
Didž. Britan mos Lietuviu Savaitraštis 
leidžia d.e.lietuviu sąjunga* recaguo 
3R REDAKCINE KOLEGIJA * VYR. REDRK 
TORIUS A.O.KAULĖNAS* REDAKCI3OS AD
RESAS: 3 MARLBOROUGH GATE STABLES, 
LANCASTER GATE, LON DON ,W. St* KLEE 
AMBASADOR 6195*PRENUMERAT_A : 3 MEN- 
H SIL* 6 MĖN-7 SIL.* 12 MEN- 12. SILI NGtį* 
SKELBIMAI— PA3IEŠKO3IMAI-EILUTĖ 6 PENAI*

ATS.No KAINA 6 p.

ŠIRDINGAI SVEIKINA SAVO BENDRADARBIUS IR SKAIT/TOJUS SULAUKUSIUS V-E LYK U ŠVENČIU
13(35) 1948.Kovo.26. II metai

DMIIMAS Į SIBIRĄ
1947 m. gruodžio mėn. 28. d. naktį prasidėjo masinis lietuvių trėmimas į Sibirą - Buvo suiminėjamos ištisos šeimos 

su kūdikiais ir seneliais - Tauta beviltiškoje būklėje

Vaizdas yra baisus.Tau
ta beviltiškoje padėty
je...-taip rašoma tame 
pranešime. Ta i žodžiai, 
kurie kiekvienam lietu
viui drasko širdį,nes 
jie trumpai nusako vi
są padėties klaikumu

Mus pasieki aplinkiniais keliais visai antentiikos žinion, kad 1947 m. gruodžio 
mėn. 28 dieną, prieš pat N. Metus, visoje Lietuvoje buvo pradėtas masinis lietuvių 
trėmimas i Sibirą. Buvo suiminėjamos ištisos šeimos su mažais kūdikiais ir sene
liais ir tuoj pat užkaltuose vagonuose išvežamos. Tikslus ištremtųjų skaičius dar ne
nustatytas, tačiau sprendžiant iš vienos vietovės gautų davinių, galima numatyti, 
jog šis išvežimas savo didumu toli pralenkia 1941 m. vykdytą lietuvių trėmimą. 
Klaikūs vaizdai ir beviltiškos nuotaikos vyrauja visoje Lietuvoje.

šiomis išvežimo dienomis.Tų žodžių baisumą mes visi jaučiame, 
•nes patys matėme ir girdė jome tuos šauksmus anomis atmintino
mis 1941 m.birželio mėn dienomis,kada bolševikai nirmos okupa
cijos metu vykdė panašų trėmimų,kuris 
palietė per 40.000 lietuvių.

Ryšium su šiomis klaikiomis žiniomis 
iš kraštę negalime mes ir toliau būti 
pasyvūs.Zūstančiųjų ir kovojančių bro
lių aimanos bei šauksmai šventai mus 
Įpareigoja visus griežčia usion akcljon 
kovoje dėl laisvės, gyvybės ir tautos 
išsilaikymo.Dabar jau nekalbama apie

(atskirus suėmimus, vienų kitų šimtų din
gusiųjų be žinios,bet eina kalba apie 
tautos išsilaikymų ar galutinį jos iš
naikinimų.

Kito ginklo mes kol kas savo rankose 
(neturime,bet griežčiausiai protestuoti 
ir šaAktis pasaulio teisingumo,mes ne 
tik galime,bet privalome.

Daugiau tylėti negalime!
H.Ž. (Mintis Nr.22/405)

KakarairucMcLsi
•Ankstyvus pavasario atėji

mas ir saulės pasirodymas suda 
rė didelį priešingumą dabartį 
nei politinei padėčiai,kuri 
yra apdengta tirštais debesi
mis ir pasinėrusi nepermatomo 
je tamsumoje.Padėtis pasidarė 
tiek pavojinga,kad net ir šia 

Ine krašte,kur žmonės toli gra 
žu nepasižymi karštu krauju, 
karo g» 1 i m įima s pasidarė kasdie 
nine pasikalbėjimo tema.Įv^ 
kiai taip greitai seka vienas 

>po kito, kad yra sunku juos 
tinkamai aprašyti savaitinio 
laikraščio skiltyse.

Vienas iš daugiausia džiu
ginančių faktų yra tas, kad po 
Čekoslovakijos revoliucijos 
politinė inciatyva nedvejoti- 
nai perėjo į Vakarų Demokrati 
jų pušų,ir Kominformas liko 
nustumtas bent laikinai į gyni 
mosi linijų,kuri irgi turi 
daug spragų.Į vakarų Demokra
tijų sąskaitų reikia įrašy
ti Vakarų Europos Sąjungos su 
darymą,Muitų Uniją tarp Ita 
iijos ir Prancūzijos,Triesto 
klausimo iSkėlimas,MarshaIiio 
Plano valstybių konferenciją 
Paryžiuje, susitarimą del Vo
kietijos tarp Anglį jos,JAV 
Ir Prancūzijos,akcijų prieš 
komunistus D.Britanijoje,Tru- 
mano reikalavimų tuojau įves 
ti priverstinų karo tarnybą 
Amerikoje ir greitų Marshal- 
lio Plano svarstymų kongre
se.Tuo tarpu Sovietų Rusija 
per tų laikų tik spėjo pasi
rašyti sutartį su Bulgarija 
ir sušaukti Berlyne taip vadi 
namų "Vokietijos Vienybės Kon 
gresų", kuris neva tai išrin
ko Rytų Vokietijos parlamen
tų ių 400 narių.Ir triukš
mingų kalbų buvo mažiau gir
dėti iš Rytų.Tas gali būti 
del dviejų priežasčių! arba 
tai yra tyla prieš audrų,ar
ba gal ir Kremlius susirūpino 
savo politikos žalingumu ir 
pradeda persigalvoti.Artima 
ateitis tai parodys.

Frislkėtlnrmi'.El. Greco

LINKSMI VELYKŲ VARPAI SKELBIA KRISTAUS PRISIKĖLI
MĄ, - LINKSMĄ ŽINIĄ PASAULIUI. TIESA IR DIDŽIOJI MEI
LE švenčia triimfą: šioji šventė kasmet, kartojama 
AMŽIŲ AMŽIUS, PRIMENA MIMS GĖRIO PRADO NEMARUMĄ, JO SK- 
AISTU.IA IR GROŽĮ.

BET. , .TAIP JAU SUTVARKYTAS PASAULIS,.-TEN KUR GĖ
RIS.GROŽIS IR LAIMĖ,TEN YRA IR PIKTO SĖKLA,- VISKĄ 
GRIAUNANTĮ.NAIKINANTĮ. SIAUROJANTĮ.

MT1.IS VELYKŪ VARPAI NĖRA PILNUTINIO DŽIAUGSMO REI
ŠKĖJAI,- MES SŲ DIDŽIAUSIU SUSIKAUPIMU IR BAIME DĖL 
PASĖKŲ, SEKAME ŠĖTONIŠKOJO PASAULIO SIAUTĖJIMĄ MŪSŲ 
JĖVYNEJE IR PASAULYJE. KOVA TARP DIEVIŠKOJO PRADO IR 
ŠĖTONO ĖJO, EINA IR EIS PER AMŽIUS. ŠIANDIEN TOJI KO
VA YRA LABAI RYŠKI.- MES ESAME LIUDININKAI IR DALY
VIAI TOS KOVOS.

KAS LAIMĖS.. .ARGI TIK KĄ PRISIKĖLUSIĄ TIESĄ IR 
MEILE IR VĖL TUOJ TEMPS ANT KRYŽIAUS. . .DAR VIENAM PA
SAULIO ATPIRKIMUI .ARGI ŽMONIJA NEGALI IR NEPASIMOKO 
IŠ PRAEITIES...O VISTIK TAIP YRA.

IR ŠIANDIEN MES SEKAME TŲ DVIEJŲ PASAULIŲ KOVĄ. - 
MATOME,IŠ VIENOS PUSĖS ENERGIJĄ, SISTEMĄ IR APGAULĖS 
BEI MELO SKRAISTĖS DENGIAMĄ BLOGYBĘ BESIVERŽIANČIA 
PLATYN IR GILYN; GI GĖRIO S*J0VYKLA,- TZįC ŽODŽIŲ ŽAI
SMU, KOL KAS.TEUZSI&IUSI.NERYZTIBGA.BETŪPCIOJANTI APIE 
SAVO NEGALIĄ, NESUPRANTANTI IR NESURANDANTI PATI SAVĘS 
IR VISAI NENUJAUCIANTI KAS IR SU KUO JAI TENKA IR,- 
TIKRA.TEKS SUSIDURTI.

VELYKĖ VARPŲ GAUDIME GIRDIME KURTŲ PRAGARO JĖGŲ 
GRĄŽINAMĄ URZGĖSI. NENUSTOKIME ŠALTO PROTO IR ENERGI
JOS RENGTIS LEMIAMAI KOVAI. ME§ BUVOME VIENI IŠ PIR- 
MtJJŲ KANKINIŲ, BUVOME PIRMIEJI ŠAUKLIAI, - SKELBIĄ AR
TĖJANTĮ PAVOJŲ, BUVOME IR ESAME K0VQT0JAI UŽ TIESĄ IR 
LAIMĘ. MŪSŲ BALSAS NELIKO TYRUOSE SAUKIANČIOJO BALSU. 
MŪSŲ BALSAN STOJA JAU ŠIMTAI, TŪKSTANČIAI, STOS IR MI
LIJONAI.

KRAUJU IR AUKA BUVO ATPERKAMAS PASAULIS IR LIKO 
APVAINIICUOTAg TRI IMF ALINIU PRISIKĖLIMU, TAIP BUS IR 
ŠI O J, ATEINANČIO J, KOVOJI 

Didžiosios Britanijos lietuvių, protesto prieš Sovietų Ru-• 
sijos okupacijų ir užtarimo prašymas naikinamai lietuvių 
tautai, RAŠTAS su 3480 parašų
įteiktas Didžiosios Britanijos Ministerial Pirmininkui 
Lr .C. Attlee. 1948 m. kovo mėn. 18 d. Ministerio Pirminin
ko asmens Sekretorius pranešė Didž.Britani jos Lietuvių 
Sąjungai,kad Vyriausybės Galva yra gavus minėtų raštų- 
rezoliucijų.
Panašaus turinio rezoli uci ja, prieš klek laiko, pa si ųs ta 
ir Jungtinių Tautų Organizacijos Gen.Sekretoriui.

TRYS DIDIEJI ĮTEIKIA RUSIJAI 
N 0 T Ą .

Nespėjo rašalas nudžiūti 
ant pasirašytų sutarčių tarp 
Vakarų valstybių,kai į Rusi
ją buvo iššautas dar vienas 
šūvis.Tas padarė didelą sean
są c i jų. kadangi buvo visai ne
lauktas.

D.Britanija,JAV ir Prancū
zija įteikė Sovietų Rusijai 
notų,kurioje reikalauja,kad 
laisvoji Triesto teritorija, 
kuri dabar yra padalinta į 
tris zonas ir valdoma Jugos
lav! jos, Bri tani jos ir Ameri
kos, butų inkorporuota į Ita- 
11jų,kuriai ta teritorija tei 
sėtai priklausanti.Toje noto
je sakoma,kad tos valstybės 
labai nenoriai sutiko su kom
promisu paversti Triestu lais 
vąja teritorija,kas buvo pa
daryta prieš metus laiko.Ju
goslav! ja tačiau sulaužė tų 
susitarimų,paversdama savo 
zoną Jugoslavijos dalimi ir 
tuo sudarydama sąlygas,kurio
se pasidarė neįmanoma tų Eu
ropos dalį laikyti laisvų te
ritorija .Jugoslav! ja įvedė 
savo zonoje diktatūrinį val
dymų, ir atėmė politinų bei 
kitas laisves iš gyventojų. 
Del to Britanija,Prancūzija 
ir Amerika yra nuomonės,kad 
liko vienintėlė išeitis iš 
tokios padėties,-priskirti 
Triestu prie Italijos, kas 
pilnai sutinka su Triesto 
gyventojų norais.

Galima suprasti kokių 
reakcijų susilaukė toji no
ta Jugoslavijoje ir Rusijoje. 
Triesto gyventojai labai apsi 
džiaugė,gi pačioje Italijoje 
tas buvo sutikta su didžiau
siu pasitenkinimu.Tas sustip
rins De Gasperi vyriausybą 
ir bus didelis smūgis komu
nistams.Triesto klausimo iš
kėlimas šiuo metu buvo labai 
gudrus Vakarų Demokrtaijų 
Žygis.Tai sustiprins antiko
munistinių partijų pozicijų 
per ateinančius rinkimus Ita
lijoj, kurie Įvyksta ateinantį 
mėnesį.De Gasperi,krikščio
nių demokratų nartija.turi 
šansų tuos rinkimus pilnai lai 
mėti.Tačiau komunistai irgi 
laukia ko nors iš Rusijos,kas 
duotų jiems propogandinės me
džiagos rinkimams.Spėliojama, 
kad Rusija gali "pažadėti” Ita 
Iijai grūdų,arba atsisakyti 
nuo Italijos laivų, kurie buvo 
paskirti Rusijai,kaip repara
cija.Rusija atsidūrė keblioje 
padėtyje! jeigu ji nesutiks 
Triesto perleisti Italijai-tas 
nepatiks Italijos komunistams 
ir pakenks jų prestyžui.gi jei 
ji su tuo sutiktų-tada Jugos
lavijos komunistai supyks.
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T IK VIENA L I E T U V
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MASARYKAS— KOMUNISTEI AUKA

Skaitydami gpaudoj žinią 
apie tragišką Čekoslovakijos 
užsienio reikalą ministerio 
Dr.Jan Masaryk mirti,,ne vie
nas pagalvojom, kad^'Visi tė - 
vynės patriotai tampa panaši© 
mis aukomis,jei kurį kraštą 
paliečia kruvinasis imperializ 
mas-komunizmas"...

Šia proga žvilgterėkime į 
Čekoslovakijos krašto patrioto 
Jan Masaryk*o asmenį iš arčiau 
širdgėlos ir nervą dėl komu - 
nistą smaugiamos tėvynės kai
navo.Paskutinysis "anšliusas" 
Čekoslovakijoj iš komunistą 
pusės-vis dėlto jam nebebuvo 
pakeIiamas.Kovo 10 d.jis išso 
ko iš užsienią reikalą minis.- 
terijos-Czernin Balasto, kur bu 
vo jo privatus butas, antro 
aukšto ir taip baigė savo die
nas...

Komuni štai,žinoma, t uo j a u 
išleido nekalto turinio komuni 
katą,kad Masarykas jau ir 
anksčiau pergyvendavęs stiprius 
nervinius sukrėtimus ir todėl . 
taip baigęs savo gyvenimą.

Dėl pasaulio aklą jie,žino 
ma, Jį palaidojo iškilmingai- 
valstybės lėšomis ir palaidojo 
šalia tėvo kapo.

Dar keturias dienas prieš 
Masaryko tragišką mirtį,Pary
žiaus laikraščio "Ce Matin" ko
respondentas Anton Machek turė 
jo su juo pasikalbėjimą, kuriam 
Masarykas,nors būdamas jau su 
rakintomis lūpomis,pareiškė! 
"Aš žinau taip gerai kaip ir 
Jūs,kad mano kraštas nebėra 
laisvas"...

Taip baigė savo dienas Če
koslovakijos vienas didžiąją 
vyrų, o antras-Dr. Eduardas Be- 
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POPIEŽIUS - ANGLIJO S

lietuviams
Švento Sosto man yra pavesta pranešti D.B.Lietuvių Sąjungai, 
kad jų sūniško atsidavimo ir dėkingumo laįškas, nesenai pasių
stas Jo Šventenybei, yra gautas ir kad Jo Šventenybė išreiškia 
savo džiaugsmą ir suteikia visiems savo Lietuvos vaikams,kur 
jie bebūtą,Apaštališką Palaiminimą.

Su širdingu palaiminimu ir maloniais linkėjimais, 
Jums pasiaukojęs Kristuje, 

Ar ki v. W.Godfrey, 
Apaštališkas Delegatas.

Praksėda! atrodė, kad ji yra viena iš skriau- 
ažiamiausių pasaulyje būtybių ir kad mažu-ma- 
žiausia.bent pusė to pasaulio prieš ją buvo 
nusistatę.Pagrindinai ji tai patyrė, dvie jų 
su puse metų bėgyje, begyvendama Hundesbūdė s 
dipikloje.Jos įsitikinimus,kai kuriais atve
jais, autoritetingai patvirtindavo ir skalbė
ja Darata.

Jūs negalite įsivaizduoti,kaip ji.Prakse- 
da,visus mylėjo iš visos savo turiningos šir
dies!...© jie,tie mylimieji,tikri paršiukai, 
nekartą skųsdavosi savo neperskiriamai drau
gei Dareftai.
- Paršiukai, irgi pasakė! Per daug jiems gar
bės būti pavadintais paršeliu! Tuo vardu aš 
vadinčiau tik man artimiausią ir mylimiausią 
žmogų! .. .Geriau vadintum zuikiais, gegutėmis 
arba geria usia-kukuruzmilčia i s, tokius nevido
nus!-susi jaudinusi ir protestuodama,savo iš
mintimi įnešdavo korektūrą į Praksėdos audri
ngą sielą,jos prietelka Darata.
- Tu tik pagalvok,Daratut! Kiek aš įdėjau dar. 
bo ir dūšios į tą kultūrinį stovyklos gyveni
mą.Kas gi būtų buvę be mūsų iš tų tautinių 
šokių ansamblio.Kaip būtų atrodę biuleteniai 
be mano padailinimą.Ar tu gali įsivaizduoti 
be mudviejų dramos sekei ją...Ir~kaip mums už 
visą tai at si lygino, ypa č man...Žiemos metu
iš kambario atėmė vienintelį ir paskutinį pe
čių.Girdi, esi pati karšta..Ne jūsų reikalas, 
ba Ivona i! Užvarė, pamanykit, salės šluoti... 
Visuomeninis,girdi,reikalas.Dirbančios,girdi, 
kortelę turilAš jiems sjr ta kortele taip pa
šluostysiu nosį, kad...-liejo pagiežą nusivy
lusi gyvenimu gražioji Praksėda.
- 0 ką,ar aš tau nesakiau.Senai reikėjo spiau- 
ti : 
ir šokę 
Darata.
- Ei.bachujffkosL Kogi tupite,kaip vištos ant 
laktų.Ko neinat registruotis.Anglijon veža! 
pats atvežiau komisiją.-tvirtu bosu,per at
daras duris,paskelbė naujieną,kukurūzine kve
pėdamas, UNRRA*os šoferis Motiejus.
- Palauk.Motie jėli, kur, kada, ar ne juokauji. .- 
beveik unisonu sučiauškėjo abi nelaimingosios.
- Ogi štabe. Magdė su Antanu zpvada jau nu

nešas—šiuo metu laikomas po 
ptipria'sargyba ...

Kur eina žmonija ir kur din
go Atlanto Charta bei visos 
laisvių deklaracijos.

Jan Masaryk buvo sūnus pir 
mojo Čekoslovakijos prezidento 
Thomo G.Masaryko.Jo motina bu 
vo amerikietė.

Velionis buvo gimęs 1886 m. 
Turėdamas 21 metus,jis aplei
do savo tėvynę ir išvyko į 
Jungtines Amerikos Valstybes. 
Iš ten į savo krašto sostinę 

'-Prahą tegrįžo jis tik 1913 m 
1925_m.Masarykas buvo pas

kirtas Čekoslovakijos ambasado 
riumi į Londoną ir šį postą 
garbingai išlaikė ligi 1938 m 
/iki Miuncheno krizės/.

1940 m.Masarykas iš prezi
dento Dr.Eduardo Benešo gavo 
paskyrimą užimti ekzilinės 
Čekoslovakijos vyriausybės 
užs.reik.ministerio vietą.

Po karo pabaigos,Masarykas 
grįžo į karo nuniokotą,bet 
jau tariamai laisvą, savo numy
lėtąją Prahą.

Grįžęs į tėvynę ir čia pa
silaikė užsienio reikalų Mi
nisterio pareigas.Jo colegos 
-kiti "koalicinio" kabineto 
nariai,netgi komunistai,prieš 
tai neprieštaravo,tąčiau,kaip 
diplomatiniai stebėtojai tei- 
,gia,paskutiniu meta Masarykas 
savo pareigose veik jokio bal 
so nebeturėjo.Užsienią relka- 

minister!joj pirmuoju smui 
ku grojo jo pavaduotojas-ko- 
munistas Wladimir Klementis..

Ir visgi,nežiūrint to,ligi 
šiol Dr.Jan Masaryk savo pa
reigose išsilaikė,nors tas 
išsilaikymas-jam daug,o daug 
kainavo

eroiG&awTes
. % » x Bet biaurybė pakvietė sanitarus ir nunešė ’

WtCliS ne ir įgdldė i. pilną šalto vandens vonią!
Pagalvok, koks žmogus gali tokį bandymą išlaJ 
kyti.Aš vos akių jiems neišdraskiau!

Iš nuobodumo gali pasiusti.Nors turim pc 
atskirą kambarį, bet kas iš jo,- griežčiausiai 
uždrausta bet kokiam svečiui į jį užeiti.,. 
Vietiniai frajeriai neapsakomi nagai.Dantis 
tįk paskalina ir nei iš šio,nei iš to pasako 
"Cirio” ir nueina savo keliu...K 
pakviečia.Tu net neįsivaizduoji kaip laukiu 
tų prakeiktą metą galo.Tuomet nė surišę mū
są čia nebeužlaikyšiParašyk skubiai .Išsiilgo-

Net į kiną ne-

rūko.. .Nu, tai adie!Pasimatysim.-ir Motiejus 
kairiąja akim reikšmingai mirktelėjęs ir spra- 
ktuku sau po kaklu sprlktelė jęs, nuėjo per kie-3i Tavęs, brangus Motie jėli. Ta u ištikima

Lietuvlams tremtiniams vis dau
giau besiskirstant po įvairius 
pasaulio kampus ir užkampius, 
daugelis iš mūsą rimtai susimą
stome.Atradus šiltesnį,sotesnį, 
ramesnį ir laisvesnį kampą,ne 
vieną apima pasitenkinimo džiau
gsmas.Bet tai tik trumpalaikis 
įspūdis .Apima ne sykį siaubas 
tą, kurs giliau galvoja ir pra
deda klausti save! kas ištiks 
mūsą tautą, jei josios druska 
išsibarstys po viso pasaulio 
pakraščius,ar besusirinks kada 
ir kaip besusirinks.

Daugelis klaustukų, svajonių, 
abejonių ir tikėjimą su šiais 
rūpesčiais.Vieni mano,kad nie
ko’nereikia imti tragiškai.Taip, 
lietuvių tautos vaikai gerokai 
dabar prasisklaidą po pasaulio 
mėlynu dangumi.Bet juk jie ne
dingsta, jie vėl kada nors susi- 
rinksį krūvą.Kiti tvirtina,kad 
ir iš užsienio daug gera galima 
padaryti tėvynei,ištikimais jo
sios patriotais pasilikti,© rei
kiamu momentu ir praktiškai jai 
pagelbėti.Esą,galima net "mažą
sias Lietuvėles" šen bei ten 
sukurti,kur didesnis tautiečių 
spiečius įtvirtina koją.Pažiū
rėkime, sako, tik į Amerikos lie
tuvius, jų įnašus į tautinio at
gimimo ir pirmosios Nepriklau
somybės laikotarpį.Treti vėl 
teigia,kaip kartą ir šiame lai
kraštyje buvo teisingai pažymė
ta, jog išsisklaidžiusieji lie
tuviai, prieš keldamiesi į ku
rią naują šalį,nors ir duoda 
iškilmingiausias patriotizmo 
priesaikas,bet labai greit nuo 
jų atvėsta,egoizme apklausta 
ir pagaliau įkrenta vien į sa
vo siaurų asmeninių interesą 
kiautą.Besibastant,ją aktingu- 
mas apgailėtinai mažėja.

Ketvirti dar niūriau išsi- 
reiškia .Esą, be savo žemės po 
kojomis,be Tėvynės, be tautinės 
aplinkos žmogus vysta,degeneruo- 
jasi ir pūva.Tik milžinai,dva
sios stipruoliai,pavienės asme
nybės išsilaiko,o "masė" ilgai
niui, kartais net labai greit 
išsikvepuoJa,emigrantinėse in
trigose ir susmulkėjime išsen
ka, pavargsta, į svetimus lizdus 
kiaušinius ima dėti,-ir savo 
tautai jie tampa praktiškai žu
vę.

Neįmanoma tų visą klausimą 
ir atvėjų kategoriškai ar per 
minute isspresti.Mes.kur šian

dien bebūtume prisiglaudę ar 
kur į kokias ūkio mašinerijas 
įjungti ar dar beiešką mūsų 
svajonėms nutūpti kokio naujo 
aerodromo,-visi mes šias pro
blemas praktiškai ir asmeniš
kai išgyvename. Pamokslai čia 
nedaug ką padeda,jei jie aplin
kos sąlygų nepakeičia.Lemia pa
ts žmogaus būdas,jo dvasios sti
prumas ir lobingumas,pasiryži
mas likti tuo,kuo buvo ir yra, 
nežiūrint jokių aplinkybių.

O toksai lietuvis sjjpranta 
ir nepamiršta,kad Lietuva buvo 
ir liks tik viena.Jokio jos er
zaco, kad ir mažybine forma,be
veik neįmanoma niekur sukurti, 
arba tai būtų tik laikina sva
jonė.Ir todėl jo mintys nuolat 
grįžta į gimtinės namus,! tė
viškės sodybas,į lietuviškus 
miestus ir sodžius,kas visa su
daro fizinę ir moralinę mūsų 
tautos esenciją,pagrindą ir es
mę.Pavienis lietuvis galėjo bū
ti išdeportuotas ar nuo raudo
nojo tvano pabėgti.Bet tauta 
nebuvo išdeportuota ir ji visa 
negalėjo pabėgti.Ir tos namie 
likusios tautos atsparumas,jos 
kova ir pastangos išsilaikyti 
yra viso ko pagrindas ir bet 
kurios mūsų ateities svajonės 
realizavimosi laidas.

Esu linkęs manyti,kad daug
elis nuo savo žemės atsijusios 
druskos kristalėlių sutirpsta 
svetimose sriubose ar nepaste
bimai susimaišo svetimą Sacha
rą smėlynuose.Patvariausia tik 
f imtosios žemės druska, prie tos 

ėmės esanti.Todėl ją daugiau
sia tenka atsiminti,kovojančios 
mūsų tautos pulsą pergyventi, 
nes tai visuomet teiks mums jau
triausios paguodos ir neišse
miamo įkvėpimo.Išskyrus bolše
vikinį Rusijos kalėjimą,žmogus 
šiandien daug kur turi šiokių 
ar kitokią šansą surasti daug
maž kultūringą ar bent paken - 
Siamą gyvenimą.Bet tas lietu
vis, kurio žvilgsniai siekia to
liau už zoologinius horizontus, 
niekur nesuras kitos Lietuvos. 
Todėl mūsą emigracija,pasklai- 
džiusi brolius po plačiausius 
mėlynus pasviečius,tikrai grė
stų sutirpdinti daugelį mūsų 
žemės gerųjų druskų,jeigu ne
tektume saito su gimtinės že
me ir josios žmonėmis,pasili
kusiais tą žeme po kojomis per 
ugnį-vandenį išlaikyti ir mu
ms laisvą atkovoti.Dėl to,kad 
mes grįšime tik tada laisvon 
Tėvynėn,jeigu jie ten išlaikys.

į barzdą visam komitetui! Tegul būtų patys kia aš ir Daratėlė 
šoką ir maliavoją ir Slavą...-karščiavosi visas pasaulis pri

- Daratut! Tai juk išganimas ISakia u,a teis lai
kas, kad atsigrajisim visą pakomitečių siaura- 
keliams.Tegul dabar jie be musų pašoks kazoką, ( 
kukurazinės buizės prisipūtą.©..o..o..Mes ten 
Daratut, padarysim furorą J.. Tu gi pati matei, 
kad UNRRATos anglai,kaip musės limpa prie 
mūsų mergaičių...Jei netas...tai šiandien 
ar taip būtume gyveną...Bet už tai Anglijoj, 
Daratut.nebereikės tiek veltui prakaituoti i 
ir niekas mums šluotos į rankas nebebruks,- j 
Praksėda baigdama dažyti apatiną lūpą,dėstė 
Daratai viltingos ateities perspektyvas.

Abi papudravusios savo smailias nosytes, 
dar kartą atydžiai pažiūrėjo veidrodžio šu- 
kėn ir nukaukšėjo komis!jon.

Po trijų mėnesių Motiejus gavo iš Anglijos 
laišką.Rašo Praksėda;

"Brangusis Motiejėli!
Rašydama Tau šį laiškelį verkiau iš nuovar

gio, ilgesio ir pykčio.Tu neturi supratimo,ko-
> esame nelaimingos.Tur būt 

prieš mus!...Pakliuvom į tokią 
idiotišką ligoninę!įsivaizduok,mus pristatė 
nuo ryto iki vakaro grindis pucuoti ir ska
lauti, žiną i, tuos puodus...Ir tai kasdieną! 
Aš nesuprantu, kam tai reikalinga .Juk visi jie 
kaip pagaliai guli ir niekas tų grindą nepri
mina .Apie žmoniškesnio darbo suteikimą nė į 
kalbas nesi leidžia .Grįžti atgal, taip pat.ne- 
,leidžia.Kai vieną kartą matrona radusi po ki
limu šiukšlių,mane puolė,aš bandžiau nualpti.

Praksėda." 
Ištisą metą bėgyje ir nuo Praksėdos ir nuo 
Daratos,Motiejus gavo visą glėbį laiškų,kuri! 
galima sakyti, buvo rašyti ne rašalu, bet ne
išsemiamos tulžies skjrstimu.

Vieną šaltą žiemos priešpietį,Hundesbūdfis 
stovyklos komendantas,susikvietęs kultūros 
pakomitečio narius, posėdžiavo, kaip iškilmin
giau paminėti arte jaučią Tautos šventę. Jie vi
si buvo apsitutalioję baltiškais paltais ir 
karts nuo karto trynė suknebusius pirštus, 
nes dėl kuro stokos, jau ištisa savaitė teko 
dirbti nekūrentose patalpose.

Laike posėdžio atsidaro raštinės durys ir 
įšnara elegantiškai, pagal naujausią madą, pa
sipuošusios ir stipriai lelijavais dažais iš
teptomis lūpomis bei "išryškintomis" blaks
tienomis, dvi damos,kurių viena tarė!
- Good morning s ir s!-Komendantą s susijaudi
nąs pašoko ir pagarbiai nusilenkdamas darnom 
kaip*bemokėdamas,angliškai atsakė!
- Good morning Ladys!-ir tuo pačiu momentu 
kreipėsi į posėdyje buvusį anglų kalbos mot 
to ją,-gimnazijos direktorių, kad jis pasikal
bėtų su netikėtomis viešniomis angliškai ap! 
reikalą, tuo pačiu metu, damoms, be žodžių, pas: 
lė savo ir artimiausio kaimyno kėdę.

Anglų kalbos mokytojui besiruošiant sufo- 
muoti elegantiškesnį sakinį, padėtį palehgvi- 
viena iš damų,pareikšdama lietuviškai!
- Mes,matot, iš Anglijos.
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COVENTRY KRONIKA
1. Lietuvių yra apie 100.Ke
lios lietuvaitės dirba vietos 
ligoninė j e, keletas vyrų užim
ti vietiniuose hosteliuose, ku 
rių Šia yra keliolika,© visi 
kiti turi darbų Cgurtauld* s 
b-vės f a birikuose. Čia Jų yra 
trejetas.

Veikia L.Sąjungos skyrius. 
Narių turi virš 70.Kiti dėl 
neaiškių sumetimų priklausy
ti nenori.Koki tie sumetimai. 
Vieni sako, kad taupumo dėliai, 
kiti sako, kad bendrai dėl sto 
kos tautinio susipratimo .Gal 
ir taip.Tik stebina visus.kad 

tarpe šių yra ir daktarų 
ir agronomų ir inžinierių.Kad 
"šančiškis" nepriklauso-sup- 
rantama.tam Jis ir augo Šan
čiuose, bet kad tokie neprikišu 
30 S-gai tai yra kaž kas nenor

2. Vietinis skyrius vasario m. 
14 d.surengė 'Vasario’16 ’’ mi
nė j imą .Minėj ima s susidėjo iš 
trijų dalių-9 vai.pamaldos, 14 
vai.minė j ima s lietuviams,© 16 
val.minė Jimas su svečiais i 
anglais, estais, latviais, len
kais ir uktainiečiais.Anglų 
Hlyvavo per 250.MinėJimas 
I •sėjo gražiai ir Įspūdingai. 
Į'.rmiausiai įvyko Akademija su 
technikos college’© prof.Ste
venson paskaita apie Lietuvą 
r syeikinimo kalbomis.Svei

kino. Couętauld»s b-vės direk 
torius,Darbo M—Jos atstovas, 
ffostelio Direktorius, tautų 
atstovai ir p.Varkala iš Lon
dono.

Antra dalis-koncertas,kurį 
pradėjo prologu "Yra šalis" 
p.p.Dikiniai ir Kazlauskas. 
Keitėsi tautiniai šokiai, ku
riuos vykusiai.paruošė p.Dar
gia su choraisJmoterų, vyrų 
ir mišrus,kuriems dirigavo p. 
Džekčiorius.

Epilogas tų pačių ir himnai 
Sekė parodos atidarymas ir 

apžiūrėjimas.
Tai buvo anglų supažinimas 

su Lietuva,Jos istorija ir su 
dabartine padėtimi, ir dainos, 
ir šokiai,ir liaudies meno

"Dabar mes Jus pradedam 
'ažinti kaipo žmones "-dėkojo 
;si sveikindami anglai.Atvi- 
ai prisipažino,kad Jie eida- 
i nesitikėjo to visko ir gal 
ėjosi,kad taip greit tas vis 
as baigėsi,nors užtruko ligi 
vai.

J Skyriaus viduje įsisteigė 
leno kolektyvas; šokia i, choras
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ir dailus žodis,kuris pasiry
žus kultivuoti lietuvišką me
ną ir tinkamai Jį reprezentųo 
t i kitataučių tarpe .Vadovauja 
p.Vaišvila.
42 Skyrius pasiryžus steigti 
Savišalpos Dr-ją.Išrinkto ji 
tuo reikalu komisija su p.Gu
revičiumi priešaky įstatus 
Jau paruošė ir Verbų sekma
dienį įvyksta steigiamasis 
|ios draugijos susirinkimas.
51 draugija bus autonominis 
L.S.vienetas,ir jai tegalė s 
priklausyti tik S-gos nariai.
52 Skyrius nutarė organizuotai 
šelpti dar tebesančius Vokie
tijoj ir sunkioj būklėj tautie 
čius.Tam reikalui išrinko komi 
siją,kuriai vadovauja p.Vaičių 
lis.

Pirmon eilėn numatyta pagel 
bėti Pinnebergo studentams.
&) Tamprūs ryšiai L.S-gos sky
riaus yra užmegsti su vietinė 
mis katalikiškomis organizaci 
Jomis.

Vasario m.pradžioje buvo 
bendra jų šventė,kurios progra
moje dalyvavo ir lietuviai su 
šokiais ir kvartetu.

Bendromis pastangomis su
organizuotas angliškų šeimų 
lankymąs.Lietuvių atsirado 
20 asmenų,kurie reguliariai 
pasiryžę vizituoti laisvalai
kiais anglų šeimas.

Nauda pramatoma abipusė!, 
anglai bus supažindinti sui Lie 
tuva ir Jos reikalais,taip pat 
praktiškai patirs apie bolše
vikų tikrovę, gi lietuviai susi 
pažins su anglų gyvenimu, jų 
papročiais ir bus proga prak
tikuoti anglų kalbą.

Iš anglų pusės daug šir
dies įdeda į bendrų santykių 
mezgimą ir Jų palaikymą vieti 
nės parapijos klebonas W.GAR- 
DNER ir Jau minėtas prof.V-'. 
Stevenson.
72 Dauguma lietuvių gyvena 
hosteliuose.Kelios šeimos gy
vena ir privačiai.Nors butelį 
gauti yra labai sunku.

Paskutiniu laiku,tie kurie 
turėjo privačius butus,sušilau 
kė iš Vokietijos ir savo šei
mų.
82 Courtauld’s b-vės direkcija 
po "vasario 16" minėjimo pasi
ryžo arčiau sueiti į santykius 
ne tik su lietuviais,bet ir su 
visomis kitomis tautomis, susi 
pažinti su Jų vargais,truku
mais ir ateiti pagalbon kiek 
tai nuo jų priklausys.Kovo m. 
5 d.toks susitikimas formoje 
konferencijos ir yvyko.Pasida 
linta savo rūpesčiais,nedatek 
liais .

Lietuvių atstovų iškelti

1948.III.26.

Bossnet sako,jog "būdingiau 
sias Bažnyčios bruožas,aiškiau 
šiai iškeltas šv.Rašte,yra jos 
amžina jaunystė ir tai,kad nuo 
lat yra nauja.Kristaus Bažny
čia nuolat yra nauja,nes nuo
lat nauja yra Dvasia, kuri ją 
gaivina."

Šiuo metu Bažnyčia kartu su 
mumis švenčia didžiąją Kris
taus Prisikėlimo šventą.Pri- 
sikėlimas kalba apie kovingą 
dvasinį gyvenimą,apie nuolat! 
nes pastangas kelti širdis au 
kštyn.Ypač šiuo metu Prisikė
limo šventės byloja mums apie 
tiesos prisikėlimą,apie paverg 
tų tautų prisikėlimą iš sun
kaus letargo.

Mus, katalikus, laukia kova! 
sunki,dvasinė kova,siekiant 
galutinės dvasinės pergalės. 
Tokiu metu prisimintini.ugnin 
gi kard.Newmano žodžiai J

- Taip,mano broliai,jeigu 
tokia yra Dievo valia,mūsų 

ir kultūrinio darbo stabdžiai. 
Pirmon eilėn tai patalpų sto
ka repeticijomis,bendrai susi 
ėjimams ir t.t.

Pasėkoj to,jau yra gautos 
patalpos šiems reikalams.Vie
na kliūtis atkris.

Sekantis toks susitikimas 
numatytas balandžio m.2 d. 
9i Kovo m.7 d.įvyko vietinio 
L.S.Skyriaus susirinkamas su 
Dr.Leimono paskaita "Sv.Kazi
miera s" .
Bu»o perskaityta Savišalpos 
dr.įstatų projektas,išklausyta 
valdybos ir komisijų praneši
mai.
102 Vietinėj spaudoj lietuvių 
reikalai nuolat paminimi.Bu
vo gražiai paminėtas ir "va
sario 16” minėjimas.

Bet nepraleidžia paminėti 
ir visokių istoriJėlių.Lietu
vis Norkus,išvakarėse,atrodo, 
būdamas įsigėręs susipešė su 
hostelio administracija ir 
buvo gerai apkultas.Buvo teis 
mas ir Norkus dalyvavo kaipo 
liudininkas .Spauda ir Šio 
mažo skandaliuko reikalui paš 
ventė tiek pat vietos,kiek ir 
visam "Vasario 16” minė jimui 
ir užvardino "Lietuvis sužeis 
tas Hostely".

Kas kaip išmanom ir suge
bam taip keliam Lietuvos var
dą.

J.M.Go jus.

ūar ne vėlu!
Užsiprenumeruoti "Brit.Lietuvį"

tarpe atsiras ne tik Išpažin
tojai ir Daktarai,bet taipgi 
Kankiniai, kad vėl šią žemą 
paaukotų Dievui.Nežinome,kas 
mūsų laukia,iki bus pasiekta 
triumfo diena...

- Esame šaukiami didingam 
ir džiugiam darbui.Jeigu nori 
me išlikti dabarties nelaimė
se, turime eiti į priekį, nuo
lat į priekį.Sensta pasaulis! 
bažnyčia nuolat yra Jauna...

Kristaus Prisikėlimas nuga 
Įėjo mirti- ne tik fyzinę,bet 
ypač dvasinę.Dvasia gi nemari. 
Ji amžinai ilgisi nenykstan
čių vertybių.Mes veržėmės ir 
tebesiveržiame į jas,nes no
rime gyventi kaip nemirštanti 
tauta.

Nebijokime,Kristus nugalė 
Jo mirtį ir pasaulį.Ir iš šių 
dienų kateklizmo išves tik
tai Kristus.

K. J.K.

IŠ MŪSŲ JŪRININKŲ VEIKLOS
Lietuvių Jūrininkų Sąjunga užs
ienyje vis labiau plečia savo 
veiklą.Jos centras yra Vokieti
joje, Flensburge. Šiuo metu Sąjun
ga yra Įsisteigusi savo skyrių 
Anglijoje.Jam vadovauja S-gos 
Centro patvirtinti įgaliotiniai 
p.A.Vagusevičius ir p.A.Keblys. 
Skyrius turi tikslą suverbuoti 
į Sąjungą narius,visus lietuvius 
jūrininkus,esančius Anglijoje. 
Šiuo metu Sąjungos Centras daro 
žygius paimti savo žinion kai 
kuriuos užsieniuose esančius 
lietuviškus laivus.Kokie bus 
rezultatai pasakyti sunku,bet 
daromos pastangos yra tikrai 
vertos paramos.

Registracija susidomėję jū- 
rininkai-lietuviai prašomi pra
nešti savo adresus aukščiau pa
minėtiems įgaliotiniams,adresu! 
Boston Rd.Hostel,Sleaford,Lines.

Nauji transportai iš Vokietijos 
DP stovyklų paskutinėmis die
nomis atvežė, tarp kitų, lietuv
ius!
Kovo 15 d................................. 12 vyrų
Kovo 17 d............. 3 vyrai

, 1 moteris
Kovo 19 d................................. 66 vyrai

12 moterų
Kovo 21 d............. 3 vyrai

33 moterys 
8 šeimos

entandui, tarytam,akmuo nuo širdies nusiri
tai dama prakalbėjo 11etuviškai,tad jis 
malonia veido išraiška tarė!
su sužavėtas malonių viešnių vizitu ir 
minga s būčiau sužinoti, kuom galėčiau mie- 
poniom būti naudingas.

atote. Tamsta, prieš metus laiko mes čia,- 
je camp livinome ir dabar,kol mes turėsim 
artą Kanadon norėtume žinoti kokį tamsta 
s duosite ruumą.Kadangi nenorime tamstos 
ai apsunkinti,tai "rather short"! "roomas" 
i būti vienas mums abiems,"but” turi būti 
centraliniu "fajeringu",vonia ir kitais 
ogumais...
leiskit, aš suprantu, kad tamstos čia gyve- 
;e prieš metus. .Atleiskit, gal leisit suži- 
;i jūsų pavardes.Matot, per tą iaikotarpį 
ko oasikeitimas žmonių ir mes čia visi 
iji...
Ano pavardė,-Prakais Rougal.o mano kolege- 
■othy Shmaizmis.
ūs.tur būt,ankščiau dirbote UNRRA’os štabe 
i no,mes dirbom kultūros sub-cpnmlttee,- 
ice, song and soon!
) tai didelis siurpryzas! Mes kaip tik čia 
sprendžiame įvairius kultūros klausimus, 
įjo pakomitečio sąstate.Kaip malonu matyti 
ms narius!
Tuo tarpu į raštinę įėjo,odine skranda ap
vilkęs, šoferis Motiejus ir komendantui pra- 
Sė.kad Jį tuojau nori matyti IRO atstovas, 
LCS’o būstinėje.Pamėčiusios Motiejų abi 
jšnios į Jį atsisuko.
),šimts velAių,ką gi aš matau! Tai sveikos 
ihurkosl-ir savo letena ėmė kratyti vieš- 
1,raudonai lakuotus pirštukus,© su kita 
ištaka vienai ir kitai paplojo per minkšti- 
,nuo galvos iki kojų akimis matuodamas,gė

rėjosi, -Na-gi judvi atrodot,kaip tikros,bra, 
princesės!...0 savo laiškuose man lozovių gie
dojote ir man arabus pūtėt...Ehe,brač 1 Na, 
tai šiandieną turime atšvęsti tokią auksinę 
progą!Tai užsukit pavakaryje...Aš labai atsi
prašau, pone komendante,tai senos mano prie- 
telkos.Aš jau bėgu..Pala ūksiu tamstos mašin
oje,-Motiejus, pridėjęs plaštaką prie savo 
lakūniškos kepurės.kariškai atsisveikino ir 
dingo už durų.

Motiejui isė Jus, kokią minutę viešpatavo 
pritrenkianti tyla,ir bet kuris posėdinin- 
kas bevelijo geriau prasmegti su visomis grin
dimis į kopūstų rūsį,negu prakalbėti.

Pagaliau,kva Įlos situacijos pritrenktas 
komendantą s,pa sikeitusią veido išraiška,tarė! 
-Aš labai atsiprašau,gerbiamos tautietė s,kad 
turiu skubėti tarnybiniais reikalais.Gal ma
lonėsit užeiti lytoj iš ryto.
- Very sorri.pons komendante,Juk mes gatvėje 
nenakvosim,prašome reikalą sptvarkyti šian
dieną.-įsi drąsinus i prašneko dama iš Londono- 
skalbėja Darata,
-Dovanokit,panelė s,-įsiterpė gimnazijos di
rektorius , -ar tamstoms neteko, kartais, gyven
ti ir Narstbecko stovykloje.
-O kaip gi,gyvenome,labai buvo linksma sto
vykla .. .-čiauškėjo Praksėda, ©Darata jai, kaž
kodėl, kumštei ė jo pašonėn.
-Tai ar„nebūsit kartais panelė Raugalaitė su 
panele Šmaižmyte.
- Yes.oar ponas ten taip pat gyvenot.kad mus 
pažįstat.-pasiteiravo Darata.
-Taip, aš buvau anglų kalbos mokyto j u. .Argi 
nepamena t, kai man teko būti vertėju jūsų by
loje pas UNRRA’os direktorių dėl tų skalbinių
- Aha...tai..tai mes netrukdysime...mes ge
riau jau rytoj užeisim..Tai sudievl-ir abi 

damos iš raštinės iškaukšėjo.
Viskas ir visiems tapo aišku.Posėdis buvo 

atidėtas,© komendantas išėjo prie mašinos,ku
rioje laukė Motiejus...

Sekančią dieną komendantąs,nekūrentame sa
vo kabinete,išliejo daug prakaito,kol DPACS’o 
vadovybę įtikino,kad atvykusios iš Anglijos 
damos-"girls" kambarys su reikalaujamais pa
togumais nebūtinas ir kad stovyklos kapelioną 
dėliai to iškraustyti netik nėra pagrindo,bet 
ir nėra kur.

Dvien savaitėm praslinkus,pirmojo bloko 
seniūnas,Praksėdai ir Daratai įteikė tokio 
turinio DPACS’o raštą!

"Tamstai pranešama,kad mūsų instituci
jos screningo komisija nerado galimu ateičiai 
tamstą laikyti šios organizacijos globoje ir 
todėl nuo šio rašto įteikimo dienos,tamsta 
nustoji DP statuso,tuo pačiu lieki priklau
soma vokiečių ūkiui."

Akyvaiždoje įvykusios neabejotinos šuny
bės ir Praksėda ir Darata galutinai įsitiki
no, kad prieš jas tikrai yra nusistatęs jau 
visas biaurusis žmonių pasaulis,išskyrus tik 
išradingąjį Motiejų,kuris jas karštai globo
jo ir šviesino Jų tolimesnės egzistencijos 
viltis,su malonaus tembro baritonu.

Dar praėjo viena tamsiai apmaudinga sa
vaitė.Vieną vėlų vakarą,pasibeldė į exdipiu- 
kių duris bloko seniūnas ir įteike dvi atvi
rutes, kuriose buvo kvietimas prisistatyti 
Arbeitsamtui Hanoveryje,Freiheitsstrasse 13.

Motiejus pasikrapštęs pakaušį ir rąžyda
masis, pro žiovulį,reziumavo linksmos istori
jos liūdną pabaigą....
- Ar aš nesakiau jum, bachurkos.kad aukščiau 
bambos neiššoksll....

3



4 1948. III. 26

INIOS
(B ATĖNAI,Graik^ užs.reik.iain. 
Tsaldaris pranešė,kad Graikija 
veda derybas su Italija dėl 
draugiškumo sutarties.Tokią 
pat sutarti, Graikija netrukus 
pasirašysianti su Turkija.
• 3T0KH0LAMS.Švedija didina 

50 savo oro pa jėgas, padidina 
gynybos praiK>ną ir modernizuo
ja vidaus gvardiją.

Tuo laiku,kai Suomių Dele
gacija deryboms su Rusija at
vyko į Maskvą,pabėgėlių skai
čius iš Suomijos į Švediją 
nuolat didėja.Kas naktį rube- 
žių pereina apie 50 suomių. 
& LONDONAS. Jugoslavija įtei
kė protesto notas visoms trims 
valstybėms! Amerikai, D.Britani 
jai ir Prancūzijai, del nusis
tatymo grąžinti Italijai Tries 
tą.

VAŠINGTONAS.Rusų praneši
mas, kad Rusijoje yra baigta 
demobilizacija,JAV-bių sluogs 
niuose buvo apibrėžtas kaipo 
pastangos suklaidinti pasau- 
lį.Gynybos Sekr.P.Forrestal 
pasakė Senato Ginkluotų Pajė
gų Komitete,kad Rusija turi 
virš 100 divizi jų, gerai apmo
kytų kovai.

BERLINAS. Kovo 20 dieną So
vietų armijos vadas Vokietijoje 
marš.Sokolovskis sušaukė Alian- 
tų Kontrolės Komisijos posėdį, 
kuriame po dviejų valandų bergž 
džių ginčų,marš.Sokolovskis i^ 
traukė mašinėle rašytą pareiš
kimą ir greit jį perskaitė . 
Kaltindamas Vakarų Valstybes 
dėl trijų valstybių konferen
cijos Londone;, "savo veiksmais 
Vakarų Valstybės įrodė, kad jos 
sulaužė Vokietijos kontrolės 
sutartį ir tuo būdu patvirtino 
kad Kontrolės Komisija kaipo 
keturšalis organas,daugiau ne
beegzistuoja” .Pareiškus, kad jis 
nematąs tikslo'tolia u t^sti 
šio posėdžio,marš.Sokolovskis 
surinko savo popierius ir kar
tu su savo delegacija apleido 
salą.

Po šio posėdžio Kontrolės 
Komisijos likimas pasidarė la
bai miglotas.
Q ROMA.Prancūzi ja ir Italija 

pasirašė ekonominės unijos su
tartį, Turino mieste.

VAŠINGTONAS.Valstybės sekre
torius P.Marshall, kalbėdamas 
Senato ginkluotų pajėgų komite 
te pora valandų po Trumano kai 
bos,pasakė ,kad konfliktas su 
Rusija yra galimas.Tai yra prie 
žastimi,kodėl privaloma karo 
tarnyba ir visuotinus karinis 
apmokymas yra reikalingi .J.A. V. 
ambasadorius Maskiop P.Bedell 
Smith ragino,kad kongresas 
įvestų karinį apmokymą, nes tai 
būsianti vienintėlė kalba,kurią 
suprasią Maskvoje.
& NE"r-Y0RKMS. Saugumo Taryba 
devyniais balsais prieš du 
/Rusija ir Ukraina/ nutarė iš
klausyti Čilės skundą, kad per
versmas Čekoslovakijoje buvo 
vairuojamas iš Rusijos.
4) ATĖNAI. Graikų vyriausybė 
paskelbė įsakymą apie civili
ną mobilizaciją.

LONDONAS. Užs.reik.min.pa- 
sekretorius P.C.P.Mayhew,atsaky 
damas į Parį.atstovo ma j.Beamish 
paklausimą,pasakė, kad Balkanų 
tyrinėjimo komisija ir specia
lus Balkanų komitetas nustatė, 
kad Bulgari ja,Jugoslav!ja ir 
Albanija teikė pagelbą sukilė
liu pajėgoms Graikijoje.
• TRIESTAS. Britų vyr.būsti
nė paskelbė,kad keturi Britų 
kareiviai prieš dvi savaites 
prapuolė laisvosios teritorijos 
Jugoslavų zonoje.Apie juos lig 
šiol nieko negirdėti.
gfe ATĖNAI. į sostiną buvo sku 
olai sušaukti Graikijos divi
zijų vadai,ryšium su pablogė - 
jusia saugumo padėtimi viduri
nėje ir pietų Graikijoje.Pasi
tarime dalyvavo taip pat Ameri 
kos misijos vadas gen.van Fleet 
ir Britų karinės misijos atsto 
va i .

Gautomis žiniomis,prie šiau

rėš rubežiaus yra sukoncentruo 
ta apie 30000 "internacionali
nės Brigados" karių.Jie stovi 
Jugoslav!joje,Bulgari joje ir 
Albanijos ir yra gerai gink
luoti.
A STOKHOLMAS. Latvijos socia
listų lyderis ir buv.Latvijos 
Seimo pirmininkas Bruno Kal- 
ninš pranešė Europos Socialis
tų Sąjungos Laikinam Biurui, 
kuris yra įsteigtas Paryžiuje, 
kad jis yra Esti jos,Latvi jos 
ir Lietuvos socialistinių par 
ti jų atstovų įgaliotas vesti 
derybas del tų kraštų socia
listų partijų įstojimo^. Eu
ropos Socialistų Sąjungą. 
Q VIENA. Vienoje nesiliauja 
austrų ir svetimšalių pagro
bimai. Pastaruoju laiku pra
nešama apie politinio vei
kėjo Rusų sektoriuje P.Hur- 
bert Dollberger pagrobimą.
O MASKVA .Rusi ja pasirašė 
20 čiai metų draugiškumo ben 
dradarbiavimo ir savitarpiftės 
pagelbos sutartį su Bulgari
ja- 
^STOKHOLMAS. Švedi jos,Norve

gijos ir Danijos ministerial 
pirmininkai susirinką StiikhoL 
me ir apsvarstą jų kraštų pa
dėtį, paskelbė, kad kova su ko
munizmu jų kraštuose bus veda 
ma demokratinėmis priemonėmis.

Skandinavija nebėra atskir
ta sala.Jos ekonominis gerbū - 
vis priklauso nuo įvykių Euro
poje, ir todėl,yra visai natū
ralų, kad Skandinavijos kraš
tai nuoširdžiai renka Pary
žiaus konferencijos darbus Eu
ropos ūkiniam atstatymui.

Kiekvienas darbininkas šiau 
rėš kraštuose žino,kad komunis 
tų diktatūroje darbininkai nūs 
toja savo laisvės.Jie žino,kad 
komunistai sudaro rimtą pavo
jų laisvei ir taikai.Skandina
vijos kraštai pasirenka laisvą 
ir jei bus reikalas,tie kraš
tai gins savo nepriklausomybą 
ir laisvą.
• PARYŽIUS_ Prancūzų val

džios organai ištrėmė 10 rusų, 
kurie su prof.D.Odinec prie
šaky sukūrė slaptą Sovie’tų 
čiliečių sąjungą.

LONDONAS.Britanijos komu
nistų laikraščio "Daily ..orker" 
»ef aktorius P.Douglas A.Hyde 
atsistatydino iš redaktoriaus 
pareigų ir išėjo iš komunistų 
partijos,nes yra nusivylus 
pastarųjų laikų komunistų veik 
la.P.Hyde ruošiasi pereiti į 
R.Ka talaikų tikėjimą.

VIENA.Nuo politinės krizės 
Čekoslovakijoje pradžios,čekų 
5000 politinių pabėgėlių atvy
ko į Austriją ir tūkstantis į 
amerikiečių zoną Vokietijoje.

PARYŽIUS. 16-kos valstybių 
konferencija Marshallio planui 
svarstyti, išrinko visų dalyvau
jančių kraštų atstovų komisiją 
kurios uždavinys yra; paruošti 
sekančios plenarinės sesijos po 
sėdžiu! Europos ekonominio ats 
ta tymo nuolatinio štabo veiklos 
ploną ir paruošti daugiašalio 
susitarimo tarp 16 kraštų pro
jektą, kuris rištų tuos kraštus 
ūkiniame bendradarbiavime.Vokie 
tijos vakarų zonos atstatymo 
plane dalyvaus.Portugal!jos ats 
tovas siūlė pakviesti Ispaniją 
dalyvauti Europos atstatymo pla 
ne.
Apsivalymas nuo komunistų

Britanijoje.

D.Britanija ėmėsi labai ne
paprasto žygio taikos metu. 
Vyriausybė paskelbė,kad visi 
komunistai ar jų bendramin
čiai, kurie yra valstybės tarny 
boję ir turi priėjimą prie 
reikalų,surištų su valstybės 
saugumu,bus iš pareigų atleis 
ti.Tai buvo padaryta vienoje 
iš demokratiškiausių pasaulio 
valstybių,kur iki šiol baudi
mas žmogaus,del jo politinių 
pažiūrų buvo nežinomas daly- 
kas.Mr.Attlee paaiškino,kad ko 
munistai yra svetimos valsty
bės agentai ir valstybės sau
gumo paslaptys tokiems žmo
nėms negali būti patikimos, 
nes jie tas paslantis perduos 
svetimai valstybei.Aišku juk, 
negali būti leista naudotis 
politine laisve tokiems asmei 
nims,kurie yra prisieką tą 
laisvą panaikinti,kai tik jie 
gaus jėgą į savo rankas.

FOtM AC UOS
Lietuvos Pasiuntinybė Londone ( 17,Essez Villas,London.U.8.) 
pakartotinai prašo visų D,Britanijoj gyvenančių ir naujai 
atvykstančių iš DP stovyklų Vokieti joje,ar iš kitur,lietu
vių, nepamiršti pranešti savo adresus Pasiuntinybei,-jos kar
to teka i. Taip gi prašomi visi,kurie yra pakeltą savo gyvenamą 
vietą,pranešti naują adresą.

Tautieti,nepamiršk sušelpti mūsų mažuosius tebevargstančius 
DP stovyklose Vokietijoje.Jau pats laikas prisiųsti aukas- 
saldumynus į surinkimo vi etą-Sąjungos Centrą!

Specialiai tam tikslui su
šauktoje Kongreso sesijoje 
Prezidentas Trumanas pasakė 
kalbąkuri laikoma svarbiau
sia jo kalba karui pasibaigus. 
Toje kalboje jis netušuodamas 
apkaltino Sovietų Rusiją už 
dabartiną pavojingą padėtį 
Europoje ir pareikalavo JAV 
Kongresą neatidėliojant imtis 
žygių, kurie yra būtini,kad 
sustiprinti.Amerikos nacionali 
nes pajėgas^ 
1/ Greitai baigti svarstymą 
Europos Atsistatymo Programos 
/Marshallio Planas/,

2/ Išleisti visuotino karinio 
apmokymo įstatymą,pagal kurį 
būtų paruošta pakankamai re
zervų J__V karinėms pajėgoms ir 
3/ Laikiną įgyvendinimą rinkti 
nių naujokų ėmimo įstatymo,pa 
gal kurį Amerikos karinės pa
jėgos būtų tuojau padidintos.

Itezidentas Trumanas pa
žymėjo, kad diplomatinė veik
la be militarinių pajėgų 
šiuo metu yra nereikšminga,ir 
kad JAV turi didelą atsakomybę 
padėti tautoms Europoje išlai
kyti laisvą ir nepriklausomybę, 
į ką kėsinasi komunistai.

Tas nelaimingas kraštas da 
bar dar į didesną bėdą įpuolė 
Paaiškėjus,kad padalinimas be 
jėgos vartojimo yra negalimas, 
ir D.Britanijai atsisakius pa 
dalinimą įvykdyti,Jungtinės 
Amerikos valstybės pakeitė sa 
vo politiką ir pareiškė, kad 
jos atsiima savo pritarimą pa 
dalinimui ir siūlo laikiną 
mandatiną valdymo formą.Rusi ja 
tuojau apkaltino JAV už paža
dų laužymą,gi Prancūzija ir Ki 
nija,atrodo,Amerikos pasiūlymą 
priėmė gana palankiai.Kas tu
rėtų būti mandatine valstybe, 
Britanijai pasitraukus,dabar

dar neaišku.Saugumo Taryba tą 
klausimą svarsto,bet jo galuti 
nam išsprendimui reikės sušauk 
ti nepaprastą JT sesi ją.Laiko 
tačiau yra maža,nes Britą i 
yra nusistatą savo mandatą baig 
ti gegužės m.15 d.

Paskutinis Merikos pasiūlyk 
mas labai įpykino žydus, ir pa
reiškė , kad jie jokiu būdu ne 
atsisakjrs nuo savo reikalavimo 
įsteigti žydų valstybą Palesti 
noje ir už tai kovos .Jie jau 
turėjo Palestinoje sudarą 
provizorinius valdymo organus? 
ir turi geroką skaičių gink
luotų žmonių.

JAV Karo Minister! 
pareiškė, kad tuojau 
reikia mažiausia da 
400.000 naujų karių 
Esamos pajėgos būtų 
nepakankamos karo s 
Rusija atvėju.Pažyra 
tina,kad dabar JAV, 
laiko po ginklu 
1.700.000 vyrų.

Stalinas Molotovai*. 
"Na,kurią dabar pa- 
spa usime knopkutą 
krašto "išlaisvini
mui ir tikros demo-( 
kratijos įvedimui”

Londono lietuvių kolonijos 
CHORAS,

š/m. kovo 29 d. Lietuvių įdubo 
Salėje rengia

T^DRGl/ČIU TS&L-ILJ, 
Program© j e-va i di nima s,gra žia u- 
sio margučio premijavimas,lai
mės šulnys ir kit.

Pradžia 4,3o vai.p.p. 
Bilietai iš anksto gaunami pas 
choristus, jų kaina 2 šil,6 pen.

PIRMĄ VELYKŲ DIENĄ, 
Lietuvių Sporto ir Socialinia
me Klube,345,Victoria Park Rd. 
London E.9 yra rengiami

ŠOKIAI 
su žaidimais ir dovanomis. 
Pradžia 19, 3o vai, pabaiga 24v. 

įėjimas- 2/6
gcng=JE=i ■ ,FJ~sssgsgaasasa ■ ‘■J—- ^..x^rr'i 
"MINTIS",laikraštis lietuvių 
bendruomenei.Visuomet aktualus 
ir įdomus.

PRENUMERUOKITE "MINTį"
Ji lankys tris kartus per savai- 
tą •Prenumeratos kaina; 1 mėn.
3 šll. 3 mėn-9 šil.

Užsakymus priima atstovas-įga- 
liotinis;

F .Neveravičįus,
13, College St. 

Leicester.

Keliose anglų šeimose reikalingos 
namų ruošos darbininkės.Dėl sąly
gų kreiptis į DB Liet.S-gos Centrą

Aukštos klasės Londono 
ir Kontinento siuvėjai turi 
didelį pasirinkimą geriausio: 
kokybės medžiagų.

Rūbai pasiuvami pagal pa
geidaujamą stilių!

Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių laikotarpyje.

Maurice,
9,Burton St.

Nottingham. (Telef.Nottingha: 
40832 )

arba .
12, New land, Lincoln.

(Telef.Lincoln 10949)

LtETUV/S
LAIUMM/WAJ 

^.TAMOŠIŪNAS 
Al Falcon BUILDINGS, 

Old Bethnal Gtfeen Re/., 
LONDON^.Z.

greitai ir prieinamo
ji j kainomis Taiso 

laikrodžius
Tofictu gcjvenanfirji faikro- 
dxicLS gali siąsfi registruo- 

fa raišku.
PAQDUODAM! NAUJ/LNUPO- 

DŽIAl

Produced for tne Lithuanian Association in Great Britain by Wardland Limited, London, S.E. 15.
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