1

Didž. Britą n įsos Lietuviu Savaitraštis
LEIDŽIA D.B.LIETUVIU SĄJUNGA* REDAGUO
3R REDAKCINE KOLEGŲ A * VYR. RED AK
TORIUS A.3 KAULEN AS* REDAKCIJOS AD
R ESĄS: 5 MARLBOROUGH GRTE STABLES,
LANCASTER GATE, LONDON, W. O.*TĘLEE
AMBASADOJ? 6195* PRENUME RATA : 3 MEN0 SIL* CMĖN-7ŠIL.* 12 MEN-12, ŠILINGU*
SKELBIMAI- PAOIEŠKODIMAI-EILUTĖ 6 PENAI*
ATS.No KAINA 6 p.

1948.oalandžio.2-

14(36)

II metai

Velykinė pertrauka politinės
veiklos žaidime duoda progos
mesti žvilgsnį į didžiųjų val
stybių santykius, išvadoje nau
jos persiorientavimo politikos
vakaruose. Vakarų Demokratijos
gerai prisimindamos nacinės Vo
kietijos elgesį ir nuolaidžios
politikos naciams pasėkas,dabar
jau, atrodo, kad jos yra paiiryžusios antrą kartą tokios klai
dos nebepakartoti.
Po iširimo Londono konferen
cijos Vokietijos klausimu,Vaka
rai iš pagrindų pakeitė savo politikąBusijos atžvilgiu,ta pras
me, kad daugiau nuolaidų Rusijai
nebenumatoma duoti ir daromos
pastangos ir reikiami pasirengi
mai bei žygiai jos ekspansijai
sustabdyti,pirmoje eilėje paro
dyti Rusijai,kad Vakarai turi
pakankamai ginklo priemonių-ir
ryžto tam nuolatiniam jos slin
kimui į vakarus pasakyti galu
tinai ir ryžtingai-Nel Manoma,
kad Stalinas,būdamas realistas,
liks kur kas sukalbamesnis, kai
derybų metu bus vartojami argu
mentų vietoje ginklai ir divi
zijos, o ne demokratiški princizijos.o
pai,žmoniškumas,laisvės ir panašios sąvokos.
Kas privertė Vakarus pake! s ti savo politinę liniją taip radikaliai ir per tokį trumpą lai
ką. Atsakymo reikia ieškoti Kre
mliaus vedamoje politikoje. Pa
sidarė aišku, kad kuo daugiau
nuolaidų duosi,tuo jų daugiau
Kremlius reikalaus ir,kad
jo
galutinis tikslas yra pavergti
visą Europą,© eventualiai ir vi
są pasaulį.
Kaip ankščiau mažai kas krei
pė dėmesio į Hitlerio "Mein Kampf”,kol pasidarė per vėju,taip
\ ir iki šiol norėta ignoruoti Ma
rkso, Lenino, Stalino ir kitų raš
tai, kurie buvo manyta yra pase
nę ir be vertės. Sovietų Rusijos
pokarinė veikla kuo ryškiausiai
parodė,kad tie raštai ir šian
dien tebėra komuniszmo evengelija,ir Vakarai buvo priversti iš
kasti tuos raštus iš rūsių ir
juos atsidėjus perskaityti.
Jie pamatė,kad ne tik komuni
stai, bet ir kiti gali daug ko
iš tų raštų pasimokyti.Akyvaiždoje viso to,reikėjo noromis neno
romis prieiti prie išvados,kad
jei Vakarai ir toliau ves nuolai
džią politiką Rusijos atžvilgiu,
karas bus neišvengiamas,o dary
dami nuolaidas,jie tik sustiprins
Rusiją ir patys atsidurtų labai
nepalankiose aplinkybėse galimo
karo atvėju. Todėl ir atėjo lai
kas, kol dar nevėlu,užkirsti ke
lią tolimesniam Sovietų Rusijos
plėtimuisi ir stiprėjimui

Tuo pačiu Vakarų Demokratijc
pradėjo stiprinti savo militarines ir ekonomines pozicijas,duo
dant suprasti Rusi jai,kad tos
pajėgos galės būti pavartotos,
jei Sovietai nesustabdys savo
agresijos. Visa tai rodo aiškų
ruošimąsi karo galimumui,tačiau
visa tai,atrodo,turi dar ir ki
tokių uždavinių. Manoma,kad So
vietų Rusija,turėdama reikalą
su galingu oponentu,kuris yra
pasiryžus reikalui esant ir iki
ginkluoto konflikto eiti,pasi
darys sukalbamesnė ir sutiks pa
daryti susitarimą. Jei gi Krem
lius su tuo sutiktų ir atsisaky
tų nuo bet kokių tolimesnių rei

kalavimų,tada Rytų Europa,grei
čiausia, būtų palaidota,nes yra
daug baimės, kad Vakarai gali at
sisakyti nuo Rytų Europos,jei
Sovietų Rusija sutiktų padary
ti su Vakarais susitartimą ki
tais klausimais ir duoti jiems
garantijas dėl likusios Europos
dalies.
Nepasitikėjimas ir įtarimas
tarp Rytų ir Vakarų yra taip
toli jau nuėjęs, kad toks reika
lų sutvarkymas ir bet koks tarp
tų dviejų priešingybių susitari
mas šiandien, atrodo, yra pasida
ręs beveik visiškai negalimu.
Pagaliau Vakarų valstybės jau
turėtų žinoti.kad jei Rusija su
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Nepraleiskite progą pamatyti ir iš
girsti stipriausias menines Pabaltijos tautų pa jėgas 1 Koncerto programoję dalyvauja lietuviai solistai!
I.Motekaitiene
L
A.Kalvaitytė
S.Baranauskas
I.Nauragis
V.Jakubėnas
be to, estų ir latvių menininkai.
PROGRAMOJE
Beethoven* o,Brahms* o,Franck’o, Puccini,Rossini,Verdi ir tautinės dainos
BILIETAI
užsakomi Sąjungos Centre( telef. AMB.
6195) arba laišku, ar asmeniškai.
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tuo ir sutiktų,tai Ji tik tą lai
ką išnaudotų ginklavimuisi, ir
po kelių metų vėl patiektų nau
jus reikalavimus, ir tada karas
jau būtų žymiai nepalankesnis
Vakarams.
Dabar jau pripažįsta Vakarai,
kad buvo padaryta didelė klaida
tuoj po karo,leidžiant sovietams
įsistiprinti Rytų Europoje ir
Vokietijoje. Tada būtų buvę daug
lengviau užkirsti kelią Sovietų
Rusijai,nes ji buvo daug silpne
snė, ir juo ilgiau tokia padėtis
tęsiasi,tuo ji darosi ir darysis
nepalankesnė Vakarais, nes Rusija
laiko be reikalo neleidžia. J-!
gerai žinojo,kad tuojau vienam
_karui pasibaigus,demokratijų pa
saulis nesutiks eiti į kitą ka
rą, ir ji tą padėtį labai gudriai
išnaudojo,sustiprindama savo po
zicijas Rytų Europoje, Savo nekompromislniu
u elgesiu derybose
utarčių sudarymą,kad
sudarymą, kad
ji vilkino sutarčių
kol sutartys nėra sudarytos,ji
galėtų tose valstybėse užsigaran
tuoti savo pozicijas,iš kurių
jos niekas nepajėgtų išmesti,kada
galutinai sutartys bus sudarytos.
0 juk su Vokietija ir Austrija
dar ie iki šiol nėra taikos su
tarčių...ir tąja padėtimi Rusija
tik džiaugiasi ir naudojasi.
Mes galime pasidžiaugti Vaka
rų Demokratijų nauja politine
linkme,kurios tikslas yra pada
ryti galą tolimesniai Stalino
ekspansijai,kadangi tai yra pir
mas geras žingsnis į gerąją pu
sę. Tačiau mums to negana. Mes
tik galime tikėtis,kad sekantis
žingsnis eis ta pačia linkme dar
ir toliau ir bus pradėta staty
ti reikalavimai Sovietų Rusijai
kad išlaisvinti pavergtas Euro
pos tautas,ir kad Vakarų Demo
kratijos yra pakankamai stiprios
savo reikalavimus paremti jėga.
Kuo greičiau tas bus padary
ta, tuo bus lengviau Vakarams ir
tuo daugiau paramos jie gaus iš
pačių pavergtųjų tautų,kol jos
dar n ė ta visiškai išnaikintos.
LIETUVOS FILHARMONIJA
DIRBA KOLCHOZE. Pravda iš 16
kovo rašo! didelė pagalba kol
chozams ir MTS teikia Lietuvos
TSR meno darbuotojai.Klaipėdos
apskrities kolchozose dirba
Lietuvos filharmonijos artistų
brigada. Ukmergės apskrities
kolchozose dirba respublikinis
dramos teatras.
"Išpūsti etatai".Tokiu antgalviu "Pravda" rašo,kad Vilniaus
mėsos kombinate daugeliui dar
bininkų nėra kas veikti. (Laikra
štis nutyli,kad Lietuvoje trūksta
mėsos) Valstybinė etetų komisija
Maskvoje,peržiūrėjo Vilniaus
skerdyklos etatus ir išbraukė
26 etatus.
Kur ankščiau buvo konservatorijos, dabar. .... "Izvesti ja" iš
18 kovo rašę! Vilniųje,Kaune,
Klaipėdoje,Šiauliuose ir Panevė
žyje atidarytos muzikos mokyklos.
Į jas jau įstojo 350 vaikų
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GYVENAMASIS LAIKAS
Rašo St.Kuzminskas
Daug kartų teko girdėti ir
skaityti,jog pokarinė Čekoslo
vakija norėjo tarpininkavimo
misijos tarp Vakarų ir Rytų.
Daug buvo politikų ir žinomųžurnalistų.kurie į tai tikėjo
ir entuziastingai apie tai ra
šė .Sakoma, kad pats Čekoslova
kijos Užs.reiki.ministeris J.
Hasarykas buvo vienas iš pir
mųjų šių entuziastų,kurie nuo
širdžiai tikėjo apie tokio su
gyvenimo galimumą ir bendradar
biavimą.
Bet šiandien jau visiems ai
šku, kad tai buvo tik klastingos
viltys,- demokratinės Čekoslo
vakijos nebėra,o J.Masarykas,
uždėjus vainiką ant savo tėvo
kapo,nusižudė. Galimas dalykas,
tuo momentu ne tik Čekoslovaki
jai, bet visai dar likusiai lai
svai Europai,o gal ir Amerikai
išmušė dvylikta valanda.Visas
Europos kontinetas galutinai
suskilo į dvi dalis. Visas Eu
ropos kontinentas,aš sakyčiau, visas pasaulis,atsidūrė karo
stovio įtampoje.
Marshall’io planas,daugelio
nuomone,yra vienintelė tikra
priemonė pavojingai padėčiai
išgelbėti.Pradžioj,kaip prisi
menam, Marshall ’ io planas turė
jo būti visų Europos valstybių
(išskyrus Ispaniją) lobiu.Rusi
jai ir jos įtakoje esančioms
valstybėms atsisakius,jis liko
tik laisvų Europos Demokratijų
privilegi ja.
Kokia Marsha11’io plano pir
minė prasmė.0 gi labai papras
ta, -karo sugriauta Europa nete
ko ne tik turtų-prekių,bet ne
turi net galimybės jų pasigamin
ti, kol nėra atstatytas jų ūki
nis ootebcialas.Tuo tarpu gi
Amerika turi milžiniškus pre
kių išteklius.Ir štai Amerika
sugalvojo duoti Europai dide
lius kiekius prekių,© būtinam
reikalui esant ir dolerių.Tas
įgalintų Europą ūkiškai atsi
statyti ir sustiprėti. Aišku
savaime,kaip ir pats Marshall
jau yra pasakąs,kad jo planas
nėra vien tik filantropinis.
Amerika gerai žino,kad ilgiau
užsitąsąs Europos ūkinis nega
lavimas, neišvengiamai atneš ir
Amerikai žalos.
Gi tuo laiku Europos konti
nente politiniai įvykiai ėmė
vystytis nepaprastu greitumu.
Tik prisiminkime,- penkių-Didžiųjų konferencija Londone nu
truko ne be pasekmių,kai p įpras
ta sakyti,bet atnešė tragiškų
padarinių!įsikūrė IZominformas,
komunistai suintensyvino "iš—
laisvinimo"karą Graikijoje,or
ganizuojami generaliniai strei
kai Prancūzijoje ir Italijoje.
Italijos komunistai atvirai
ruošiasi pilietinįam karui;ko
munistinis pučas Čekoslovakijoj,
Masaryko savižudybė ir pagaliau
atviras pasirengimas pavergti
Suomiją.Viskas vyko filmos po
sūkio greitumu,palyginus mažoj
Europoj,© kas dedasi Kinijoj,
Korėjoje,Palestinoje,Indi joj
ir t.t.
Visa tai pakeitė ir Marsha
ll* io plano -irminą prasmą.Ūkiš
ko ji pusė,kaž kaip užtemo,o
vis daugiau ryškėjo jo politi
nis vaidmuo ir uždaviniai.
Marshall *io plano sąskaiton bu
vo paskubinta pagalba Graiki
jai ir Turkijai.
'lik pavartykime laikraščių
skiltis ir pasiklausykime žymes
niųjų valstybės vyrų kalbas.
3tai ką mes rasime!Marsha11’io
planas atstatydamas Vakarų Euro
pą ūkiškai,1) padarys ją atspa
resne komuniszmui,net iki jo
visiško sunaikinimo 2) Krem
blius ir llominformas tai pajutąs
leisis į nuolaidas ir ieškos
nuoširdaus bendradarbiavimo su
Vakarų Demokratijomis ir 3) tuo
būdu bus pašalinti karo pavo
jai ir'įgyvendinta visuotina
taika I
aš nežinau kiek šios rūšies
pareiškimai bei nuomonės yra
nuoširdžios,gal jie yra tik
diplomatiniai,t.y. pritaikyti
aplinkybėm ir laikui,bet jei
jie būtų nuoširdūs,tai ne va
lia būtų nutylėti ir tektų pa
sakyti, kad jie yra labai pavo

jingi,- laikantis tos nuomones.
Vakarų ..uronos kultūros žlugimas^būtų jau nebeužkalnų.
šio straipsnio pradžioje aš
su tikslu paminėjau Čekoslova
kijai tais laikais numatytą
svarbią misiją Vakarų ir Rytų
jungime ir jos entuziastingą
vykdytoją Masa ryką, bet viskas,
kaip pa?irodė,buvo tik grynas
dvasios ir mintijimo kūrinys,
labai tolimas dalykas nuo realy
bės .Pasekmės...Čekoslovakija ir
Kasarykas mirė.©Kremlius ir Kominformas triumfuoja.
Panašiai gali atsitikti ir
su Marsha 11’io planu! juo dide
snių uždavinių jam bus priskiria
ma,juo daugiau nusivylimų ir tra
giškų pasėkų jis turės Europai.
Dabartinėmis politinėmis ir
ūkiškomis sąlygomis Vakarų Euro
poje Marsha11’io planas yra tik
preventyvinė priemonė su pasek
mėmis laikino pobūdžio.Jis kiek
sustiprins Vakarų Europą ūkiš
kai, padarys ją laikinai atspare
sne komuniszmui,bet jokiu atvė j u jis negali sunkinti komuni
zmo, suspenduoti jo dinamišką
agresiją visam laikuipašalinti
karo pavojus ir įgyvendinti
"amžiną taiką” tarp liberalinio
demokratizmo ir komunizmo. Apie
tai gali kalbėti tik tie,kurie
vis dar nepažįsta Kremliaus.
Ta linkme interpretuojamas Mar
shall’ io planas gali tapti vi
siška pražūtimi Europai. Mes
neprivalome pamiršti,kad Krem
liaus daržuose, kad ir iš lėto,
bet pastoviai brąsta arbūzasatominė bomba,kuriam pribrendus
ir sprogus ties NEw Yorku ar
Londonu,mažai kas teliks.Be to
auginami ir...bacilos,dūjos ir
1.1.
Prisiminkim,kad ir karą su
Hitleriu.Jei būtų jis kiląs
tada,kai jo norėjo Pilsudskis
(19 34), arba kada jo norėjo Pran
cūzija (1935),karas vietoj 6
metų tikriausiai tebūtų užsitąą^s 6 dienas ir niekas jo nebū
tų nastebėjąs.Šiandien gi plyt
galių kalnai ir ašarų upės vi
same Europos kontinente.

JIE MUS JAU
PRAŽUDĖ ?

Nerimo ir nevilties valando
mis kandi mintis,lyg kirminas,
jau graužėsi gal ne vieno pasą
monėje’. -Ar beišliksime mes čia,
kaip kokie gainiojami valkatos
Europos griuvėsiuose,mūsų kon
tinento pusiasaliuose.
Ar beišliks mūsų broliai ten
Tėvynėje,aklinai uždaryti,smau
giami ir gal jau uždusinti. Ar
beišliks mūsų tautos esmė ir sie
la,mūsų kūnai ir kraujas,-ir ant
kurios žemės tas augalas kiekvie
ną pavasarį dar praskleis lapus,
jei turės augti ne savo gimtojoj
žemėj įsodintas,© kažkur tolimuąse Vakaruose svetimame klimate
suglebąs ir išdraikytas,ar Rytų
speigų pakąstas,vergi joje sutrem
ptas, revolverio šūviu pakaušiu
pribaigtas...
Nesislėpkite,nesislėpkite!
Žinau gerai aš tas nerimo,nevil
ties, abejonių ir skausmo valan
das. Ir kas neturi teatralinio
užsimojimo herojus vaidinti, o
yra ir nori liktitik paprastu
žmogumi,tasai galbūt žino,kad
kišdami galvą į smėlį strausai
neišsigelbėja nuo medžiotojų.
Nesigėdykim prisipažinti prie
savo nerimo,rūpesčių ir abejo
nių. Juo labiau nesigėdykim bu
vusių abejonių.Tam tikrais lai
kotarpiais jos buvo rūsčios,sun
kios ir- daug kas rodė, kad pagrį
stos. Skaitydami ponų Byrnes,Hu
ll’ io memuarus,Teherano, Jaltos
konferencijų atidengiamus pro
tokolus ir daugybą panašios ki
tokios rašliavos,mes šiandien
kaip ant delno matome,į kokįą
pakalną kartais jau slydo mū
sų civilizacijos ratai ir kiek
jau Europos tautų su anuo veži
mu nudardėjo į kiauryme.
Tad nešimui!uokime šiandien
vakarykščių dienų drąsos,neiš
siginkime slogučio,kankinusio
mūsų naktų sapne.Būkime stiprūs
patirtu žinojimu,jog daugelis
iš’ mūsų net juodžiausiomis va
landomis buvo pasiryžą prieš
nieką ir jokiomis aplinkybėmis
nekapituliuoti.Stiorėkime nujau
timu, kad ateis dar šviesesnės
dienos!

Žinau,kad tokie žodžiai skam
ba tik kaip pamokslai,ir kad
jokiu būdu tai nėra pati geriau
sia literatūra lietuviams,šian
dien skystai išbarstytiems po
mėlynu pasaulio dangumi.Tai bū
tų lyg sakymas išalkusiam,-"Val
gyk!" - arba ištroškusiam!’’Gerk"
kei tuo tarpu duonos tėra tik
trupinėli s,o vandens tik lašas.

Gi alkstančių ir ištroškusiųtūkstančiai...
Tad kalbėkime sausai ir fak
tais.Tiesa, jie dar neįtraukti
į antspaudais patvirtintas sta

tistikas. Bet argi to būtinai
reikia.Juk kiekvienas iš mūsų
esame gyvas skaitmuo tose sta
tistikose. Juk kiekvienas pasi
priešinimo sąjūdžio prieš oku
pantą dalyvis Tėvynėje yra kon
kretus lietuvių tautos gyvybės
bendravardykli s.
Tad ar jie mus jau pražudė,
tie,kurie mus visus pražudyti
ir nuo žemės ištrinti užsimojo.
Savo buvimo faktais galime atsa
kyti! -Dar ne ir ne,ir niekados!
Begėdiškoji "išvietinto žmogaus"
sąvoka ir buitis nepražudė ir į
vergovą važiuoti neprikalbino
dešimčių tūkstančių lietuvių.Ne
pražudys likusių ir tie "baltų
jų vergų prekybos" metodai,veda
mi po humanizmo ir labdaringo
įkurdinimo priedanga.Nutrupės
iš to kiek skeveldrų.Skurdas,li
gos, per ankstyva senatvė,sveti
mas dangus,dvasios palūžimas,ne
palanki dalia išraus iš mūsų tar
po ne vieną.Bet ne visus ir jo
kiu būdu ne viską!
Tačiau svarbiausia,ką gimto
ji žemė ir ant jos liką vaikai
porina.Tas faktas,kad kas mėne
sį okupantas išgabena po 2.0003.000 mūsų tautiečių į Vorkutos
ir kitokias kasyklas,-yra labai
žiaurus.Tas faktas,kad sistematiškai suardomas tradicinis svei
kas mūsų tautos socialinis pas
tatas, žemės ūkio,pramonės,pre
kybos, švietimo, administracijos
struktūra,- yra labai nuostolin
gas.Tas faktas,kad nuo amžių ži
lumos dora,sąžininga,etiška, tie
si ir ištikima,žmogaus ir jo as
menybės laisvą branginanti,dan
gaus ir žemės įstatymus gerbian
ti mūsų tauta okupanto užsimota
paversti ne tik vergais,ne tik
lietuviškai dar kalbančiais ru
sais, bet tuo pat metu ir būtin
ai niekšais,išgamomis,šnipais,
melagiais ir veidmainiais,robo
tais. vilkais,savo tikros tėvo
ar brolio budeliais,-yra stačiai
klaįkus.
Žiaurūs,nuostolingi,klaikūs
faktai 1
Argi tai jau mūsų rasės pabai
ga .Ar nebėra pajėgų,kurios pasi
priešintų prieš tuos XX amžiaus
genocidus.Ar nebėra didvyrių,ku
rie bent savo jėgomis gintųsi
ant prarajos kranto.
-
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Tą atsakymą dąvė ir kasdien duo
da pati kovojančioj! lietuvių
tauta.
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-------------- ----- Europa pergyvena naują netik
rumą ir baimą.Padėtis kartais
tiesiog dirbtinu būdu įelektri
nama, ir eiliniam piliečiui sun
ku besusigaudyti ir suvaldyti
nervus.
BERLYNE ĮTAMPA
Prieš kurį laiką sovietų
okupuotosios Vokietijos zonos
karinis gubernatorius maršai.
Sokolovski demonstaratyviai
nutraukė Kontrolinės Komisijos
posėdį.Tuoj po to amerikiečių,
britų ir prancūzų karinės va
dovybės Berlyne pareikalavo
sovietų kariną vadovybą nedel
siant išaiškinti,ką reiškia
pareiškimas,kad sovietai "šiuo
metu" nedalyvaus jokiuose ben
druose komitetų posėdžiuose.
Praėjusį antraaienį sovie
tai pakvietė sąjungininkus da
lyvauti 13 bendrų komitetų po
sėdžiuose.Tačiau vakarinių val
stybių atstovai pasiryžo boi
kotuoti minėtus posėdžius,kėl
nebus išaiškintas Kontrolinės
Komisijos likimas.
Sovietų atstovas jau atsa
kė; jie nemano ardyti Komisi
jos, jei jos darbai nebus tormozuojami.Sovietų kontroliuo
jama vokiečių spauda skelbia

uit/

žinias apie tariamus pasienio
incidentus ir "banditų” siau
tėjimą.Tos žinios mini ameri
kiečių, britų ir prancūzų agen
tų, gabenanči ų ginklus ir pro
pagandinius atsišaukimus į ry
tus , suėmimą," amerikiečių ir
britų siunčiamus teroristus,
kurie puola vokiečių policiją;
"šimtus tūkstančių alkanų vo
kiečių',’ kurie iš vakarų bėga
į rytus...Sovietų-vokiečių
spauda perspė ja, jog, jeigu šie
incidentai toliau kartosis, pa
sienis bus hermetiškai užda
rytas.
Tačiau anglosaksų praneši
mu, vokiečių judėjimas iš vaka
rų į rytus yra labai mažas,tuo
tarpu iš rytų į vakarus labai
didelis.Kas mėnuo nelegaliu
būdu į britų zoną perbėga apie
40.000 žmonių.
ČEKOSLOVAKIJOS ĮVYKIAI

Jungtinių Tautų Saugumo Tary
boje Čekoslovakijos likimas
sulaukė nepaprastai stipraus
aido.Prancūzijos atstovas p.
Parodi pabrėžė,kad nė vienas
žmoguj negalįs tikėti,jog įvy
kiai Čekoslovakijoje galėjo
įvykti be kitos vyriausybės
aprobatos.Niekas nepatikės,kad

laimėti,jei ne sovietų kariuo
menes artumas.
Gromiko Čilės skundą pava
dino "nešvariu manevru".Jis
aiškino,kad prancūzai,italai
ir graikai kenčia po amerikie
čių kardu.Anot jo,"kiekviena
papūga JAV-se galinti papasa
koti, kaip JAV valdo Graikiją.
Puldamas Marshall’io planą,
Gromiko pabrėžė! Didž.Britani
ja patenka į amerikiečių poli
tikos sferą ir "yra visai ga
lima, kad britų liūtas netru
kus neteks savo uodegos,gal
būt,savo letenų,o gal net ir
savo galvos."
JAV delegatas Varren Austin
paklausė,ar naujasis Čekoslo
vakijos atstovas galėtų paaiš
kinti apie sovietų užsienių
reikalų viceministerio Zorino
vizitą Pragoję betarpiai ptieš
krizą!
- Ką ten veikė ir kokias dis
kusijas vedė su premjeru Gottvaldu.Dėl ko prezidentas Bene—
šas^atsisakė jį priimti.Ar ga
li Čekoslovakijos atstovas at
sisėsti už Tarybos stalo ir
patvirtinti,kad Čekoslovakija
buvo laisva nuo išorinio spau
dimo.Ar gali patvirtinti,kad
atsisakymas dalyvauti Marshallio plane įvyko sava valia.Dėl
ko dr.Masarykas nusižudė.Dėl

( nukelta į 3 pusi)
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SEIMŲ

STOVYKLOJE

>. Priory Rd. šeimų stovy
kloje gyvena keliolika lietu
vių moterų su vaikučiais.Jas
atstovauja energinga lietuvė
p .11. Broni š ie nė .
Kovo 24-25 d. kun. J. Kuziai ckis lietuvių šeimoms pravedė
rekolekcijas,o stovyklos komendantė,anglė katalikė, sudarė
sžlygas.kad ir dirbantieji ga
lėtų dalyvauti konferencijose.
I.oterys nusiskundžia netu
rinčios vertėjo,kuris galėtų
tarpininkauti, palaikant ry
šius su stovyklos vadovybe.
Eomendantė yra rezervavusi
vietų ir laukia angliškai kal
bančio lietuvio.Suinteresuoti
galėtų kreiptis adresulPriory
Rd.Hostel, Cottingham, Hull.
Negerai,kai ne visi vyrai
vienodai jautriai rūpinasi sa
vo šeimom!s.Kai dauguma kada
galėdami aplanko savo šeimas
ir paremia, vienas kitas ven
gia pasirodyti ir apmoka tik
už užlaikymą.
Seimų stovykla reikėtų visiems rūpintis ir nepalikti
' 7terų ir vaikų be organizuovOS globos.
—is.

I

AUKOS TAUTOS FONDUI
Castleman1s skyrius....£.2-.Tindlestone Hali skyr...£.4.5.-

Atsiųsta paminėtiVyt.Alantas. DRAMOS VEIKALAI.
Aukštadvaris-3 veiksmų dra
ma. Buhalterijos klaida3 veiksmų komedija.
"Mūsų Kelio" leidinys,Dillingen, 1947m. 126 pusi.
Vincas Ramonas KRYŽIAI ,rOma
nas." Pa tri jos" leidinys.
1947 m. 286 pusi.
ANGLIŠKI PASIKALBĖJIMAI,
11-ra kirčiuota ir papil
dyta laida.Praktiški pasikal
bėjimai pradedantiems mokytis

NAUJOS KNYGOS Lietuvių Rašytojų Tremtinių
jjetraštis "TREMTIES METAI"
sAįna................ ..
10/-

(atkelta iš 2 pusi)
ko prezidentas Benešąs visą
laiką tylėjo.” V.Austin savo
kalbą baigė tokiu įspėjimui
- Taryba turi įsitikinti,kad
Jeigu tie pakaltinimal būtų
įrodyti,tai būtų tarpinės ag
resijos atvėjis. Jungtinės
tautos tada būtų kviečiamos
Imtis kolektyvinių efektyvių
Žygių, siekiančių užlaikyti
nors ir mažiausių tautų teri
torinį integralumą ir politi
nę nepriklausomybę.
JAV STABŲ ŠEFŲ KONFERENCIJA

Kovo 23 d. pretidentas Trumanas sušaukė konferenci ją, ku
rioje dalyvavo gynybos ministeris Forrestal ir sausumos,
laivyno bei aviacijos armijų
Štabų šefai.Konferencija tęsė
si 70 minučių ir turėjo tik
įsis "nustatyti atskirų ginklo
rūsių kompetencijos paskirsty
tą karo atvėju.”
Sklinda gandai,jog netrukus
į Vašingtoną išskris Bevinas
ir-Bidault pasimatyti su JAV
užsienių reikalų ministeriu
iarshalliu.Paskutiniai įvykiai
Europoje reikalauja šių trijų
valstybių vyrų glaudaus bendra
darbiavimo.

Visiems- už jautusi eras mane,
brangiam mano broliui Povilui
žuvus Amerikoje, širdingai dė
koju.
Anta na s Sa11 eni s

Tikiu,jog besiartinanti šių
metų Pasaulinė Olimpijada Lon
done, ne vieną lietuvį sportinin
ką bei sporto mėgėją jaudina
ir domina. Ir ne vienas,turbūt,
su gailesčiu pagalvoja,kad,de
ja,mes joje tegalėsime dalyvau
ti tik kaip žiūrovai ir tik
kaip kuklių norų žiūrovai,ka
dangi dar mažai svarų tepasise
kė sulaikyti pas save.O jų. Olim
piadai pamatyti,reikia nemažai.
Graudu darosi pagalvojus,
kad nematysime šalia kitų val
stybių plevenančių vėliavų sa
vosios trispalvės ir neteks per
gyventi to sportinio pakilimo,
kuris kyla stebint savųjų ko
vas.Gaila, bet tenka šiuo metu
su tuo sutikti.
Kaip ten bus taip,bet norė
čiau manyti,kad būsiraoji Olim
piada gal išjudins mūsų čia
esančius sportininkus iš to
letargo į kurį įpuolė tik at
vykę į čia ir pradės gyvinti
tą taip gražiai klestėjusią
Vokietijoje sportiną veiklą.
Daugelis mėgsta teisintis
sunkiu darbu,laiko neturėji
mu ir t.p.Man gi rodosi,kad
šitoks teisinimą-sis yra vi
sai nepagrįstas: argi Lietuvo
je gyvenant nereikėjo dirbti,
o anglai sportininkai argi ne
dirba ir neturi kitų,kasdieni
nių. rūpesčių.
Reikia tik noro ir energijos
ir mes pajudėsime iš to sustin
gimo .Pirmiausia,žinoma,reikia
sudaryti centriną vadovybę.Ky
la klausimas,kur ją sudaryti.
Aš manyčiau, kad tą inciatyvą
turėtų pasiimti Londono lietu
vių sporto klubas(kuris iki
šiol,deja,mažai dėmesio tesky
rė sportinei veiklai,pasiten-

Daina tebeskamba ir girdžiu
jos stiprėjančius tonus,nors
aplinkui tiek daug triukšmo ir
garsų.
Vaikščioju didelėje prekyvie
tėje ir matau daugybę veidų.Ta
čiau jie blankūs,kaip lengvi
debesėliai,ir nesustodamas ei
nu tolyn.
AKMENĖLIS
Juk niekad nesakiau,kad ne
neštum į mane akmens! mano vi
duje per daug tylaus džiaugsmo,
kad kas nors galėtų jį sudrum
sti .
Aš mačiau piktą medžiotoją,
kuris,kaip šešėlis,slinko tarp
krūmų ir tykojo laisvųjų erdvių
teterviną.Ir kai prislinko taip
arti,kad numestas akmuo galėjo
kliudyti paukščio krūtinę,me
džiotojas paleido šūvį.
Tetervinas krito ir apsipy
lė krauju,- medžiotojas,tran
kiai laužydamas krūmokšnių ša
kas, bėgo prie savo grobio.
Tačiau kodėl tu selinai,kaip
piktas medžioto jas, ir negali pa
žvelgti man į akis.Kodėl tu sla
pstaisi tarp mano draugų ir iš
pasalų meti akmenį.
Žiūrėk,- atvira mano krūtinė
ir širdis gyvybę dainuoja.
Tu
prieik kaip žmogus,pirma pažvelk
man į akis,ir grąsiai mesk ak
menį!
0 gal bijai, kad akmuo neat
sitrenktų į tavo krūtinę!Jei
taip, ta i tu tyliai praeik pro
mane ir nebijoklaš tau turiu

" RAMYBĖ

JIMS ! ”

Kristaus prisikėlimo savaitės
bėgyJe."durims,kur buvo susi
rinkę mokytiniai,esant uždažy
toms dėl žydų baimės,atėjo Jė
zus , atsistojo viduryje ir ta
rė jiems: Ramybė jums! (Jono
20,19)
Tačiau ligi šiol yra nera
mi ų žmonių...
Vieni jų mato Kristų tik
tai Nukryžiuotąjį; tiktai ken
čiantį ir mirštantį.Tokie pri
eina iki pesimizmo (plg. Dos
tojevskio ir "starcų" Rusiją
bei romantinį "Weltschmerrz’s)
ir nepajėgia pergyventi Prisi
kėlimo džiaugsmo ir iš jo plau
kiančio ramumo.
Kiti mato tik prisikelian
tį Kristų ir gyvena pigiu op
timizmu, užmerkdami akis prieš
kančią ir mirtį.Gyvenimas be
mirties ir Prisikėlimas be kry
žiaus vilioja juos į "naują
laimę ir džiaugsmą".Bet ar už
mirštama, kad žmogaas tiesa
glūdi gyvenime ir mirtyje.kan

klodamas vien šokių rengimu) ,
arba kitos kurios stovyklos,
esančios netoli Londono,spor
tininkų inciatorių grupelė.
Kodėl Londone,ar arti Londono,
aiškinti,atrodo,nereikia.
Ji turėtų visose lietuvių
stovyklose suorganizuoti spor
to kuopeles,kurios turėtų pri
traukti visus apylinkėje esan
čius sportinijįkus-es. Dėl spor
to įrankių įsigijimo ir kitų
reikalų,centras privalėtų su
sirišti su Y.M.C .A. centru Lon
done .
Ir šiaip,žinoma,būrų įvairių
reikalų, bet, turint gerų norų,
viską galima būtų padaryti.
Jėgų sportinei veiklai iš
vystyti turime.Tik pajudėkime
ir tuoj matysis rezultatai.
Mūsų kaimynai latviai jau pa
judėjo ir štai jų krepšinio ko
manda jau dalyvauja Anglijos
krepšinio pirmenybėse.
"Britanijos Lietuvis”sutinka įvesti sporto skyrių,kuriam
mes.be sportinių žinių,galėsim
plačiau aptarti savo reikalus.
Dėl šių mano mestų kelių
minčių kviečiu ir. kitus spoįtlninkus-es,bei sporto mėgėjus
išsitarti.
V.Steponavičius.

čioje ir prisikėlime!
Žmonės amžinai nerimsta ir
kankinasi,nes jiems daug kas
neaišku:
-Kodėl tiek kančios ir vargo!
Kodėl tiek benamių vargo žmo
nių.Kodėl tiek netiesios
ir
smurto. Kodėl...
Tačiau į klausimus, kurie
kankina žmogų,atsako Dievas.
Kryžius atnešė PrlsĮkėlimą.Ir
žmonių kančios Dievo įprasmi
namos, nes Kristus pabrėžė!"Jei
kviečių grūdas nekris į žemę
ir nebus apmiręs,jis pasilie
ka vienas,o jeigu jis bus ap
miręs, jis neša daug vaisiaus.
Kas myli savo gyvybę,tas pra
ras ją.."(Jono 12,24-5)
Kristaus kančioje matykime
savo kančių prasmę ir sustiprėkime Jo Prisikėlimu. Gili
ramybė gaubia tikinčią sielą,
nes ji žino,jog Kristus nuga
lėjo mirtį.Reikalinga buvo,kad
Kristus kentėtų ir prisikeltų!
Reikia,kad ir žmonės kentėtų,
nes jų laukia prisikėlimas.

MONIKA
Didž.Britanijos Lietuvių Sąjun
gos Pirmininkas p.P.B.Varkala
1948 m. balandžio 3 d. susituo
kė su panele Melita Saugaite.

Jungtinių Tautų Generalinio Se
kretoriaus įstaiga praneša,kad
Didžiosios Britanijos lietuvių
memorandumas pasiųstas JTO są
ryšyje su bolševikų vykdomu te
roru Lietuvoje, yra gautas
į Londono lietuvių Kolonijos
Chorą priimami dainininkai-ės.
Norintieji ir galintieji šia
me chore dalyvauti,prašomi at
vykti sekmadieniais po pamal
dų į Lietuvių Bažnyčios zakrastiją.
Kun.P.Kairiūnas laikinai per
sikėlė iš Birmingham į Leices
ter .Dabartinis jo adresas 1
Rev.P.Kairiūnas,13,College St.
Leicester.
Šią savaitę iš Anglijos išskri
do du lietuviai,buvę DP į Ameriką:vienas į JAV,kitas į Kanadą.

Bar ne iiėhi!

Užsiprenumeruoti

'Brit.Lietuvį”

kažin ką pasakyti.Tik paklausyk.,
aš seniai žiną u,kad esi ne
ramus, kol savo vidaus ugnimi
pradedi kitą deginti.Ir kai tu
išsirėki,— tau valandėlę ramiau
pa si daro.
O.tegu būna lengviau tavo
mažutei širdžiai,- ir mano krū
tinė atvira,© širdis gyvybe pla
ka .
Tik tu netykok manęs iš pa
salų, nes noriu tavo akmenį pa
bučiuoti.^
ŽODŽIAI
Tu tiek daug kalbi ir kasdien
kažką naujo turi pasakyti.Ir
kai žiūriu į tavo vaikišką vei
dą,man atrodo,kad tylėdamas ne
gali kvėpuoti.
Tačiau kodėl Tu tyli tada,
k-e Į mane pamatai. Gal manai, kad
išsigąsiu tavo piktų žodžių!...
Aš žiūriu į rožių kerą.Pik
tas vėjas drasko jo šakas,velia
lapus,tačiau rožių keras tik
pasiblaško ir vėl suglaudžia
savo spygliuotas rankas.
Vaidink ir tu vėją: draskyk
mano širdį,įsivok į sąžinės
slėpiningiausią kambarėlį ir
tyčiokis kiek tik nori.
Gal būt,pasiblaškysiu aš.Ta
čiau tikėk! tu neišgirsi nė vie
no pykčio ar neapykantos žodžio,o pa
matysi mane dar labiau
susitelkusį.
Man rodos,tu esi iš tų,kurie

leisti į šią žemę griauti,ardy
ti.Tačiau tu pirmiausia sugriau
ni rimtį savyje ir suardei ra
mybę.Ir tada taip noris tau au
dra pasiausti.
Toks mažytis esi savo tuščiažpdžiavime,praeini,bet tu nesi
varžyk...aš mėgstu vaikus,kurie
kalba,bet nieko rimto nepasako.
Tad kodėl turėčiau nekęsti tavęs!
DOVANA
Klausyk,ar neužmiršai, kaip
tada nuskriaudei mane. Buvau
pavargęs ir alkanas.Sėdė jau ap
leistų namų kambaryje ir džiovinausi rūbus.Juk kelias die
nas ir naktis bėga u, o paskui
juodu debesim volinosi siaubas
ir mirtis.Kai išėjau į gatvę,
sutikau tave.Sėdėjai vežime ir
kažin ką kramtei.Aš gi buvau
pavargęs ir visą dieną nieko
burnoje neturėjau.
Tačiau nedrįsau paprašyti
juodos duonos riekės,nes man
atrodė, jog isatai alkanas ir
prašančias mano akis. Tu gi
nuskriaudei mane,nes nematei
manę alkano veido.
Šiandien jau tfcriu duonos.
Ir laikiną pastogę turiu. Ir
kelįas knygas,ir Rūpintojėlį..
Šiandien turiu už ką mažą
dovanėlę nupirkti,ir siunčiu
ią tau.
Dėkingas tau esu, ir tu pri
imk mano dovaną,nes supratau,
kaip sunku žiūrėti į sotų vei
dą ir nesulaukti nė mažiausios
už uę jautos.
Šiandien gi pasikeitė mud
viejų vietos.
1948.III.22.
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JAV Gynybos Se
kretorius Mr.
James Forrestai

DOLERINIŲ

KVITŲ

UŽ

DARBĄ

APMOKĖJIMAS

Kai kurie Iietuviai,atvykusieji į Angliją iš Vokieti jos,atsi
vežė su savim ir kvitų,kuriuos jiems išdavė Amerikos Karo vyres
nybė už darbą. Dažniausia tokie kvitai buvo išduoti buvusiems ka
ro belaisviams,kuriuos Amerikos Karo vyresnybė naudojo įvairiems
darbams. Šitokie kvitai paprastai sako,kad atatinkama Amerikos
Karo įstaiga išmokės tokiam ir tokiam,tiek ir tiek dolerių.
Šitokių kvitų savininkai kreipiasi į Lietuvos Pasiuntinybą
• NEW YORKAS, Saugumo Tarybo
Londone,prašydami tarpininkauti kalbamų kvitų išmainyme į dole
je svarstant Čekoslogakijos
rius,arba nurodyti jiems,kur jie turi tuo reikalu kreiptis.
kla usimą,Britanijos atstovas
Lietuvos Pasiuntinybė Londone kreipėsi šiuo reikalu į atatin
Sir A.Cadogan aštriai pasmerkė
kamas Amerikos Vyriausybės įstaigas ir gavo tokį paaiškinimą;
Rusijos ekspansiną taktiką Eu
1) Kvitai,išduoti karo belaisviams,ar jie vadintųsi "Military
ropoje. Jis pasakė,kad yra ri
Payment Orders",ar "Certificatec of Credit" šiuo laiku yra išiš
bos, už kurių tas potvynis ne
( Pastaba;reik makeičiami
tik
okupuotuose
Vokietijos
zonose
privalo pereiti ir turi būti
JAV Gynybos Sekretorius daž
nyti.tik valiuta gera Vokietijoje,-Lietuvos Pasiimt.)
už tvenktas.
2) Nors Amerikos Vyriausybė Vašingtone nusimano,kad daugelis
nai savo kalbose pasako; "Prie
• PRAHA. Būvąs Čekoslovakijos
monės karui vesti turi būti tų
buvusių karo belaisvių yra persikėlą gyventi į kitas šalis,bet
vicepremjeras Jan Sramek ir buv. rankose,kas karo nekenčia."
ligi šiol dar nėra Amerikos valdžios nustatyta ,kokiu būdu šie
paštų ministeris F.Kala,kurie
Kovo mėnesio laikotarpyje
visi kvitai bus apmokėti.
norėjo slaptai lėktuvu išskris
Amerika pakeitė savo nusiginkla
3) Todėl patariama kvitų savininkams ir toliau saugiai laikyti
ti į užsienį,buvo suimti.
vimo ir demobilizacijos politi
kalbamus kvitus pas save. Atėjus laikui,Amerikos Vyriausybėsbus
9 LONDONAg. Britanija nesutiko
ką ir aiškiai parodė savo nusi
paskelbta,kur ir kada šie kvitai bus apmokami.
įsileisti Čekoslovakijos "kufrtū- statymą apsiginkluoti ir pasiruoLondonas,1948 m.kovo 24 d.
LIETUVOS PASIUNTINYBĖ.
ros atache" ponią M.Reinerovą,
štivgalimam karui su Rusija-.
kuri norėjo grįžti iš Prahos į
Žymaus Amerikos žurnalisto
Londoną.Ji buvusi ilgus metus
Walter Lippmann'o žodžiais,"šalkomunistų partijos narė.
tas karas" su Rusija yra įėjąs
į "militariną fazą".
• JERUZALĖ. Žydų agentūra ir
Vaad Leumi ( Palestinos Žydų
• VAŠINGTONAS. Laivyno sekreto
tautinė taryba) nutarė įsteigti
kurioje dalyvaus 21 valstybė.
Amerikos bombonešiai gali su
rius p.Sulivan pareiškė Senato
žydų valstybą gėgužės 16 d.,
Konferencijos,kuri
tąsis 6 sa
bombarduoti
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