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1948. balandžio. 9.

H metai

filarJA et//to
Nuo balandžio 1 d.rusai įve
dė naujus suvaržymus susisieki
mui tarp britų,amerikiečių ir
prancūzų zonų ir jų kontroliuo
jamos Berlyno dalies.Rusai pra
Kokius rezultatus atneš pa
nešė, kad jie pasiima teisų tik
sauliui balandžio 3 d. data,
rinti traukinius,daryti ten kr
vien ateitis gėlės parodyti.
atas ir peržiūrinėti visų važ
Vertinant ją pagal dabartines
iuojančių asmenų dokumentus.
aplinkybes, jos reikšmė yra mil
Viso to tikslas,anot rusų,esąs
žiniška. Ji yra rFt i ĮršmĮ nga ly
tas,kad jie nori sustabdyti tur
giai kaip demokratiniams,taip
to gabenimą iš Berlyno į vaka
ir komunistiniais kraštams.
rus ir nepraleisti nepageidau
Demokratijoms-balandžio 3 d.
jamų asmenų. Jie,taip pat,apka
reiškia išsigelbėjimą iš besi
ltino britus,amerikiečius ir
Buvąs Lietuvos Ministeris
artinančios pražūties,gi komu
prancūzus Berlyno apiplėšimu.
girmininkas ir Vyriausiojo
nistams tai yra skaudus smūgis,
Vakarinių Vokietijos zonų
tabo Viršininkas generolas
kurio pasėkų dabar net negali
kariniai gubernatoriai tuojau
Jonas Černius,kuris iki šiol
ma pramatyti.
pasiuntė rusams aštrias protes
gyveno Anglijoje ir dirljo že
Tą dieną JAV Pretidentas pa
to notas, pareikšdami, kad toks
mės ūkyje, š/m.balandžio 8 d,
sirašė Pagalbos Užsieniui įsta
įsta
vienašališkas sovietų elgesys
išvyko i, ŲAV.
tymą,kuris apima Marshall’io
yra priešingas Potsdamo susi
Ponas Černius gyvendamas
planą Europos atstatymui ir pa
tarimui ir,kad jie su tuo jo
Anglijoje aktyviai reiškėsi
galbą Turki ja i,Graikijai ir Ki
kiu būdu nesutiks.
lietuviškam visuomeniniame
nijai. Paskirtoji suma yrai
Bet traukiniai buvo susta
gyvenime,buvo DB Lietuvių
£. 1.700.000.000 ( svarų )
bdyti ir susisiekimas su BerlyPatikrintomia žiniomis,sovie rinta ir tuo Rusijos šansai žve Sąjungos Esh-Wingham skyr.
Tai yra,kaip Mr,Trumąnas pažy
nu kurį laiką buvo palaikomas tai pradėjo siųsti stambius ka joti drumstame vandenyje kas
Pirmininkas.
mėjo, Amerikos atsakymas Rusi
tik lėktuvais ir specialiais
kart darysis mažesni.
riuomenės dalinius iš rytų į
jai, kuri grąso laisvąjį pasau
Linkime ponui Černiui
autobusais.
Iš kitos pusės,Rusija supran ir jo šeimai sėkmės nauja
Vokietijos vakariną dalį,pagal
lį. "Jo tikslas yra"-Preziden
Amerikos zonos gubernatori Britų ir JAV zonų rubežius.
ta, kad yra jau pasibaigęs tas
tas pasakė savo kalboje,"padė
me gyvenime.
us labai reikšmingai pareiškė,
laikas,kada ji galėjo savo eks
Rusai to visai neslepia ir
ti išsaugoti sąlygas,kuriuose
kad,girdi,esą lengva rusams
pansiją vykdyti be kraujo pra
tvirtina,kad jie "tik" darysą
laisvos institucijos galėtų iš
sustabdyti traukinių judėjimą, čia
liejimo, o atsisakyti nuo savo
pavasario
karo
pratimus...
likti gyvos".
bet lėktuvams sustabdyti jau
Yra nuomonių,kad Sovietų Ru tikslų,aišku,ji negali. Taigi, Į
Amerikos Kongresas Marshall
reikėtų pavartoti ginklą.
tik karu ji tegalės pasiekti
planą priėmė greičiau nei buvo
Žinios,kad rusai mėginą ata sija jau yra priėjusi tos iš
savo užsibrėžimus,bet kad pa
vados, kad kuo ilgiau užsitęs
tikėtasi.Ir tas buvo padaryta
kuoti sąjungininkų lėktuvus,
teisinti ginkluotą susirėmimą
toji
"paliaubų"
padėtis,
tuo
blo
to Kongreso,kuriame daugumą tu
buvo paneigtos.Taip pat buvo
Jeigu
atsirastų
Salamonas,
paneigtos žinios,kad anglai ir gesnė darysis Rusijos padėtis, prieš savo žmones,Rusija norinkuris pajėgtų išsprąstl Pales ri ne vyriausybės partija. Už
laikas jau dirbąs Vakarų
tai reikia"padėkoti" Sovietų
ti išprovokuoti Vakarus pradė
amerikiečiai siunčią kovos lėk nes
valstybių naudai,ypač po Marsh- ti akciją ir tuo būdu suversti tinos klausimą abiem pusėm pa Rusi jai,kuri savo agresyve potuvus apsaugai keleivinių ir
all’io plano priėmimo.Aišku,kad visą kaltą naujo karo Vakarams tenkinama prasme, jis galėtų
tų už
už litika daug prisidėjo prie grei
prekinių Lėktuvų.
Jtą darbą reikalauti sau a-tlygi- to Marshall’io Plano priėmimo.
planą
vykdant,Vakarų
valstybių
Padėtis vėliau kiek atslūgo ekonominė padėtis bus sustipnimo.kad ir pusės New Yorko ir Aiš^u,ypatingos reikšmės -’-ėIr prekiniai traukiniai vėl
jis tokį atlyginimą,greičiausit jo Čekoslovakijos įvykiai ir~c
Įyy
W 1 1 W>
»
pradėjo vaikščioti tarp Berly
gautų.
spaudimas į Suomiją.
no ir Vakarinės Vokietijos.Ir
Palestinos reikale šiuo me
Iš kitos pusės,greitas šio
rusai juos praleidžia netikri
tu JAV turi vadovaujamą rolą. įstatymo priėmimas yra reikš
nu.Apie norma lamą, toli gražu,
Ir dabar ji yra tikroje bėdoje. mingas pademonstravimas dikta
Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungos
dar negalima kalbėti,nes kari
Padalinimas pasidarė neįmanom toriams, kad ir demokratija ga
Pirmininką
niai traukiniai vis dar neva
as ir JAV buvo priverstos nuo li greit veikti.kada yra būti l
Poną PETRĄ B. VARKALĄ
žinė ja, nes rusai tebevelka la u-į$
tos minties atsisakyti .Tada bu nas reikalas.Nėra abejonės,kad
ir
jja sau teisės tikrinti visų
& vo pasiūlyta Palestiną pavesti ir Kremlius turi dėlei to ge
Londono
II
Skyriaus
Sekretorą
■'ažiuojančių dokamentus.su kuo
Patikėtinių Tarybai,bet ir čia rą galvosūkį.
t si anglai,nei amerikiečiai ne
Panelą MELITĄ SAUGAITĘ
susidurta su nenugalimomis klit
Vakarų Europos tautoms Mar
Nutinka. Paskutinėmis žiniomis
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį nuo
timis.Kas gi bus tais Patikėti shall’io Planas ne tik duos
sovietų karinis gubernatoriaus
širdžiai sveikina
niais. ..Britanija sako,kad jai materialinės naudos,kurios žmo
pavaduotojas yra'' pranešąs an
D.B.L.S-gos
K jau užteko tu "pyragų" ir savo nės taip labai nori,bet,taip
glams ir amerikiečiams,kad jis
__
Londono II.Skyrius.
*i|mandatą kietai yra nutarusi gė- pat, duos
sutinkąs su jais tartis dėl
įgūžės mėn.perduoti JTO. Ameri kiau priešintis komunistų a
rusų zonos pervažiavimo teisės
ka gi savo kariuomenės ten siųs- gaulėms
Ir dėl keleivių dokumentų kon
PABALTIJO TAUTŲ KONCERTAS
iti nenori.Viena tik Rusija liko
Tuojau po įstatymo pasiraš
trolės.
"duosni" teta,bet JAV nesutin ymo, pirmieji laivai su pagalba
LONDONE
Nėra jokios abejonės,kad So
ka tokio geraširdiškumo” pri- Europai išplaukė iš NewYorko.
vietai nori britus,amerikiečius
imt}.
Kol bus paskirtas atskiras ad
Nepraleiskite
progą
pamatyti
ir
iš

ir prancūzus išvyti iš Berlyno
Žydai kuo smarkiausiai paši ministrator! us,pagalbą skirstys
girsti
stipriausias
menines
Pabalti
ir ten sudaryti visos Vokietipriešino
ną u jam Amerikos pasiū- ir jos davimą prižiūrės pats
jos tautų pajėgas! Koncerto progra
os centrinę vyriausybą.Jie ti
lymui ir apkaltino ją meilini- Valstybės Departamentas.Po mė
moje dalyvauja lietuviai solistai;
kiši tai pasiekti, sudarant Va
muši arabams,kad nenustojus ži nesio bus paskirtas specialus
I .Mo teka i t i ene
karų sąjungininkams neįmanomas
balo šaltinių.Žydai aiškiai pa administratorius,kuris bus glau
A.Kalvaitytė
išlygas išsilaikyti Berlyne.
sakė, kad jie sieks atskiros va džiame kontakte su 16 valstybių
S.Baranauskas
Vakarų valstybės gi, primyg
lstybės
ir už tai kovos. Krau
I.Nauragis
jas liejasi Palestinoje ir nie įsteigtu Darbo Komitetu Paryž
tinai pareiškė,kad jos turi
V. Jakubėnas
iuje.Kiekviena iš tų šešioli
kas nežino kur ir kaip rasti
eisę liktis Berlyne ir kad
be to,estų ir latvių menininkai.
kos valstybių jau yra pasiun
išeitį. Saugumo Taryba kvietė
os iš ten neišsikraustys. Ir
PROGRAMOJE
tusi Amerikai sąrašus,kokių ir
arabus
ir
žydus
padaryti
pa

ėra jokios abejonės,kad Vaka
Beethoven’o,Brahms’o,Franck’o, Pucci kiek prekių joms reikia pirmais
liaubas,
kol
JTO
svarstys
Pales

rų valstybės Berlyno neapleis.
ni,Rossini,Verdi ir tautinės dainos
tinos klausimų.Už savaitės yra metais. Didž.Britanija pagal
Fų pasilikimui Berlyne yra dvi
BILIETAI
šaukiama
Jungtinių Tautų Orga Marshall’io Planą gaus medvil
darbios priežastys! prestjržo
užsakomi Sąjungos Centre(telef. AMB.
nės, tabako,metalų, žemės ūkio
nizacijos
sesija tam reikalui
liausimas ir Berlyno gyventojų
6195) arba laišku,ar asmeniškai.
ir anglių kasyklų mašinų ir
svarstyti.
Likimas. Ne tik vokiečiai,bet
pieno produktų.
Lr daugelis kitų tautų nustotų
CENTRAL HALL, Westminster, S. W.l.
Kaip jau buvome ankščiau ra —
tsitikėjimo vakarų demokrati1948 m.balandžio 10 d. 7 v.v.
šą.Marshall’io Planas gyvenimo
omis,jeigu jos atiduotų BerlyNepaveluokime įsigyti bilietąl
standarto Britanijoje šiais me
® gyventojus sovietams.
tais nepakels,bet tik padės jį
Dėl tų priežasčių įvykiai
išlaikyti toki u,koks jis dabar
terlyne yra verti labai rimto
yra,ko nebūtų būvą galima'pada
fenęsio.Jei ši krizė ir praeiryti be Amerikos paramos. Tačia
S la iįįingai, tai dar nereikš,
gyvenimas,numatoma,pamažu pra
ad jau viskas yra tvarkoje,
dės gerėti
tasai nuo savo tikslo taip len
tai neatsisakys ir jie ieškos
(tokių būdų tam tikslui pasie
ti ir suderinės vis naujas kri*s,vargindami tuo sąjunginia
is .
Berlynas šiuo metu yra vie
la iš pavojingiausiu punktų
įplomatinėje (
ne visai di—
omatir^Aę’] kovoje tarp Vakasaryšvje su saugumo Tarybo
bjr Rytų
je Čekoslovakijos. įvykių svar
stymu, Čilė ruošiasi tą klausi
mą praplėsti ir paprašyti Sau
1948. Vasario 16 d. minėjimas
gumo Tarybą,taip pat,apsvarstę
Elmbridge Skyriuje. Nuotraukoj
ti Rusijos elgesį kituose Ryti
Prezidiumas. Viduryje sėdi Sky
Europos kraštuose,kaip tai Ru
riaus pirmininkas p. Kavolis,
munijoj e,Lenki joje,Vengrijoje,
jo dešinėje Mr.McDowell,GGAEC
Bulgarijoje,Jugoslav!joje ir
sekr.,kairėje p.Einer,estas ir
Autostrada ir geležinkelis j
Albanijoje.
p.janson.latvĮg^
NaruSlo
.
įiąs Berlyną ir Britų zoną
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1948.IV.9
Prieš
keturios metus
mestremtiniai jums daug tiesos sa ra
kėme,bet jūs netikėjote,šiandien
praregiate,na ir kai visai atsi
* ..... -'
'
darys jums akys,- pamatysite...
Pietų
Afrikos
min.pirminin
 tvirtinimus ir areodromus.be
tikim,kad smagumo iš tos buvus
B
Rašo A.J. Steponaitis
ką
s
maršalas
J.
Smuts
savo
pas
 to, pašaukti prie ginklo dau
ios draugystės jums bus mažai,
kutinėje kalboje kreipėsi į
giau žmonių.Tautinės gynybęs
atvirai
kalbant
tik gėdą lydės jus visą amžių
jaunimą, kviesdamas stoti sava ministeris patvirtino, kad Šve
ir didvyrių,kritusių už tiesą,
noriais į kariuomenę.
dija veda savo pačios eksperi
Stalinas nutarė duoti atsaKad ruošiamasi karui,tuo šia kapai vaidensis jums!
J.
Smut
s
pabrėžė!
"įbridome
mentus
rakietų srityje.
Mes
krauju
pirkome
ir
perka
tyjją į paskutinėmis dienomis su- ndien niekas neabejoja,bet kad
į krizę,kurios galo nematau.
Nenuostabu,kad sovietų sped
•ktyvlntą 'akarų Europos diplo- jis jau tuoj turėtų prasidėti,
me sau kuklią teisę kvėpuoti lai Karas gali būti,gali jo ir ne da smarkiai puola Švediją,o
‘latinę veiklą,žodis tapo kūnudaug davinių kalba prieš. Taigi
būti. Nieką s to nežino.Bet at
ypač gen.Jung’ą."Krasnaja Zveįytų Vokietija pasislėpė uz ge išeitų,kad dvi galybės,kaip tie, svu oru,nenusiminėme,kovo jome
siminkime, kad pagrindinė buvu zda" kaltina jį planavimu sta
ir kovojame ir ateinančioji ko
ležinės užuangos.
nelyginant, kalakutai prieš, kovą vą ras mus pirmose kovotojų ei
sio karo priežastimi buvo mū
tyti aviacijos bazes amerikie
^Netrukus išgirsime,aišku,kad pučia uodegas ir vienas antrą
sų karinio pasirengimo trūku
čių kariniems lėktuvams.Sovie
gyvenimas ten staiga pagerėjęs, 'stengiasi nugąsdinti burbuliavi- lėse.
Išgirskite mus,Vakarai,dabar! mas.Dabar turime būti pasiren tai prikiša,kad Švedų kariuo
džiūgaujančios
minių. minios
rei mu. Na, pa lauksim, atrodo pats gy„
--------gę bet kokiai galimybei ir ne menės vadas stengiasi Švedijos
ks padėkos Jausmus už rojaus su- ven.im.as turės duoti greit atsa- Mes jums lygiai tokią pat tie
kartoti praeities klaidų".
užsienio politiką palenkti JAV
są
sakome,kaip
sakėme,ne
podarymą žemėje. Tas viskas mums
'kymą. Gi vieną galime pabrėžti,
ekspansijos planams Vakarų
pieris ir protokolai sulaikys
JAV ATIDARO BOMBONEŠIŲ
ne naujiena ir mūsų jau nebeste- jei po tokių papurkštavimų iš
Europoje.
birta,nes tik iš už geležinės už-Įgiraime,kad...trys ar penki ”di — laukinių hunų antplūdį,bet kie
Iš Prancūzijos pranešame ,
ta
valia
ir
taikli
ranka.
O
Vadan£os_tegirdi pasaulis "laimia-die ji" nutarė susirinkti .. .žino
JAV vedant karinės potenci kad prancūzų jūrininkai, kurie
.
karuose
vis
dar
yra
naivių
žmo

gųjų" valiavimą. Kol uždangos
kime, kad mūsų teigimas buvo tik
jos sustiprinimo akciją,nutar šį pavasarį turėjo būti denonių, kurie tikisi diplomatinėmis
nenuleistos nėra kaip mulkinti
ras - abi galybės tik blefavo.
priemonėmis išlaikyti taiką,grą ta vėl atidaryti Kanzas valsty bllizuoti,nauju dekretu palikpasaulį ir kalbėti apie laimėj!- o tikrumoje dar nori ne kuriam
bėje Boeing Vichitoje firmos
ti tolimesnėje tarnyboje.
aų nuošimčius ir ’’laisvę”,nes
laikui taikos.Ir aišku,
ji tokioj
toki. žinti rusus į savo senas sienas
aišku,ji
bombonešių fabriką,
PROF.OLIPHANT APIE KARA
iar tada gali ir laisvoji spau- jkonferencijoj bus surasta. Tra ir t.t. Mes tvirtiname,- rusas- milžinišką
kuriame karo metu buvo pagamin
la sekti gyvenimą. 0 pamatyti
pi , neilga, nervinga , bet šiandien bolševikas negali trauktis.Pil
Nepaisant,kad visur mobilina to žodžio prasme-negali. Juk ta 1.600 skraidančių tvirtovių.
?ojaus nitxam nevalia,apie jį
dar reikalinga. Vadinasi bus
zuojamos karinės pa jėgos, žino
jam daug ką pavyksta melu apgau Amerikos aviacija šį fabriką
tik kalba bolševikinė propagan- nupirktas laikas galutinam ir
perima birželio 1 d. Boeing
britų atomo specialistas
lemiamam pasirengimui.0 kad to ti,o jei jis pasitrauktų-jūs pa firma paskelbė,kad tuč tuojau mas
prof .Oliphant Australijos Ade
Bet muf įdomauja kitas klau ji" taika "kainuos šimtus ir tūks matytumėte ką jie ten suskubo
priims bombonešių gaminimui
laide* je paskelbė, jog karas
simas,- kodėl kaip tik dabar už tančius tikrai gerų ir vertingų padaryti ir koks buvo "rojus".
1.000 mechanikų ir technikų.
yra negalimas bent 5 metų bė
auga nusileido ant Vokietijos. pasauliui žmonių gyvybių,na,tas Ir niekad jie to nedarys ( ne
Naujas tos firmos lėktuvas- gyje. Jo nuomone, būtų savižu
bent sutiktų pasitraukti iš dar
Bena arčiausia tiesos bus spė■nesvarbu. Mes matėme kaip buvo
stipriausias pasaulyje bombo
dybė siųsti bombonešius su et
negalhtinai
"sutvarkyto"
skly

kas, kad iždangos nuleidimas
paliekamos ištisos tautų ir val
nešis B 36 - gali paimti 83 to minėmis bombomis į Rusi ją, tu
» efektyvus atsakymas Vakara- stybių grupės bolševikiniam de pelio, akims dumti) nes komuniz
krovinį.Tvirtinama,kad šis bo rint galvoje paskutiniu metu
mas yra įklimpęs pats į savo
už eilę konferencijų vykusių spotizmui, atsisakoma nuo kil
mbonešis gali numesti atominę
sustiprintą priešlėktuvinės
melo spąstus,- jam tėra tik ke
be sovi itų dalyvavimo,atsa niausių idealų,kuriais operavo
bombą bet kurioje vietoje ir
gynybos techniką.
lias pirmyn,tik pirmyn iki lai
ls į Triosto klausimo iSkeli- sąjungininkai kovodami prieš
nenutūpęs grįžti į savo bazę.
JAV esfenčios vienintelis
mėjimo arba beatodairiško šuo
ir svarbiausia,- savo jėgos
fašizmą ( Atlanto charta,ketu
Jau paskelbta,kad naujas
kraštas,kuris turi didelį kie
lio net į bedugnę,nes tikrai tai
.enionstrr /imas.ieškant įspūrios laisvės,dvylika punktų ir
yra XX amž. išsigimimo ir nusi- šio tipo bombonešiams areodro- kį atominių bombų.Rusija arti
o rezultotų Itali jo je, Pransū- t.t.) Reikėjo-buvę,praėjo rei
žmoginimo sistema...tai yra koš- mas atiduotas naudojimui "kaž miausių-5 metų bėgyje galinti
joje ir iš viso pasaulyje.
kalas-! šgaravo. . .Žinoma,jei
kur Aliaskoje".Visose JAV yra
pasigaminti dvi ar tris atad
marine
beprotybė arba negirdėto
Kad- bolševikams netrūksta aki-■reiks,vėl atsiras...O krauju
tiktai trys kiti areodromai,iš nes bombas,bet tai negali tu
ėšiškuiEO ifitėme,visa jų praei- kasdien rašomos vėsoje Rytų Eu mąsto ir apimties valdančiųjų
rėti didesnės reikšmės,nes te
sluoksnių siautėjimas žmonių ir kurių šie sunkiausi bomboneš
.3 nuklota įimtais pavyzdžių,
ropoje tautų istorijos, taut ųr
iai gali startuoti,
ro atvėju reikėtų turėti šii
žmonijos
sąskaiton.
>dėl gi nepadaryti dar vienos
kurios pa sitikėdamos riterišku
tus tokių bombų. Jeigu sovi<
IR
ŠVEDIJA
RENGIASI
Netolima
ateitis
įrodys,kad
•monstreei jos, juoba, kad būtin- mu, stojo atstovauti ir ginti
tai turėtų pilnus planus Ii
mes turime tiesą. Ir kam bus
i reikia ’-ikarų Europos komuni- savo tautas prieš bolševizmąTurima žinių,kad Švedijau
svarbiausiųjų JAV mokslininku
lemta sulaukti pabaigos-stebėsis
įaas pakalti ūpas, pademonstruo- XX amžiaus gėdą!
sti pri na savo kariną galią.Sve-pagalbą, vistiek per 5 metus
,kad Rusija motinėlė nieko
Ir mūsų nelaiminga tauta bai nes tas viskas buvo daroma...
dijos tautinės gynybos minis
jie nepajėgtų pasigaminti psvistik
žmonių...
bijo...O be to,jei jau numaty- giama išžūdyti vien dėl to,kad
teris patvirtino 5 metų planą kankaną bombų skaičių.
0
galas,ar
šioks
ar
toks,ne

kviestis karo dievaitis Mar- taiką ir laisvę myli,vien dėl
dvigubai padidinti aviacijos
toli .
JT NETEKO AUTORITETO
3 vėl aplankyti šią mūsų žeto,kad tikėjo į visokias charpersonalą.Gen.Jung.vyr.vadas,
ilę,
tai
v:
jitik
kur
kas
patogiau
_
_
jtas. Kodėl gi jau 4 metai niepareikalav
o
statyti
naujus
įsi
Jungtinių Tautų generali
TAn/H T
n n m n +■ r\m rt
sirengim
il daryti,numatomo
fro kas iš tauriojo "didžiųjų" pas
iutuaiWHaiiitMHaiūiiuiiiĮfliiuaiiHiHiiiiHHHiuiitiiiiiiiiiiiiiiiiiflmiiiiiiiiiii iiiiiiHiiniiiinniiiHmiiiii iiiiiiiiiiiiuiiHutiiiiiiHiiiiiiiiiiii
nis sekretorius Trigve Lies:
p sektoriuje tada,kada pašali- aulio neužtaria tikrai nekaltų
vos piliečių sovietų piliečiais. aūdos konferencijoje par elite
RUSAI IEŠKO LIETUVIŲ UŽSIENY
akls ne! ustebi,..
žmonių. ...Tyli pasaulio sąžinė,
jog JT dabartinės pasaulinė
Sovietų bandymai suklaidin
Taigi faktas lieka faktu, o jos sąskaiton eina virtinių
krizės metu neteko savo or®
ti Baltijos valstybių pilieč
Sovietų vyriausybė pradėjo
sija sulošė dar vieną rizikin- virtinės pavardžių...gen.Michaiesančius laisvėje,šį kar
ir dėl to esąs kaltas "Didyr
lošimą Argi jau būtų nutar- lovičius,Petkovas,Stulginskis. . akciją suregistruoti visus Lie ius,
tą
nepavyko.
Kanados
lietuviai
Penketukas” su savo klaidos!;
tuvos piliečius esančius užsie
Kremli ije vieną kartą visie- Ir iš viso mums kyla klausimas
sovietų atsišaukimą boikotavo.
Penkių galybių bendradar
laikants palaidoti kapitaliz- argi šis karas buvo tikrai,kaip nyje. Sovietų ambasada Otavoje
Kiek kitaip reikalai stovi
paragino
per
Kanados
"mažumų"
:"siautė j uaą” ir duoti rojų
sakė propaganda,nukreiptas prieš
biavimu: remiasi Jungtinių Us
Lenki joje.Varšuvos spaudoje
spaudą Lietuvos piliečius re
nei—visam pasauliui.
tų egzistencija,© JT pagrinfc
"fašizmą”-jo terorą ir t.t.
pastaruoju
laiku
pasirodė
at

Bet ir tai tėra tik blefas,
Matome,kad NE! Juk jei būtų bu gistruotis.Registraci ja vykdo
buvo viltis,jog didžiosios t
sišaukimas
į
lietuvius,gyvenan

_p sakant,'priešo pasirengimo
latybės nuoširdžiai bendrade
vusi tiesa,tai kodėl gen.Franco Sovietų konsulatai,tikslasčius dabar Lenki joje, bet tik
nervų čiupinė j ima s-bandymas, paliktas. 0 aęgi bolševizmas nė gauti leidimą gyventi užsieny,
biaus.Deja,taip nėra.
tiems,kurie
1939
ųietais
yra
į šį Sovietų raginimą tuoj
tikrai Maskva nutarė pradėti ra fašizmas. Šiose politinėse Dal būt dėl to JAV senato
gyveną Klaipėdos,Šilutės ir
reagavo Kanados užsienių reik,
ntą žaidimą. Mįslė dar šian- socialinėse doktrinose,o ypač
rius Pepper, kuris 1945 m.
Pagėgių apskrityse.Skelbime
en, lygiai kaip yra mįslė ir
kvoje matėsi su Stalinu, sitis
metoduose,tėra tik toks skirtu minister!ja,kuri pastebėjo,kad
rašoma,kad tie asmenys nuo
Trumanui susitikti su juo.Jei
V karinės prievolės toks sku- mas, kad vieni mėgo juodą ar ru sovietų raginimas buvo paskel
1945
metų
sausio
28
d.yra
skai

btas nesusitarus su Kanados
s įsivedinas.Jei jis būtų bu- dą, o kiti raudoną spalvą.
tomi Sovietų piliečiais ir to gu tada Stalinas atmestų tai
vyriausybe. Kanados vyriausybė dėl jie privalo iki š/m.birže kos planą, senatorius Pepper
ąs ne taip skubiai įgyvendintBaisėjomės nacių kacetais,
jaustųsi, jog visa padaryta,
»,nekilk" jokio įtarimo,bet
bet palaukite ponai vakarų civi pareikalavo iš ambasados,kad
lio 1 dienos užsiregistruoti
kas galėta.Deja,Trumąnas nu
i s skubame s kaip tik ir sukel- lizacijos ir kultūros,- jums ir ateityje visi tokios rūšies
Sovietų
ambasadoje
arba
konsu

jaučia, kad su Stalinu nebus
| įtarimo,kad ir JAV blefuoja, plaukai pasišiauš ką rasite ten- skelbimai aiškiai sakytų, jog
latuose.
iško žygių,kuriais nustebintų rojuje.pas savo sąjungininką,jei Lietuvos piliečiai gali regis
Reikia manyti,kad Lenkijoje galima susitarti ir nemano i
važiuoti iš JAV.
gal išgąsdintų Rusiją,kad ši likimas jums bus palankus ir nu- truotis savanoriškai. Kanada
gyveną Lietuvos piliečiai bus
niekad nepripažino tarybinėse
priversti apleisti Lenkiją.
ir Lietupažinties,prispaudė ją prie
Tėvas,lyg perkūnijos trenk savo krūtinės ir su ašaromis
tas, griebė nuo vagio kepurę ir akyse, karštai pabučiavo jos
tiko tau,mielas vaikeli.
kaktą.Bet motina,išgirdusi i
šoko durų link.
u <r
Keldama dukrą,su nerimasčių
ros pranešimą,dar daugiauaps
- Tėveli!..-suriko Birutė ir
paklausė motina. Tėvas įsmei
šokus paskui tėvą,prie durų pa liejo ašaromis.
gęs į dukrą žvilgsnį,abejingai
stojo jam kelią.-Tėveli..mielas - Atleisk man...Birute. .Aš i
sekė neįprastą sceną.
tėveli,neik! Vienas iš enkave dau. .iTu esi mano tikra dūle
- Mamyte,tėveli...-ir gerklėje
distų jį pažino...NKVD jau yra ir gėdos tėvui nepadarei i ..
spazma nutraukė Birutės žodžius. žinoma,kad jis mano brolis ir
Jei taip, tai viskas yra aiši
— Nusiramink,miela dukrele..Tė
kad mes čia gyvename...Man tai Tuojau visiems reikia apleis
vai, paduok vandens,-rūpinosi
pranešė vienas iš bendradarbių, namus! Motin,nurimki! Nelail
motina,glostydama papurusius
dabar raudoti,kai mūsų visij
kai jis apie tai nugirdo...Aš
ft
ir vėjo sudraikytus Birutės plau vos spėjau pasprukti.
gyvybė ant plauko kybą... T>
dar šiandieną ir tuojau iše!
kus .
Prakeikimas!
TAIP KOVOJAMA
TĖVYNĖJE
-Nereikia,mamyt.
.
.Mamyt!
Petras
Kaunan
pas Tautkų.Jis ne kur;
—
Kiekvienu
momentu
mus
visus
............
'
..
gali atvykę sunaikinti..Kad ki laiką tave paglobos, o vėlia,
o nevalgai, tėvai..Atvės,o
patylėjusi,pridėjo,-Ar tu manai, žuvo.
Birutės ištarti žodžiai,kaip taip pasielgtų-maža vilties..
matysim...Gi mudu su Birute
.‘ščiai ckanūs nuo pietų.kad jie nenujaučia kur yra mū žaibas pritrenkė tėvų širdis.
ieškosim kito kelio...
Kodėl
tu
taip
sakai-susirūpi

igusi ruošą ir sėsdama už
sų Petras...
Mirtinos tylos minutėje atrodė, no tėvas.
- 0 Viešpatie galingasis...
'falo Vainiulienė ragino, kažį -E,motin,kalbi kaip nesubren- tartum,būtų nutrukęs jų pačių
ką mus taip žiauriai baudi..
- Dėl to,tėve,kad aš...viską
idus. Jų akyse visad pasiliksim gyvenimo sėūlas.Girdėjosi tik
» susimąsčiusį, savo vyrą.
Kur gi aš eisiu..Kaip palik
žinau...Vakarykštis areodromo
buožėmis..Niekas nepadės tau
-Kad nelenda .Kąsnis burnoje,
igaili Birutės rauda.
va rgš us gyvuli us..
sandelių
išsprogdinimas
buvo
a čia i, užsikerta,-ir Vainiureikalo išgelbėti,kai ateis jų
Motina drebančia ranka su
- Sava gyvybė kol kas dar t
Petro
darbas...Aš
su
juo
palai

a giliai atsidusęs padėjo
i laikas...Juo labiau.jei jiems
tesnė už gyvulio. . .-nutrauki
dėjo kryžių,suklupo ant kelių
kiau
ryšį.
..
.JcStą.
pavyktų suuosti kur yra Petras. iprieš Viešpaties Kančią ir su
Tėvo įsmeigtas į ją plieni Vainiui!a,-visus paleisti i,
-ava rge i, žmoge 11. Ti e k la ūko
Širdis,rodos sakyte sako, kad
dėjus ant krūtinės rankas siun- nis žvilgsnys vėl nutraukė jos ką! Motin,štai šiupčius...Į
noroti dabar vienam ir su
geruoju tai neeibaigs.Pereitą
;tė Jam,iš savo skausmingos sie- žodžius.
ant greitųjų kelionei maist
šilo sveikata pašlytum.Prinaktį,stačiai,akių nesudėjau.
■los tylią maldą.Jos,vargo išva- - Birute!-pagriebęs už rankos
0 aš tuoj grįžtu.
;lk,atslpūsk kiek,gal vėliau.
Jeigu jau žūti,tai garbingai■ gotais skruostais tekėjo stam
Vainiui!s spruko pro du?
pritraukė prie savęs Vainiulis
padėsiu pečlun...-savo pil- !atvirai žiūrint priešui į akis, bios skausmo ašaros.
ir tekinas nubėgo klojimo i
dukrą ir tiriančiu žvilgsniu
j akių remiu žvilgsniu ir šve i o ne šunuodegiaujant! Jei lai
Tėvas,lyg akmens statula,be- sekė ją.
Maišelis su maistu jau g
dais, pilnais užuojautos,žodž- mingai pasikeistų laikai,tai
jo ant stalo.Birutė rausėsi
irybėn įsmeigęs šaltą plieninį
Tėve!...Tavo
mintys
mano
at

iis ji stengėsi išsklaidyti
kur akis dėti...Kuo gėdą nu
žvilgsnį,stovėjo vietoje. Paga žvilgiu visad buvo klaidingos. po savo stalčiau popierius.
siniaukusią Vainiulio nuotai- plauti .. .Duktė komsornolka!Motina,per šią valandą^
liau iš lėto atsisėdo ant suo
Degančių akių žiežirbas svai lo ir alkūnėmis pasirėmęs į sta Pirmiau aš negalėjau nieko tau turn, dešimčia metų paseno ii
aiškinti...Bet šiuo atvėju..
Anoks-31a laukas,dvylika hedydamas,griežtais žodžiais sa- lą, rankomis užsidengė veidą.Iš
Pagal mano išgautus ir jam iš siškai atrodė bejėgė.
aiųl JSaį buvom dviese, tai tik vo nerimastį grindė,Neprikišu- jjo jo pūslėtų delnų,ant stalo
Per oečius pasikabinąs o
duotus
planus,jis tegalėjo sėk
usispiautl E..eA.Viskas niekai somybės kovų dalyvis-savanoris,
nę kašęjgryėic11 VJ° *6vas:
_______
_ # šį, miįmingai___________
paleisti į orą
tu.motin. Dirbti ne pirmiena. Vyties “Kryžiaus ---------—J
"  kri1x> ašaros.
kavalierius
Pet
Šioj ramioj ir laimingoj šei-Įžiniškos vertės karinį tartą
trumpais jo kalij;
■i Širdies negr&.ažtų ta vis di' ras Vainlulls.
Viskas būtų pasibaigę'laimin
jo automatinis ginkląs^sSl
i jauti kirmėlėj-viskas būtų
Kieme sucypė šuo ir pasigir moj,užviešpatavo šiurpi kapų
gai, jeigu jie atgal bėgdami ne per pečius persimetąs maišei
tyla.
rai...Pats sunkiausias dardo tekino žmogaus žingsniai.į
su maistu,persirišo ir priė
> atneštų žmogui ne nuovargį, kambarį įėjo,stebėtinai išblyš - Iš kur turi žinią..Ar tai yra būtų užbėgę ant pasislėpusios
istrebitelių tanketės...
tikra.,-nutraukė tylą tėvas.
prie žmonos tarė!
kusi, jų duktė Birutė. Jos akys
>t džiaugsmą. !
kukčio-Jie
pritruko kautynėms šaudme - Kas beįvyktų, buk tvirta ii
—___
Gal Ir be reikalo griaužies,
buvo pilnos išgąsčio,lūpos ner - Aš...aš pati mačiau.. .-L
nų. ..Liko apsupti stipriai ko visame kame atsargi. Dievas
viškai drėbėjo,momentą susvyra dama sušuko Birutė.
•vai .Mergaitė djpra ir išmok
vingos grandies...išsigelbėti
- ęur,kada! - pašoko tėvas.
gal vėl susitikę baigsim gy»
inta..; x geriau'.viską permato, vo, staiga puolė prie sėdinčios
- Šiandieną...Miestelio aikštė vilties nebebuvo ir...išbaigę
nlmą drauge...0 jei bus lemi
? mes..Jei ne ųi.tai gal jau už kalvarato motinos ant kelių
kitaip, vienas kitam atleiski
ir apsikabinusi jos kelius aša je... Jų buvo trys...Jų visų kū paskutinius Šovinius...visi.,
■'■.a! būtume išmesit! iš savo
trys
nusižudė...
nai išniekinti..minios pasity
Svyruoti laiko nėra’ Gyvuli;
ngfes
dienas rodama kokčiojo,negalėdama iš
ogės ir baigiąYsavo
baigią
Tėvas išklausęs dukters iš aš paleisiu. .Skubėk, kad neb’
čiojimui...
’ ’
Gulbinai,- tarti žodžio.
i b’, re, kai p ti
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lir priėmė šv.Komuniją. Vietos
katalikų bažnyčioje atlaikė pa
fenaldas, kurių klausė pilna baž
nyčia vietos katalikų anglų ir
beveik visi stovyklos vyrai.
SSI KRATTING, šalia Cambridge, Nuotaikingai skambėjo Mišių me
letuvių stovykla kovo 22 d.
tu p. Janulevičia us vadovaujamo
apgyveno skaudų, smūgį- a.a.
choro sugiedotos lietuviškos
Iediii.no Stasio Šakale i o mir- giesmės,o iš kiekvieno lietu
1, A.A.velionis,važiuodamas
vio krūtinės veržėsi tyli ir
darbą stovyklos rajone,neti nuoširdi malda į Aukščiausįjį,
ktai iškrito iš sunkvežimio,
kad Jis grąžintų mus ten,kur
fuvežtas į Newmarket ligoninę, liko mūsų gimtinės sodybos,kur
io dviejų valandų mirė. Kovo
žengėm pirmuosius žingsnius ir
14 d.vakare velionis buvo at kur motina išmokė pirmuosius
idėtas į stovyklos koplyčią,
lietuviškus žodžius.Po Mišių,
lyto jaus dieną po trumpų pa - išsiskirsčius anglams,kun.Kuz
aidų,kurios galima buvo išl
mickas pasakė gražų, visus su
yti Did.Ketvirtadienį,daly
jaudinusį, pamokslą,ragindamas
ku jant Newmarket kat.klebonui nepasiduoti nevilčiai,būti pa
.r kun.J.Sakevičiui iš Londo
siruošus ateičiai ir visad lik
no, taip pat stovyklos vadovyti ištikimais visų mūsų motinai
lei ir įvairių tautų atovykl- Tėvynei.
is atstovams, velionis išlydėTą pačią dieną po pietų,sto
as į Cambidge kapus.
vyklos salėje įvyko D.B.Lietuv.
Kapuose atsisveikinome žo- S-gos Tadcaster’io skyriaus su
į pasakė kun.Sakevičlūs,Lie- sirinkimas, kuriame mūsų gerb.
uvos Ministerio Londone ir
J svečias skaitė turiningą pas
let.S-gos Centro Valdybos var kaitą, kurios metu priminė grę
iu,ir VI.Antanaitis skyriaus
siantį pasauliui raudonųjų pa
ardu.Su dideliu skausmu šio- vojų ir kvietė visus neužmiršie liūdnose iškilmėse dalyva- ti mūsų religinių papročių bei
o velionio tėvai,giminės, drau-l’’būti tinkamais savo tautos re
ai lietuviai.net ir kitatau- prezentantais svetimųj jų tarpe,
iai stovyklos gyventojai.
kad lietuvio vardas būtų ne su
A.A.Gediminas buvo,vientur- pajuoka,bet su pagarba minimas,
is Antano ir Stasės Sukaičių o tas daug padės mūsų kovai dėl
Unus,muzikos konservatorijos ^Tėvynės laisvės.
itudentas,19 metų ja unuolls, UO'
Po pa skaitos,Skyr.pirminin
us Liet .S-gos narys, kuri s sa kas p.A.Klimas visų vardu pa
li dainomis ir muzika mokėjo
dėkojo kun.Kuzmickiui už apsiJažiai pramogose visus nutei lankymą bei suteikimą mums nausi. Visi stovyklos gyventojai *jų dvasinių jėgų ir prašė to
[ietuviai, latviai, estai ir uk liau šios stovyklos nepamiršti
rainiečiai savo aukomis prisi ir būti mūsų dvasios vadu.
ėjo prie laidotuvių.
Tikimės,kad kun.Kuzmickis
Į A.a.velionis gerai buvo pa dažniau mus aplankys ir savo
siruošęs mirčiai.Kovo 13 d.ben- nuoširdžiais-padrąsinančiais
Irai su kitais lietuviais atli- žodžiais suteiks šiose sunkio
tąs išpažintį, priėmė šv. Komu- se dienose moralinės stiprybės.
11 ją, dar kovo 21 d.savo mirties
J.R-ius.
Jrakarėse energingai gynė sa
ri religijos tiesas viename
rivačiame dispute, gi prie jo
Irties lovos pašauktas vietiis katalikų kunigas suteikė
askutinį Patepimą.
A.a. Gediminui mirus, tėvai
eteko savo brangaus sūnaus,
letuvių kolonija,Liet.S-ga ir
ietuva tauraus lietuvio.
Teilsis Viešpatyje,Laukdaas savo ir Lietuvos prisikėliol Jo mirtingieji palaikai
rįš į Lietuvą, drauge su visais
ietuviais.
Lietuvis.

IDCASTER' i s. Balandžio 3 ir
, d.d.pilką, kasdieninį stovy*os gyvenimą praskaidrino pir
į kartą pas mus atvykęs kun.
uzmickis.Ta proga daugelis vy.
t} pasinaudojo jo religiniais
starnavimais-atliko išpažintį

GERASIS

Kiekvienas laikraštis yra
laukiamas ir turint liuoslaikį.atydžiai skaitomas.
foto B.Brazdžionio.

GANYTOJAS

Išganytojas apie savo misi
ją kalbėjo nepaprastai jautr
iais žodžiais; "Aš gerasis ga
nyto jas.Gerasis ganytojas duoda savo gyvybę už savo avis.
Samdinys,kurs ne ganytojas,kuriam avys ne savos,pamatęs ateinantį vilką,palieka avis ir
bėga,' vilkas grobia ir išvai
ko avis" (Jono 10,11-12)
Šiandien žmonės jaučia,ka
ip vilkas selina iš rytų ir
nori juos sunaikinti.Pa jutę
pavojų,jie kreipia akis į Ge
rojo Ganytojo vietininką Ro
moje ir laukia iš jo pagalbos.
Ir ši pagalba ateina.Sv.Tė
vas Pijus XII Kristaus Prisi
kėlimo dieną pasakė kalbą,ku
rioje nurodė pavojų Bažnyčiai
ir paskelbė visų tikinčiųjų
dvasiną mobilizaciją;
- Krikščionių sąžinėms išmu
šė didžioji valanda.I Romą at
slinko piktą lemiąs Šešėlis.
Atėjo neramumų ir pavojų, o
galbūt neatšaukiamų pasaulin
io mąsto sprendimų laikas.
-Būkite budrūs ir melskitės...
-Išmušė krikščionių sąžinėms
didžįoji valanda .Arba tos są
žinės supras savo misiją žmo
niškumui , kurio dvasinėms gery
bėms grėsia pavojus ir išgel-

COVENTRIO kronika. Balandžio
4 d.Lietuvių Sąjungos skyrius
turėjo susirinkimą.Skyr.pirm.
p.Matullonis padarė pranešimą
apie ruošiamą lietuviškų dai
nų koncertą,kurį išpildys mū
sų menininkai,atvykę iš Vokie
tijos.Taipgi ragino baigtį ri
nkti aukas Tautos Fondui.Sį
reikalą vykdo tam reikalui iš
rinkta Komisija.
Finnehergo studentams rem
ti surinkta £ 7,10-,tačiau ri
nkliava dar nebaigta ir tiki
masi, kad šioji suma dar padi
dės .
Saldumynų surinkimo vajų mK
sų mažiesiems Vokieti joje,sky-j
riuje praveda p.Jarutytė.
Tą pat dieną buvo įsteigta'
Savišalpos Draugi ja.Draugi jos
įstatus paruošė ir su jais su
pažindino p.Gurevičius.Po tru
mpų diskus!jų,prasidėjo narių
verbavimas.įsirašė beveik visi
susirinkimo dalyviai.Buvo iš
rinkta valdyba ir revizijos
komisija.į valdybą išrinkti 1 ,
p.Gurevičius,p.Goberis.p.Goberienė,p.Gudavičius ir p.MašanBalandžio 6 d. atvyko iš
auskas. į revizijos Komisiją; Vokietijos
DP stovyklų dar
p.p.Dumbliauskas,Jarutis ir
bininkų transportas, kuriame
Kazlauskas.
buvo 9 lietuviai vyrai ir
Savišalpos Draugija senai
7 šeimos.
buvo reikalinga,ir tikra,bus
gražiai naudinga visiems jos
Iš Danijos atvyko lietuviai,
nariams.Tikimasi,kad ja pasi įižsirašę darbams į Angliją.
naudos visi Anglijoje gyveną
Šiuo transportu atvyko 68,
lietuviai. Gi šios organizaci dalis jų patalpinta Full Su
jos inciatoriams,paliks mūsų
tton Hostelyje.
visų gili padėka.
____________ V.D.______________
Gražus pavyzdysI Prieš kurį
laiką, stovyklos Northampton
gyventojas p.Albertas Navickas
paprašė Greveno LTB Komiteto
prašydamas jam nurodyti netur
tingą, paramos reikalingą,šei
mą.Stov.Komi tetas š/m.vasario
3d.jam nurodė Krištopaitienę
Mariją,kuri yra našlė ir tu
ri du mažus vaikučius.
Iki šiol p.Navickas jau pa
siuntė tai šeimai tris siunti
nukus maisto produktų ir siuntinėsiąs ateityje.Pažymėtina,
kad p.Navieką s šelpiamos šei
mos visiškai nepažįsta.Tai yra
tikrai gražus artimo meilės pa
vyzdys, kurį galėtų pasekti tie,
kurie nei giminių,nei šelptinų
draugų Vokietijoje neturi.
vaičlų tarpe, po Tautos Šventės mi
st.
nėjimo 1948.m.vasario 22 d.

;
I
i
i

bės jas,arba oasiners pusiau
sąmonėj ir neatiduos savo pa;
tangų Kristui. 0 tada kri*
baisus sprendimas; "Tas.kurii
nėra su manimi,yra prieš mani
-Numylėti Kristuje sūrūs ir
dukterys! Gerai suprantate,ta
reiškia šis akimirksnis,kai
stovime kryžkelyje.Ką reiškie
šis akimirksnis Romai,Itali
jai,ir visam pasauliui...
Šių dienų pasaulio katas
trofą šv.Tėvas aptarė šiais
žodžiais; "Šiandien žmogaus
teisės yra paniekintos,o Krit
taus mokslas yra išstatytas
pavojams."Dėl to kiekvieno ta
taliko pareiga-aktyviaj daly
vauti toje milžiniškoj kovo
je, kurią veda Bažnyčia :ž pa
grindines žmonių teises
-Stenkitės palaikyti Kr taus
mokslą.Ateitis yra jūsų inko
se.Palaikykite Bažnyčią^1 iri
kovoja prieš tirani-ją.n if Lgrįi
kite nuo klaidingų prariją...
0 taip; jau pats paak.tinti
laikas įsitikinti viso .asaaA
lio katalikams,kad ate?tis-jų
rankose. Jei būsime dr.ogus
šiandien,jei atidėsime reli
ginę praktiką,- rytoj gali bū
ti vėlu.

M4KL O Ibi ® KjA
Balandžio 7 dieną į Londoną
atvyko mūsų menininkai iš Vo
kieti jos, kurie turės visą eilę
koncertų Londone ir prerlncljoje.
Stotyje menininkus pasitiko
ir pasveikino DBLS VicPirraininkas p.M.Bajorinas, Valdybos na
rys p. P.Bula’itis ir_Sąjungos
Reikalų Vedėjas p.M.Šilkaitis.
LIETUVIŲ SKAUTŲ SĄJUNGOS
DIDŽ. BRITANIJOJ

Šiuo metu ruošiamas L.S.S.
Britanijoje pirmas biulete
nis. Norintieji gauti,krei
piasi šiuo adresui
4, Roseberry Terrace,
Pelion Lane,Halifax.
L.S.S. atstovas Anglijoje
sktn.Spalis.

Bar im i/ėlii! i

Užsiprenumeruoti "Brit.Liet uvį-

ta u bus reikalingas pereinant
akmens sienos triukšmingai šu
kad aš nesužeista. Man tie rus- girnas,nuo kurio ištyso ir i Mr 3 4
vėlu. Neik vieškeliu,-ger- Zvirkalnį,priešingai- gali žūti švirkštė ugnies ir metalo sro- kiai liepė kniupščia gulėti ant plėtė keleriopi ugnies liežuv
nepasiekęs
girios.Voke
taip
pabaliais, per apušrotą.apsunkvežimio grindų...Bet...jie iai, susiliedami į vieną siau
pat yra šifras Štabo vadui. O
klant poligono lauką...
Sunkvežimis sukrypavęs tren
mane sudaužė kaip obuolį namie. bingą ugnies našą. Vainiulis
Tėvas ir dukra atsisveikinę aš laikinai su tavim atsisvei
kė į šalikelės beržą.Vienas si Nėra tos vietos kur neskaudėtų. neatitraukė akių nuo pašvaistė*
sotina,pirmieji apleido gim- kinsiu...Kai prieisi baublį,prie luetas šoko per bortą žemėn,ta Reikalavo pasakyti kur Birutė
ir negirdėjo net paskutiniųjų
jo palauk..Jei pamatysi gaisro čiau nuo žemės nepasikėlė.
sius namus, pa sinerdami į
tu...Galop
visiškai
apsvaif-2
m0nog pasakytų žodžių. Dar ke'
pašvaistą,žinok,kad mano tik
šią kelionės naktį.
Antra ugnies srovė pasitiko, ginę šautuvų buožėmis...įmetė
lioms
minutėms praslink1, i pasi
Jie ėjo rasotų pievų takais, slas pasiektas ir aš tave ten
visu smarkumu norėjusį pralėkt
sunkvežimin ir išvežė...
girdo gaisro pusėje šautuvų irj
rasiu.Jei gi mano užduotis ne
rų ežiomis ir krūmų jiems
pro šalį,lengvąjį limuziną. Pa • - Bet kodėl taip ligai delsei
automatinių ginklų trąši, i j imas.
®ais takeliais.Po geros va pavyks, tai manąs nebelauk..ir
starasis pakrypo kairėn,šonu
Juk aš tave įspėjau, kad gali
_____ __ __________
Vainiulis
skubiai nuFi. 'ilkk
eik
savo
keliu...
j
los jie pasiekė Laukėgalos
apvirto į griovį ir užsilieps- ; užklupti..-su priekaištu apgai- savo^šaulišką'ii^škrandir
— .
Jį, apv i.X
Ekelę. Tai buvo Kauno vieš
Ir dukra apkabinusi tėvo kak- ;no jo.
lestavo Vainiulis.
—
- - žmoną
ko juo
ir paėmęs ją ai4. k1
apibėrė jo veidą karštais
įs, o jį kirto Morkūnkelis,
Vainiulis žaibo greitumu pa-Į - Aš jau buvau išėjus..Kai gat ■ rankų, tvirtu žingsniu s. i e‘o <1
(s nuo geležinkelio stoties, bučiniais. Jis jautė jos kar
keitė apkabas ir apšviestoj ap-j vėje išgirdau šunų lojimą ir
paskirties vieton-prie Lr nb .io.
štas lūpas ir dar karštesnes
ifarūnų kaimą-Būda u jos gilinkoj,dar nejudėdamas,akyliai urzgiantį motorą...aš pasukau
Po geros valandos laiko jį'i|
ašaras,riedančias jo skruos
i link,
stebėjo katastrofiškąjį vaizdą.Į kluono link...norėjau pasprukt du buvo vietoje.Šio ji vlett ii*tais. Jis nespėjo ištarti nė
kryžkelė buvo ant pakilaus
Staiga pasigirdo iš sunkve- ! per sodelį...Bet man kelią pa ginei buvo geresnė-ne ti i e in-ft
lėlio, taip kad, aplinkui ma- žodžio,kai ji dingo tamsoježirnio moteriškas pagalbos šauk—, što jo .. .Milicijos viBšininkas
gesnė.bet ir buvo pakaukime į i:
miestelio pusėn.
! netik artimo miestelio,
amas. Vainiulis apsidairęs,šo- j su seniūnu ir tuo..komunistų
gera užuovėja.
Tėvas liko bestovįs po se
ir aplinkinių kaimų, dar neko per tvorą prie sunkvežimio
vadu..Birutės viršininku...
0 jis nerimaudamas a yįžlžt4.
isę žiburiai .Prie kryžkelės neliu kryžium, prie šios likim! - ir pamatė šiurpų reginį; iš pas-Jie visi dalyvavo, kai rusai ma■ klausėsi ir sekė kiekvieną, k#i|&
rėjo senas,ąžuolinis, su šv. nės gyvenimo kryžkelės.
kutinių jėgų dėjo pastangas iš ne mušė..ir paskui kartu išva tančios šakelės ar bėgančio žvė
Jo mintis išblaškė švystelė- silaisvinti prispausta sunkve žiavo. ..mažiuku automobiliu..
> koplytėle,kryžius,po kuriuko, braSštelė j imą. Tai , t.u Bi
• juodu sustojo ir apsidai- jąs,besiartinančios automaši
žimio moteris,o šalia jos gu
paskui mus..
rutės jis vis dar nesulfciJkti«
nos, prožektorius. Jis nei nepa lėjo du enkavedistų lavonai.
tsisėdo ant gulinčių kry- AčiU Dievui,kad nebuvo klai Dar praėjo valanda,kita ir 'rejuto, kai jo rankose atsirado
is papėdėje,apvalių akmenų.
Išlaisvinti pavyko greit ir iš- dos...
_______ -pats
.
______ pra
sau pro dantis
Ą dėmesį atkreipė švituriuO'• užtaisytas automatas, ir stir- įkėlęs ją iš mašinos, tekinas pezf- švokštė Vainiulis. -Tačiau il- čia.o ji vis dar nesirodė.,,.
Rytuose jau pasirodė
.
nos
šuoliu
peršoko
griovį,pri

Įėji,paliktos tėviškės kryp.
I nešė kelio antron pusėn ir pa- | giau čia pasilikti mums ne
brėkštančios aušros. ; n.gde.ajrtomašinos prožektoriai, siglaudė prie akmeninio užvaro :guldė akmeninės tvoros šešėly, i ta.Turim nedelsiant iš čia vie-j^ai
pa Iena sunkiai kvėpuodama tlliai
ir plakančia širdimi laukė ar i- Ačiū tamstai,doras žmogau,už ! si traukti. Kiek tavo jėgos lei
ve,ar tu nemanai,kad tais
miegojo. Nenorėdamas jos žaclu
anuojančiais šviesos spin- tėjančios mašinos. Dar minutė- pagalbą...ištarė moteris
džia, apsikabink mano kaklą,gal ti , pro tekinas pasileido pi"ėt- ijJ
ais mus nebando tamsoj su- kita ir du akinantieji žibu
' - 0 Viešpatie; Ką aš girdžiu.
vą padėk man ant peties ir šią vakarių pusėn-Zvirkalnto link«ffi|
riai nušvietė kelią ir akmens
i raudonoji giltinė..
Magdut.argi tai tu...-artyn sa-i vietą tuoj apleiskim.
Praaušus rytui, kai Val.nl ..lis
1 teisi,dukra. Aš taip paši užtvarą,už kurios banguojan
vęs pakėlė moters galvą ir
Su sunkia našta,bet lengva
grįžo prie baublio su dviem pa
čia krutinę,sustingąs it tas
au į savo minčių pasaulį,
įsmeigęs savo žvilgsnį žiūrėjo
kario pergalės dvasia ir kartu slaptingais žaliukais,lauko neJ
bllčia u, turbūt, nieko nepas- tvoros akmuo,automato vamzdį
į krauju apsipylusį moters vei slypinčiu nerimu širdyje,Vai
štuvais nešinas,rado motiną ušviesų
link
nukreipęs,susilen

jęs iki tol, kol pati gilžingsniavo,su
prakaito
dą.
;niulis
------------------o---------- --------linkusią
ant kelių ir beglos-WK
kęs klūpėjo Vainiulis. Tuo pat I~ Petras
po mano nosim nebūtų su
0 Dieve Šventas; Kaip lašais veide,artyn sutartos
tančią dukros garbanas.JI buvo?
laiku,apie 50 metrų atstu, išlinltu čia atsiradai...Ar pats Die vietos.
dilusi karietos.
padėjusi galvą ant motinos ke
r tėvas palipėjo ant akme- do iš už kalnelio vėl dar du
vas čia tave atsiuntė...
Priėjęs pakelyje šaltinio
lių,o veidas ir akys buvo sus
žiburiai,kurie
apšvietė
pirmą

r atydžiai sekė šviesų kryp
Prislėgtu balsu ir sunkiai
upeliūkštį,sustojo.Paguldė pie tingę laimės šypsenoje. . .amžl
jį, jau čia pat prisiartinusį
kvėpuodama prakalbėjo Magdale
velėje savo gyvenimo sankelei- nojo sapno...Jos kairioji ran
r matosi automašinos švitu- autovežimį. Jo gale Vainiulis na Vainiulienė.
vę ir nubėgęs atnešė puodelį
ka per riešą buvo sutriuškint;
.Juk šis kelias yra tęsinys aiškiai pamatė stovinčius su
šalto vandens.Keliais gurkšnia priešo kulkų.Jie pavėlavo,© ti
- Magdut,mielojiI Sakyk,ar tu
cello. Dėl visa ko pasitrau durkluotais,per pečius perka
esi sužeista,kur jauti skausmą. is ligonė atsigaivino.Sumirky- kantis žemėn Birutės kraujas
toliau nuo šios kryžkelės. bintais, šautuvais tris.su smai Aš turiu perrišamos medžiagos,
ta skepetaite apšluostė jos vei-jpšskubėjo
liomis kaskėmis,siluetus.
irai, tėve. Bet štai kas..
sulaikys kraujo bėgimą...-ir
dą.
Būdaujos girios kalnely,ry
Toj pačioj akimirkoj Vait šį voką,tu jame rasi dai
Vainiulis griebėsi už odinio
Staiga,šiaurės vakarų pusė
to saulė rado suoiltą Italiją
curio pavadinimas - yra šloėniulis savo širdy pajuto lyg
krepšio.
je iškilo gaisro pašvaistė
KARŽYGIO KAPĄ
Les slaptažodis ir kuris
J:sprogusią granatą ir pro plyšį - O ne,brangusis...Man atrodo. i netrukus pasigirdo smarkus soroJ
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to dalyje adresatas gyvena,?
KAUDINGI PATARIMAI
rašoma! London,W.8. Tas reii
kad adresatas gyvena London;
Apie adresus. Didž.Britanijos
dalyje "West" (vakarai ) 8-to;
paštas nusiskundžia,kad turįs
"bėdos" su pristatymu korespo daly arba distrikte.Arba h;
tais būna po miesto vardo pt
ndencijos naujai atvykusiems
Anglijon savanoriams darbinin tatytas numeris, sakysim sau;
Manchester 10. Tas reiškia,į
kams (E.V.W.). Antrašai esą
V LONDONAS. Prancūzijos prezi
dažnai neaiškūs,nepilni,netvar  adresatas gyveną miesto dešį
dento kviečiami,Princesė Elžbie
tame distrikte.Sių miesto ii
kingai surašyti. Tas trukdo
ta ir Edinburgo kunigaikštis
laiškų pristatymą,o kartais jų lių, kur jos yra,niekuomet «
lankysis Paryžiuje per Sekini n galima išleisti,nes dideliu
ir visai pristatyti negalima.
es.
miestuose labai dažnai būna
Ir mes esame pastebėją,kad
®LONDONAS. Į Londoną atvyko
daugelis net ir šiaip raštingų paties vardo po kelias ar n«
ponia Eleonora Roosvelt.kuri
A. Varno
keliolika gatvių ir todėl jj
žmonių pertvarko antrašus ant
dalyvaus mirusio Prezidento
labai svarbu nurodyti miests
vokų savotiškai,pirmiausia dė
ramumai,kur buvo užmuštų ir suRoosvelto paminklo atidaryme
ŽODYNAI
dami miesto vardą,paskui gatvės, dalį. Mūsiškiai dažniausia 5
balandžio 12 d. Grosvenor Są. žeistų.
vena hos tell uos e, kurie yra i
namo numerį ir panašiai.
Anglų kalba
#NEW DELHI. Komunistų parti-' įį LCKD0NA8. 20 tūkstančių darkinas padaras.Todėl Kosteli;
Kiekviena šalip turi savo
jos vadovai įvairiose Indijos ,bininku,dirbančių autovežimių- Regets Pocket Thesaurus of Sy
tišką rašymo būdą ir tvarką.To vardas turi -įįpLti ant voko p
d omini jos vietose buvo tuo pat statyboje,paskelbė streiką,rei nonyms and Antonyms, 480 pusi.
je šalyje esant ir reikia prie žymėtas atskTroj eilutėj ir
- *•
• ‘‘
._
i kalaudami pakelti atlyginimą.
laiku
suimti.Buvo
suimta
virš
jau po vardo ir pavardės.
tokios tvarkos prisitaikyti.
Kaina 4/6- persiunt.išl. 1/Streiką remia profesinė sąjunga
šimto asmenų.
Provincijos vardas neMtl
Kitaip
susitrukdo
greitas
lai

Webster’s New School and Office
žymėti adresuojant laišką į
NANKINGAS. Gen.Čiang-Kai-šek Dictionary,with Atlas,(Webstwrio škų pristatymas.Todėl reikia
# BERLYNAS. Rytų Vokietijoje
bai didelį miestą,kaip Londc
gerai 'įsidėmėti.kaip rašoma
vyksta didelis rusų kariuome Kinijos prezidentas pareiškė,
na s mokykloms ir įstaigoms
žodynas
Manchester, Glasgow, Birminght
į ir miestų vardal( o ne
nės judėjimą s. Kariuomenė rusų ad jis nedalyvaus kandidatu
su a'tlasu)‘ 900 pusi. Kaina 1X/6ir 1.1.nes jie ir taip yra i
ištariami).
zonoje perkeliama į vakarinius ekančiuose prezidento rinki
iuntimo išlaidos - 1/6Kal? _ie
•
persiuntimo
Anglo-saksų šalyse (Didž.Bri- nomi.
ra jonus, kurie rubeziuojasi su muose.
Webster’s New School and Office tanijoj,Dominijose,JAV ir dau
Vardą ir pavardę rąikis;
JERUZALĖ. Apie 106.000 žydą Dictionary,without Atlas (WebsBritų ir amerikiečiių zonomis. Ų
dėti rašyti ant voko maž-dai
gelyje kitų valstybių) antraš
Iš Turingi jos pranešama,
kad
šama.kad
-gyventojų Jeruzalėje badauja.
terio žodynas mokykloms ir įs
ai rašomi ant vokų sekančia tva apie jo vidurį.Jei parašysi;
kariuomenės judėjimas turi ry~ I nes arabai neleidžia privežti
taigoms be atlaso)
900 pusi.
aukščiau, tai pašto štempajj
rkai pirmiausia vardas ir pa
šlo su "dideliais pavasario
■miestui maisto.Duonai įvestos Kaina 11/6- ir persiunt. 1/6nai užtepa pavarde ir ji ai
vardė, pridedant prieš tai Mr.
manevrais”.
! kortelės, krautuvės jau tuščios
Vokiečių kalba
(vyrui),Mrs.(ištekėjusiai mote- beišskaityti.Visada pa tarti:
Aukštasis Anglų Komisaras,
& ŽENEVA. JTO konferencijoje
Pocket Dictionary of German and riai) ir Miss.(merginai).Sekan— parašyti ir antrašas atgal,t
Informacijos Leisvei,Amerikos įgen.Sir A.Cunningham pasakė
Eiglish Languages,with Rules of į Šioj po pavardės eilutėj rašo- pažymėti siuntė Ją, kad aires
kalbą
į
Palestinos
gyventojus
atstovas pasiūlė deklaraciją
neradęs laiškas galėtų grįžt
mas gatvės numeris ir gatvės
Pronuntiation by Wichman.(Kiše
spaudos laisvei ir jos princi i per radiją.Jis ragino baigti
Be to labai svarbu paduot
vardas( numeris pirmiau: Gatvės
ninis vokiečių ir anglų kalba
į kovas,kurios jau kainavusios
pams.Neatsižvelgiant į labai
savo antrašą ne tik ant voko
vardas po numerio); sekančioj
___
__ _______
___opoziciją,
_______
„dėklą______
daug nekaltų gyfyblų.Pranešąs, žodynas su ištarimo taisyklėm)
stiprią
rusų
eilutėJ-miesto vardas ir žemiau bet ir ant Laiško,pirmo pual
Kaina 6/-, persiuntimas 1/3rmūija'*būvo'priimta didele bal-kad Palestinos klausimas bus
pio viršuje iš kairės pusė,
pilnas ar sutrumpintas provin
sų dauguma.___________________________________________
*~4—- JTO
■ ■ <-> ™
■naujai peržiūrėtas
Visumos
Vokai nelaikomi ir numetad
cijos vardas.Jeigu yra kaimas
suvažiavime,kuris prasidės
Bellow’s’ German-English and
• VAŠINGTONAS. Rugsėjo 15 d.
ar mažas miesčiukas, tai rašomas Jei nėra antrašo pačiame lai
š/m. balandžio 16 d.,generolas
English-German Dictionary,
iš Los Angelos išvyksta trau- i paragino arabus ir žydus
__ tuoj
ke, tai dažnai susidaro kėhli
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English-Russian Dictionary (An"Draugystės traukinio vaikams” miestas baigia atstatyti karo
gus
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žiniomis, antradienio vakare,
mas kaimelio vardas,o kitoj ei se tvarkingo antra ša vimo aoi
ergijos Komitetas iširo. Pasku Segal, 1030 pusi. (Įrištas)
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lėj rašomas pašto miesto vard
tinio posėdžio metu,vienas ats Kaina 42/-, persiuntimas ž/&
jau pradinėse mokyklose.
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Rusija lieka nesukalbama.Sovie Lewy and Percival ( angliškai
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{mokesčiu,ar prisiuntus reikia
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Plačiau sekančiame Nr.

«
«

0

LAiUMMMM/Ą

Pi-odueed for the Licnuanian nssociaolon in Great. Britain by Wardland Limited, London, S.E. i>.

