą iš savo vyskupu,
o dabar aš rašau Jums, išsisklaidžiu siems šiame Krašte, kur Jus esate ap
sigy.enę. Aš jungiuos su Jusa tėvynės ^y^kupais, nes Kataliku ierarkijoje
vyskupai, kaip apaštalu įpėdiniai, sudaro vieną vienetą, valdomą Aukš
čiausioje Ganytojo, kurs yra Apaštalu xv_unioanksčio šv. Petro ipedinls.
Jt*irm.ausia as tar^u «,arti sp ec-alu padeaos ir pasveikinimo žodi
visiems Jusu kapelionams, kurie atli eka labai dideli darbą, besirūpindami
savo išblaškytais žmonėmis.
To.iau aš noriu kalbėti apie du svarbius dalykus. Pirmiausia, tai jei
Jus vedate, stenkitės susirasti kataliką partneri. Jei susizieduojat su nekataliku, tai stenkitės pirma proga ji ar ją nusivesti pas kunigą. Atsiminkite,
kad ^az.iycia pripaz.s.a _.evo aky v aizaoje uk tas moterystes Ukromils,
kurios yra sudarytos pagal jos įstatymus. Reikia pirmoj eilej visiems ži
noti, kai tikėjimas turi būti laikomas virš visko. Jusu tikėjimas turi būti ir
Jusu vaiku 'ikejimas, jei Dievas ju d uotu.
tr antra, jus turite taip pat dėti visas pastangas siusti savo vaikus
i katalikiškas nokyklas. Jei Jusu apylinkėje katalik. mokyklos nebutu
arba ji yra .aip toli, kad Jusu vaikas nedali jos pasiekti, tai tuo atveju
reikia oa^itarti su sa o kunigu. Tėvai turi atsiminti, kad ju pareiga mokyti
savo vaikus žodžiu ir pavyzdžiu.
Bas’artindamos Kalėdos, krikščioniškosios šeimos šventes, sukelia
Jums skaudu liūdėsi primindamos a skirtas Jusu šeimas, Jusu kraštą, ku
ris ke-u ia baisiausias komunistu pers.kiojomo kančias, kur yra nekenčia
mas Die as ir Jo Bažnyčia.
Tai yra tikrai sunkus laikai, bet katalikas negali niekuomet pame
sti tikėjimo «~»ievo meile ir gailestin gumu, k ’rs tapo žmogum, kad visus
mus išganytu. Vyskupu vardu aš noriu užt'krinti Jums musu prieląnkumą ir nuolatines musu maldas už Jus, už Jusu šeimas ir už Jusu gimtąją
šąli.
Telaimina Jus visus Dievas!
Jums atsidavęs tarnas Kristuje,
B ERN AK D XS KARDINOLAS GRIFFIN
Archbishons House,
Westminster™ Arkivyskupas.
Westminster.
London.S.W. 1.

Vyšinskis džiaugiasi Kinijos įvykiais
(.MUSU PARYŽIAUS ^O-EsPONDFUTO jeKANEŠIMAS)

Sovietu ministras Vyšinskis, grįždamas
iš Amerikos, kur dalyvavo JTO posė
džiuose, ne tik kad neistenge nuslėpti
savo nepasitenkinimo JTO darbais, bet
kada vienas prancūzu žurnalistas, vos
laivui „Amerika“ atvykus i Le Havres,
paklausė jo apie JTO darbus, buvo tiek
itužęs, kad vos nepavare žurnalisto.
— Aš esu įniršęs. Joks nutarimas šios
JTO sesijos priimtas manęs nepatenkina.
žurnalistas bandė klausti apie kitus
dalykus:
— Ką jus galvojate apie Vokietijos ap
ginklavimą?
Jokia kaina mes nenorime, kad iš
naujo butu Vokietija apginkluota. Va
karu valstybes, Įsikalę i galvą karo idėją,
ginkluoja Vokietiją. Sovietu Rusija nori
taikos ir mes stebimės, kad buvęs priešo
kraštas laikomas lygiomis su kitais kraš
tais.
Kas gi Vokietiją laiko lygiomis? Ar ne
pats Stalinas, Vyšinskis tai užmiršta. Juk
Stalinas, siusdamas sveikinimą naujai
išrinktam rytu Vokietijos prezidentui,
pareiškė didžiausią draugiškumą ir vilti,
kad abu kraštai gales eiti petys i peti
ip daug ką nuveikti. Kas gi ginkluoja
Vokietiją? Vakariečiai dar nepradėjo,
tuo tarpu rusai jau baigė. Kas Vokietiją
traktuoja sąjungininke? Stalinas, nes jis
jau paskyrė savo ambasadorių, tuo tar
pu vakarai to nepadare.
Paklaustas del Kinijos Įvykiu, Vyšin
skis patenkintas nusišyp,psojo.
stu pastaruoju laiku krypsta i „titoizmą“,
arba iš viso atsižada komunizmo. Užteks
paminėti Norvegijos kom. partijos skili
mą, prancūzu kom. partijos fermentus
ir dalies prancūzu komunistu flirtą su
Tito, komunizuojančio Brit. parlamento
atstovo Zilliacus nusilenkimą Titui. Ta
proga pažymėtina, kad dar neseniai Sov.
Sąj. garbintas Zilliacus, šiandien „Pravdos“ išvadintas „išdaviku“, „imperializ
mo lekajum“ ir pan. šio men. 16 d.
Paryžiaus dienraštis „Combat“ pranešė,
kad prancūzu rašytoja, komuniste Edita
Thomas pasitraukė iš komunistu parti
jos — Ra j ko, Kostovo ir Gomulkos bylu
paveikta. Mirties sprendimas Kostovui
dar ne vienam dailiadvasiui, Vak. Euro
pos komunistui, atvers akis, kad komu
nistams išdavikas yra kiekvienas, kuris
nesutinka aklai tarnauti Sovietu Sąjun
gos interesams.
J. Pužas

— Kinijos Įvykiai labai puikiai rutulo
jasi. Mes esame tikri, kad greitai
visos vals tybes turės Mao Tse Tungą pri
pažinti. čankaišekas neilgai gales laiky
tis savo partizanais.
Del atomines energijos panaudojimo
dykumas paversti dirbama žeme, Vy
šinskis tiek pasakė:
— Aš galiu tik pakartoti Tasso prane
šimą, kad atomine bomba bus galima
pakeisti žemes paviršiu ir dykumos taps
dirbama žeme.
Paklaustas apie sekanti JTO pilnaties
susirinkimą, Vyšinskis pareiškė esą butu
dar per anksti apie tai kalbėti, nes iki
to dar daug svarbiu Įvykiu gales Įvykti.
Vyšinskis trumpam laikui buvo susto
jęs Paryžiuje.
t
Vyt. Arūnas.

JAV PER MAŽAI DIPI ĮSILEIDO
Išvietintu asmenų reikalams komisija
Vašingtone paskelbė duomenis apie tai,
kiek Amerika DiPi Įsileido. Iš j u asiškeja.
kad iki liepos 1 d. JAV priėmė tik 87.000
DiPi. Tai labai mažai, palyginus su tais
skaičiais, kiek DiPi kiti kraštai priėmė
ir kiek Amerika buvo pasiryžusi priimti.
Ji, pagal atskirą Įstatymą, buvo numa
čiusi Įsileisti 200.000 DiPi. Tuo tarpu kiti
kraštai iki minėto laiko ateiviu tiek Įsi
leido: D. Britanija—100.000 DiPi ir 150.000
demobilizuotu lenku, Izraelis — 123.000
ateiviu, Kanada — 68.600, Australija —
51.000, Prancūzija — 39.000, Belgija —
35.000, Argentina — 29.000, Brazilija —
22.000, Venecuela — 14.000.
JAV bllius del DiPi Įsileidimo yra labai
komplikuotas, del to skirtu laiku nega
les numatytasis DiPi skaičius atvykti.
Iki lapkričio 1d. pagal tą blbliu i JAV
tik 100.493 DiPi atvyko.

MĖGINS NAUJUS GINKLUS
Oficialiai paskelbta, kad JAV netrukus
turės naujus atominiu ginklu mėginimus
Ramiajame vandenyne. Vieta ir laikas
laikoma paslaptyje. Stebėtojams iš už
sienio nebus leista pratimuose dalyvauti.
Neseniai senatorius Johnsonas pranešė,
kad Amerika turi atomines bombas, ku
rios yra 1000 kartu stipresnes už tas,
kurios buvo išmestos ant Japonijos karo
metu. Manoma, kad bus bandomos nau
jos atomines bombos.

-BRITANIJOS
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SAVOTEISESGINKIME PATYS
Kada, važiavom i ši kraštą, buvome
Įspėti, kad čia sutiksim du priešus: vie
tos komunistus ir .profesines sąjungas.
Kad komunistai yra ir bus musu priešai,
mums aišku. Ir čia jie dirba pagal
Maskvcs instrukcijas, tad ir ja nusista
tymas link musu žinomas. Del prof, s-gu
reikalas nebuvo aiškus. Faktas, kad visos
prof, s-gos prieš mums atvažiuojant sa
vo reikalus „apsidraudė“. Jos sudarė su
visomis darbovietėmis, i kurias mes.
kaip- darbininkai, buvom numatyti, speclales sutartis. Iš vienos puses šios su
tartys mums naudingos, bet kartu ir
kenksmingos. Naudingos ta prasme, kad
įneš, pastatomi i lygias sąlygas su anglu
darbininkais tiek atlyginimo, tiek ir ki
tais atžvilgiais.
Bet vienas sutarčių paragrafas mus
Išskiria, pažemina ir skriaudžia. Tai tas,
kuris liečia nedarbo atveji. Jis sako, kad
nedarbo atveju turi iš fabriko išeiti pir
miausiai EVW t.y. mes.
Taigi, gerais laikais esame „globoja
mi“ Darbo Ministerijos, kuri mus priri
ša prie tam tikru darboviečių, o blogais,
t.y. nedarbo metu, mes pirmieji iš ten
šalinami, čia jau pasibaigia visos lygy
bes, visi pažadai ir prasideda „kova už
būvi“. Tik nebus su kuo tada kovoti, šią
kovą reikia pradėti dabar.
Mes Coventryje tą kovą pradėjome.
Praeitą vasarą Profesines sąjungos
{Transport and General Workers Union)
pradėjo domėtis mumis. Ligi to laiko
vieni musu stojo i šią sąjungą, kiti ne,
treti svyravo. Nedideli rode susidomėji
mą ir Sąjunga mumis. Priimdinėjo, bet
nenoriai. Tik tada jie susidomėjo mu
mis kai .pastatėm klausimą „o kaip su
tartys? Juk jos -yra prieš musu intere
sus?“ įvairus centrai mus informavo,
kad jie tai negali pakeisti. Butu vienin
telis kelias Įtikinti fabriku prof, s-gos
narius, kad jie priimtu atatinkamas re
zoliucijas ir tik tada butu galima kalbė
ti apie sutarčių keitimą.
Reikalas mums atrodė beviltiškas. Vie
nintelis būdas buvo eiti i prof, s-gu mi
tingus ir Įtikinti narius, kad reikia keisti
sutartis ju nenaudai. Jis atrodė mums
nepatikimas. Taip viskas ir pakibo ore.
Bet saviesiems buvo duoti nurodymai,
kad reikia stoti nariais ir kad reikes ko
voti, o jei nepasiseks, tai urmu ir išeiti.
Negi busi tokioj s-goj, kuri iš esmeš yra
prieš tave nusistačiusi.
Kaip kiekvienais metais, taip ir šie
met rudeni Įvyko eilinis „Rayon Sec
tion“ 4 fabriku prof, s-gos nariu susirin
kimas, kurio darbu tvarkon buvo pasta
tytas ir EVW verbavimas. Proga gera. Bet
ar yra šansu laimėti?
Nuvyko tik vienas mūsiškis laimes pa
mėginti. Atėjus progai klausimą ir iškėlė.

Iškėlė labai paprastais motyvais: mes
esame s-gos nariai, butu ir visi mūsiškiai'
nariais, bet yra vienas neaiškumas, ir bū
tent sutartis su fabriku, kurios vienas
paragrafas aiškiai nukreiptas prieš mus.
Ka p dabar suderinti s-gos nariu lygybę
su šiuo paragrafu?
Prasidėjo diskusijos, budingos an
glams. Iš visu dalyviu tik vienas aiškiai
■pasisakė prieš mus t.y. už sutarties nekeistinumą. Visi kiti pasisakė už mus.
Motyvus jie patys sugalvojo, bet pirmavo
demokratybe ir lygybe. O vienas kalbė
tojas dar daugiau nuėjo — pasiūlė prof,
s-goms išrūpinti visišką lygybę visais at
žvilgiais su anglu darbininkais. Pagaliau
vienbalsiai buvo priimta rezoliucija, kad
EVW, būdami prof, s-gu nariais, yra lygus
visais atžvilgiais su kitais nariais ir kad
minėtos sutarties paragrafas neturi liesti
prof, s-gu nariu, nors jie butu ir EVW.
Po to minėtas dipukas (lietuvis) buvo
pasiūlytas kandidatu i Prof. S-gos ,,Rayon
Section“ (kurią sudaro keturiu fabriku
darbininkai) komitetą ir buvo i ji išrin
ktas kartu su kitu anglu,nes šiemet pri
rinko tik 2 narius visiems 1950 ir 1951
metams.
Dabar laukiame, kada ši, mums reika
linga rezoliucija bus Įgyvendinta, t.y. ka
da sutarties mums nenaudingas para
grafas bus „sutvarkytas“.
Iš to aiškėja, kad ne taip „velnias bai
sus, kaip ji .piešia“. Reikia tik susirūpinti,
susipažinti su žmonėmis ir pradėti savo
akciją. O kad ji reikalinga, daugiau negu
aišku.
Ūkio krizes galimos. Anglai pergyvena
finansinius sunkumus, neprileisdami prie
nedarbo, prie fabriku sustojimo, šiuo
metu tai išvengta. Bet ar bus taip ir atei
ty — niekas nežino. Mes turim iš anksto
susirūpinti savo reikalais ir, kiek galima, save apdrausti. Nelaukim, kol reikalus
sutvarkys kažkokie centrai. Anglija yra
demokratijos ir demokratiniu papročiu
kraštas. Visos galvos ir valdžios labai
klausosi ką kalba ir kokios nuomones
yra apačia. Ir skubinasi tai vykdyti. Tad
ir musu reikaluose mes su ta „apačia“
turim ir bendradarbiauti pirmoj eilej iši
ri šylami i atatinkamas Prof. S-gas ir
stengdamiesi prastumti mums reikalin
gus nutarimus.
M.J.

Nepagristos viltys
Pr. Dailide, viename „Baltic Review“
numeriu nagrinėja vakaruose besusldarančią nuomonę, kad Tito atskilimas
nuo Stalino reiškiąs tam tikrą komuni
zmo evoliuciją. Apžvelgęs komunizmo
raidą, autorius sako:

TITOIZMAS — JOKIA EVOLIUCIJA
Kas yra linkęs įžiūrėti titoizme bolše
vizmo evoliuciją i tautini komunizmą,
pamiršta, kad tai senas marksistu sroviu
ginčas. Tame ginče titoizmas atstovauja
tik tautini marksizmą prieš tarptautini
stalinizmą. Titas yra toks pat bolševikas,
kaip ir Stalinas. Tik jis mano, kad bolše
vizmo tikslai gali būti lengviau pasiekti,
jeigu kiekviena komunistine valstybe
tvarkysis savarankiškai, o ne bus diri
guojama iš Maskvos. Tai tik gudrus tau
tiniu jausmu panaudojimas diktatūros
išsilaikymui ten, kur tarptautinio sta
linizmo šalininku yra permažai. B; t demo
kratijai titoizmas tik tiek yra naudingas,
kad jis. sukelia bolševikiniame fronte
ginčus, kaip pasisukimas nuo Maskvos
nustatytos „generalines politikos linijos“.
Tikėtis iš titoizmo, kad jis savo bacilomis
užkrės visas bolševiku satelitines valsty
bes ir prives prie rimto bolševikinio fron
to skilimo, nėra pagrindo.
Titoizmo reiškiniu buvo jau prieš tris
dešimts metu bolševiku užgrobtose Kau
kazo valstybėse. Bet stalinistai sugebėjo
visur savo priešininkus sudoroti. Jie ga
li susidoroti ir su Jugoslavija.

Amerikos geležinkeliams yra panaudo
tas neseniai išrastas specialus begįu te
pėjas. kuris Įtaisytas kelio posūkiuose ir
oegius automatiškai patepa, kai trauki
nys užvažiuoja. Tepimo dėka, bėgiai krei
vėse ne taip greit dyla.
čia yra natūralaus dydžio skelbimas^,
įdėtas Amerikoje išeinančiame iliustruo
tam „Life“ žurnale. Skelbimas kaštavo
24.000 doleriu. Ta'p brangus jis del to,
kad žurnalas yra labai populiarus ir turi
per 5 milijonus skaitytoju. (Apačioje)

Lietuviu Jurininku S-gos Britanijos
skyriaus narius ir rėmėjus
sveikinu Kalėdų švenčiu proga
ii- linkiu, gero vėjo sulaukus Nauju
Metu.
A. Keblys, L.J.S.D.Br. skyr. pirmi
ninkas:

I COVENTRI ATVYKO LIETUVIS
KUNIGAS
Gruodžio 17 d. i Angliją (iš Vokietijos)
atvyko kun. Bol. Bacevičius, paskutiniu
laiku gyvenęs Grevene. Gruodžio , 18 d.
svečias atlaike pamaldas Londono lietu
viu bažnyčioje ir gruodžio 19 d. išvyko
i Coventry, kur gyvens ir aptarnaus vie
tinę lietuviu koloniją. Jo adresas: 38,
Melville Rd., Coventry.

KAS TENAI MUS MINI?
Juozas Mikštas
Nūnai tėvynėj mano
Snieguoles baltos krenta.
Visi viltim gyiena
Ši vakarą, ši šventą.
šeima susės prie stalo,
Visi plačiai žegnosis.
šerkšnu pražilę, šąlant,
Kieme šniokš klevas, uosis.
Žvaigžde pažvelgs pro langą.
Ten laužys šventą duoną,
Ir palaimos mels dangų
Laukams, namams ir kluonams.
Žėrės žalia eglute,
Paskleidus kvapą šilo.
Virpės liepsna žvakučių,
Staiga visiems nutilus...
Palikę tuščią vietą
Jie man ir partizanui,
Jaus dalią sunkią, kietą
Ir ašaras srovenant.

Bet jei juos bus pagrobęs
Altajus ar Uralas,
Be šieno, dengto drobe,
Bus tuščias Kučiu stalas.
Ir jeigu iš sodybos
Senai degėsiai liko,
Matys žvaigžde sužibus
Tik vaizdą, šiurpu, nyku.
Ir šels ir stūgaus pūgos
Griuvėsiuos, kapinynuos.
Naktis, dienos pabūgus,
Verks kryžius apkabinus.
Liūdnai ir varpo aidas
Skardens Kalėdų rytą,
Kaip viesulas palaidas,
I dykumas nuklydęs.
Tenai toli tėvynėj
.Snieguoles baltos krenta
Bet kas tenai mus mini
Ši vakarą, ši šventą?...
Australija.

o—- —Adomėnas,
Kaip tasai dipukas.
Ateities ivairus planai
Jo galvelėj sukas.

...oipiomatai apie taiką
Plepa išsijuosę,
Bet ne vienas juk nežino,
Kam nušluostys nosi.

Lietuvos kančia
III. ŠVIETIMAS
(Tęsinys)
Vadovėliai ir rankvedžiai perdirbami.
64 atskiri vadovėliai visoms mokslo sri
tims jau naujai atspausdinti. Apie reli
gijos pamokas nieks ir nesapnuoja.
Mums juokinga ir nesuprantama, ka
da „Tiesa“ puola „Lietuviu kalbos meto
dikos“ autorių A. Vasiliauską, kad šiam
rarikvedy „per maža marksizmo ir politiškumo“, arba del Mokslu Akademijos
leidžiamo Lietuviu kalbos žodyno (II-sis
tomas) — „Tiesa“ rašo, kad „ne visi
Mokslu Akademijos veikalai pasižymi
reikiamu partiškumu, nepakankamai de
maskuoja reakcines, darbo žmonių vi
suomenei svetimas idėjas ir teorijas“
Reikiamas išvadas galime patys pasida
ryti.
IV. TEATRAI, KNYGOS IR RAŠYTOJAI
Teatrai Lietuvoj auga kaip grybai po
lietavus, bet tik... rusiški. Visokios daž
nos gastroles Maskvos ir Leningrado
teatru net ir Klaipėdos krašte turi „di
deli pasisekimą“. Lietuviški dramos tea
trai ir opera gali statyti tik rusiškus vei
kalus, na ir žinoma savu dauguvlečiu
parašytus, šioj srity rusifikacijos planas
bus išpildytas visais 120 procentais.
Neatsilieka nuo teatru ir kinas, ku
riame filmos tik iš „tėvynės“ ir tik rusu
kalba.

Sprogo? Ne. Gal kaulas truko?
Iki šiol neaišku.
Šitoks, gerbiamieji, triukas
Bloga ženklą reiškia.

Radio Lietuvoj galima turėti tik ypa
tingu leidimu. Paprastai jo niekas ne
turi, nes negauna. O pagaliau kas išdrįs
jo prašyti? Dabar Lietuvoj Įvedami „ra
dijo taškai“. Yra tai garsiakalbiai, su
jungti su kur nors Centre esančiu radi
jo aparatu, kuri diriguoja ištikimas
„draugas“. Dabar tu „tašku“ ir eina in
tensyvi statyba, kurią smarkiai truk
do vielos trukumas. Sovietuose viskas
atvirkkščiai. Ir radijo pasiklausyti rei
kalinga viela, ko niekur pasauly nėra.
Knyga Lietuvoj retas svečias. Milijo
nai prispausdinta politiniu brošiūrų, ku
riu niekas ir neperka ir neskaito. Tad
šiemet sugalvota tas knyglapaikes vistik žmonėms prievarta ibruKti. Tuo tiks
lu buvo suorganizuota „knygos talka“,
įdomu, kad vistik buvo išleistos ir se
nųjų musu klasiku knygos, kaip Mairo
nis, Baranauskas ir Lazdynu Paleda.
Bet su ivadais, o su tais įvadais ir išė
jo labai komiška, žinomas A. Venclo
va, švietimo pirmasis komisaras Lietu
voje, komunistiniu idėjų senas skleidė
jas, paraše įvadus. Paraše, o po poros
metu atgailavo. Mat laike karo ir tuoj
po karo Sovietuose lyg ir buvo pakrypę
link patriotizmo. Neatsiliko nuo tos ge
neralines linijos^ ir lietuviški komunis
tai. Bet generaline linija vėl užlaužė
seną sovietini patriotizmą, o ne koki
nors vietini. Ir čia mūsiškiams teko
muštis i krutinę ir viešąi išpažinti sa
vas kaltes — klaidas. Niunka L. komu
nistu partijos centro komiteto sekreto

net-Kj

Anglijoj matyti.
Nežinia, ar tokią kaktą
Turi kas nors kitas.

rius puolė viešai visus lietuviškus rašy
tojus ir visiems teko už rašymą ir nera
šymą. Visi žino, ką tai reiškia būti vie
šai apkaltintam tekio „čino“. . Karjera
baigta. O gal ir gyvenimas baigtas. Ra
šytojai tad gal daugiau yra prievartau
jami, kaip visi kiti. Rašytojas turi ra
šyti ne tai ką jis nori, kaip kad buvo
per visą žmonijos istoriją praktikuoja
ma, bet ką nurodo jo darbavys, jo po
nas. žinojom rašytojams kaip ir bend
rai menininkams užsakymus, privilegi
jas patinkamiems, dovanas Įtikusiems.
Bet kartu niekas nebaudė ir nedrįso
bausti už nepatinkamu raštu parašymą.
Sovietu viešpačiai apvertė viską auk
štyn kojomis. Ivede ne tik cenzūrą griež
čiausia prasme, bet ir nurodė rašyto
jams ką ir kaip rašyti. Rašyk apie Sta
liną, apie kolchozus, rašyk apie stachanoviečius ir raudonarmiečius — bus vis
kas gerai. Bet jei rašysi nors ir apie se
novės Lietuvą, apie Lietuvos gamtos
groži, apie pati lietuvi — jau blogai, jau
esi Įtariamas, jau esi Įtraukiamas i ne
patikimųjų eiles. Iš Sovietu praktikos ži
nome, kad tie rašytojai, kurie rašė pane
girikas režimui ir to režimo kurejui, tie
ir sovietinėse sąlygose pasidarė milijo
nieriais, o kiti, kurie prablaivėjo, turejp
išnykti — patys nusižudydami, arba bu
vo nužudyti. Ta pati linkme ir Lietuvoj/
Užtenka čia paminėti žinomojo poeto.
Miškinio likimą.
Kūrybos laisves Lietuvoj nėra. Jei gie
dosi okupantui himnus — busi sotus, pa-

/
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IŠ CENTRO VALDYBOS
D3LS-gos Centro Valdyba, apsvarsčius
Lietuviu Namu Londone reikalus, nutarė
steigti akcinę bendrovę vardu „Lietuviu
Namai“. Bendroves Įstatai jau ruošiami.
Kreiptasi i namu pardavimo agentus ir
prašyta siusti pasiūlymus. Perkamu na
mu kaina numatoma tarp 5.000 ir 7.000
svaru.
S-gos Centro Valdyba Kalėdų švenčiu
proga atskiru raštu pasveikino visus
DBLS skyrius ir apygardas.
Centro Valdyba savo posėdy svarstė
apygardų steigimo klausimą. Nutarė
iste4gcl Londono apygardą, kurią suda
rytu arčiau Londono esą skyriai.

„B. LIETUVIS“ BUS DIDELIS
DBSL-gos centro valdyba pereitą sa
vaitę svarstė „BL ‘ leidimo rekalus. Svar
biausias klasimas buvo .,B. Lietuvio“ pa, didinimas. Susipažinusi su patelktais
projektais, skyrių ir paskiru nariu pa
reiškimais, o taipjau Ir „BL“ skaitytoju
atsiustais anketiniais atsakymais, kuriu
tą dieną buvo gauta 300, priėjo išvadą,
kad laikrašti reikia būtinai padintl, nes
daugelis skaitytoju tik vienu juo tenki
nasi ir sutinka del laikraščio padidėjimo
. susidarančias didesnes Išlaidas pamokėti.
Beliko išspręsti technikines spaudos ir
turinio gamintoju galimybes. Apsvars
čius visą eilę su šiuo uždaviniu susiju
siu klausimu prieita Išvados, kad esamo
se sąlygose negalima toli eiti laikraščio
didinimo linkme. Kadangi daugumas
skaitytoju pageidavo tokio formato lai
kraščio, kaip dabartinis, del to prieita
išvados, kad jo didinimas toliau, kaip
6 puslapiai negali nueiti. Tokio dydžio
laikra'ti ir nutarta leisti ateinančiais
metais ir nustatyta ši prenumeratos kai
na: jnetams — 32/-, pusei metu — 17/6,
metu ketvirčiui — 9/6. už adreso pakei
timą — 1/-, paskiras numeris —10 penu.
Pareikštas pageidavimas redakcijai
laikraščio turini nuosekliai gerinti, at
sižvelgti skaitytoju pareikštus del turinio
pageidavimus ir ieškoti daugiau bendra
darbiu. Be to tvarkyti laiškraščio išlei
dimo laiką taip, kad laikraštis D. Brita
nijoj gyvenančius skaitytojus pasiektu
šeštadieniais.
Centro valdyba neabejoja, kad ir skai
tytojai aktingai dalyvaus laikraščio lei
dimo ir jo' turinio gerinimo darbe, rem
dami savo laikrašti ne tik pinigu, bet
darbu, kuriems tai Įmanoma Ir sumany
mais kaip ir iki šicllal, nes tik bendras
darbas ir bendros pastangos gali duoti
geriausius vaisius. Visiems tiems tau
tiečiams, kurie iki šiol kiekvieną ketvir
tadienio vakarą ateidavo talkon ir padė
davo laikraščio išsiuntimą paruošti, C.
valdyba taria nuoširdžią padėką Ir tiki,
kad ateinančiais metais talkininku skai
čius bus dar didesnis.

^unurmio uaioo. Tai visi pripažįsta ir
ragina greičiau namus pirkti. Tuo tikslu
ir namu reikalams vajus pratęstas. Kaip
jis eina, rodo žemiau paskelbti duome
nys. Ar vajaus tempas ir mastas gali
duoti reikiamus vaisius Iki vajaus pa
baigos? — spręskite patys. Vajus, kaip
žinoma, baigiasi kovo menesy. štai va
jaus duomenys.
Gruodžio men. iki 20 d. namu akcijų
buvo nupirkta už 63 sVarus. Pirko:
Manchesterio skyrius už 15 šilinga,
Swynnertono sk. — 5 šil., Castleman so
sk.—13 svaru, L. Balaišls—1 sv., Vyt. Prū
saitis — 10 sv., Herrlson-Godmanstone
sk, — 6 sv. 5 šil., S. Beinorlus — 1 sv.,
S. Macijauskiene — 1 sv., V. Stark — 5
sv., Little Addingtono sk. — 10 sv. 5 šil.,
J. Gaudze — 2 sv., J. Maculevičiute — 1
sv. 10 šil.. P. Žilinskaite — 1 sv.. A. Pauk
štis — 1 sv.. M. Samulionyte — 1 sv..
White Lea sk. — 2 sv.. S. Starolis — 2 sv.,
J. Sirutis — 2 sv.. F. Cerbauskas — 2 Sv.

Gerb. ..B. Lietuvio" skaitytojams
Ryšium su laikraščio padidėjimu, atei
nančiais metais prenumeratos kaina bus
didesne. Todėl tie skaitytojai, kurie už
sisakydami laikrašti sekantiems metams
atsiuntė pinigus pagal šiais metais bu
vusios prenumeratos normas, prašytume
atsiusti dar skirtumą, žiūrint laikotar
pio, kuriam laikrašti norėjo išsirašyti.
Prašytume šio reikalo neatidelioti, o pa
sinaudoti švenčiu laisvalaikiu, kad mes
galėtume suskubti laiku su tokiais pa
keitimais susijusi darbą atlikti ir tvar
kingai jums laikrašti siuntinėti.
Tiesa, dar yra skaitytoju, kurie ne
pilnai atsylygino už siunčiamą jiems „B.
Lietuvi“. Prašytume juos nedelsiant, iki
ateinančiu metu pradžios, atsiskaityti,
nes
skolon laikraštis nebus siunčiamas.
Prenumeratos kaina yra tokia:metams
— 32 šilingai, pusei metu — 17Į šilingo.
Metu ketvirčiui —- 91 šil.

PAMALDOS
MANCHESTERY kiekvieno menesio
pirmą sekmadieni — Sisters of Notre
Dame bažnyčioje (Blgnor St., Cheethamhlll). Sekanti kartą per Naujus
Metus (I. 1.) 10,30 vai. Prieš pamaldas —
visuomet išpažintis.
Londono Lietuviu bažnyčioje. Kalėdų
nakti Berneliu Mišios 12 vai. šv. Komu
nija dalinama per šv. Mišias. Eucharis
tinis pasninkas tiktai nuo 12 vai. nak
ties. Nereikalaujama, bet pritinka prieš
šv. Komunijos priėmimą būti bent 2 vai.
nevalgius ir 1 vai. negerus, kurie priima
šv. Komuniją Kalėdų naktį.
Išpažinčių klausoma bet kuriuo laiku,
bet bus laukiama Kučioje 4-6 vai., 8-12
vai. nakties.
šv. Mišios Kalėdų rytą bus 8.30, 9.10,
10.30 vai. Suma bus 11 vai. antrą Kalėdų
dieną ( gruodž. 26 d.) šv. Mišios bus II
ir extra 12 vai.
Vakariniu .pamaldų per Kalėdas nebus.
Mokytoja Ada Merkeliene, uoliai moko Gruodžio 31 d., užbaigiant senuosius me
lituanistiniu dalyku senosios, gausingiau tus, bus padėkos pamaldos 7 vai. vak.
sios Anglijoje, lietuviu kolonijos vaikus
WIDNES — Sv. Kazimiero Mokykloj. Ji
RASTAI
turi 28 mokinius.

KNYGOS,

PRANEŠIMAI

LIETUVA IR LIETUVIAI ANGLU
SPAUDOJE
Gedulingos pamaldos už musu sunaus
P.
V. žalvls „B.L.“ Nr. 46 (119) pamini
A.a. Petro ADOMAVIČIAUS vėlę
keletą anglišku knygų, kuriose paminėta
bus gruodžio 28 d. 9 vai. ryto Londono
lietuviu parapijos bažnyčioje, 21 The Lietuva ir lietuviai. Tokiu knygų yra Ir
daugiau.
Oval, Hackney Rd.. E.2.
Tėvai
Štai 1945 m. leidinys „AN ALMANAC"
by Joseph Whitaker. Tai didelis 1000 pus
AUKOS
lapiu leidynys. Tiesa, čia apie Lietuvą
- Tautos Fondui spalio ir lapkričio men. žinių mažoka.
aukojo:
Pažymėta, kad Lietuvos nepriklauso
DBLS Elbridge skyrius £ 15.4.6., J. Fu- mybe paskelbta Vilniujel918.II.16. Pažy
stila 10/-,* DBSL Castleinanso skyrius mėta abi SSSR ir Vokiečiu okupacijos.
& 5.
Yra šiek tiek statistiniu žinių apie gy
Namu Fondui auk?io: Herrison-God- ventojus iš 1937 m.:
1000-čiui vyru buvo 1084 moterys, 1000manstone sk. 1 sv. 2 šil. 9 pen. ir V. Vačiui gyventoju buvo 17 vedybų, 24 gimi
lentukevičius 1 sv.
mai, 13,9 mirimai. Iš 1000 gimusiu kūdi
kiu mirdavo 139.
LOjVTQNO ir W1DNES tautiniu šokiu grupe su savo vadove Ada Merkeliene.
šioje knygoje yra Europos žemėlapis,
nusifotografavusi Earlestowne 1949. 11.12. po koncerto.
žemėlapyje Lietuva su Vilniumi, bet be
Klaipėdos.
štai antra knyga. Išleista 1937 m. „THE
MEMEL STATUTE“ by Thorsten V. Kalijarvi. Tai didelio formato 256 puslapiu
knyga. Joje rašoma apie Klaipėdos kraš
to istoriją, apie sukilimą ir prisijungi
mą prie Lietuvos ir komentuojama KlaL
pėdos krašto statutas.
Rašydamas šią knygą, autorius tarp
kitko naudojosi ir lietuviu autorių knygomis: Arvydo Felikso, Gaigalaičio W„
Grigaičio M., Smetonos A. ir. Vydūno.
Lietuviu Firma Londone siuva pagal
užsakymus, vyriškus ir moteriškus dra
bužius.
Senus ir naujus klientus Kalėdų šven
čiu proga sveikina ir linki laimingu 1950
metu.
BULAITIS PETER & SONS
80, Highbury Park, N.5.
Tel. Can. 5164.

Be namu negerai

Namui mums, kaip lietuviškos kultui
ros židinys Londone, 1būtinai reikalingi,
nes kol musu centras> skurs arklidėje.
nebus galima nuveikti jokio žymesnio
inanmurwiK*

garsintas Ir gerai apmokėtas, bet jei ir jau nereikalingi. Ju. kad ir ištikimiau
susilaikysi, tai to vieno užteks, kad bū siu šiandien tarnu, dienos suskaitytos.
tum Įtartas, Iškoliotas ir sunaikintas.
Stalinui yra svetimas dėkingumas ir jis
nepripažįsta užsitarnavlmo. Maksimum—
V. Užbaigai
ir tai tik retais atsitikima’s leidžia iškil
Liūdnas gyvenimas Lietuvoj. Lietuvis mingai palaidoti, kaip buvo padaryta
ten persekiojamas naktį ir dieną. Jis jau su Bulgarijos viešpačiu Dimitrovu. Bet
- šiandien visiškas skurdžius. Dirba sovie Lietuvos šiandieniniai Maskvos bernai
tu valstybei veltui. Valstybe jo ponas ir ir to nesulauks. Ju vardu nieks neminės.
viešpats. Senovės vergai, palyginus su
Lietuviu
Tautai
atėjo
didžiausia
šios dienos Lietuvos gyventojas, buvo krize, kokios nebuvo visoj jos istorijoj. Ar
privilegijuotoj padėtyj. Jis baudžiamas išliks? —- štai vienintelis klausimas, i
už nežinia ką. Jis kemšamas i kalėji kuri atsakymą duos pasauline politika.
mus be teismo, be kaltinimo, be Įrody
M. Jotas.
mu, be jokios teisines procedūros.
Jis išvežamas i svetimas šalis, šaltas,
egyvenamas vietoves, eskimu tundras,
ad išpildytu sovietu sudarytus beproškus planus — kolonizuoti poliarines
■itis. Išvežamas už tūkstančiu kilomeu nuo savojo krašto tikslu ši kraštą
nulietuvinti.
Faktinai lietuviu tauta naikinama. Mi
lijonas lietuviu išvežtas, milijonas ruskiu
ir mongolu atvežtas. Lietuviai Sibiro
plotuose žus. O čia Lietuvoj pasiliks nau
ja čekistu rase.
šito fakto akivaizdoj nublunka visi
kiti reikalai. Koks gali būti ūkis, koks
gali būti švietimas, kokia kultūra gali
(tarpti šioj, žudančioj, aplinkoj?
šiandien dar girdėti Gedvilos, Niun
kos, Knyvos ir t.t. lietuviškos pavardes.
— Barbe, ar tu tikra, kad taip žaidžia
/Bet ateis laikas ir jie bus vienu ar kitu
budu likviduoti, kaip savo misiją atlikę. mas stalo tenisas?

mow

SMULKUS
Londono Lietuviu Sporto ir Socialinis
Klubas Kalėdų švenčiu proga sveikina
savo narius ir klubo lankytojus ir linki
laimingu 1950 metu. Visus kviečia Nau
jus Metus sutikti musu lietuviškam,
naujai padabintame klube, ten pareik
šti savo linkėjimus draugams ir pasi
linksminti.
Kalėdų pirmą dieną nuo 8 iki 12 vai.
vak. klube bus šokiai ir kitos pramogos.
* » ♦
John Schmidt, Jugoslavijos vokietis,
37 m. amžaus, nori vokiškai ar angliš
kai susirašinėti, vedybų tikslu, su lietu
vaitėmis. Amato — kalvis. Atsiliepkit
nuo 27 iki 37 m. mergaites. Trafalgar
Estate Temple Guiting, Cheltenham,
Glos.
* * •
Rekalingos pavienes moterys arbu su
šeimomis namu ruošos darbams. Anglu
kalbos žinojimas būtinas. Smulkiau tei
rautis: The Marika Agency, 24, Notting
HiU Gate, London, W.11.
• * *
Esame du Lietuvos piliečliai, atklydę
1 šią salą. Jeigu atsirastu lietuvaite ligi
24 m. amžiaus, kuri galvoja apie savo
ateiti šeimyniniam gyvenime, tai malo
nėkit parašyti. Mes lauksime. J. Baleiša
ir T. Bruožaitis, 29 Upper George St„
Huddersfield, Yorks.
* * •
Jau atsiustas ir platinamas kišeninis
lietuviškas kalendorelis. Kaina 4/2. Pla-

SKELBIMAI
tin tojams, užsisakiusiems ne mažiau 10
egz. — 10% nuolaida. Užsisakyti šiuo ad
resu: F. Neveravičius, 40, Fosse Rd., Cen
tral, Leicester.
XXX
Nottingham© apylinkes lietuviu dė
mesiui. Kalėdų antrą dieną lietuviu klu
bo patalpose, Lilac St., 4 vai. p.p. ruošia
ma Kalėdų Eglute su mažųjų programa
ir Kalėdų seneliu. 6 vai. p.p. vaidinama J.
žemaites „Apsiriko“. Vėliau — šokiai ir
žaidimlai. Vietove pasiekiama iš City 31
autob. iki Manning St. Maloniai kviečia
me visus dalyvauti. DBLS Nottingham©
skyr.
♦ ♦ ♦
Parduodu „Musu Kelio“, „Liet, žodžio",
„Žiburiu“ 1948 m. komplektus. Kaina
kiekvieno £ 2. B. Balys, Trafalgar Esta
te, Temple Guiting, Cheltenham, Glos.
* * ♦
Reikalinga mašininke, gerai mokanti
lietuviu ir anglu kalbas. Rašyti: „B. Lie
tuvio“ redakcijai.
♦ * ♦
Manchesterio (buv. Eccles) skyrius 1950
m. sausio 7 d. Cheetham Hill Public Hali
salėj e ruošia Kalėdini šokiu vakarą. Bus
užkandžiu bufetas ir loterija. Pradžia 6.30
vai. įėjimas 2/6. Pelnas skiriamas sergan
tiems skyriaus nariams sušelpti. Važiuoti
nuo Cannon Qt. Lietuviu klubo link už Z
enus. Rengėjai.

4
•PRTT’AVT TO^ LIETUVIS“

TRUMPOS NAUJIENOS
* Lenkijos vidaus oro Unijos lėktuvas,
su 15 žmonių, užuot Gdynėj, nusileido
Bornholmo saloje. Keleiviai norėjo kelio
nę tęsti i Angliją, bet Danai neleido. Lėk
tuvą atidavė Varšuvos Jenku pasiunti
nybei, o keleiviams, kaip poUtiniams
emigrantams davė leidimus toliau ke
liauti.
* Londono elektros jėgainėse, be aiš
kios priežasties kilęs daroininku streikas,
jau pasibaigė be „laimėjimu ir pralai
mėjimu“.
* Pereitą, savaitę baigėsi Britu parla
mento sesija, ši sesija turėjo daug sun
kiu klausimu išspręsti. Ūkiniai sunkumai,
kurie buvo pereitojo karo padarinys, sėk
mingai išspręsti. Pavyko nedarbo iš
vengti ir pramones gamybą pakelti.
* Del šaltos ir sausos žiemos Naujorkas pristigo vandens. Pereitą šeštadieni
Naujorko vandens rezervuaruose buvo
-tik apie trečdalis normalaus kieko van
dens. Ryšium su vandens trukumu pa- skelbtas vandens taupymas. Gyvento
jams liepiama nenaudoti vonių, nesku
sti barzdų, mažiau gerti kavos ir arbatos
ir kitaip taupyti vandeni.
* Labai didelis meteoras nukrito Pran.
-cuzljoj, ties Chatelleraulto. miesteliu. Pu
se minutes miestelis skendo nepaprastai
^skaidrioj rausvoj šviesoj.
* Pereitą savaitę prancūzu muitine
konfiskavo 206 kilogr. aukso, kuri kelei
viai norėjo nelegaliai ivežti i Prancūziją.
* Vakaru Berlyne Įsteigta nepriklau
soma komunistu partija. Jos prišaky at
sistojo Maksas Renneris, Karolis Heintzas Scholtzas ir kiti žymus komunistai.
Savo partiją jie pavadinto „Nepriklauso
ma Vokietijos darbininku partija“, nes
Stalinas komunizmą tiek nuvalkiojęs,
kad esą geda Jau tuo vardu vadintis.
* Bulgarijos komunistai, norėdami
labiau rusams Įsiteikti, pervardina Var
nos miestą, esanti prie Juoduju juru.
Minint Stalino sukaktuVes, Varna bus
pavadinta Stalino vardu. Varna senas
bulgaru miestas, šiuo laiku turi apie
-80.000 gyventoju.
* Šveicarija padidino krašto apsaugos
reikalams išlaidas. Dabar jos sieks apie
trečdali visu valstybes išlaidu.
* Londono zoologijos sode nežinomas
asmuo slaptai karpo paukščiu narve
liuose skyles. Del tos priežasties daug
paukščiu išskrido. Manoma, kad tai jis
daro naktimis. Dabar sodas akyliau sau
gomas.
* Anną dieną Bangkoke vos neįvyko
sukilimas. Kinai komunistai norėjo per
versmui panaudoti Siamo kariuomenę.
Pavartojus visas saugumo priemones,
kariuomenes sukilimo pavojus paša
lintas.
•Italijoje, Livorno uoste, narai netikė
tai aptiko daug magnetiniu minu, ku
rios ten buvo padėtos dar karo laikais.
'Stebimasi atsitikimu, kad virš minu tiek
daug laivu praplaukė ir jos nesprogo.
* Stalino 70 metu amžiaus sukakties
dėka visi raudonarmiečiai bus priversti
išklausyti ilgą paskaitą apie Staliną, kaip
„didžiausią šių laiku karo vadą“.
* Vakarines Vokietijos parlamento
narys Hedleris, kalbėdamas viename
mitinge, teisino visus hitlerininku dar
bus, net ir kacetus su duju kameromis.
Del šios jo kalbos kilo didelis pasipiktini
mas, ypač žydu tarpe. Bonnos parlamen
tas nutarė Hedleri išduoti teismui teisti.
* Stalino sukakties minėjimo proga i
Maskvą atvyks visu Rusijos satelitiniu
valstybių vadai. Bus ir komunistines Ki
nijos vadas Mao Tse Tungas. Kąip spė
jama, šis jo buvimas bus panaudotas
naujos „Rusijos Kinijos draugingumo
sutarties“ pasirašymui, kuria Kinija dar
labiau bus i Rusijos globa Įjungta.
* Keturis menesius trukusi vokiečiu
feldmarshalo Mandšteino byla pasibaigė.
Jis pripažintas pagal 8 kaltinimo pun
ktus kaltas už padarytus Rusijoje nusi
kaltimus karo metu ir nubaustas 18 me
tu kalėti.
* Sovietu Įkurtosios Rytu Vokietijos
vyriausybes premjeras Grotewohlis nusi
vylė rusais. Del to jis buvo paskelbtas
ligoniu ir uždarytas i ligoninę, kur jis
ir eina „gydymo kursą“. Apie ši atsiti
kimą rašydama nepriklausoma vokiečiu
spauda pažymi, kad panašus likimas lau
kia visu tu, kurie sąmoningai ar iš išskai
čiavimo patapo Maskvos bernais.
* Škotijoj panaikintas pieno norma
vimas.
* P. Churchillls išvyko porai savaičių
poilsio i Madelrą.
♦ Sirijoje vėl Įvyko perversmas. Pulk,
šišaklls. kariuomenes pagalba, tapo kraš
to valdovu. Tai jau trečias, laike pasta
rųjų devynių menesiu, toks Įvykis Siri
joje.

1949 m. Gruodžio 23 d.

LIETUVIAI SVETUR
aien turėtume ne vienas uar sveikus
piaUcius, nebūtume eudriii reumato ir
nitu ugu. xset oeigai, matyt, is Karto bi
jojo su teisybe supazmumu, o vomecius
belaisvius jie turėjo paieisu; patys pozeinmtse Ka^yK-osc n.rou nenori.
Tarp, pnts savo norą, jau crečuosius
metus varome iš poženuu anga.
Turime čia ir savo roiacmmi laikraš
tėli „vrimtOji sans-, aulus en-a au Kar
tus per menesi ir išsilaiko tik per ne
nuimamą redaktoriaus kun. Dr. Prano
Gaidos energiją. Kalėdoms jo jau išeis
52 nr.
Minime, kaip mokame, visas savo tau
tines šventes, o Liege-Tilleur turime ir
savo mo^yKielę,
Turim ir savo organizaciją ir 1950. 1.
8. rinksime jau trecią cvxxvxO vamyoą.
Yra ir senųjų emigrantu lietuviu, bet
daugelis sudarę misnas šeimas ir baigia
nutausti, o kur grynai lietuviškos šeimos,
tai vaikai, nors ir čia užaugę, bet pui
kiaušiai įkalba xitv^»x_K-x.
Gyvenimas Belgijoje, atrodo, neblo
gesnis, kaip An gajuj e. Visorius norma
vimus mes jau senai pamiršome, tik tas
požeminis kasyklų darbas baigia musu
sveikatą ir nervus suėsti. Del to visi DP
svajoja iš Belgijos bėgti.
Reikia pažymėti dideli vargą tu, kurie
netenka kasyklose sveikatos,
šią vasarą Belgijoje buvo 1/2 milijono
bedarbiu ir labai didele anglies perpro
dukcija. Dabar, pagal statistiką, Bedar
biu skaičius yra sumažėjęs, bet faktiškai
yra daug blogiau, nes vasarą buvo daug
sezoniniu bedarbiu, kurie dabar Įsiveržė
i darbą, del to darbininkas yra labai at
pigęs. Už visokius menkniekius baudžia
arba paleidžia, net ir iš kasyklų. Mažes
nes
kasykleles uždaro. Del t,, ir ne vie
DEMESIO, VISI.
Kalėdų senelelis kviečia visus vaiku nam lietuvi”.! tenka pabūti be darbo.
čius i eglutę. Ji jusu laukia gruodž'o 27
d. 4 vai. p.,p. Lietuviu klubo saleje, 345A,
Victoria Park Rd, Hackney, E.9.
Prašomi ateiti didesni berniukai bei
margaites. Bus Įdomi programa; bus ir
dovanu.

Is BELGxJOsi LxELUvlcJ Gx VxgNx.*xO
pirmieji or transportai is angių
Zonos, VutkieuijOJ pa.JU.ULjU xxllgxxjuxi, ii.'
mes, aaoar urnai u-r riti gijos u^gudnaSiai, daugiausia gyvenę amcriaitviu ZQnoje, atganęs tavome. Kad iov y irstančių
jų tarpe neturime gimimu ir negaiesune
Ari g. ij on nuvykti, o is uuasisko stovyKiimo gyvenimo ouvome pasiryžę neg ui.
Del to, s.ai tik atvyao p.rmoje is užsie
nio komisija, nors ji verbavo lik i pože
mines Belgijos anglių kasyklas, vis tik
nieko nejaukdami užsiraseme ir išvyKome.
Lietuviu buvome čia apie 1000, bet da
lis pabūgo požeminio darbo ir. legaliai
ar nelegaliai išdūmė atgal Vokietijon.
Taigi, čia belgams sąžiningai dirbome,
sočiai valgėme ir visokiom progom lie
tuviškai nugerdavome, tikėdamiesi, kad
atlikę sutartus 2 metus, busime laisvi čia
likti, ar išvykti.
Tačiau, kai baigusieji sutartis eme ieš
koti sutarčių išpildymo, buvo uždaryti i
Petit Chateau kalėjimą, o po pusmečio
perkelti i specialiai DP Įrengtą Monse
stovyklą. Ne kito darbo, ne emigracijos,
ne grįžimo i Vokietijos DP stovyklas
mums nebuvo leista, nors vykstant 1 Bel
giją tai buvo raštu ir žodžiu pažadėta.
Teko rinktis kalėjimas ar požeminis dar
bas, tad dauguma pasirinko pastarąjį.
Iškart juokėmės skaitydami, kad pa
tekę i anglu anglies kasyklas pirmiau
yra pamokomi, nes mes pirmą dieną nu
sileidę jau buvome pilnateisiai darbinin
kai. Tačiau dabar matome, kad jeigu
nors po 1/2 vai. mums butu buvę sureng
tos paskaitėlės kaip saugotis nelaimmgu
atsitikimu, kaip saugoti sveikatą, štan-

— Jau trečios laimingo gyvenimo Kū
čios. Per pirmas žmončsspirkinlus nešda
mas įkritau i upę, per antrąsias — nusi
laužiau kolą, o kas dabar luž?
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SIUNTINIU SKYRIAUS VEDĖJAS

Robertas Gordonas Menzies, /vuotralljos liberalu partijos vadas, naujasis Australijos koalicines vyriausybes mln. pir.
min. Jo sudarytame ministeriu kabinete
yra 14 ministeriu, kuriu 5 iš krašto par
tijos atstovu. Užsienio reikalu ministeriu
yra Percey S.penderis.

Legaliai grižti i Vokietiją, net ir atsi
sakant visu DP teisiu ir IRO globos, ne
leidžiama, del to Petit Chateau kalėjime
ir Monso DP stovykloje buvo kilę net 3
bado streikai Paskutinysis Monse tęsėsi
8 dienas ir buvo tikrai dramatiškas. Ba
davo 52 DP vyrai (žmonos ir vaikai val
gė normaliai), iš kuriu 5, kaip visai nu
silpę buvo nugabenti miesto ligoninėn,'
o 17 stovyklos ligoninėn. įsikišus kata
liku vyskupui, belgu valdžia .pažadėjo
visus tuos DP išvežti Vokietijon.
Stepas Paulauskas

SKAITYTOJU LAIŠKAI

DEL „ii. Llnlu »xV

x'1Vl»xxxxiNx.,xO

Vienas musu, didžiai nusipelnęs tautai
vyrąs, kalbėdamas apie spaudą, pasakė:
„— Be to rašto negalėjome gyventi, nes
jis mums buvo taip reikalingas, kaip
šiandien reikalingas telegrafas, paštas,
geležinkeliai. Pamėgink sustabdyti tas.
kultūros priemones. Sustos, iširs visa gy
venimo tvarka, apmirs jo pulsas...“. Tokla yra spaudos reikšme ir taip svarbus
žmogui laikraštis. Kiekvienas lietuvis
jaučia, Įvertina ir sunkiausiose sąlygose
savo spaudą remia.
Musu visu pastangomis ir parama
Įsteigtas „Britanijos Lietuvis“ šiandien
yra viena didžiausiu musu gyvenimo
būtinybių. Mes visi stebėjome jo kūri
mąsi, tobulėjimą ir augimą, Kantriai to
leravome jo klaidas ir trukumus. Visi
tikėjome, kad jis, kaip .kūdikis, pagaliau
išaugs 1 tvirtą ir sveiką būtybę. Del to
šiandien džiugu patirti, kad musu savait
raštis daro dar vieną žingsni pirmyn ir
lankys skaitytojus jau šešių puslapiu dy
džio. Esu tikras, kad visi pasveikins Centro Valdybą už ši drąsu ir naudingą žygi,
kuris atneš daugiau šviesos visai šio
krašto lietuviu visuomenei.
Mes gi skaitytojai, turime paremti šias
pastangas ne vien tik reguliariai pra
tęsdami prenumeratą, bet taipgi para
gindami savo draugus ir pažistamus tapti
„Britanijos Lietuvio“ skaitytojais.
Linkiu Redaktoriui ir jo bendradar
biams geriausios sėkmės sunkiame spau
dos darbe ir kviečiu visus šio krašto lie
tuvius paremti šias, taip svarbias, kul
tūrines darbo pastangas. P. B. Varkala.

ŠACHMATU MĖGĖJAMS

uždavinio Nr 21 sprendimas
Paaiškinimai:
Karalius — K, valdove —
visiems (gerbiamiesiems ,musu klientams
o
V, bokštas — B, rikis arba Karininkas o
o
o
R, žirgas — ž. R b 5 — a 6, reiška: Rik
LINKSMU KALĖDŲ
o
o
iš langelio b 5 pereina 1 langeli a 6.
o
o
Baltieji pradeda. 1. R b 5 — a 6. Jut
o
Ir
o
dieji po šio baltųjų ėjimo turi tris gal
o
o
o
mybes:
1) Daryti vieninteli karaliur
LAIMINGU NAUJU METU
o
o
galimą ėjimą — K d 5 — c 6. Tuon
o
o
o
baltieji matuoją kirsdami valdove bokš'
o
Turime vilties,* kad visi gerb. musu klientai prieš šventes laiku
o
būtent: 2. V g 4: e 6 + ; 2) Antra g.r
o
o
o
gavo musu siuntinius.
mybe juodiesiems yra eiti žirgu. Než
o
rint, kur žirgas ž b 2 bus padėtas, balt’
Ta proga dėkojame visiems musu gerb. klientėms, kurie mums
o
matuoja 2. V g 4 — c 4 + ; 3) Trečia
o
o
atsiuntė sveikinimus bei padėkos laiškus už musu darbą. Iš savo
o
o
limybe juodiesiems yra judėti kur nors
o
o
pusės norime patikinti juos, kad ateinančiais metais ju naudai Ir o bokštu B e 6. Jeigu bokštas judės hori
o
o
zontaliai, sakysim iš langelio e 6 bus pas
o
gerovei mes dar labiau išplėslm ir pagerlnsim musu patarnavimu.
o
tumtas i a 6, b 6, c 6, d 6, f 6, g 6, h 6, tuo
o
Užsakymu
pildymą
ir
siuntiniu
siuntimą
pradėsime
gruodžio
28
d.
o
o
met baltieji matuoja 2. ž c 8 — e 7 +.
o
o
- . Jeigu _______
„_______ judės vertikaliai.
juoduju bokštas
QoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooO tuomet bus keli varijantai.
A. Masaitis
Šis. ,,BL“ šiais metais yra paskutinis

Paieškomas Kriaučiūnas Donatas, kilęs
iš Kovarsko. Jis pats arba apie ji žiną
praneškite: A. šiaučiunas, 571, Dundas
St.. London, Ontario, Canada.
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siunčiami i visus kraštus.
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