1
f Lietuvos
I nrxior"- '1

ximiu
liau, yra svarbu, kad JAV ne tik
kad išlaikytų tą jėgų balansą,
bet kad būtų žymiai stiprenės
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Be gailesčio palydėjome 1947
metus.Ji e buvo gausūs įvykiais
politinėje,ekonominėje ir kito
se srityse; įvykiais,kurie pa
liko žiaurias žymes beveik kiek
vienoje pasaulio dalyje.Politi
niai santykiai tarp komunisti
nio ir- demokratinio bloko yra
daug blogesni nei prieš metus
laiko.Ekonominiai tik viena
Amerika turi visko pakankamai,
tuo tarpu Europa pergyveno bėga
les ūkinių krizių ir jų galo
dar nema tyti.Rytinė j e Europoje
paskutiniai laisvės ir demok
ratijos likučiai likviduoti,
ir Sovietų Sąjunga
pilnu tem
pu tąsia savo ideologinį,po
litinį ir ekonominį imperia lizmą Europoje ir Azijoje.
Kraujas liejasi Graikijoje,Pa
lestino je, Indi jo je ir Kinijoje
Istoriniai vertinant 1947
metų įvykius, du iš jų Labiau
siai iškyla aikštėn ir,reikia
manyti,suvaidins svarbų vaidme
nį ateityje,tai būtent,seno sios jėgų pusiausvyros kon cepcijos atgijimas ir JAV
išėjimas į pirmaeilės valsty
bės vietą.1918-1939 metų laiko
tarpis,nežiūrint Tautų Sąjun
gos, buvo pagrįstas jėgų balan
so politika,kurios tvirtai lai
kėši Didž.Britanija per pasku
tinius kelius šimtmečius.D.Bri
tanija sugebėjo tai padaryti
dėka jos ekonominio stiprumo
ir galingiausio pasaulyje lai
vyno. JAV tame politiniame žai
dime vaidino antraeilę rolę,
nes Amerika galėjo pasitikėti
Anglija,kad ši savo pareigas
tinkamai atliks.JAV jautėsi ga
na saugiai tol.kol D.Bri tani jos
laivynas turėjo kontrolę van
denynuose, ir amerikiečiai galė
jo puoštis liuksusine izoliaci
jos„politika.
Šiandien padėtis yra kita;
D.Britani ja ekonominiai ir mi
ll tariniai yra per silpna išlai
kyti taiką pasaulyje.JAV staigp
pasijuto atsakomingiausios vai
stybės rolėje,kuriai ji neturi
nei patyrimo nei noro.Amerika
tačiau gerai žino,kad tik nuo
jos priklausys, ar pasaulis žlugs
ekonominiame chaose ir komu nistų vergi joje,ar jis pajėgs
ūkiniai atsistatyti ir sudary
ti tinkamas sąlygas civilizuo
tam žmonių gyvenimui.Nuo to
priklausys ir pačios Amerikos
gerbūvis ir laisvė,nes šiame
atominiame amžiuje nė viena
pasaulio dalis negali save ižo
liuoti nuo kitų.Del to, kad ir
labai nenoriai,JAV buvo pri verstos pasiimti tas atsakin
gas pareigas- būti savotišku
pasaulio policininku ir ūki
niu aruodu.
Dar karo metu ir tuojau po
karo JAV buvo labai entuzias
tingu JT Organizacijos rėmėju,
nes norėjo padalinti atsakomy
bę tarp visų dalyvaujančių na
rių, tas turėjo pakeisti tradi
cinę jėgų pusiausvyros politiką
Žinome kas vyko tos tarpteuti:
nės organizacijos posėdžiuo
se ir jų neverta čia kartoti.
Užteks paminėti,kad JTO abso
liučiai nieko nenuveikė ir yra
likvidavimosi stadijoje.Prade
dant Naujus Metus, jėgų balansas
vėl tampa kardinaliniu tarptau
tinės politikos punktu.Iš to
seka, kad išlaikyti balansą tarp
Sovietų Rusijos ir Demokratijos
JAV turi būti stipriai apsigin
klavusi.nes nė viena kita vals
tybė nėra šiandien pakankamai
pajėgi toms pareigoms eiti.Ei
nant ta pačia linkme dar to—

Diol. Britanijos Lietuviu Savaitraštis
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už Sovietų Rusijos pajėgas.nes
tik tada Kremlius skaitysis su
Amerika ir nedrįs jų išprovo -

CUOtl.

Logiškai galvojant .aišku,
icad JAV negali leisti Sovietų
Rusijai toliau plėstis,nes to
kiam atsitikime Rusijos ūkinis
ir karinis potencialas didėtų
ir grėstų sugriauti jėgų balan
są.Del to,Amerika savo sienas
nukėlė iki Graikijos,Turkijos,
Italijos, Prancūzijos ir Vokieti
jos.Tos valstybės netiesiogi —
niai sudaro pirmąją JAV gynimo
si liniją,o taip pat ir kontra
atakos postus.Iš to paaiškėja
ir Marshall’io Plano reikalin
gumą s. Europa be Amerikos pa gelbos negali išbristi iš Ūki
nio skurdo,© juk žinoma,kad iš
badėjęs ir nusilpęs kūnas turi
daug mažiau atsparumo įvairioms
bakterijoms,šiame atsitikime
tos bakterijos yra komunizmas.
Marshall*io Planas turi ir
kitų tikslų.Kuo daugiau gyveni
mas Vakarų Europoje gėrės,tuo
daugiau Rytinės Europos žmonių
gyvenimas proporcingai blogės,
ir sugriaus Sovietiškosios
propogandos melus.Kad ir pama
žu.žinios pasieks gyventojus
anapus "geležinės uždangos”
apie europiečių gyvenimą vaka
ruose ir turės padaryti įta
kos į tų žmonių nusistatymą ko
munistų atžvilgiu.Neišmintinga
būtų mažinti GPU pajėgumo,bet
nereikia
jo ir perdėti.Juk
ir Gestapo atrodė buvo visaga
lė, bet ji darėsi tuo silpnes
nė ,kuo daugiau žmonių naciai
pasivergė.Sovietų Rusija turi
pasigrobusi daugiau negu pusę
Europos,ir kėsinasi į likusią
dalį.Diktatorių apetitui nėra
ribų,kas juos ir pražudo.Bol
ševikai irgi jau kasasi sau
duobą.Vinas iš teigiamų perei
tų metų veiksnių yra tas. kad
visas pasaulis aiškiai pamatė,
kas per vieni yra tie Sovie tai.1948 metai duoda pagrindo
turėti geresnių vilčių.
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LONDON. Bri tani jos min.pirmi
ninką s Mr.Attlee pasakė per ra
dio kalbą, kurio je pažymėjo, kad
Britanija geografiškai ir po
litiškai randasi tarp Amerikos
bei Rusi jos, bet turi nuosavą
filosofiją.Nėra tai "praskies
tas kapitalizmas" ar ” pras
kiestas komunizmas" .Rusi jo je
ir jos satelitiniuose kraštuose
kritikos balsas yra nutildytas.
Tai yra iron!ja,kad valdovai,
kurie sugniaužė
opozici ją kie
čiau nori karaliauti nei impera

^iSa/Hanai
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NESIRYŽTA.
DELSIA. KOKIOS
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Jokių žymesnių pasikeitimų
nebuvo Graikijoje per paskuti
nę savai tą.Komunistai tebesta,
kuoja Konitzą.Maskvos ir sate
litų radio stotys ir spauda ve
da smarkią propogandą komunis
tų vyriausybės naudai.bet fi
ziškos pagelbos tiekimas suki
lėliams yra kiek šaltokas.At
rodo, kad slavų blokas abejoja
sukilėlių pasisekimu ir nenori
iš anksto už sdangažuoti, kad iš
vengus kompropmitacijos tuo at
veju, jei Graikijos komunistai

toriai prieš šimtą metų, šian
dien maskaraduoja prisiden gą demokratijos rėmėjų vardu.
Sovietų Rusijos istorija mus
perspėja, kad be politinė,s
laisvės,kolektyvizmas gali
greit nuklysti ir vesti prie
priespaudos ir neteisingumo
naujų formų.Nes politinė Lais
vė nėra tai tik geras daiktas
pats sau, bet yra ji būtina žmo
gaus asmenybės pilnam išsivysty_
mui,“ ir yra taip pat priemo -

nč siekti ekonominių teisių ir
socialinio teisingumo, ir sau
goti šiuos dalykus,kai jie yra
laimėti.
Ku nėra politinės laisvės,
išslenka privilegijos ir netei
singumą s.Komunistinė je Rusijoje
"privilegijos nedaugeliui” yra
dažna ypatybė,ir skirtumas tarp
aukščiausių ir žemiausių pa jamų nuolat didėja.Sovietiško
komunizmo politika grąso nauja
imperializmo forma kitų Euro pos tautų gerbūviui.

turėtų pasitraukti nieko nelai
mė ją.
Rusija tuo tarpu laikosi ato
kiai.bent oficialiai.Tik Tito
blokas aktyviau remia Gen.Marko
sukilėlius,ir toji parama gali
žymiai padidėti, jei sukilėliai
pradėtų laimėti.Tokiam atsiti
kime Rusija paskelbtų neutrali
tetą Graikijos klausimu ir pa
reikalautų tokio neutraliteto
iš Anglijos ir JAV.Tuo būdu pa
liktų Tito blokui laisvos ran
kos remti Graikijos sukilėlius,
prieš kuriuos Graikija be Bri
tanijos ir JAV pagalbos negalė
tų atsilaikyti.Anglijai ir Ame
rikai teliktų tik du keliai;
leisti Graikijai pakliūti po
Sovietų dominacija,ar rizikuo
ti karu su Rusija.
Tam išvengti,Anglija ir JAV
turėtų tuojau imtis žygių lik
viduoti Gen»Markos sukilėlius
Graikijoj,kol jie nėra pripa žinti kitų valstybių ir kol

nei Rusija nei Slavų blokas nė
ra oficialiai įsipareigavąs.
Deja,demokratinės valstybės,
kaip visada, veikia labai lėtai
ir įvykiai dažnai joms užbėga
už akių.
Atsimenant Graikijos strateglnėš padėties svarbumą.rei
kia manyti,kad kaip Anglija .
taip ir Amerika laiku imsis žy
gių Graikijos nepriklausomybei
apsaugoti.Jei Rusija užimtų
Graikiją,padėtis visoje Vidur
žemio jūroje labai pasikeistų
vakarų demokratijos nenaudai.Ry
tinė tos jūros dalis būtų kon
troliuojama Rusi jos.Suezo kana
las patektų į sovietų maloną.
Turkija ir Persija liktų apsup
tos,ir silpnai apsiginklavu sios arabų tautos artimuose ry
tuose ir Afrikoj būtų grąsinamos slavų bloko ir galima
įsivaizduoti,kokia tada būtų
D.Britanijos miIitarinė padė tis toje pasaulio dalyje karo
metu.
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: a k t a i ir idėjos
PASVARSTYTI, NUTARTI - PADARYTI

Tremtinių bendruomenė Vokie
sijoje, diena iš dienos .mažėja .
Jebetoli ir toji diena,kada pa
judės ir visa likusioji dalis.
3et ikišiolinė emigracija iš
Vokietijos ėjo ir eina be jokio
)lano-kur kas išmano,kur kam
itsiranda pirmoji proga-, ten
.švykštame.Pasirenkami net to:ie kraštai kaip Australija,
tbaisūs nuotoliai/, Brazilija
.r 1.1.
Kyla klausimas-ar mes sklai
lomės ieškodami nuolatinio gy
'■enimo, t.y.įsikūrimo naujoj
lėtoj ar ieškome tik laikinos
>rieglaudos,kad pirmai progai
galėtume kuo lengviau ir grei
čiau grįžti į savo tėvyną.
Jei ieškome nuolatiniam ap
;igyvenimui vietos-šie žo ižiai it mintys bus pro šalį
iauti.bet tiems, kurie save
skaito tik tremtiniais,kurie
ik laikinai yra išmesti brualios jėfeos iš savo tėvynės
r kurių didžiausias troškilas vėl grįžti darbui savan
:raštan, tiems vertėtų pasvarsyti,nutarti ir padaryti ki■aip.
išsiblaškymas mažomis grupė
lis ir tuo labiau, toli nuo sa
o tėvynės,negeistinas,nes to—
:ie asmenys jau labai retai te
;alės grįžti atgal.Laikas dir
a mūsų nauda i.Tarpta utinė pa
ėtis šuoliai ryškėja ir rei
dą manyti,kad nebe už kalnų
as laikas,kada vienoks ar ki
oks sprendimas,liečiąs mūsų
ietuvą.bus padarytas.Ir siūosi mintis-mes privalome rink
is kuo arčiau savo krašto,
pač aktyviosios kovos ir daro mūsų tremties jėgos,kad
prendžiamoji valanda rastų
us arti Lietuvos,organizuous ir pasirengusics .
0 tokia vieta,atmetant nesau
ią Europą,tėra ir liks tik
nglija.Čia tikrai gali susisiesti gražus būrys lietuvių,
asti sau laikiną pastogą ir
ąlygas laukimui,kuri s,reikia
tanyti, jau nebebus ilgas.
Kaip čia bebūtų vertinamos
■>ąlygos, viena aišku,-gyventi
;alima geriau nei D.P.stovyk
.ose, tiesa,mes neradome to:ą mums buvo žadėją.Butų po
žiūriu dažnai gyvename sąly;ose gal ir negeresnėse kaip
Vokietijoj stovyklose,bet-esale laisvių krašte,mus traktuo
ja visai nežeminančiai, užmirš

tame auslenderio sąvoką ir pa
nieką.Uždirbame tiek,kad galime
prasimaitinti,/ ir visai neblo
gai/ apsirengti ir net paremti
savo artimuosius Vokieti joj.Tu
riM savo sąjungas,spaudą.
Visos sąlygos veikimui yra.
Tiesa,tenka dirbti ir dažniau
siai sunkų,mums daugumai neįp
rastą darbą,bet tą reikia pabrėžti-darbo mes niekur neiš vengsime,jis lygiai vienodai,
bus sunkus Anglijoj, Brazilijo j
ar Australijoj.
Esame čia laikinai, skaity
kime, kad karas mums dar nėra
baigtas,kad esame fronto kovo
tojai, kad šios sąlygos yra bė
dos sąlygos ir taip vertindami
padėtį rasim,kad ji yra paken
čiama.nes mums teko pergyventi
ir sunkesnių valandųTiesa,iš kitos pusės turim
čia mes ir tokių,/tokių, gaila,
visur buvo,yra ir bus/ kurie ga
vą algą ją temato vieną-dvi
dienas,-svaigalai ir kortos
tuos sunkiai uždirbtus svarus
nusineša,bet tokiems ir tūks
tančių bus maža ir visad jie
bus nepatenkinti,dejuos mažai
uždirbą,negalį gyventi.Turim
ir tokių, gal nebus perdaug pa
sakyta-dvasios ubagų,baltaran
kių ponaičiukų,kurie nepažin
dami gyvenimo ir jo kietumo,
skundžiasi,perdeda, verkšlena.
Praeiname visi kietą gyveni
mo mokyklą.Ne skundais ir dėjo
nėmis sukursim sau ir tėvynei
ateitį,bet ryžtu ir darbu.Ne ~
dvasios paliegėlių bet,anot po
eto.vyrų miltinų šiandie ir ryt
mums reikės.Sis gyvenimas ir
yra mums egzaminas — išlaikyki
me jį savo laimei ir tėvynės
gerovei.Ir tikra,šioji fizinio
darbo pamoka,tiek mums asmeniš
kai,tiek Lietuvai ateity duos
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Pagal Dr.Gallup viešosios nuomo
nės Instituto davinius; Ameriko
je 6 vyrams iš 10 labiau patinka
brunetės,3„- blondinės,ir 1 rau
donplaukė. Šeši 'amerikiečiai iš
10 /vyrai ir moterys/ rūko ir ge
ria.Du trečdaliai dėvi akinius,
vienas iš 10 yra kairiarankis;
96$ tiki į Dievą,bet tik 50$ ei
na į bažnyčią.Plačiausiai pasKlidusi nuomonė dėl vedybų yra,kad

Tą dieną mūsų būrelį užklupo įvykiai,
sų pirma,rytą keldamasis,Antanas
rado
t kojinės Ūtelą. Tuoj subruzdo visi. Kaip,
kur. Kas užnešė. Pasipylė klausimai.Tiesą
sakius,Čia nebuvo nieko nuostabaus.Priešini,nuostabu buvo tas,kad ligi šiol tos skur• palydovės nebuvo mūsų apnykusios.
Jau trečią savaitą "gulėjome"ant šiaudų ,
•ylika žmonių kambarėlyje,kuriame normaliai
Įėjo tilpti ne daugiau šešių. Aplinkui,vi
lose didžiulės mokyklos kambariuose knibždės knibždėjo žmonių, dar gal sausiau prisikimtsių,negu mes.Likimo
ir karo veiksmų at.oksti, trynėm prieglaudos šiaudus, septyni
retimšaliai vokiškoj pabėgėlių minioj.
Pokapituliacinės gegužės dienos ėjo saule>s, šiltos, žiedais kvepiančios laukuose ir
.evose.Miestelį© oras kvepėjo neperdegusio
mzino dūmąis.Simtai sunkvežimių,tankų ir
.tokių pabūklų traukė be paliovos kažkur.
Gyvenom čigonišką gyvenimą. Tik šia diena
ssirūpindami. Kas ryt. Kur dėtis. Ką beveikt.
ssvarbu. Svarbu tai, kad karas baigėsi, kaa
: baimės galima žiūrėti į dangų,kad nebestau.a sirenos,nebešvilpia ir nesproginėja bora
is. Svarbu tai, kad esam čia, kur traukia vir
inės auto mašinų su penkiakampėm žvaigždėm,
iltom - ne raudonom. Ir kad sutiktas kareils dėvi žalsvą mundurą be penkiakampės žvaiidės ir be svastikos.
Pagaliau. Išsipildė troškimai. Priešais
jeinąs kareivis yra anglas.
Tad gyventai tuo metu a tlyžą, baisenybių ir
Logučio pašalą tirpydami gegužės saulėj.
Prieš keletą dienų,kai dangus dar maišėsi
1 žeme,Antano radinys nebūtų atkreipus nė
Leno dėmesio. Dabar—subruzdo visi. Labiausiai
įsirūpino Frau Kache, kambario
vyresnioji.
- Ne kas kitas, tik tiedu kareiviai, kur vair atsikraustė,bus užnešą,-nusprendė ji.
- Palaukit,aš padarysiu tvarką,aš juodu
įžiūrėsiu.

na ūdos,nes visai kitaip pažiū
rėš toji inteligentija į so
cialinę problemą.kuri pati bus
praėjusi darbo mokyklą.
Gi gaunamieji pranešimai iš
išvykusių kitur,yra lygiai to
kie pat,kaip ir iš čia siunčia
mieji.Viena dalis naująjį gyve
nimą kelia į padanges, kita, jau
skundžiasi ir verkšlena.Būkim
saiko žmonėmis,padėtį vertinkim blaiviai,-didi liaudies išmintis mums sakoj "Ten gera,
kur mūsų nėra”.
Gi geopolitinė padėtis Angli
jos, mūsų atžvilgi u, yra mums pa
lanki,priimtina.Kvieskime vi
sus, kurie gali, tevyksta čia
pas mus į mūsų gražią šeimą,
kad vienybėje dirbtume savo tfe
vynės išvadavimo darbą.
Peršasi išvadai
Stovyklinis gyvenimas Vokie
tijoje įgrįso iki gyvo kaulo vi-

_______________________ 1948,1.9.
siems
Saugumo sumetimais trem
tiniams reikia išvykti iš
Europos,bet,nepameskime gal
vų,nebėkime ten,iš kur žmo
nės jau ir normaliais lai
kais maldavo grąžinimo /Bra
zilija/ dėl nepakenčiamų gy
venimo sąlygų.
Nebėkime per toli,/gal
viena išimtis U.S.A.kur tu
rim stiprią lietuvišką kolo
nijų/ kad netolimas laikas ir
įvykiai kviečią į tėvyną,ras
tų mus galinčius skubiai grįž
ti.
Spieskimės,kiek galint di
desnis būrys,čia - Didž.Britani joj.
Gyvenimo sąlygas vertinkim
blaiviai ir visad atsiminkim,
kad mes esame ne emigrantai,
het- tremtiniai .Nereikia būti
dideliu pranašu- sprendimas
artėja ir mes privalėsime bū
ti to sprendimo dalyviai,jei
norėsime, kad mūsų krašt. i Yėl
grįžtų laisvė .
Iš čia turi būti vedama ko
va už Lietuvos išlaisvinimą,
nes iš čia išplauks efektin
giausią pagalba išlaisvinimo
kovoms ir atstatymo darbui.
Taigi.burkimės čia,kad
greit galėtume būti naudingi
tėvynei,neieškokime per daug
didelių patogumų sau asmeniš
kai, nes esame kovotojais už
savo tautos laisvą.

A. J. Steponavičius
♦♦♦♦♦♦♦♦

INŽINIERIŲ DĖMESIUI.
Lietuvos Inžinierių Tremtinių
Draugijos pirmininko paskatintas,
grįstu kreiptis į visus D.Britą-i
nijoje esančius lietuvius inžinie
rius bei technikus,ragindamas su
siburti krūvon,įsteigiant Lietu
vos Inž.D-jos Skyrių D.Britanijoj
ir kaip tokiam vienetui užmegsti
ir palaikyti ryšius su mūsų colle
gomis tremtyje. Pritariančius Co
li egas prašau atsiliepti D.Brit.
Lietuvių S-gos adresu.
Dipl.inž.Alf.Semėnas.

vyrai turėtų vesti 25 mt .amžiaus,
moterys - 21, trys "vaikai skaito
ma ideali šeima.
Olandas Dr.E.J.Kolff išrado ma
šiną, kuri atlieka inkstų darbą.
■Pagrindinė mintis - duoti pavarguslems inkstams trumpą poilsi,,
iš ligonio rankos arterijos
kraujas yra leidžiamas per dirb
tinus inkstus.Jis teka per eilą
purių celofano vamzdelių, susuktų
apie cilindrą, besisukanti, specia
liame skystyje.Kraujas filtruoda
masis vamzdeliais palieka nuodin-
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Ir išžiūrėjo. Nusitempė į pra usyklą,liepė
jiedviem nusirengti. Būvą Wehrmacht© vyrai
kla usė, klusniai rodė jai mundurus,marškinius. .
Na, bet nuostabu. Frau Vachž's klausė visi,
visa kelių šimtų pabėgėlių minia. 0
Frau
Wache klausė mūsų,kelių vokiškoj jūroj plū
duriuojančių lietuvių.
Per kelias kapituliacinės suirutės dienas
pabėgėlių priebėga pasidarė tikra atmatų duo-<
bė. Visi viską mėtė sau po ko jų,pylė pro lan
gus. Koridorium ir kiemu praeiti negalėjai neįmynąs. Mes piktinomės tokiu kultūringumu ,
bet tarpusavy. Pagaliau kažkuris pareiškė tai
vokiškai. Frau Ko c he pašoko savo guolyje kaip
įgelta.
- Gerai sąįkot. Taip būti negali. Dar pra
sidės epidemijos. Aš padarysiu tvarką.
Ir padarė. Pakėlė tokį šauksmą,net aidėjo.
Suvarė vyrus,moteris. Po pusdienio buvo vi
sur pa vyzd!nga tvarka.
Jeigu mūsų kambariui ko trūko-tik pasa
kyk Frau V.oche.
- Aš tuoj "suorganizuosiu",-sakydavo ji,
ir po pusvalandžio rūkydavom kvapnų angliš
ką taboką.
Janė prausykloje paliko muilą. Prisiminu
si nubėgo - neberado.
- Aš rasiu,-pareiškė Frau Uoche, pasitai
sė akinius ir išėjo. Po' ^.penkiolikos minu
čių ji grįžo triumfuojančia mina.Janės muilu
nešina.Kaip ji sugebėjo kelių šimtų žmonių
minioj prisišaukti muilo gabaliuką,liko pa
slaptis. Ji nepaaiškino,tik šypsojosi.

gas druskas.Kai kraujas po chemi
nio bandymo pasirodo esąs visiš
kai švarus, jis sugražinamas į
žmogaus kūną.Šio proceso metu
kraujas neteka per inkstus ir to
kiu būdu jie gauna visišką poilsi,.
Du Amarikns žurnalistai surinko
apie 3000 parašų po prašymu Kong
resui, kad būtų paskirta pensija
iki gyvos galios Pirmo Didžiojo
Karo Nežinomo Kareivio našlei...
Naivių žmonių yra-juk jei karei
vis nežinomas, tai ir jo artimie
ji nežinomi....

D. Br i tani jo je kasmet yra įvykdo
ma apie 200 žmogžudysčių, tuo tar
pu Amerikoje - apie 6550.

jama . 0 kai magistrato pareigūnai atėjo šau
kti vyrus į darba, "triumfo vartų", prieštanki
nių kliūčių griauti, ir > užsuko į mūsų kambarį,
Frau Wache pasišiaušė,nelyginant vista perek
šlė ir šaukė!
- Čia tik svetimšaliai. Jie neprivalo ei
ti į darbus. Gana juos prikankino Hitleris
su savo naciais.Dabar jų dienos,gana. Kad mar
žuvo du sūnūs kare, kad vyras dingo be žiniosnieko nesakau. Aš vokietė, tai ir turiu kentė
ti,kad tokį fiurerį turėjau. 0 svetimšalių į
darbus neimsit. Tiedu kareiviai išėjo kažkurKai pargrįš-aš pati juos išvarysiu į darbus.
Pareigūnai neprasižioją išvyko, tik pečiais
gūžčiodami. 0 mums beliko Frau Fache padėkot
už apgynimą, kurio nebuvom reikalingi. Ir šiai
nebūtume ėją dirbti. Tada gyvenom trumpas pri
vilegijuotas,palyginti su vokiečiais,būklės
ai eriSs .
|
Tokia buvo toji Frau Fache,vokietė,kurią i
pamėgom. Bet atleisk, bičiuli, už nukrypimą. Jį
visai ne apie ją noriu papasakoti ir, tik pra-:
bėgomis prisiminąs,užsiplepėjau.
Tik spėjom nusiraminti po nemalonaus radi]
nio.kai į kambarį kyštelėjo galvą britų ka- ;
rys ir netrukus pasklido žinia,kad mokykla
perleidžiama kariuomenei. Pabėgėliai rytoj i
bus išgabenti į kaimą. Perspektyva vykti su
vokiečiais pabėgėliais kaimų burgermeisterių
žinion mūsų nežavėjo. Suglaudą galvas svar.
stėm ką daryti. Nusprendėm deleguoti į komen-,
dantūrą Joną,geriausiai mokantį angliškai.
Jis grįžo netrukus, pranešdama s.t, kad turim
butų skyriuje pareikalauti sau patalpų.Len
gva pasakyti. Žinojom tikrai susidursią su
didžiausiais sunkumais. Iš daugumo namų ka
riuomenė krausto gyventojus ir užima patal
pas,miestelio gatvėmis traukia virtinės ve
žimų su iškraustomųjų manta, o čia-gaukit bu
tų skyriuje butą.
Liūdnus mūsų svarstymus nutraukė staiga
įgriūvąs į kambarį stambus plačiapetis vyras
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Gerb.p."Brit.Lietuvio"
Redaktoriui,Londone. ,
Mes.37 S.W.A.E.C.Hostelyje
'
Norwood Hill,Horby,Surrey,gyve
nantieji lietuviai,susirinką prie
kuklaus lietuviškų Kūčių stalo,
prisimindami pavergtą Tėvynę Lie
tuvą, kenčiančius joje artimuosius
ir sunkią mūsų tautiečių,vargstan
čių DP lageriuose,dalią bei supras
darni lietuviško o.
žodžio rei
kšmę kovoje už mūsų tautos laisvą
ir nepriklausomą Tėvynę Lietuvą,
siunčiame Jūsų redaguojamo "B.L"
reikalais surinkę £4.6.9.
Mes linkime "B.L."augti ir
stiprėti bei kelti lietuvio tremtinio-išeivio dvasią,raginant jį
nenuilsti ir nepalūžti sunkiose
gyvenimo sąlygose ir nuolat dirbt
atgimstančiai Nepriklausomai Tėvynei* Stovyklos gyventojų įgaliotas
L.Gerulaitis.
"Britanijos Lietuvio" Redakcinis
Kolektyvas širdingai dėkoja Nor
wood Hill stovyklos lietuviams už
tikrai vertingą paramą ir gražius
linkėjimus.
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Man kokti politika,
gūsiu atvira.
Šiaip ar taip,akiračio
Kruvina žara.
Aš stebiu gyvenimą
Iš visai arti.
Mano ponas farmer!s
Na,kaip ir kiti.
Šepetį man įteikė.
Žinoma,ne jis.
Bet,ką sako misteris.
Tą kartoja miss.
Jis—našlys,bet laikosi.
0 kas ji..Tiek to.
Aiškino,kad motiną
Man svetur atstos.
Tad rūpestingumas jų
Kartais nuostabus.
Kai grindų vaškavimą
Primena abu.
Net šaukštelį pudingo
Pasveria dviese.
Tokios čia tradicijos
Ir tokia dvasia.
Nuriedėjus ašarai
Sielvarto metu.
Klausia,ar patinka man
Blizginti batus...
Ko graudentis,rodosi,
get nemalonu.
Čia ir vaiką pratina
Lipti ant kulnų.
Ir kaip rimbas klausimas,
Finiš jau, ar ne.
Netoli pusiaunakčio
Pribaigia mane.
Bet už tai man šypsosi
Vargo dienomis
Nusiteikęs misteris.
Užsirūkius miss.
Telefonas skčirškia.
0 jinai - plepi;
Jaučiasi patenkinta.
Gavusi Di Pi.
Nors ir išbadėjusi,
Bet,girdi,klusni.
Ir samdytis pataria
Tik iš "Džermany".

gimines,o viena išvyko Kanadon.
Patenkintos darbu ir maistu bei
apsiėjimu,nors iš pradžių,kol ne
buvo pramokusios kalbos ir darbo
OT.TAI VYRAI...
sąlygų,buvo nelabai jauku. SanaNetoli nuo miestelio Christchurch
tori ja nedidelė,miškeli uose,vasa
ir didesnio miesto Bournemouth,
rą labai gražu.
pat pietinėj Anglijos dalyj,yra
Kalėdų šventėms čia atsilankė
Holmsley stovykla, kur yra nemažas
Lietuvos Ministeris p.B.K.Balutis
lietuvių būrelis.Dirba žemės ūkio
su D.B.Lieti S-gos Pirmininku p.
darbus .Netolimam Bournemouth e yra
P.Varkala.Ministeris atsilankė
būrelis Ii etuva ičių, dirbančių skal ir pas Sanatorium© Matroną,kuri
byklose.Jie dažnai susieina ir jau pareiškė esanti lietuvaitėmis pa
spėjo sudaryti pas vietos gyvento tenkinta, norėtų net gauti jų dau
jus geriausią apie save nuomonę.
giau. Mergaitės turi atskirą sve
Turi jau savo chorą ir rengia maži čių priėmimo jaukų kambarį,fote
tos kvartetą.Lietuviški eji skautai liais apstatytą,elektros pečiuku
glaudžiai susirišo su vietos skau apšildomą.Turi čia ir radijo.
tą i s. Stovyklos menedžeris,Mr.Eric
Laikas nuo laiko jas aplanko
Peak,yra rūpestingas žmogus."Aš
, lietuviai,dirbantieji žemės ūkio
esu savo rūšies Dėdė jiems visiiem' darbus Holmsley stovykloje,netoli
sako jis, kalbėdamas apie savo "
Christchurch."Pasišokam, pada inuo"šeimyną".Matyti,kad tai visais at jam”-sako merga itės,-"vasarą net
žvilgiais pavyzdinga stovykla.
miškas skamba nuo lietuviškų dai
Apie tai liudija ir labai gražūs
nų".
atsiliepimai "Christchurch Times"
MŪSŲ MAŽIEJI SUTIKO PIRMAS
laikraštyje,drauge su vietos lie
tuvių ir lietuvaičių fotografija. KALĖDŲ ŠVENTES ANGLIJOJE.
Po galutino performavimo Hull
Gaila,kad vietos stoka neleidžia
stovykla sutiko pirmus šeimų tranto straipsnio ištisai pakartoti.
Bet štai keletas trumpų ištraukų; -sportus gruodžio mėn.3 d.1947 m.
Mūsų mažieji,nors ir buvo nuvar
"Po visą šalį yra išmėtyta daug
ginti kelionės ir nenormalių gy
tokių stovyklų, kaip Holmsley venimo sąlygų,pradėjo intensyviai
sako korespondentas,-ir iš visur
ateina tos pačios žiniosi kur tik ruoštis Kalėdų šventėms. Pagal sto
* Pabaltiečiai ateina,visur jie įsi -vykios vadovybės dieno tvarką,mū
giję sajt draugų". .."Daugelis šios sų vaikučiai turėjo savo pasirody-mus ir Kalėdų senelį Kūčių vakarp
fr-.ietos vaikų bus dėkingi šiemet
Pats pasirodymas praeina gana gy
g falėdų Diedukui už labai gražias
vai, kur mūsų mažieji pašoka keletą
ranka padarytas dovanėles,kurias
tautinių šokių. Šokiai buvo gerai
jie gaus Kalėdų dieną. Visos šios
atlikti, gi kitų tautybių pipirai
dovanėlės padarytos lietuvių sto
irgi šį-tą atliko. Po programos
vyklos vedėjo ir jo draugų...Kur
šie vyrai neitų,visur jie palieka visi turėjo bendras Kūčias.Laike
jų susilaukė Kalėdų senelio su
gerą įspūdį," tikėkimės, kad ir mes
turtingais krepšiais.
x x
išrodome jiems taip,kaip jie iš
C •J 9
AI. Katiliūtėj
_____________ Našta
rodo mums".
Tas puiku. Garbė šios apielinkės
Vieną gražią vasaros dieną,kai saulė jau žengė vakarop ir vėjelis nutilo
į lietuviams ir lietuvaitėms,mokė
šiurenąs medžių lapus, o gamta jau ruošėsi miegui,tylą nutraukė mažasis dagilė
jusiems sudaryri taip gerą nuomonę
lis, klausdamas kitų paukščių;
apie save ir apie lietuvių tautą.
KAS
YRA
GYVENIMAS...
" Gyvenimas.
Tai daina. - tuojau atsakė vieversėlis. " Vadink jį geriau trum
BET...YRA IR TOKIŲ...
pa vasarėle " - suzirzė pro šalį skrisdama musė.
" Gyvenimas - tai tik ašaros"
Uttoxeter,Staffs. Trys lietuviai
pridėjo,juodon žemėn mirkdamas,tik ką nukritęs lietaus lašas.
" Aš randu, kad
* iš Loxley Hall stovyklos pakliu
gyvenimas tai tik rūpestis ir darbas ” - pratarė mažutė skruzdė,stengdamasi nu
vo bėdonlgruodžio 31 d.turėjo sto
tempti kur kas už save didesnį šiaudą.
"Gyvenimas - tai vystymasis ” - prabi
ti vietos policijos teismai,kal
lo visas naraudęs gležnutis rožės pumpurėlis.
Plaštakėlė gi jį bučiuodama ta
tinami užpuolimu ir sumušimu.
rė!
" Gyvenimas vien tik džiaugsmas.
” E, tai tik kova tamsybėje..." pagalvo
IPasekmės dar nežinomos, bet jau
jo sau vienas kurmis,rausdamas kietą juodą žemę. " Jūs visi klystate. - sušuko,
pats pakliuvimo faktas yra labai
galingais savo sparnais plasnodamas,aras, - " Gyvenimas - tai laisvė ir jėga."
negražus.Tai vis degtinėlės pa
Pamažu viskas nutilo ir nurimo. Suglaudė savo sparnus paukščiai ir gėlės
sekmės...Kai vieni lietuviai Lie
uždarė savo žiedų taureles. Užmigo žmonės ir gamta. Tik senos pušys žvaigždėms
tuvos vardą aukštyn kelia,tai ki
sekė pasakas senas...Gili naktis užviešpatavo žemėj ir danguj.
Tolimame prie
ti už kojų 2ujnrąn_ji įraukia.
miesty je, savo darbo kabinete, gesindamas žiburį atsiduso senas žilas mokslininkas!
RINGWOOD,Hants. Čia dirba Lin
"GYVENIMAS—TAI
MOKYKL A."
ford Sanatoriums keturios lietuBet rytmetį pakilusi saulutė nusišypsojo;
” Gyvenimas buvo ir bus....
ę/aitės.Pirmiau buvo septynios,bet
amžina
paslaptį s... ... ... ...
avi persikėlė į Škotiją, kur turi
B.J.
? - Ar yračia lietuvių.-paklausė šiurkščiu
- Kraustykitės. Atvažiavom,-pareiškė šofe Jais nežinomon vieton buvo vežami^vokiečių
ilsu.
ris. — Dabar jau žinokitės patys. Nereikia ,
koncentracinių stovyklų kaliniai."Žuvo per
I - Yra,-cyptelėjom it pelės po šluota,nusnereikia nieko,—mosavo jis rankomis,kai ban
šešis tūkstančius žmonių. Dvidešimts dvi
^bę.
dėm trauktis pinigines. - Kraustykitės grei
tautos atstovaujamos tame perpus nuskendug - Kiek čia jūsų.
čiau, turiu toliau važiuoti.
siame kapinyne. Ir mūsų tautiečių ten nema
| - Septyni...
Tik spėjom išsikraustyti ryštilius,motoras
ža...
I - Kraukitės daiktus-per valandą kad būtusuurzgė ir atbulas sunkvežimis išdardėjo į
Bet kas ten. Tik tik besisupančiame van
let susikrovę. Važiuo jam,-įsakomai pareiškė
plentą.
denyje baluoja taškas. Toliau kitas.Čia pat
fcpažįs tamsis. Net apstulbom valandėlę.
- Sudiev. Dar pasimatysim,-sušuko šoferis, prie kranto
trečias. Prieiname paplūdymiu
I - Kur. Kaip. Iš kur tamsta.-pagalia u įsten- pamojavo ranka ir išnyko už gyvatvorės.
prie pat vandens. Tai žmonės plaukia. Tik
[ėm paklausti.
Susėdom ant ryšulių ir apsidairėm. Vaizdas Jalp keistai plaukia. Rankomis tik tik irias.
I - Kraukitės daiktus,kad sakau. Ko čia pūišties nekasdienis. Didžiulės vilos parkas
Žiūrėk Per dešimt žingsnių nuo mūsų,vandens
lat dabar ant tų sutrintų šiaudų. Spaudžia
nusėtas palapinėmis. Sukiojasi įvairiaplaukė
ir smėlio riboje guli nuogas žmogus. Pamėlęs,
ma,kaip silkės bačkoj. Nuvešiu jus į tikrą
minia. Tikras Babelio bokštas. Kas žmogus,tai išpurtęs. Dryžų marškinių likučiai skalaujamrortą. Valgyt gausit gerai. Gyvensit prie
kitokia kalba. Italai,prancūzai,lenkai,rusai, si vandenyje. Skenduolis. Ir anas taškas
liros. Gražu-tikras kurortas . . .-kalbė jo ateičekai,mongolai,latviai,belgai,vengrai,žydai.
jūroje ir tas arčiau. Svečiai iš bendro kar
Dairomės lietuvių. Yra. Klausinėjam. Teirau
sto .Plaūkia,slenka į krantą,ramūs,sakytum
? - Kur tas kurortas. Kas duoda valgyti.jamės. Taip,čia svetimšalių stovykla. Visas
pasitikį,kad krantą priplauks.
cĮausėm,vis negalėdami suprasti ir atsipeididelis kaimas iškraustytas ir paverstas sve
- Tie jau baigė savo kelionę,-sakau tyliai
Efeti iš nustebimo.
timšalių stovykla. Maistą duoda" britų karinė
Nusisukam
nuo jūros. O ten jie supasi bango
- Kur. Žinoma,kur. Prie jūros. Kurortas,
komendantūra. Patalpą prisiglausti nelen
se, lyg priekaištaudami mums,gyviems, tiesia į
(valgyti duoda anglai-negi vokiečiai duos,
gva rasti. Visur pilna. Geriausia apsigy
krantą rankas ir plaukia artyn.
tai važiuojat,ar ne.-mygė jis,-Neturiu laiko
venti palapinėje. Jų čia duoda,kiek reikia.
Baltija. Toji pati,kur skalauja mūsų kran
Sukti. Ne vieni jūs esat. Visur važinėju ir
Pavakarėj Jeronimas praneša,kad rado butą
tus. Tokia artima ir tokia drauge tolima.
fėnkioju lietuvius. į krūvą. Krūvoj smagiau,
sau su šeima ir mudviem su žmona. Einam žiū
Lavonais užtvindė mums kelią namo.
į Tik susižvalgėm ir ėmėm skubiai krautis,
rėti. Jo pasirinktas butas- iš lentų sukal
Grįžom susimąstę prie savo sandelio. O tei
feužtrukom nė valandos, kai baigėm mėtyti ryta būdelė,greta pašiūrėlė,priešais,tame pa
vėl naujiena. Prie durų stovi pilietis su
talius į sunkvežimį. Sunkvežimis kaip reikia,
čiame kieme buvusi pajūrio kavinė paversta
raudona penkiakampe Žvaigžde švarko atlape
su gazogeneratorium. Rūksta dūmai iš katilo.
ligonine. Salinais-krautuvėlė.
ir taikstosi laužti spynelę.
Uit motoro priekio trispalvė vėliavėlė pleVėMudviem skirtas butas-kambarėlis prie di
- Ko tamsta čia jieškai. - klausiu jį ru
stoja.
Sumėtą ryšulius, sulipom ir pa
džiulio sandelio. Yra lovos,staliukas ir net
siškai
.Atsigrįžo į mudu ir paklausė savo ruo
tys.
dvi kėdės. Ko daugiau bereikia. Skubiai su
žtul
| - Ar vi si.-paklausė netikėtas vaduotojas,
sikraustė, pasiklo ją lovas išeinam į pajūrį
- Tai jūs čia apsigyvenot.
Jflsirodęs esąs šoferis ir sunkvežimio savi
pasivaikščioti. Smagu. Saulė linksta ant lai
— Taip.
ti akas.
dos, nuostabiai blizgindama tik tik banguojan
- O komendantūroj ar registravotės.
- Visi,-atsakėm apsidairę. Net patiems nuo čią jūrą. Tolumoje milžino laivo nuskandin
- Taip. Anglų komendantūroje.
stabu buvo.su kokiu klusnumu ir pasitikėjimu
tas kūnas kyšo iš vandens,lyg didžiulis ci
- Ne. Ne anglų. Pas sovietų komendantą.
iausėm šiurkštaus nepažįstamojo.
garas , pamestas platybėse. Kairiau kitas. Tai
Net krūptelėjom nustebę.
\ - Na, tai spaudžiam.
"Cap Arcona" ir "Deutschland”. Tylūs dauge
- Tai šit ką,-pareiškę pilietis,- Dabar
f Motoras suurzgė,užspringo,atsikosėjo su
lio tūkstančių žmonių karstai. Prieš dvi sa
septynios,-pažvelgė į rankinį laikrodėlį,urzgė vėl ir kaip jau ėmė lėkti,lėkė gerą
vaites įvyko toji tragedija. Kapituliacijos
-Kad iki devynių iš čia išnyktumėt,kitaip •landą, kol pasiekėm pajūrio kaimą. Pravažia
dieną,dėl SS sargybų užsispyrimo,neleidus
su milicija išmesiu jus lauk su daiktais.
vęs galą medžiais nusodintu gražiu pajūrio
įguloms iškelti baltų vėliavų, sąjungininkų
Apsisuko
ir dingo už kampo. Mudu net žado
ųentu,sunkvežimis įvažiavo į vilos sodą ir
aviacija laivus subombardavo,paskandino.
netekom.
( Pabaiga sekančiam No )
tįstojo.
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našauti pasidcuru/s

VATTKANO radijas duoda prog
ramą lietuviškai kas šeštadie
nis nuo 7.40 iki 7.55, val.vak.
Vidurio Europos laiku./6.40
Anglijos Laiku/.Bangomisi
31,06 m. ir 50,26 metrų,
LOZANA.R urmini jos e xka ra1i us
Mykolas su motina^ir 28 kt,as
menimis atvyko j, Šveicariją.
Laukiama,kad netrukus jis paaiš
kins abdikacijos priežastis.
1 Amerikos korespondento pak
laušimą,apie pereitos savaitės
pergyvenimus,exkaraliaus sekre
torius M.Michi atsakė; "Tai vi
sa buvo perdaug baisu".
• PARYŽIUS."Le Monde" rašo
apie sovietų steigiamas karo ba
zes Baltijos pakraštyje.Tarp
kitko sakoma.kad Klaipėdoje ran
da si centrald,kurioJe stovi dau
gybė "kišeninių" povandeninių
laivų.Alytuje ir N.Vilnioje
stovi dideli rinktiniai rusu
daliniai.
9 WASHINGTON.JAV-bės perspė
jo Albaniją,Bulgari jų ir Jugos
Isviją,kad jos išreikštų Jung
tinių Tautų "atvirą paniekini
mą", pripažindamos gen.Markos
"vyriausybę" Graikijoje.Toks
pripažinimas iš kurios nors
valstybės pusės būtų Jungtinių
Tautų Carterio principų laužy
mas .
® MADRIDAS.Ispanų komunistų
vadai Augustin Zoroa ir Lucas
Nunez,buvo gruodžio 19 dieną
karo teismo nuteisti mirties
bausme.Gelbėti jų gyvybę kai
kurios organizacijos iš įvai
rių tautų kreipėsi į gen.Franco.Mirties sprendimas įvykdy
tas.
• MARRAKESH .Mr .W.Churchill, ku
ris buvo atvykus į Afriką ir
čia rašė savo prisiminimus,
švenčių metu peršalo ir lengvai
serga.
• BUKAREST.Karaliui Mykolui
atsisakius nuo sosto ir komunist.vyriausybei paskelbus Ru
munijos liaudies respubliką,vi
sa eilė valdininkų ir karininkų
atleista iš tarnybos.Gynybos mi
nisteris paskelbė įsakymą ka riuomenei, kuriame sakoma'. "Liau
dies
kariuomenės pajėgumas tu
ri būti pakeltas trumpiausiu
laiku iki mūsų kaimyninių ir
draugiškų kariuomenių lygio."
Daug Rumunijos diplomatų atsis
tatydino ir atsisakė grįžti į
tėvynę.
Buv.Karalius Mykolas su savo
motina išvyko į Šveicariją.
MASKVA .Molotovas sovietų
spaudai pareiškė,kad keturių di
tižiųjų konferencijos nepasise
kimo kaltininkai yra Amerikos
vadovaujamieji sluoksniai.Kon
ferencija iširusi dėl J.A.V-bių
bandymų diktato politikos.Mr.
Bevinas ir M.Bidault sekė Marsehalį.
& LONDON.Britų komunistų parti
ja paskelbė "Trijų metų planą
Britanijai,kuriuo terp kitko
reikalaujama pakeisti Britani
jos užsienio politiką ir žy miai sumažinti kariuomeną.
Darbo partijos organas "Dai
ly Herald" rašo! "Jiems /komu
nistams/ nebūtų malonesnio vaiz
do,kai matyti kariškai silpną
Britaniją,negalinčią pasiprie
šinti antidemokratiškos ideo
logijos, kurią komunistai skel^”
bia vidų je , išoriniams spaudi
mams" .
TEHERAN.Buv.Britani jos užs.
reik.min. Mr .A.Eden, kuris lan
kosi Persi jo je, buvo priimtas
šacho.Pakeliui i, Persiją jis
buvo sustojęs Romoje ir Atė —
nuošė ir matėsi su Italijos bei
Graikijos užš.reik.ministe riais.
£ ANKARA.Sovietų ambasados
Attache jultūros reikalams at
sisakė grįžti į Rusiją ir pap
rašė Turkijos valdžios orga nų leisti jam gyventi kaip po
litiniam pabėgėliui.
STOKHOIMAS.Švedų gydytojas
vėžio specialistas Pro.E.Ber-

ven yra iššauktas į Maskvą ne
žinomam
mani pacientui.Švedų gydygydy
tojų sluoksniuose manoma,kad
"nežinomuoju pacientu" yra
Stalinas.
S WASHINGTON.J.A.V-bės laivy
Pasaulis išsiilgo taikos.Gal la
no vadovybė pranešė,kad tam
biausiai jos išsiilgo nelaimingi
tikras skaičius Jūrininkų iš
plauks sausio 6 dieną į vidur- tremtiniai,kurie nepalaužiamai ti
ki.jog ateis diena,kada visi kaip
žėmį tarnauti lėktuvnešyje
Midway,45 tūks. tonų, ir trijuo pavasarį paukščiai,grįš į tėvų na
mus .
_
se 10 tūks.tonų kreiseriuose,
KADA
JŪS
GRįSITE...
iš kurių vienas yra Piraeus,
Vakar skaičiau laišką iš Lietuvos.
Graikijoje.
Gavo jį lietuvis darbininkas iš se
Be šių laivų.Viduržemio
rajone yra 10 Amerikos naikin nutės motinos,kuri nesiliauja tikė
jusi.jog laikai pasikeis.
tuvų, iš kurių 2— Graikijos
vandenyse.Visuose laivuose ne
būvą pilnų įgulų.
O* YERSEY CITY.Amerikos poli cija susekė Amerikos laive,ku
ris turėjo išplaukti į Pales
tiną, didelį kiekį sprogstamos
medžiagos.Dėžės su sprogstama
medžiaga puvo si unčiamos kaipo
pramonės mašinos.
JERUZALĖ.Seno jo miesto žydų
kvartaluose kilo gaisrai,kovo
jant žydams su arabais.Britų
šarvuoti automobiliai su kul
kosvaidžiais pasirodė gatvėse
Buvo paleista ašarinių bei dū
minių bombų.Per vieną dieną
suskaičiuoti 4 užmušti ir 12
sužeistu.
LONDONAS.Šlamis dienomis į Vo
kietiją išvyko Britų Akademikų
delegacija .-parinkti iš Baltijos
išvietintųjų asmenų tarpo tam
tikrą skaičių mokslininkų,kurie
būtų priskirti prie Britanijos
Universitetų.
• Kominforman formaliai įsijun
gė Ukraina,o Olandijos komunis
tų partijos gen.sekretorius Paul
de Groot pareiškė,jog ir jie ne
trukus būsią šios organizacijos
nariu.
Tuo tarpu J.A.V. komunistų
partija oficialiai paskelbė,kad
neprisidės prie Kominf ormo į da
bartinė J.A.V. politinė situacija
nesanti tam žingsniui palanki.
Britanijos Komunistai kol
kas dar neįsijungė, jie laukia
savo kongreso ir mano,jog sku
bus įstojimas į Kominforma rei
kštų tikrą harakiri.
Kaip ten bebūtų, pasaulio pro
letarai jungiasi. Ar tik jie
nejaučia,kad artinasi jų žūt
būtinė kovos valanda.
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- Jūs, turbūt, gerai pažįstami s:
dėde Seimu,apie kurį pas mus daug
kalbama,- rašoma laiške.
- Kada jūs grįšite su svečiais,
Šią žiemą, pavasarį. į pasisiūlytu
pirmai progai pasitaikius aplanky-l
ti gimtuosius namus, senutė atsake;!
- Nelaukiame jūsų. . .Geriau mesi
atvažiuosime pas Jus...Ir kiekvle-l
nas žodis, kiekvienas sakinys daugi
skausmo ir širdgėlos lie ja . Tas I
mirė,anas atostogauja,kitas iŠTa-l
žiavo į Tarybų Sąjungą duonos užel
dirbti...
ČEKŲ VYSKUPAI PRIEŠ KOMU
NIZMĄ.
Maękvos akys visą laiką nukreipt;|
į Cekoslovakiją.Eina gandai,kad I
sausio mėnesyje toje valstybėje :|
rėš kažkas naujo įvykti.Cekoslor.l
kijos Episkopatas gruodžio mftn, I
išleido ganytojinį laišką,ku±iaE!|
aštriai pasisako prieš politiniusį
metodus,kuriais naudojasi komunlsl
tinė Pragos vyriausybė visose gy-I
venimo srityse. Ypatingai vysku^l
kreipia dėmesį į vartojimą aukli-l
jimo sistemą,kuri paraližuoja eo-I
valinį jaunimo atgimimą. Jauniiasl
esą^ maitinamas "vienašališka prl
paganda",mokyklų vadovėliai yra I
tendencingi ir pilni istorinių |
falgifikaci jų.
Čekoslovakijos Episkopatas |
tvirtina,kad valstybėje vyrauja I
apgaulė,melagystė,negarbingi viel
šojo gyvenimo metodai,kova su
privatine nuosavybe ir atskirų I
individų teisių siaurinimas.
Savo laišką Episkopatas baigia fl
žodžiais,nukreiptais į vyriau-.I
sybęi
" Jūs nešate didelę at- Į
sakomybą prieš tautą ir Dievą, I
o savo darbų kaltėmis negalite Į
apsunkinti kitų. Jūs istoriniai I
pralaimėtumėte,jeigu jūsų po- I
litikos šūkis būtų*, apres nou«|
le deluge".
TRYLIKOS PAVERGTŲ
TAUTŲ ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMAS. I
Tarptautinis Tremtinių ir Poli-j
tinių Pabėgėlių Komitetas VokieĮ
tijoje gruodžio mėn. suorganizaj
suvažiavimą, kuriame dalyvavo 121
a ts.Lietuvių, la tvių, estų, lenkų, Į
ukrainiečių, jugoslavų,baltarusi!
slovakų, kazokų, gruzinų, armėnų, I
kaukaziečių ir azerbeidžanieclJ
atstovų. Savo nutarimuose suva-|
šlavimas be kita ko tvirtina'. Į
" Esame pasiryžę visoais jė-|
gomis remti kovos frontą prieš I
komunizmą,kad būtų užtikrinta
visai žmonijai, o taipgi Suomijoj
Esti jos,Latvijos,Lietuvos,Baltei
rus i j o s, Lenki jos, Ukra ino s, Ka zo'Ą
Kaukazo(Gruzi jos, Armeni jos, Aze?
beldžano irvP.Kaukazo),Turkes
tano,Krymo, Čekijos, Slovakijos,
Vengri jos, Rumunijos, Bulgari jos,
Jugoslav!jos,Albani Jos ir kitų
prispaustų tautų žmogaus ir
tautos,teisės ir teisingumo
pagrindinių laisvių pergalė.
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džtanva frabletAa
Šiomis dienomis
"Daily
Telegraph”,vienas iš didžiau
sių Londono dienraščių,atspau
sdino atvirą laišką pavadintą
"Europos dingą legijonai".Tą
laišką pasirasė Sir Clifford
Heathcote-Smith-Pabėgėlių Gy
nimo Komiteto narys.
"Vakarų Demokratijos Vėl
atsidūrė kaltinamųjų suole.Pra
eityje, kartais del savo verty
bių, (kada Hitleris buvo perse
kiotojas) kartais vien dėl lai
mės,jos išsigelbėjo nuo apkal
tinimo.Dabartiniu metu demokra
tijos yra žiauriai atakuoja mos komunis tų.Nuoširdumą s dėl
aukštų principų ir garantavi
mas laisvių yra puolamas ir
šmeižiama s.Tačiau, kiek tai lie
čia Europos pabėgėlius,šie ap
kaltinimai yra skaudžiai jau
čiami.Kokią gi apyskaitą gali
duoti Vakarinės demokratijos
šiamę reikale.
"Daugelyje atvėjų.po penkių
metų vergiško darbo ir koncen
tracijos stovyklų,© dabar
jau
du su puse metų skurdžiose
ir
betikslėse stovyklose yra dar
1.500.000 išvietintų asmenų pe
lijančių Europoje.Visiškai ne
patikima, bet I.R.0. pusbadžiu
laiko pabėgėlius stovyklose ta
čiau didesnio masto apgyvendi
nimui jos resursai yra juokin
gai maži.
Britų Dominijos,Siaurės
ir
Pietų Amerika yra pasiruošę
priimti milijonus
imigrantų
Bet nėra vieningos akcijos,trū
ksta impulso ir vien tik mažo
masto,nepajėgiai organizacijai
/IRO/paskirta nuveikti milži
niškus humaniškus darbus.
Nejaugi galime pasakyti Va
karų Demokratijos kaltintojams
komunistams; "Jūs esate teisė ti.mes galime tik impotantiškai blaškytis; mes kalbėsime
gražius žodžius apie tai^ kas
turi būti padaryta,bet faktiš
kai pabėgėlių problema /Mūsų
gėdai/vilksis ir toliau"

"0 gal Vakarų demokratijos
atmetą apkaltinimus,kaip
kad
karo,taip dabar taikos metu,pa
rodys stebuklingą koordinaciją
ir vykdymą,ir eile tikslingą
ir sėkmingų veiksmų,išsprąssią
problemą.Visiškai aišku kas tu
ri pasiimti vadovavimą"
Šio laiško aui^orius, matyti,
turi galvoje Amerikos kontinen
šiol
to valstybes,kurios iki
šios
maža kuo prisidėjo prie
problemos sprendimo.
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