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ĮSŲ MENININKŲ KONCERTŲ
KALENDORIUS

i didžiausiu pasisekimu jau 
vė koncertus Londone1 
1.10.IV.Central Hali, 

klausytojų apie 2.500.
2.14.IV.Y.M.C.A.Hall, 

kviestiniai klausytojai, 
uždaras koncertas,daly
vaujant muzikos kritikams.! 
Londono operos ir BBC at' 
stovams.
16.IV. Sleaforde.
20.IV. Fort William.
21.IY.Glasgowe
22.IV. Bellshill’e 
24.IV. Bradford’e. 
30.IV. Coventry.
2 “ - ■ -
4. 
9 
16.V, 
18 .V.

V

Peterborough 
Ashbourne.
Cardiff’e.
York’e.
Tadcaster’e.

I. MOTEKAITIENE

I. NAURAGIS

Daugelis mūsų ramaus mies 
telio gyventojų lietuviais ir 
Lietuva pirmą kartą tikrai su 
sidomėjo tik solistų ansambl
iui išvykus.Iki šiol mes buv
ome tik EVW,žemės ūkio darbi
ninkai. Todėl nenuostabu,kai 
vienas buv. aviacijos karini 
nkas ( dabar farmeris),paly
dėdamas akimis solistą Naura 
gį pasakė; "Nejaugi atvykęs 
į Angliją ir jis turėtų bul 
ves sodinti..."

Tie,kurie turėjo laimės 
porai valandų atitrūkti nuo 
šabloniškos kasdienybės ir pa
sigrožėti lietuviškos dainos 
burtaig,koncerto ilgai nepa
mirš. "Šią naktį nemiegojau. 
Vakarykštės melodijos skambė
jo ausyse ir dar ilgai skamb
ės." Tai žodžiai vietinio mu
zikos klubo sekretorės Miss 
Edmonds,pasakyti mūsų menini
nkus atsisveikinant.

Ak,visi jie vienas už kitą 
geresni.Prof.Jakubėnas žaister 
žaidžia pianinu, lengvai, virtu [•<«.' 
pziškai; Motiekaitienė ir Kai '„j

Pereitą savaitę Paryžiuje 
vo susirinkę atstovai tų 
Istybių kurias liečia Mar 
all’o planas savo užsienių 
Įkalu ministerlų, kas rodo 
Biaus susirinkimų didelį 

omą. 
arbiausias suvažiavimo 
as buvo pasirašyti nuo- 

Itinę Marshallio valstybių 
įtartį, pagal kurią nuolati 
B Europos Atstatymo ir Ben- 
įadarbiavimo organizacija bu 
3 įsteigta, su pastoviu sekr 
įariįatu Paryžiuje. Jos tiks 
is yra bendradarbiauti su 
IVbėms, paskirstant Amerikos 
įįšalpą, pagal Marshallio PI 
|ą,o taip pat, koordinuoti pa 
l'ų Europos valstybių ekonomi 
į ir įvairių suvaržymų pana 
tinimą.Tuo pačiu bus siekiama 
įlietų stabilizacijos ir stu 
į juo jam! muitų panaikinimo 
r bent sumažinimo klausimai. 
įtartį, pirmą kartą, pasira- 
B Vokietijos Vakarinės dalies 
įlitariniai gubernatoriai tų 
įkietijos zonų vardu. Tuo Vo 
lėti ja yra įtraukiama į Euro 
s ekonominio gyvenimo atsta 
mą. Kaipo patarėjais Paryži 
e dalyvavo ir patys vokieči

Nunesiūs.Toliau eina Tarybos 
olatinis Organas su nuolatiniu 
Sekretariatu,kurio būstine yra 
Londonas. Tilo būdu Londonas 
tampa Vakarų Sąjungos sostine. 

!Nuolatinį Organą sudaro Prane 
uzijos,Olandijos,Belgijos ir 
Luxenburgo ambasadoriai ir Bri 
tani jos vyriausybės atsovas. 
Tas organas rinksis nerečiau 
kaip vieną kartą į mėnesį.Ša
lę jo bus sudarytas militarin 
is komitetas,kurį sudarys tų 
valstybių generaliniai štabai 

Vakarų Sąjungos nuolatinių 
organų sudarymo svarba negali 
būti nedavertinta.Tokio glau
daus suverenių valstybių su - 
sijungimo dar nėra buvę.Tas 
parodo šio laiko rimtumą ir 
Vakarų Europos valstybių bu
drumą.

TIMES "

KONCERTĄ LONDONE
• APIE MŪSŲ MENININKŲ

A. KALVAITYTE

S. BARANAUSKAS

/KON££/@TŲ

vaitytė žavi ne tik lakštinga 
lų balsais,bet ir akį verian 
čiais kostiumais,o Nauragis 
ir Baranauskas,anot anglų kla 
usytojų,konkuruoja su geriau
siais jų girdėtais daininink
ais.

Sleafordas iki šiol tokio 
koncerto neturėjo...
- Kas jie. Iš kur. Ar dar 

kada atvažiuos.-girdisi klau
simai iš visų pusių.

Mačiau su kokiu susikaupi
mu sekė koncertą pagyvenusi 
anglų dama ir kaip giliai ji 
išgyveno kalėjimo sceną is 
"H Travatore". Piktas,kaip ža 
ibas buvo jos žvilgsnys,kai 
dainavimo metu kažkas paban
dė šnabždėtis.Ir antrą kartą 
jai atsigręžti nebereikėjo..

Artistams pasirodžius,salė
je viešpatavo mirtina tyla,o 
nueinant,lydėjo plojimų audra.

Autogramų medžiotojai pra
dėjo ataką.Vienas pagyvenęs 
vyras,bijodamas,kad nepaspruk
tų daĮninka!,autografui gauti, 
per skubėjimą vietoj parkerio.

Koncertas Central Hall West 
minster šeštadienio vakare su
pažindino mus su menininkais iš 
Estijos,Latvijos ir Lietuvos, 
kurie savo programoje davė tau- 
tinės-liaudles muzikos,taip pat 
ir Baltijos kompozitorių origi
nalių veikalų.

Veikalų išpildyme justi tau
tinės įtakos žymės,individualu
mo buvo pasiekta Banaičio daino
je "Vandens Lelija".

Visi keturi solistai parodė 
subrendimą ir savo balsų itališ
ką kokybę operų arijose

Tuojau po Marshallio valst 
ių konferencijos,Vakarų Są- 
ngos užsienio reikalų minis 
riai turėjo atskirą pasita
rę.Kaip žinome į Vakarų Sq- 
ngą įeina D.Britani ja, Pran 
zija ir Benelux valstybės 
teigi ja,Olandija ir Luksenbu 
;as).Per tą susitikimą buvo 
tarta įsteigti nuolatinius 
karų Unijos organus. Pačio 
viršūnėje yra Užsienio Rei 

lų Ministerlų Taryba,kuri r 
nksis laikas nuo laiko,bet 
rečiau kaip kartą į tris me

New Yorke prasidėjo nepapr 
asta JTO sesija. Palestinos 
klausimui svarstyti. Pirmas nu 
tarimas buvo kviesti žydus ir 
arabus prie paliaubų,kol Pale 
stinos klausymas bus svarstom 
as JT Organizacijoje.Nei arab 
ai, nei žydai,tačiau,neįsipar 
eigojo paliaubų daryti, ir va 
rgiai tas bus pasiekta.Sušiki 
rtimai tarp žydų ir arabų vis 
aštrėja ir keršto žygiai nesi 
liauja.Britų kariai irgi ken
čia .

Gegužės 15d. Britai savo 
mandatą perduoda, ir paskutin 
iai britš. karių,daliniai iš 
Palestinos bus evakuoti ne vė 
liau rugpiūčio men. 1 d. Pasi 
traukimui jau dabar ruošiama
si.Bijoma, kad jei nebus sura 
stas žydams ir arabams priim
tino Palestinos plano, ten pr 
asidės didelės žmonių skerdyn 
ės Britų kariuomenei pasitrau 
ks.

V. JAKUBENAS

pypxą į rankas įbruko
0 ponios,kurios pirmą kar

tą matė lietuvių tautinius d 
bužius,negalėjo jais atsigro 
žėti.

Dainininkai atsisveikino 
ir išvyko.

Išvyko dainuoją ambasador
iai kitiems lietuviškos dai
nos grožio pademonstruoti.Ir 
kažin ar dar gali būti suras
tas geresnis būdas mūsų tau
tos vardui išpopuliarinti.

Vienintelis,ko iš visos no 
risi mūsų mieliems menininka
ms linkėti i nepavarkite nuola 
tinėse kelionėse Lietuvos var 
dą begarsindami. 0 mūsų visų 
padėką,tariuosi galėsiąs ge
riausiai išreikšti šiais vie
no anglo,po koncerto pasaky
tais, žodžiais;
- Jei jie dar kartą atvyktų,- 

visas miestas susirinktų klau
sytis...

AINU/MA/ /TALUOJL

NAUJOS MADOS DIPLCS1ATINE

Čekoslovakijos byla Sovietų 
Rusiją išvedė iš pusiausvyros. 
Jos atstovai Saugumo Taryboje 
Gromyko ir Tarassenka,-negalė 
darni užginčyti kaltinimų, ėmės 
koliotis ir paleido darban ru 
siško žodyno įmantrybes."Chal 
ujai","padriacikai","pastuch- 
ai", "prikaščikai" ir panašūs 
rusiško kiemo žodžiai nuolat 
išsprūsta iš abiejų soviętin 
ių diplomatų lūpų.Jie daugia 
usia taikomi Čili vyriausybės 
adresu. Vertėjai prakaituoja 
ieškodami jiems prancūziškų 
ir angliškų atitikmenų. Deja, 
dažniausiai jų nesuranda ir, 
"pastuch" išverčia "cowboy"o 
kitus dar švelniau.

Cili atstovas pareikalavo, 
kad uždraustų sovietams kolio 
tis.Pirmininkaujančio pastabos 
Gromyko nepaklausė.Esą, jis jau
čiasi tiek mokytas,kad nesą re 
ikalo jį mokyti Wall-Street ml 
lijonierių tarnų samdiniams.

į tai Cili atstovas,kovo m. 
31 d. posėdyje pareiškė! "Sup 
rantams,įžūlusis agresorius ne 
gali pakęstį.kad toks mažas kr 
aštas.kaip Cili,ryžosi ginti 
demokratijos reikalą.Hitlerinė 
Vokietija būtų lygiai taip pat 
įniršusi,jei anuo metu męža ta 
uta būtų išrįsusi ginti Cekos 
lovakijos laisvę Tautų Sąjung 
oje.Sovietai juk visą laiką JT 
naudoja,kaip grasiakalbį,savęs 
gynimui ir demokratinio pašau 
lio šmeižimui." claicj

Sekmadienį įvyko rinkimai 
į Italijos parlamentą,kuriuos 
kaip ir buvo tikėtasi laimėjo 
Krikščionys Demokratai,kurių 
vadu yra dabartinis premjeras 
De Gasperi.RezuJtatai yra šie 

nors dar ir negalutini,nes ne 
iš visų apylinkių yra atėjus
ios žinios,bet skaitoma,kad 
rinkimų laimėtojo-krikščionių 
demokratų persvaros jau nebe
pakeis. Paskutiniais daviniais 
rinkimuose į Parlamentą dššl- 
niosios partijos surinko 

dviem milijonais balsų

Čill,iškeldama Saugumo Tary 
boję kaltinamą prieš Sovietų 
Rusiją dėl Čekoslovakijos nep 
riklausomybės išplėšimo, ėmėsi 
ne tik garbingo,bet ir drąsaus 
žygio. Ji yra mažas penkių mi 
Iijonų gyventojų kraštas,© pr 
ieš pasaulį apkaltino 200 mil 
gyventojų turintį bolševikinį 
milžiną. Tą kolosą,kuris jau 
paglemžė keliolika kraštų, ku
ris vįsur,neišskiriant nė pa
čios Gili,turi aklai ir fana
tiškai jam atsidavusius "pen
ktąsias kolonas”- komunistų pa 
rtijas,kurs ruošiasi šuoliui 
ir grąsp pavergti visą pasau
lį. Ir tam milžinui mažoji Ci 
Ii ryžtingai ir drąsiai sako 
teisybės aštrų žodį,beria ne- 
nuginčiamų kaltinimų virtiną. 
Tuo ji vertai užsitarnauja vi 
sų Maskvos pavergtųjų tautų 
ir viso demokratinio pasaulio 
pagarbos ir gilaus dėkingumo.

CLRICj

daugiau,nei jungtinė komunla- 
tų-socialistų partija.

Gi rinkimuose į Aukštuosius 
rūmus,kurie vyko kartu,tą pa
čią dieną, De Gasperi partija 

turi tris milijonus balsų 
surinkusi daugiau.nei opozicija

Italijos rinkimai sukėlė 
dėmesio visame pašaulyje.Pa
grindinis klausimas ar italai 
pasirinks Rusiją, er Ameriką 
ir propoganda ėjo ta prasme. 
Amerika aiškiai pasakė,kad pa 
gelba italams sustotų, jei ri 
nkimus laimes komunistai, kaė 
be abejo turėjo nemažai įtakos 
į rinkimus.Be to. Vakarų vai 
stybės pažadėjo Italijai grąz 
inti Triestą, su kuo Rusija ne 
sutiko. Bažnyčios įtaka irgi 
turėjo nemažai reikšmes, kuni 
gal ragino parapijiečius bal 
suoti už partiją, kuri duoda 
pilna religijos laisvę žmonėms 

Italijos socialistai yra su 
skilę į dvi dailė.Nenni vado
vaujami socialistai susidėjo 
su komunistais ir į rinkimus 
ėjo bendru sąrašu. Juos pas
merkė Marshallio valstybių so 
cialistų partijos, jų tarpe 
ir Britanijos Darbo Partija. 
Kitą socialistų grupę,kuri at 
skilo nuo pirmosios de 1 šios 
susidėjimo su komunistais,ve 
da Signos Saragat.Juos remia 
Britų Darbo Partija ir prieš 
rinkimus ji pasiuntė Saragat’ 
o Partijai sveikinimą.Tačiau 
apie 40 britų socialistų ne
paklausė oficialios Darbo Par 
tijos politikos ir pasiuntė 
sveikinimą Nenni socialistams 
Tas įvylls sukėlė nemažai kai 
bų Darbo Partijos sluoksniuo
se, ir kalbama, apie tos gru
pės vadų išmetimo iš Darbo Pa 
rtijos.

1

rinkimus.Be


Pavardė ir vardas

išvežtųj ų sąrašas

amžius. Užsiėm. Kaimas.
data

1948.IV.23.

STŪMIMAI. NUŽUDYMAI ir IŠVEŽIMĄ

ALYTAUS VALSČIUJE
(Biul.Redakcijos pastaba.)

Šiame numeryje,susitelkus 
didesniam medžiagos kiekiui, 
išleidžiame reportažą apie lie 
tuvių tautos bendrąją buitį ok 
upuotoje Lietuvoje ir taip pat 
kitą paruoštos medžiagos dalį. 
Reportažo tąsiai, ir įvairius 
kitus dokumentus spausdinsime 
sekančiuose Biuletenio numeri 
uose.BDPS Užsienio Delegatūrą 
pasiekė kiti svarbūs ir pirma 
eilės reikšmės dokumentai,jų 
tarpe bolševikų suimtųjų, nuzu 
dytųjų ir Ištremtųjų nauji są 
rašai pradedant nuo 1944m.vas 
aros.Čia netenka plačiau aiš
kinti šitokių dokumentų reik
šmės ir svarbumo.Žinias sūriu 
ko ir sąrašus tvarkingai suda 
rė vadovaujantieji BDPS organ 
ai Lietuvoje.Sudarytieji sąra 
šai kruopštūs,patvirtinti ant 
spaudais ir parašais Laisvės 
Kovotojų Apygarda vadų ar kitų 
atsakingų pareigūnų.Redakcija 
turi kai kurios medžiagos ori 
ginaius,arba patvirtintus nuo 
rašus. Žemiau skelbiame sąrašą, 
liečiantj tik vieną Alytaus va 
Įsčių.Sis sąrašas apima asmen 
is ir faktus ligi 1947 metų 
spalių 23 d.(Apygardos vado už 
dėtoji data rankraštyje) Užsie 
nio lietuviai iš to matys oku 
pantų bolševikų teroro ir sau 
valės faktus viename valsčiuj, 
ir iš to galės susidaryti vai 
zdą apie teroro ir sauvalės 
mastą visoje Lietuvoje.

BDPS Užsienio Delegatūra ir 
Biuletenio Redakcija šiuo metu 
neduoda nuo savąs jokių plate 
salų komentarų.Bet faktai kai 
ba patys už save; Tikimės,kad 
viso pasaulio laisvoji lietuv 

spauda persispausdins šį są ; 
rašą su savais komentarais,o 
kvalifikuotieji ir tą valsčių 
pažįstantieji asmenys pateiks 
tremtiniams. Išeiviams ir visam 
pasauliui savo papildymus ir 
pastabas.

Si medžiaga žiauri,kruvina, 
tragiška,kaip Ir visas dabartį 
nis mūsų Tėvynės likimas,kur 
eina kova ir kur reikia pakel 
tl tokius baisius nuostolius 
ir aukas.Bet nors ir su giliu 
skausmu,ryžomės paskelbti šiuos 
davinius viešumai,gerai žinoda 
ml,kokių pergyvenimų ir smū- . 
gių tai gali suteikti visai 
eilei tremties lietuvių,palik 
uslų Alytaus valsčiuje savo pa
žįstamus, gimines, draugus, o gal 
Ir pačius artimiausius šeimos 
narius.

Dėl sunkių persiuntimo sąl 
ygų.mūsų turimieji mašinraščio 
lapai kai kur ausi trynę, patai 
symai susitepą,vienur kitur ju 
stl abejonės ar smulkios pakla 
idos (pav.vienos šeimos du sū
nūs pavadinti tuo pačiu "Juozo" 
vardu).mažų klaidų-korektūros 
klaidų pavardžių rašyme galėjo 
padaryti perrašinėtojai ir pan. 
Tačiau skelbiame tai be jokių 
pataisymų, ką dokumentuose rado 
me ir kaip pajėgiame išskaity 
ti.Prašome išeivių nepamiršti, 
kad tokie sąrašai Lietuvoje su 
daromi ne valsčių raštinėse ant 
patogaus stalo,bet kitur,kitaip 
ir žymiai magiau patogiomis ap
linkybėmis. Šitokį bolševikin 
io teroro aukų sąraše! turi ta 
mauti ne tik informacijai .Dra 
uge tai mūsų Laisvės Kovos ir 
saviginos priemone.Drauge tai 
Lietuvių tautos kaltinamasis 
aktas Rusijos okupantams ir 
bolševizmui.Drauge ir apelia
cija į visą civilizuotąjį ir 
krikščionaiškąjį pasaulį._______

1. Abramaviči us,Juozas.
2. Gudynas,Stasys .....
3. žmona ......
4. sūnus,Vitas ........

8.Stanįuiytė,Teofilė..
9.Cickevi či us,Antanas.

10. žmona.•.
11. Radziukynas,Vincas .
12. Šilanskas,Juozas...,
13. šutkauskas,Pranas...
14. Dumbliauskąs,Adomas,
15. Rėklaitis,Vaclavas..
16.
17. duktė
18.
19.
20. sūnus
21. Reklaitienė,Danutė...
22. Tamulionis...........................
23. Boza,Augustas........
24. VaičiUlevičienė,Viktė
25. Zubrienė,Anelė .......
26. Abramavicius.Mat.ie jus

nužudytųjų sąrašas

žmona.. 
Aldona. 
Marytė, 
Laimute 
Vitas..

58m. 
45m. 
22m. 
20m. 
10m.

7m. 
,28m. 
, 44m. 
,40m. 
,68m. 
, 54m. 
. 38m. 
>52m. 
,60m. 
,53m. 
,22m. 
,20m, 
, 14m, 
, 25m, 
. 28m. 
. 40m, 
. 55m. 
. 40m, 
. 47m 
. 57m

mokytoja

Mokyto jas Likiškių 45.IV.
ūkininkas H 46.11.10

rt Tt 46,11.10
TT 46.11.10

tt TT 46.11.10.
mokinys H 46.11.10

f* Tt 46.11.10
tarnauto ja Rožučių 46.11.10
ūkininkas Talokų 1941

Tt TT 1941
T? Kurnėnų 45.VII
f Arminų 45.IX.

eigulis TT 45.IX.
ūkinink. Kaniūkų 46.11.10

74. Marcinkevičius Teof.....,36m..
75. Juknevičius Petras.......56m..
76. Eidukynaltė Izabelė............. 2.3m. -
77. Cickevičius Juozas................ 22m..
78. Dabrovolskis Adolfas...........34m..
79. Danisevičlus...............................56m. .
50. Danisevičius Zigmas.....,25m..
51. Zdanevičius Balys................... 27m..
82 .Mažeikaitė. .................................. 34m. .
SS.Kazlauskas Jonas...................... 31m..
84.Sadauskas Bronius....................32m..
85.Marčiulynas Selvestras...55m. . 
86.Selenauskas Antanas.....,24m.. 
87.Mikalauskas Juozas.................24m..
SS.^akštutis Antanas........67m.. 
89.Syvokas Juozas...........................45m..
90. Verksnytė Magdė.......................27m. -
91. Rakauskas Simas,........,43m..
92. Ališauskas Jonas.........25m..
93. Ališauskas Bronius................37m».
94. Navickas Pranas...................47m. .
95. Bardzilauskas Jurgis...........23m..
96. Ardinavičius Augustas....52m..
97. Rakauskas Antanas................... 29m..
98. G-riškonis Jonas........................50m..
99. Pangonytė Bronė............. ..  ...22m..
100. Gudynaitė Stasė.........24m..
101. Gudynas Jonas..........,54m,. 
102-Pangonytė Mari ja........ 22m.,

... " .• " 45.11
, ..tarnaut.. " 44.JI
...mokinė... Užubalių..46.H 
,. ūkinink.. ." 45.11
..tarnaut... " 45.D
, .ūkininkas. ” 46.n
.. " .. " 46.1J
..tarnautojas " 46.h
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Kai kas iŠ atvykusių Angli- 
jon,gailisi tai padarę ir prie 
kaištauja sau,kodėl nepasirin
ko koki, kitą kraštą, pav.Austrą 
Iiją.Tas nepasitenkinimas ypač 
padidėjo,kai mūsų spaudoje pa
sirodė pirmosios žinios ir ke
lionių įspūdžiai ten nuplaukus. 
Skaitėme apie tai,kaip juos gr 
ažiai priėmė,meiliai ir skaniai 
vaišino,sakė jiems gražias kai 
bas,vežiojo po miestus... Gal 
būt ne vienas iš mūsų ir pavy
dėjo tiems laimingiesiems.

Tašiau tas linksmas ir įdo
mus laikotarpis truko neilgai. ' 
Po poros mėnesių puikių atosto 
gų,visi buvo paskirstyti darba 
ms ir išvežioti darbovietėsna.

Vienas tų "laimingųjų" štai 
ką rašo savo draugui,esančiam 
čia,Anglįjoje!

"Bonegilla,(Victoria)1948. 
III.31 d.Mielas Viliau’..
...Po vargų Buckholzo ir Diep- 
holzo pereinamose stovyklose, 
1947.X.28.amerikiečių laivu”Gen 
S.Heinzelman" išplaukėm iš Bre 
menhafeno.Laive buvo neblogai. 
Maisto ir rūkymo pakako.Pro Do 
▼erį(Angl),Blskają,Gibraltarą, 
Kiprą,Suesą, Port Saidą,Ceiloną, 
pasiekėme pirmąjį Australijos 
uostą Fremantle.Siek tiek teko 
sirgti jūros liga,ypač Blskaj- 
oj.Tačiau šiaip buvo nebloga. 
Keliavome 849 dypukai; 712 vy
rų ir 137 moterys. Jų tarpe - 
439 lietuviai.Žinoma,laive bu-

500-800 sv.(reiškia jo čia ne- 
įsigysiu),alus-6penai,vynas- 
6 šilingai,džinas-18 šil.Mais
tas savaitei-1,5 sv.Jo yra pa
kankamai. Cigaretės nenormuotos, 
bet sunku gauti.Yra juodoji ri
nka, čia 20 št.cigarečių kainuo
ja 3/6 šil. Australijos vaizd
ai yra niūrūs. Visur nuo saul
ės nudegusi,parudavusi,žolė.Re 
tkarčiais auga palmės ir euka
liptai, kuriuose pasiutiškai rė 
kia jų šventas paukštis-kukuba 
ves.Mačiau gyvačių ir vorų,nuo 
kurių įkandimo mirštama.Jų čia 
daugiau negu šalyje gyventojų. 
Tai tokia trumputė Austarlijos 
apžvalga.Sekančals laiškais pa 
rašysiu daugiau,nors čia ir nė 
ra kas ta tema rašytilkur važ- 
luoji-visur ruda.Ko aš čia at
važiavau. ..Gal būt susargdino 
ši emigracijos liga.Kuo greič
iau iš Europos,iš bado.O čia 
vienuma,kuri dar blogesnė negu 
badas.Nors šiaip jau nėra taip 
bloga.Jei Europoje padėtis klo 
stysis kiek palankiau,-po 2 me 
tų grįšiu atgal.Tęm pinigo ti
kiuosi sutaupyti.Žinoma,-pada
riau klaidą.Bet kas žino kur.. 
Nors-man reikėjo Anglijon.Da
bar jau.vėlu.Manau šiaip taip 
išvargtį.Rašykit kas dedasi Eu 
ropoję.Čia Europa jieąjs terūpi 
tiek,kiek mums rūpėjo Austra
lija. Jie daugiau sielojasi Mi
kl Mauso nuotykiais.Raimundas.

Žinoma,nereikia manyti,kad 
visi nuvažiavusieji pateko į 
tokias biaurias sąlygas. Yra 
ir geriau įsitaisiusių.Tačiau, 
neatrodo,kad ten būtų taip ge
ra, kaip kad kartais mes įsivai 
zduojame.

Lietuvių Sąjunga® ELY Skyr. 
nariai su juos aplaijkiusiu 
kun.J.Sakevičium

Kronika.
- Londono Lietuvių šv.Kazireie 
ro bažnyčioje (21,The Oval,Ha
ckney Rd.E.2) gegužinės pamal
dos darbo dienomis bus 8 vai. 
vakaro,sekmadieniais-7 v.vak.

- Londono Lietuvių bažnyčioje, 
paprastai,išpažinčių klausoma 
darbo dienomis ryte,kada lai
komos šv.Mišios 8-9 vai. Gegu
žės mėn,kasdien vakare po pa
maldų, sekmadieniais-8-12,15 
vai. ir laike vakarinių paihal- 
dų 7 val.be to,klausoma bet 
kuriuo laiku,kada tik yra no
rinčių.

Šv.Mišios sekmadieniais- 
9 ir 11 vai.,šventėse 7 ir 9 v.

foto A.Borkerto

1948.IV.23.

Išganytojas,rengdamas savo Į 
mokinius,didžia jai atpirkimo 
paslapčiai,pasakė:
- Atėjęs jis (Ramintojas)iro- I 

dys pasauliui,kas turi nuodė
mė: nes netiki į mane..(Jono 
16,8-9) Iš tikrųjų: kas netiki
į Dievą.kas visa nori pagrįst 
žmogiškuoju protu ar fataliz
mu, tas niekaip neišalkapsto iš 
užburto nusikaltimų ra to.Antra 
vertus,toks ir kito sie-
loje-jei tiki jos egzistencija- 
temato žemiškos klajonės nykius 
pėdsakus-blogį,egoizmą,savanau
diškumą, o Dievui meta neapgal
votus kaltinimus.
- Jis mus vienas palieka...ir 

blogis keroja,plinta...
Teisingai tokiems atsako P. 

Kmito "Rezurekcljos” senelis, 
vėžiu sergąs kunigas:
- 0 kas tu esi,sūneli,kad te

istum Dievą?Ir ką tu žinai ap
ie Jo kūrinįlApie žmogaus šie

.Trisdešimts metų klausaulš- 
pažinčių.ir žinai,ką galvoju,- 
kad žmogaus nuodėmės tai nieko 
įdomaus;nuolat tas pats purvas. 
Ir pagalvot,jog yra žmonių,ku
rie mano,kad klausomės sensac
ijų: Dešimt įsakymų,septynios 
didžiosios nuodėmės, -lengva re
gis tracija.Nuodėmėmis žmonės

taip panašūs vieni į kitusllš* 
maudyk juos purvyne,-lašas į 
lašą bus panašūs.0 kai juos nu
plausi, tik tada pamatysi,kad 
kiekvienas yra kitoks.Tiktai 
gėris suteikia žmogui žmogiš
ką veidą,padaro iš jo asmenybę. 
Blogis sulygina...

Žmonės,kurie savo pasaulėž
iūros ir elgesio normų nepare
mia tikėjimu į gyvąjį Dievery ra 
panašūs į tą Graikijos sukilė
lį Dimirtiion,kuris,paklaustas, 
kodėl yra komunistas,atsakė: 
"Nes komunistai pasakė,kad kr
ikščionybė ir komunizmas tai 
vienas ir tas pats,’nes ir vie
ni, ir kiti nori tarpusavio mei
lės." Ta "meilė" gi ugdo brol
žudišką karą,plėšia tėvams vai* 
kus.žudo beginklius žmones... 
Juk ir Italijos komunistai pr
ieš rinkimus nešė plakatus su 
šv.Pranciškaus atvaizdu.

Gėris nugali blogį,kai žmo
gus bendradarbiauja su Dievu, 
kai iš Jo semiasi stiprybės sa
vo darbams ir galvojimui.

Neklyskime: šiandien blogis 
moderniškai puošiasi ir pasiv
adina gėrio vardu.Tačiau tai 
nėra dar argumentas,jei koks 
"komisaras" melą pavadina tie* 
sa:kiekvienas turim sąžine.

vo įvarių nuotykių.Naktį kanki 
ndąjyo baimė nuskęsti,© dieną- 
saulė. Ji ties pusiauju beveik 
pašėlol XI.28 rytą-pirmieji Au 
stralijos krantai.Po vieną iš
lipame iš laivo,mažas muitinės 
patikrinimas,susodina į mašin
as ir veža į mažą stovyklą.Jų 
buvo dvi,aš patekau į Chermont 
miestelį,apie 12 mylių nuo Per 
th,Ten pagyvenome savaitę lai
ko. Vaikščiojom po miestelį ne
turėdami nei vieno peno,o vit
rinos lūžta nuo visokių prekių 
ir skanėstų.Po to nešvarus lai 
▼as "H.M.S.A.Kanibla" nuvežė į 
Melbourną.o iš ten traukiniu į 
Boneglllą - mūsų stovyklą,kuri 
oje išgyvenome iki vasario 1d. 
Tai buvusi kariuomenės stovyk
la, -žinoma -barakai .Surinkti mo 
kytojai, visą mėnesį mus mokė 
anglų kalbos,australų papročių 
ir...gero elgesio. Gaudavome 
po 5 šilingus savaitei,kuriuos 
beveik visi prarūkydavome. Ola 
gyventi buvo gana gerai,-tik
ros atostogos.Apart 3',-jų pamo 
kų dienoje jokio kito darbo čia 
netarėjoma.Prasidėjus skirsty
mui,moterys beveik visos pate
ko į Cauberrą už tarnaites.Ro
dos, kad jos ten neblogai verč
iasi, -į savaitę uždirba 1 sva-l 
rą.Vyrus,išskyrus 200,paskirs-' 
tė įvairiems darbams,- į mišką, 
geležinkelį,kelius.Atrodo,kad « 
iš paskirtų vyrų 85$ grįžtų a t į’ 
gal.Yra patekusių tokiosna vie h 
tosna.kur ir patys australai 1 
17 metų neturėjo nei kėdės,nei 
suolo, o mieste buvę prieš 6 me 
tus.Iki miesto apie 127 mylias. 
Darbas,atrodo,niekam nėra sun
kus.Uždirba 4-5 sv.(grynais) į 
savai tą.Darbo sutartis (juokin 
ga "sutartis"-kada tavęs niek
as neklausia kur ir ką nori di 
rbti)-du metai.Ir dirba čia vi 
si šalia vienas kito!inžinier- 
ius,agronomas, mokinys, darbini
nkas. Geriausias svieto sulygi
nimas.Nei Tadas Blinda geriau 
nesugalvotų.Tačiau buvo pažad 
ėta duoti darbas pagal specia 
lybes. Aš patekau skinti vals 
iq pas farmerį.Skinu persikus, 
kriaušes,ir visokius kitokius. 
Dirbame įvairiai:akordu ir pa 
dieniui.Padieniui savaitei - 
3,5 sv,akordu-4~6 svarai.Gyve 
name purvinuose būdose ir dul 
kėse.Visur nešvara.Farmer!s 
nei pats į mūsų būdą eina,nei 
į savo būdą darbininką neįsil 
aidžia.Aš savo grupėje esu vy 
resnysis, (mat, šiek tiek sugrai 
bau angliškai) tai tą teisę už 
eiti į jo butą turiu,tačiau st 
engluosi kuo mažiau jąja pasi
naudoti.Kad geriau susivoktum 
pragyvenime,-rašau kainas ir 
normas.Normuota: sfiestąs,mėsa, 
arbata,rūbai ir dar kažkokie 
man nereikalingi menkniekiai. 
Rūbams kuponai metams 56.Kost- 
iumaa-20 kuponų,kainuoja 12-28 
svarai.Baltiniai-7 kup.kalna- 
1 svaras.Paltas-11 kup. apie 
15 srarų,batukai nenormuoti 2- 
4 svarai,radijo aparatai-15- 
40 sv. AutomobiliaK taksi) nuo

$

KALBOS APIE KARĄ

Vis garsiau kalbama apie ka
rą.Gal ne tiek čia,Anglį joje, 
kiek ten-Vokietijoje,Italijoj, 
Prancūzijoj.Girdime,kad ir tr
emtiniai DP stovyklose vėl da
irosi, iš kur vežimuką gauti.

TIKTAI LĖKTUVAI SUDUŽO...

Berlyne anglų lėktuvą kliudė 
soviejų naikintuvas ir abu su
dužo. Žuvo abu pilotai ir ketu
riolika nekaltų žmonių.Dėl tos 
nelaimės britai kaltina sovie
tų pilotą,sovietai-kaip papra- 
stai-puola britus.

Tačiau sudužo tik lėktuvas, 
o ne tariamoji taika.

0 buvo laikai,kada toks in
cidentas galėjo iššaukti kari
nį konfliktą.Dabar patrankos 
pačios nepradeda groti:reiltia, 
kad kuri nors pusė karo norė
tų.Tačiau nereikia manyti,kad 
karas iškyla tik tada,kai vie
na pusė jo nori.įsivaizduokim, 
kad JAV ir Sov.Sąjunga taip 
stipriai įklimpsta šiandien 
graikų,rytoj italų namų kare, 
kad nenoromis pradeda tarpusa
vyje kariauti.Arba galima ant
ra galimybė:Sov.Sąjunga,tikėd
ama, jog JAV dar nepasirengė}® 
rui, susiranda naują auką, tači
au JAV kantrybė,pagaliau,išen- 
ka,ir...

SOVIETAI GUNDOSI

Atrodo,amerikiečiai skaitos 
su ta nelemta galimybe,kad so
vietai, nelaukdami, kol šie aps
iginkluos ir Marshall’io pla-
nu sustiprins vakarų Europos 
valstybes, gali pradėti karo ri
ziką. Jie, galbūt, kaip ir sovie- 
tai,tiki,kad karo atvėju raud. 
onoji armija gali užimti visą 
vakarų Europą,Išskyrus gal Is
paniją.

Briuselyje sudaryta sąjunga 
nieko negali pakeisti! Didžio
sios Britanijos,Prancūzijos,Be
lgijos ir Luksenburgo karinės 
pajėgos negalėtų atsispirti ra
udonajai masei.Amerikiečių ka- 
riuoraenė Vokietijoje nelabai 
karui parengta.Pagaliau,ir pa
čioje Amerikoje yra dvi ar tr
ys karui parengtos divizijos.

Taigi,sovietai gali susigu
ndyti.Tiktai šalia galimumo Eu- 
pą užimti jie žino dar vieną 
faktą:neišvengiamai bus panau
dotas atominių bombų antpuolis. 
Dėl to sovietai gudriai manev
ruoja Graikijoje,Suomijoje ir 
kituriKremlius ligi šiol sust
oja, kai kelias pradeda riedėt 
į neišvengiamą konfliktą.

0 LAIKAS BĖGA

Nenori karo nė JAV.Tiesa,jos 
turi atomonę bombą.Tačiau turi 
ir tiek proto,kad suprastų,jog 
šalia bombos reikią ir sustip-

rintų karinių jėgų.O karinės 
jėgos demobilizuotos,ginklų ir 
lėktuvų fabrikai sustabdyti.Re. 
ikla nemaža laiko,kad karinė 
produkcija pasiektų pakankamą 
gamybos laipsnį.

į laiką savo viltis deda ir 
sovietai,kurie galvotrūkčiais 
skuba pasigaminti atominių bo
mbų.Kariuomenės ir kitokių pr- 
i emoni ų ’ j i ems,ga lbūt,už tenka. 
Kuris partneris išloš rungty- 
nes-ar amerikiečiai greičiau 
apsiginkluos,ar sovietai išras- 
atominę bombą,-štai pagrindin--' 
is klausimas.Esame linkę tikė
ti, kad amerikiečiai turi lai
mėti laiku rungtynes.Tačiau jie 
kartu ir neatmeta galimybės, 
kad sovietai gali to nelaukti.

Prieš 30 metų Lietuvos žeme 
taip pat,kaip ir šiandie,bu
vo okupuota. 0 pati lietuvių 
tauta anais laikais tiek pa
čios Rusijos, tiek ir dauge
lio kitų kraštų, jau tebuvo 
laikoma tik Rusijos šiaurės- 
vakarų krašto gyvento jais.Re
ta kas mus tada it tepažinojo 
o ir iš tepažinojusių, reta 
kas tikėjo mūsų valstybiniu 
vitalumu-- mūsų pajėgumu gy
venti savarankiška valstybe. 
Tuo metu mūsų tauta tedomino 
istorikus-- savo imponuojan
čia, garbinga praeitimi, -ir 
filologus - savo sena, bet 
pavyzdingai išlaikyta indoeu- 
ropine kalbai daugelio kalbų 
karaliene. Taigi anuo metu mu 
ml ir tesidomėjo tik mokyti 
senienų mėgėjai.Plačiųjų pa
saulio masių akims mes tikrai 
neturėjome kuo ir pasireikšti 
nes šimtmetinė rusų okupacija 
mus buvo pavyzdingai nualinu
si ir suskurdinusi. Jau ir pa 
čiam lietuviui anuo metu tebu 
vo palikusios vien lietuviško 
sios klumpės ir milinė. Tačia 
u pati mu~sų tautos dvasia da 
tebebuvo^ir gyva, ir gaji,ir 
veržli. Si pati gyvoji dvasia 
ir pasireiškė per rinktinių 
lietuvių tautos sūnų sielas 
1918 m. vasario 16 d. Aktu - 
Lietuvos nepriklausomybės de 
klaraci ja.

Su rinktiniais lietuviais 
kultūrininkais rikiavosi prieš
ilgamečius okupantus visa klu 
mpėtoji, milihėto ji, dryžuotoj, 
ji lietuvių tauta.Ji stojo ne 
priklausomybės kovon su degan 
čiu tikėjimu būti laisva, su 
nirtulingu pasiryžimu įkalinėti 
kovą, su stebinančiu ištesėji 
mu ano meto žūtbūtinėse pare!

Okupuotoje Lietuvoje gauti, 
leidimą pasiųsti laišką į už
sienį, si untė jas turi užpildy
ti ilgą ankietą su tiksliomis 
smulkiomis detalėmis apie sa
ve ir adresatą.

Jei leidimas yra išduodamas, 
parašytas laiškas turi būti nu
neštas į vietos MVD (buvęs NKVD 
specialų skyrių,jei siuntėjas 
gyvena didesniame mieste,gi gy
venantieji kaimuose privalo sa
vo laiškus pristatyti kontrol
ei pas specialų valdininką pa
što įstaigoje. Ląišas cenzūruo
jamas vietoje,dargi pats cenzo
rius duoda patarimus kaip toks 
laiškas turėtų būti parašytas, 
kad užsienyje gyvenančiam bū
tų "suprantamas".

Laiškai,kuriuose aprašomi 
"taikos meto atstatymo darbai" 
yra labai maloniai praleidžia
mi .Atsakymai iš užsienio yra 
panašiai cenzūruojami ir susi- 
rašynėjimas priimamas palan
kiai, jei siuntėjas niekinanč
iai aprašo savo gyvenimą "ka
pitalistiniame" krašte ir iš
reiškia norą gyventi sovietų 
Rusijoje.

"The Baltic Review"

gose. Ir klumpėti sermėgiai 
lietuviai plūdo kraujais kovų 
laukuose, ligi pusės metų nie 
ku neatlyginami džiūvo prie 
darbo stalų įstaigose, ligi 
nueisimo vartė laukuose žemę 
ir nešė jos vaisių kovotojams 
-kol laisvė buvo laiihėta.

Laisvę įsigiję augom ir bu 
jojom - šakojom i visas kultū 
rines šalis, kaip šakoją ir 
veši iš skurdžlausios paunks- 
mės į trąšią ir saulėtą dirvą 
patekęs augalas. Ir sopančiai 
graudu, kad tas laisvas nuo o 
kupacljų letenos lietuvių tau 
tos kultūrinis klestėjimas te 
truko vos tik per 20 metų.Ta
čiau mes esame džiugūs ir 13 ■ 
didūs, kad ir šis trumpas lai 
avės tarpsnis mums davė tai, 
ką kitais atvėjais duoda tik 
amžiai.Juk mūsų pradžios, 
aukštesniųjų bei specia
lių mokyklų kiekiai ir jų 
mokinių skaięiai per tą 
trumpą laiką pagausėjo net 
keliolika kartų. Priaugo vi* 
sa eile iki tol visiškai Lie 
tavoje neturėtų aukštųjų mo
kyklų - universitetų, akade
mijų, institutų, konservato

rija, dvasinių semenarijų 
/Nepriklausomybės laikų tipo/ 
mokslo akademijų. Taip pat 
visiškai neturėta iki Nepri
klausomybės laikų lietuviškų 
dramos teatrų /profesionalų/ 
operų,filharmonijos, tautinio 
meno ansamblių bei meno gale' 
rijų.O knygų, to ryškiausio 
tautos kultūros variklio,tik 
per vienus kuriuos nors pas
taruosius Nepriklausomybės 
metus išlelsdavome veik tiek, 
kiek jų nelaisvėje esame iš
leidę per visą 19-jį amžių 
/4246 leidinius/.

Visi šie pavyzdžiai įsak
miausiai byloja, jog laisvė 
tautai yra tai, kas individui 
oras. Be oro žmonės trkšta.be 
laisvės tautos miršta, be lai 
avės kūrėjal-kultūrininkai nu 
žudomi dar negimę.

Broliai ir Sesės lietuviai 
Kultūrininkai!

Jūs lietuvių tautos naujie 
ji kriviai ir vaidilos.Jūs sa 
vo pečiais nešate pačią sunki 
ausiąją mūsų-tautos švietimo, 
ugdymo bei lietuviškosios gy
vybes išlaikymo naštą.Jūs sa
vo širdimis ir sielomis gyve
nę herojinės Tėvynės laisvės 
ir kūrybos dienas,Jūs ištvėrę 
raudonas ir rudas okupacijas, 
karą, badą ir bombinį marą, 
Jūs kęsdami tremtį, alkį.nepr 
i tekitų ir akiplės išką žmoni 
škumo nevertinimą, būkite ir 
toliau Tėvynės laisvės kovoje 
neįveikiamais titanais, nenu
ilstančiais Šarūnais. Telkite 
visas visutėles tautos jėgas 
ir veskite jas smogiamajam žy 
gini psrieš Tėvynės Oku antus 
vergijos nešėjus, lietuvių ta 
utos žudytojus. Savo gilia mi 
ntim, šviesiu žmogaus pavyzd
žiu, sukaustančiu paveikslu, 
nuostabia melodija-harmonija, 
garuojančiu darbu ir kiekvie
na Aukščiausiojo Kūrėjo.jums 
įdiegta priemone kelkite lie 
tuvių tautos garbę, telkite i 
kovą už Tėvynės laisvę viso 
pasaulio lietuvius ir visame 
pasaulyje tebesančius lietuvių 
tautos bei tautų laistės draa 
gus.Uždeki te ir deginkite juos 
kenčiančios Tėvynės meilės,lai 
svės ilgesio ir žūtbūtinės ko
vos už sentėvių kapus liepsna

Težėri nenutrūstamai lietu 
▼ių širdyse Jūsų diegiama Ba
sanavičiaus, Kudirkos,Maironio 
Vileišio, Jakšto, Lietuvos kn 
ygnešių,Nepriklausomybes kovų 
Sibiro tremtinių,Vokieti jos ka 
cetinlnkų ir Lietuvos miškų 
partizanų plieninė dvasia, ku 
ri viena gali išlaikyti mus vi 
enybės jungty ir parvesti iš 
didžiųjų pasaulio toįių į iš
laisvintą mūsų Tėvų Žemę.

Lietuvių Švietimo 
ir Kultūros Taryba.
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INIOS
VAŠINGTONAS.Pusė miliono an

gliakasių Amerikoje baigė str
eiką, kai angliakasiams buvo pr 
pažintos pens!jos.Po 20 metų 
darbo ir 62 m®tų amžiaus ang
liakasiai gaus pensiją 100 do
lerių mėnesiui.
• TAKE SUCCESAS. Čilės atsov- 
uiprašant JTO Tarybą ištirti 
jos pareiškimą,kad Rusija yra 
įsikišusi į Čekoslovakijos 
reikalus. Sovietų Oelegatas 
Gromyko atmetė kaltinimą pa
vadindamas jį "įžeidžiančiu 
dokumentu". Gromyko pasakė , 
kad Sovietų užs.reik.minist*' 
rio pavad.zorino buvimas . -a 
goję valdžios pasikeitimo me
tu, turėjo ryšį vien tik su pr
ekybos dery- -'.s.Britani jos 
įr Amerikos jtovai parėmė 
Čilės pasiūlymą apklausti Ii u 
dinlnkus.
• 'TASKVA. Sovietų vyriausybė 

atmetė Britų-amerikiečių-pran 
cūzų pasiūlymą grąžinti Tries 
tą Italijai.
• VAŠINGTONAS.JAV-bių Karo 

Aviacijos Sekretorius,kalbė - 
damas Kongreso komitete dėl į 
statymo padidinti oro pajėgas 
iš 55 grupių iki 70 grupių pa 
sake kad Rusija statanti 12 
lėtuvų ant vieno Amerikos sta 
tomo. P.S.Symington pasakė’! 
"Rusai stato didžiausias oro 
pajėgas pasaulyje.Rusų oro pa 
jėgos yra daug kartų didesnės 
negu mes ture sime su 70 grup 
ių.Bet mes turime gerus lėk
tuvus ir geresnius pilotus". 
Laivyno štabo viršininkas adm. 
Lewis E.Denfeldas pasakė komi 
tetui.kad Amerika turi 175 pa 
vandeninius laivus, tuo tarpu 
Rusija kaip žinoma,turi tarp 
260-370.
• PARYŽIUS. Vokieti ja,kuri da 
lyvauja Europos ekonominio at 
statymo plane kaip 17-ta^vals 
tybė, paprašė 490 mil.svartf pa 
gelbos.kas sudaro daugiau ne
gu 30 nuošimčiu visos sumos, 
paskirtos 15kai Eurdpos valst 
ybių.
4h BERLYNAS;Rusai sukoncentra 
vo virš 100 šarvuočių bei tan 
kų miškuose prie rytinių Beri 
yno priemiesčių.Sovietų zono
je taip pan pastebėta Sovietų 
kariuomenės mongoliškų dalinių 
koncentracija. Vokiečių šalti
niai praneša apie sustiprintas 
policijos sargybas Sovietų ko
ntroliuojamoje Berlyno dalyje.
• LONDONAS. Britų Rarlamentas 
23 balsų dauguma mutarė sųstab 
dytl penkeriems metams mirties 
bausmą,nuteistiems už krimina
linius nusikaltimus.
• BOGOTA.Per komunistų sukil 
imą Kolumbijos sostinėje Bogo
ta buvo padaryta apie 160 mil. 
dolerių nuostolių.Amerika su
teikė 10 mil. dolerių paskolą 
atstatymui.
fe MūNCHENAS. Fūrstenbruko ae- 
rodrome,JAV-bių zonoje Vokiet
ijoje,nusileido 27 skraidanti 
os SupeT-tvirtovės,po 16 vala
ndų masinio skridimo iš Goese 
Bay,Labradoro. Birželio mėne
sį rytų Atlante ir Viduržemio 
jūroje lankysis dvylika Ameri 
kos karo laivų, su kovos laivu 
"Missori" ir lėktuvnešiu "Co
ral Sea" priešakyje."Operaci
niais sumetimais" atšauktas 
JAV-bių laivyno vienetų,kurie 
dabar randasi Gibraltare,vi
zitas Britanijos uostuose.
• MASKVA. Sovietų spaudos Dep
artamentas įsakė Amerikos žur 
nalistul ir radio pranešėjui 
R.Magidoff apleisti Maskvą. Ke
lios valandos anksčiau "Izves- 
tija" atspausdino jo sekreto
rės C.Nelson laišką.kuriuo jis 
yra kaltinamas šnipinėjimu ir 
siuntinėjimu skaptų pranešimų 
diplomatiniu paštu. Amerikos 
ambasadorius Maskvoje P Walter 
Bedell Smith paneigė, kad Ma
gi doff užsiiminėjo šnipinėjimu
> NEV-YORKAS. Oficialiai pra
nešama, kad Amerikos štabas si
unčia į Aliaską kariuomenės da 
linius vasaros pratimams.Ligš- 
lol žemyno kariuomenės Aliask 
oje nebuvo.
• RIO-DE-JANEIRO.Rio de Jenel 

ro priemAEsČi uose sprogo amuni 
ei jos sandėliai,kur 40 žmonių 
buvo užmušta ir apie 120 suž
eista.Ryšium su sprogimu,Braz
ilijos policija suėmė 26 komu 
nistus.

Romoje rinkikai laukia eilės balsuoti

• BERLYNAS. Padėtis Berlyne 
ir Vienoje darosi vis labiau 
įtempta.Rusai,kurie pradžioje 
buvo sutiką bendrai su Britais 
ištirti lėktuvų katastrofos ir 
iržastis.į pirmuosius posėdž
ius neatvyko.Išvykus Britų at
stovai iš sovietų naikintuvo 
likučių fpžiūrėjlmo,ten atvy
ko rusų karininkas.Ir kai ty
rimas ėjo prie galo,rusai atš
aukė savo pirmykštį susitarimą 
neprileisti amerikiečių ir vo 
kiečių liūdininkus.

Dėl susisiekimo varžymų,kalb
ama, kad rusai ruošiasi kliūdy. 
ti Vakarų valstybių gubernato
rių traukiniams važinėti į Be
rlyną. Vienoje rusai pradžioj 
kliūdė Britų susisiekimą į ar- 
eodroma,-ketvirtadienį nusto
jo kliudyti Britams,o pradėjo 
amerikieč iams.Gi penktadienį 
praleido amerikiečius,o pradė
jo stabdyti Britus.Dabar ra
sai pareikalavo,kad Schwechat 
areodrosaas nebūtų naudojamas 
civilių susisiekimui.
& SOLONIKAI. Komunistų parti 

zanų veiklaGraikljos-Bulgari 
jos pasienyje pagyvėjo.Partiz 
anai,remiami artilerijos,puo
lė ir apšaudė svarbesnius Tra 
kijos miestus.Patrankų sviedi 
niai buvo Bulgarijos gamybos. 
Vietomis bėgdami nuo graikų 
orinių puolimų,partiaanai tra
ukėsi į Bulgari ją,po priedan
ga artilerijos ugnies iš Bul
garijos teritorijos.
• HELSINKIS. Suomijos minist. 

pirmininkas P.Pekkala pareiškė 
Parlamente,kad vyriausybė lai 
ko Sovietų-Suomlų-pakto rati
fikavimą, kaip pasitikėjimo vy 
riausybei pareiškimą.Balsavi
mas įvyks šios savaitės gale.
• PAHĮĘTDS. 16 valstybių ir 
Vokietijos-vakarų zonų atsto
vai Paryžiuje pasirašė konven 
ei ją,steigiant organizaciją Eu 
ropos ekonominiam bendradarbi 
avimu! pagal Marshall’io pla
ną. Pirmame plenariniame posė
dy J®. Belgijos ministeris pirm. 
P.Spaak buvo išrinktas Taryb
os pirmininku.Organizacijos vy 
riausia būstinė bus Paryžiuje. 
Balandžio 17 diena yra skaito 
ma Vakarų Europos Sąjungos 
pradžia.Tą dieną Britani jos,Pr 
ancūzijos ir Benelux’o kraštai 
pasirašė Paryžiuje sutartį dėl 
tarpvyriausybinės nuolatinės 
organizacijoj,kurios centras 
bus Londone.Čia taip pat vei
ks nuolatinis karo komitetas, 
sudarytas Iš gen.štabų atstovų. 
Pasitarimai saugumo klausimais 
prasidės tuoj pat.

lestinos arabams, jų kovoje pr
ieš žydų-rusų invaziją”-parei 
škė jis.

JERUZALĖ. Arabų Trans jorda 
nijos legijonas užėmė žydų vie- 
tovą Neve Yaakov,į šiaurų nuo 
Jeruzalės.Iš šios vietos-žydai 
apšaudydavo arabų judėjimą iš 
Jeruzalės į Kalandija areodromą 
Britų vyriausybė pakartotinai 
perspėjo visus savo piliečius, 
kad neatidėliojant apleistų Pa 
lestiną.
® ROMA. Pirmadienį pasibaigė 
Italijoj rinkimai į Parlamentą 
ir Senatą.Balsavo apie 90%.Rin 
kimai praėjo be incidentų.
* LONDONAS. Ministeris Bevin 
pranešė Parlamente,kad lėktuvų 
katastrofos Berlyne priežasčių 
tyrimo rezultatai rodo,kad ka
tastrofa įvyko ne dėl Britų ka 
Itės.Kompensacija iš rusų bus 
reikalaujama.

Artinasi gegužės mėnuo. Jis 
visus vilioja savo grožiu.To
dėl ir bažnyčia skiria šį mė
nesį Nekalčiauslosio Gėlės - 
Svč.MariJos garbei.

Gegužinės pamaldos visuomet 
buvo artimos lietuvio širdžiai, 
o ypač dabar jos darosi mielos, 
kada prisimename savo gimtuo
sius namus,kur vakarais visi 
šeimos nariai,suklaūpą prieš 
gėtAmAr papuoštą Dievo Motinos 
paveikslą,kalbėdavo arba giedo
davo Svč.Mergelės Marijos Lita
niją, užbaigdami jaudinančia lie. 
tuviška giesme". "Sveika Marija, 
Motina Dievo..."

Laukus palaimink mUsų šalyje.
Gink mus nuo bado. 
Sveika Marija*.

Teisingai šv.Tėvas Pijus XI 
pavadino Lietuvą-Marijos žeme. 
Kaip naudinga ir gražu būtų, 
kad šiais sunkiais laikais lie-

(LAIC/-"Plain Talk" balau 
džio numery korespondentas iš 
Vokietijos praneša apie mas
kolių sistemingai vykdomą vo
kiečių karišką apmokymą ir vo 
kiečių karinių išradimų panau 
do j imą.

Pagal tuos davinius, ameri 
kiečiai, evakuodami Tiuringiją 
ir Saksoniją 1945 m. vasarą, 
Gen. Eisenhower įsakkymu perda 
vė rusams milžinišką V-2 raki 
etų gamybos požeminį fabriką 
ir eilą karo gamybos įmonių . 
Dalį tų fabrikų maskoliai iš
kėlė į Uralo sritį, dalį pali 
ko vietoje. Harz kalnuose per 
nai pagaminta 2000 "jet figh
ters" lėktuvų. Dresden^-Ubigau 
dirbtuvės gamina laivjts Balti
jos laivynui. Fąįbvikas Msmare 
gamina Rusijai garvežius ir 
laivynui medžiagą; Visi lėktu
vų fabrikai gamina išimtinai 
rusams.Tas pats Lenkijoje ir 
Čekoslovakijoje - visą gink
lų gamyba tenka Sovietams.

Uralo kalnuose (apie Molo 
toeksą. Zlatuostą, Sverdlovs, 
ką ir Celiabinską bei Nižnij-

tuviai.net ir* stovyklose gyve 
darni,visą gegužės mėnesį kas
dien vakarais sukalbėtų Šv5. 
Marijos litaniją.Apskritai,su 
ku tikėtis,kad visi in corpor 
dalyvautų.Užteks,jei atsiras 
keli,kurie uoliai imsis šia- 
gražaus už Lietuvą žygio ir , 
organizuos.

Toji bendra malda,per Neką 
čiausios Mergelės Marijos ūžt 
rimą, greičiau padės Lietuvai 
atgauti laisvą ir kantriai pa 
kelti sunkesną tremtinio dal: 
pasiguodžiant jau minėtos gie 
mės žodžiais!
Tu, kuri mirtį Sūnaus regėjai, 
Ašaras graudžias po kryžium 

liejai. 
Per Tavo kančią ir kalaviju 
Duok mums kantrybės. 
Sveika Marija’.

Kun. J.Sakevičius

Tagil) masiniai gaminami, gink- 
lai,priešlėktuvinės patrankos, 
sunkiosios patrankos, lėktuvai

1946 m. Berlyne įsikūrė 
slaptosios vokiečių soviet! 
nės armijos štabas~Zentralver 
waltung fuer das Heereswesen, 
Tam darbui vadovauja Schrei
ner (prieš tai gyvenąs Ame r i 
koje ir redagavus vokišką lai 
kraštį) Ir Zeisser (kurioje 
oficialus titulas - Saksoni
jos policijos viršininkas).

Visi kariško amžiaus Vokts 
šiai suregistruoti. Jaunuome
nė verčiama Lankyti "Suvienyt 
os Socialistų Parti jos" (kotai 
istų fronto)"sportinio aukU ] 
imo kursus",t.y. kariškai 
vi narna ir indektrinuo jama. it 
vą karininkai turėjo išpildy
ti smulkias auklėtas. Laivyno 
karininkai ir teknikai po tai 
buvo pašaukti "fiziniam lavi 
muij Specialius kursus aviacl 
jos veteranams surengė Koeni 
gsbrucke, prie Dresdeno, kur 
ir tankų karininkai toliau a: 
mokomi-

4X8vUO3v^t oVerCU.Ov3< 
ir Celiabinską bei Nižnij-

Italijos Ministeris Pirminio 
kas De Gaspėri,kurio vadovau 
jama Krikščionių-demokratų 
partija laimėjo rinkimus į 
Italijos Parlamentą.

Socialistas NennlBolševikas Togliatti

• BELGRADAS . Jugoslavi j o s ■ vy 
riausybė paskelbė įsakymą, ka 
riuo svetimšaliams yra draudž
iamas buvimas pasienio Juosto 
je.Šiuo potvarkiu noriiįa izol
iuoti Jugoslav!jos-Graikijos 
•ir Albanijos pasienius.Diplo 
matai, nori, ten lankytis, priva 
Lo gauti užs. reik.ministerio 
leidimą.

(LAIC) Jungtinių Tautų Organ! 
zacijoa posėdyje,Ukrainos ats 
toves apkaltino Angliją įr Pr 
ancūziją,kad Jos 1938 m.Cekos 
lovakiją išdavusios ir pardav 
usios Hitleriui.

"Taip,mes tada buvom prive 
rstl padaryti skaudžią nuolai 
dĄ. nes nebuvom pasiruošą kar- 
ui"-atsikirsdamas apgallėsatavo 
Prancūzijos atstovas Parodi. 
Tačiau-tesė jis-kai 1939 met. 
Prancūzija išėjo į karą prieš 
Hitlerį,tai Sov.Rusija su juo 
sudarė slaptus susitarimus,pa 
sidalino Lenki ją,telkė paramą 
ir virto Hitlerio agresijos ta 
Ikininku.Prancūzų tauta jaučl 
asi skolinga Cekoslovakijai ir 
negali sutikti kai šiandien jz 
jos laisvė, vėl trypiama.

Tai taiklūs ir aštrūs kal
tinimai bolševikiniam agreso
riui.

KALTININKĄ REIKIA D3fASKU0TI

De Gaulle

• MARSELIS.Generoląs De Gaul
le, uždarydamas prancūzų tauti 
nės sąjungos pirmąjį kongresą 
Marsely je, pareiškė, kad jeiko 
munistai sudarytų pavojų Pran 
cūzijos valstybės suverenumui, 
jis būtų pasiruošęs pasiimti 
pilną atsakomybą dėl krašto, 
ir reikalavo neatidelioti vi
suotinų rinkimų.
• AMMAN AS. TransJordanijos 
karalius Abdullah pareiškė,kad 
Palestinos konfliktas gali bū 
ti užuomazga trečiam pasauli
niam karui.Jis turįs pagrindo 
manyti,kad daug rusų karininkų 
dirba Haganah eilėse.ir kad ru
sų ginklai ir amunicija esanti 
pristatoma žydų paJėgoms.”Aš 
esu pasiryžus Imtis aktyvių

j priemonių ir eiti pagalbon Pa

(LAIC) Kanada ir Sirija pasi 
ulė,kad Saugumo Taryba sudary 
tų Komisiją demaskuoti Prahos 
pučo kaltininką.Jis esąs žįno 
mas.Aišku,kad be prievartosee 
koslovakija per vieną naktį 
negalėjo iš demokratinės virs 
ti policine valstybe.Tačiau <A 
darant sprendimą,Saugumo Tary 
bal reikia turėti galimai dau 
giau įrodomosios medžiagos,ka 
Itinlnkas neprisipažįsta,išsi 
sukinėja,kitus kaltina,tad Jį 
reikia priremti prie sienos. 
Tas pasiūlymas bus svarstomas 
sekančiam Saugumo Tarybos pos 
ėdyje.

Paieškoma VIHGILIJA GINEITYTĖ,' 
gyvenanti Anglijoje.Rašyti-Pra 
nas Kezala,W.A.E.C.Hostel,si-

te 4..E.Lavant,Chichester Sx

Italijos komunistų vadas P.TOgliatti ir prie jų prisiplaki? 
sios socialistų dalies vadas Nennl, kurie pralaimėjo šį sek
madienį rinkimus,nors propagandą vedė labai stiprią ir but 
įsitikiną savo "jungtinės" partijos laimėjimu. Tuoj po rin
kimų, komunistų spauda pradėjo kaltinti,kad rinkimai buvot* 
teisingi..."suklastoti"..-Vėliau nutilo apie tai kalbėjusi, 
matyti "suprato nesąmoną skelbusi ir ėmė ramintis, kad, girdi, 
mes "morališkai laimėjom rinkimus,nes pasfcrodėme vieningi 
ir procentualiai daugiausia dalyvavome rinkimuose..." Just 
kad komunistų spauda paruošia savo skaitytojus pralaimė jis 
paskelbimui. Plinta gandai,kad "tevelia" Stalinas liko net* 
tenkintas draugu Togliatti,kalbama net,kad Togliatti,kaip 
neparodęs pakankamai "energijos" rinkiminėje kompanijoje 8 
siąs pašalintas iš užimamos Maskvos samdinio vietos. BolJe- 
vikai kur kas kitaip supranta "energija" ir galimybes...

Viso pasaulio spauda.su didžiausiu dėmesiu seka įvykiu 
eigą.Visus domina klausimas,-argi komunistai taip ir sutit 
su pralaimėjimu.  Aišku, kol ateis instrukcijos italui Togli* 
tti iš ruso Stalino..truks kiek laiko. Tenka pažymėti,kad 
JAV savo karo laivyną, kuris buvo Viduržemio jūroje sulaiki 
neribotam laikui Gibraltare,kur jis,matyti,lauks įvykių 
vystimosl. Demonstruoja ir draugas Tito, kuris šiomis dienf 
mis yra paskelbus "manlevrus" Italijos pasienyje.

Z^Z/zx.
Aukštos klasės Londono 

ir Kontinento siuvėjai turi 
didelį pasirinkimą geriausios 
kokybės medžiagų.

Rūbai pasiuvami pagal pa
geidaujamą stilių!

Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių laikotarpyje.

Maurice,
9,Burton St.

Nottingham.(Telef.Nottingham 
40832 ) 

arba".
12,Newland, Lincoln.

(Telef.Lincoln 10949)

Irenai Liutkiewicz-Llutkevifiiu 
tei.Sftjungos Centre yra laiš
kas iš Šveicarijos.Prašome pra 
nešti savo dabartini, adresą.

GALIMA GAUTI SĄJUNGOS C#

U

Tremties metai.
Lietuvių rašytojų TreM-j 

tinių Metraštis.
Stasys Santvaras,
LAIVAI PALAUŽTOMIS BŪRĖ*.

lyrika.......... .. ................... ■
Vincas Jonikas.
TRYS MARGI LAIŠKELIAI.

eilėraščiai.................... 1

Prašoma atsiliepti ONA SJ 
LIAU3KIENŽ / Grigąlytė, k 
iš Kybartų,Vilkaviškio ai 
Apie 1913 m.iš Lietuvos 1 
kusi į Angliją.Rašyti! 
E.Grigalytė, (13b) Dillih 
Donau,Ludwigskašerne I B
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