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yiLEST/A/A
paskutiniu laiku Palestina 
io pirmaeilės reikšmės tarp- 
įtinės politikos objektu, 
i įvyks tenai ateinančiais 
Liais mėnesiais ar net atei- 
iiorals keliomis savaitėmis • 
i klausimai duoda didelio su 
Skplnimo Amerikos vyriausyb- 
3 kuri neša pasaulio polici- 
io pareigas. Kitos valsty- 
i yra per silpnos, kad galė
tų nors svaraus padaryti pa
jinės politikos žaidime, ir
Ito JAV tenka būti pirmuoju 
stipriausiu oponentu prieš 

įdėtų Rusi ją.Kaip visur, tai' 
Palestinoje konfliktas net- 
iioginiai eina tarp Amerikos 
Kusijos.
Įpra jokios abejonės, kad 
į tinos žydai gauna pa ramų 
•sovietų Rusijos ir jos sa- 
litų,Pačių žydų tarpe yra 
Og komimistų agentų, atvyku- 
a iš Rytų Europos. Dė Ito, 
ių įsitvirtinimas PaLestino- 
|butų mažiau ar daugiau ly- 
■ S ovletų Bazės Artimose By 
Ose įsteigimui, iš kitos pa
s' , akivaizdoje besiartinan- 
H Prezidento rinkimų JAV, Tra
no kabinetas nenori perdaug 
Bykinti žydų; kadangi jam rei- 
linga Amerikos žydų parama 
Trinkimus. Nenuostabu jei 
kiose aplinkybėse Amerikos 
litika Palestinos atžvilgiu 
fidarė nepastovi iff kaitalio 
ii diena po dienos. Paskuti- 
Ii JAV pasiūlymas yra pavesti 
tęstinu Patikė tinių Tarybai 
Itikė tinials būtų Amerika,An- 
Įija ir Prane ūži j a. Tas jau rei
klų, kad JAV galų gale susigy- 
»o su nuomone, kad jai reik- 
i|pasiųsti į ten savo kari uo
tą, ko ji iki šiol jokiu bū 
ifnenorė jo.Palestinos klaus- 
P iabar svarsto nepaprastoji 
į sesija, ir manoma, kad lai
tu a s Palestinos pavedimas ra
ikė tinių Tarybai praeis.Tuo 
gpu paskirta Taikinimo Komi 
Ija kurios tikslas yra suves- ! 
■ žydus ir arabus prie paliau-j 
t kol Palestinos klausimas Į 
Bėra svarstomas JT Organiza- 
tlo je.Komis! ja, tačiau, turi 
©ai mažai vilčių pasiekti sa I 
K tikslų.
J Britai greitai vykdo evaku- ; 
ttja iŠ Palestinos, ir kuo dau 
Eįu vietų britų kariai apleid
ai, tuo daugiau neramumų kyla 
We vietose.
3 įvykiai Palestinoje kelia , 
gižiausio susirūpinimo vis- 
ms.Žydai pradėjo atakų prieš j 
jibus.Tuoj britams apleidus 
įfifų, žydų kariniai daliniai 
■puolė ten įsitvirtinusius 
Bfebus ir po trumpo mūšio oku 
*v' Ralfų. Užmuštų ir sužeis- į 
ta buvo abiejose pusėse.Pana šų 
genų žydai įvykdė ir Jafoje.
Įjt planas nepavyko britams pa-1 
^priešinus. Dideli įsitvirti- Į 
Ifcai ir pasiruošimai eina Ja- 
įfeolime, ir bijoma smarkių 
fen mūšių britams miestą evaka- 
fes. Anglų karių padė tis da
ta? pešidarė tiesiog nepaneša- 
B. Žydai ant jų jau nuo senai 
febai pyko.Gi dabar ir arabai 
■t britų įniršo už tai, kad 
Jie jų neapsaugojo nuo žydų 
■puolimų kaip tai buvo Haifo- 
p. iš to yra aišku, kad kuo 
teeičiau anglį karo daliniai

i Palestinos pasitrauks , tfco 
etas bus geriau. Britai pa- 
irtotinai paskelbė, kad jie 
ikrai savo mandatą parduosią 
sgužės 15 d. ie nesiims atsa- 
smybės už tolimesnius įvy
kus tebai.
Karinė padėtis britams pas

maukus tuo tarpu yra neaiški, 
■uo momentu žydų padėtis yra 
tipresė.Jie yra geriau apgin- 
Luoti.turi geresnius karinius 
įdus,kurie praktika įgavo per 
raėjusį karą,ir žydų karinės 
rganizaci jos yra skaitlinges- 
bs ir geriau pasiruošusios mo 
srniniam karui. Del to spėja- 
ž, kad žydai pradžioje turė s 
snažai laimė j imu, ne.- arabų

L948. balandžio. 30.

Angį j jo* Karalius su Karaliene atšventė pereitų pirmadienį sidabrinių 
jnngtuvi n -Įnhi 1 lajų. Buvo procesi jos, pamaldos ir t.p. Didelės žmonių minios 
pasirodžius karališkai porai gatvėse ir vėliau prie karališkųjų rūmų balkone, 
kėlė ovacijas ir reiškė savo prisirišimą ir lojalumą karališkai šeimai.

Britų Imperija yra laiminga turėdama savo priešakyje karalių,kuris yra pa
vyzdys kiekvienam, piliečiui,kaip Šeimos galva,taip ir valstybinių pareigų at
likime.

Jurgis VI ir Elzbieta yra žmonių labai mylimi ir gerbiami. Jie sudaro vle- 
nintelų Jungtį visai Britų Imperijai ir yra laidas pastovumo demokratiniam val
dymui .

Ir mes prisidedame prie linkėjimų Karališkai šeimai,kad ji dar ilgus metus 
karaliautų ir rodytą žmonėms kelią į padorumą, tei singumą, lai svą ir detaokrati ją.

pajėgos Palestinoje yra žymiai 
silpnesnės.Tačiau tas dar ne
reiškia žydų pergalės.Nors ara 
baiPalestinoje yra ir silpni, 
jų užunugaryje stovi kitos ar
abų valstybės, kurios pažadėjo 
ateiti Palestinos arabams į pa 
galbų.

Pereitų savaitų arabų vals
tybių vadai tuo reikalu turėjo 
pasitarimų Ansnane, Trans Jordani
joje, ir paruošė Palestinos in 
važijos planų,britams iš ten 
pasitraukus. Manoma, kad tam 

i tikslui bus panaudotas Trans- 
!jordonijos britų karininkų ap- 
imokytas legijonas. Taip mili- 
Į tariniai daliniai žada dalyvau
ji iš Sirijos Irako ir Egipto 
i ir kitų,arabų valstybių.Akyva- 
iizdoje tokių įvykių,visai nen- 
juostabu,Kad Trumano kabinetas 
i yra labai susirūpinųątuo kas 
.atsitiks Artimose Rytuose per 
ateinančius kelius mėnesius. 
Be abejo, yra susirūpinus ir 
Sovietų Rusija.... Viktoras Šimaitis j

LAISVUOSE RINKIMUOSE KCMUNIS-
TAI LAIKĖS NETURI

Krikščionių demokratų laimė
jimas Italijos rinkimuose buvo 
labai linksma žinia visam lais
vam pasauliui. Italija.buyes 
priešas ir neturtingas kraštas 
sudarė gerų dirvų komunistiš
kam parazitui. Nežiūrint to, 
jie rinkimų nelaimėjo.Amerikos 
korespondentai su pasitenkini-

!mu pažymi, kad komunistai dar 
I niekur nelaimėjo rinkimų, kur 
j tie rinkimai buvo laisvi.

Krikščionims demokratams lai
mė jus rinkimus, manoma, kad I- 

!talija dabar prisidės prie Va- 
j karų Europos Sąjungos, kurių 
i sudaro D.Britanija, PeąncOziJa 
j ir Benelux valstybės. Šios Są
jungos nuolatiniai organai^apie 
kuriuos jau rašėme pereitų sa
vai tų, savo darbų jau pradėjo 
ir tuėjo pirmąjį pasitarimų 
Londone .Amerikoj e rimtai s va r. 
stoma klausimas duoti Vakarų 
Sąjungai militarinų Amerikos 
garantiją.Bet kol kas adr su 
tuo norima kiek palaukti ir 
leisti pačiai Europai geriau 
susi organizuoti.Ir kada .Ameri
ka pamatys, kad Europos kraš
tai rimtai nori dirbti kartu, 
kitaip sakant, kada jie pasta
tys sienas,tada Amerika uždėa- 
iąpti ant tų sienų ir stogą,- 
atseit,militarinų garantijų.

VAINIKAS MAMYTEI

Tau, mamyt,
Iš rugių
Aš gėlių priskinsiu,
Tarp baltų
Dobilų
Vainikėlį pinsiu.

Ir rausvus
Ir melsvus
Žiedelius sudėsiu,
Tau vienai
Mylimai
Žodelius kalbėsiu.

Man tavas 
Akeles
Mena vosilkėlės, 
O meilius 
Veidelius 
Rausvas dobilėlis.

AČiū tau,
O, mamyt,
Kad mane taip myli, 
Kai glaudi, 
Man širdy 
Rūpestėliai tyli.

Rusijos elgesys Berlyne ir 
Vienoje pasiekė karinių veiks
mų ribas. Ir nežiūrint oficia
lių raminimų iš abieįfų pusių, 
padėtis tebėra labai įtempta. 
Dė 1 britįsovi etų lė ktuvų su
sidūrimo rusai savo ruožtu pra
vedė tyrimų ir atrado,žinoma, 
kad britai buvo kalti.

.To pasėkoje jie įvedė 
naujus suvaržymus alljantų su
sisiekimui su Berlynu oru kab
liu, reikalaudami juos infor
muoti apie alljantų lėktuvų 
skridimus ir nustatydami jiems 
kelio maršrutų.Kaip žinome,pa
gal britų pravestą tyrimą,kal
tininku buvo rusų lėktuvas.

Paskutinis keleivinis trau
kinys iš Berlyno į Paryžių jau 
išėjo pereitų sabaitą ir jis 
daugiau nekursuos del rusų 
statomų varžymų.Praneūžija įt
eikė Rusijai tuo reikalu prot
esto notų.

Paskutinėmis dienomis Raud
onosios Armijos laikraštis 
Berlyne pradėjo dar iki šiol 
negirdėto,smarkumo kompanijų 
prieš santarvininkus, ypač ame
rikiečių, administracija Berlyne 
Kaltinama, kad ten viešpatauj
anti didžiausia betvarkė,netei
singumas ir esųs lizdas visok
ių banditų, šnipų ir t.j>. Man
oma, kad tai yra dirvos paruo
šimas tolimesniems sovietų žy
giams, kad padaryti alljantų, 
buvimų Berlyne dar sunkesniu. 
Visi tie veiksmai aiškiai ve
da prie pašalinimo santarvinin
kų iš Berlyno, bet reikia many, 
ti be kero rusai vargiai tai 
pasieks.

^atx£> JtfoKifa
Mano Motina,- šioji tik 

viena diena Tau metuose yr’ 
skirta. Tik viena.

Aš Žinau,- Tu kukli,kaip 
kuklūs yra visi didvyriai.

Atidavei viską,- savo svei 
katu,savo nemigo naktis,viską 
o viską savo vaikui, jo laimei 
ir džiaugsmui. Atsimenu,mano 
Motina - Tu sakei...
- Ieškojau laimės Tau,mano 

vaike, ir radau laimų sau".
Ačiū Ta u,mano motina.

Mes einame gyvenimo keliu ir 
visad juntame,kur 
me,gerąjį Motinos rūpestį 
mumis. Jos širdis ir karšč: 
šia malda-palalma 
mumis.

Motule,Tu gyva 
per amži us, gyva,nes gyvybų 
alsavai,o aš žinau - didžioji 
meilė nemari.

Mes Ta u. Motule, dėkojam.

mes bebūtu-

iau 
visad su

esi Ir būsi

į bet kaip tai blankūs žodžiai 
prieš tuos jausmus,kuriais 
Tu ir mes,Tavo vaikai gyvena
me. Argi galima žodžiais pa
dėkoti už meilų...Nei

Iri imk šiandien šių kuklią 
gėlių puokštų,štai ji Tavo ran 
koše. Ji kukll.manoji Motule, 
nes šioji diena sunki mums 
visiems,Tavo valkams, 
daug sielvarto aplink 
kenkiančių žmonių,tiek Motinų 

i prikaltų prie šaltojo Sibiro 
kryžia us..,

Motule,Tavo sūnūs šiandien 
kovoja ir miršta dėl meilės 
ir laisvės.Tavo sūnūs ir duk
ros kenčia vargų Ir alkį... 
bet jie nenusimena,nes didžio
ji M E I L Ė lydi juos.

stiprink mus, laimink mus, 
kad sulauktame dienos,kuri 
vadinsis

Tiek
Tiek

Šis kraštas liko svarblaus- 
ginčų objektu tarp Vakarų 

i Europos ir Amerkos.JAV mano.kad 
i jau užteko komunistams pataik- 
Įauti ir kad Ispanijos pr-isidė- 
ijimas prie Marshallio Plano ir 
į prie Eujyopos atstatymo yra bū- 
|tinai reikalingas. Vakarų Euro
pa gi yra tos nuomonės,kad Is
panijos įsileidimas į demokra- 
jtinių tautų tarpų jas smarkiai 
j sukompromituotų ir atneštų dau- 
Igiau blogo nei gero.Demokrati- 
jnių kraštų prestyžas nukentėtų, 
!jeigu jie pradėtų bendradarbiau- 
jtt su Franco diktatūra Ispani
joje. Jie yra nuomonės,kad kol 
Ispanijoje Franco valdys,ir kol 
ten nebus demokratinės vyriau
sybės, tol Vakarų Europa su juo 
nenorės kalbėtis. Ypač social' 
istinės valstybės,kaip Britan
ijai, būtų labai sunku sutikti 
su mintimi priimti Franco į sa
vo draugų tarpų.

Pats Franco gi atrodo stip
riai laikosi ir vis tebešneka 
kad sudarus didžiausių pasipr. 
iešinimų prieš komunistus, ir 
jeigu jis pasitrauktų,Ispanij
oje įsiviešpatautų sovietų sis
tema, ko, žinoma, vakarų Europa, 
irgi nenori. Franco opozicija 
nėra vieninga, ir tas padeda Fr
anco diktatūrai išsilaikyti. 
Amerika gi yra nuomonės,kad no

ių

rs Franco yra ir diktatorius, 
jis nėra jau toks baisus,kaip 
jis kartais yra paišomas,ir 
jis yra priimtinesnis negu kad 
būtų komunistinė diktatūra Is
panijoje.Tad klausimas ir lie- 
ka?-ar būtų galina pasiekti 
Ispanijoje demokratinės valdy
mo formos,kuri nebūtų nei deš
inės nei kairės pusių diktatū-

LONDONAS.-Gegužės mėnesį šiau 
rėš jūroje įvyks didžiausi tai
kos meto Britų laivyno manevrai- 
Manevruose dalyvaus 50 karo lai
vų, jų tarpe naujausi kovos Lai
vai, lėktuvnešiai,naikintuvai 
ir povandininiai laibai.Taip 
pat dalyvaus šimtai RAF bombo
nešių bei naikintuvų. Baland
žio 22 dienų dideli Britų ir 
Amerikos bombonešių junginiai 
atliko tolimų skridimų prati
mus virš Europos ir Viduržemio 
jūros. Amerikos super-tvirto- 
vės B-29 "puolė" Port-Saidą, 
skrisdami iš Vokietijos per 
šiaurės Italiją. Vienas RAF-o 
Lancaster bombonešis atliko 
bandomąjį skridimų iŠ Islandi
jos į oiaurės Ašigalio sritį.

VAŠINGTONAS.-J'.A.V-bių Atominės 
energijos komisija pranešė,kad 
Eniwetok A tolyje,Maršalio saly
ne, bus bandomas naujas Amerikos 
atominis ginklas.
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GYVENAMASIS LAIKAS
Rašo St.Kuzminskas

BALTIJOS FEDERACIJA

Šio laikraščio No.8 patal
pintas F.Celminš straipsnis 
"Baltijos Federacija",paim

tas iš latviško laikraščio 
"Latvijos žinios".Iš mūsų 
pusės į šį straipsnį iki 
šiol niekas neatsiliepė . 
Klausimas gi yra labai svar 
bus.Jog jau dabar matome, ka
ip pamažu einama prie Europos 

Jungt. valstybių,sudarant 
paskiras,visų pirma,mažesnių 
valstybių grupes. Čia pavyzd
ys Belgija,Luxenburgas,Olan
dija - vadinama Benelux. Šia 
kryptimi einama bus ir toliau. 
Aš neabejoju,kad visom trim 
Baltijos valstybėm Neprikišu 
somybą atgavus,Baltijos vals
tybių sąjungos klausimas nei
švengiamai atsidurs skarstymo 
di enotvarkė j.

F.Cielminš riša šį klausi
mą tokiu būdu(pakartosiu tru 
mpai.nes skaitytojai gal jau 
pamiršo)! visų trijų valsty
bių Federacija visiškos lygy 
bės ir laisvės pagrindais,ku 
ris tuo būdu sujungtų 6 mil. 
gyventojų.Ši Federacija turė
tų savo Tarybą (kaip ir par
lamentą) po 10 at^ovu nuo ki

ekvienos valstybės,bendras 
šeš's federalinis ministeri
jas (krašto aps.užs. reik., 
susisiekimo, finansų,teising- 
ūmo ir žemės ūkio).Ji turėtų 
gi bendrus at^bvus užsieny ir | 
pagaliau Federalini Tribunolą į 
ginčams sprąsti. Straipsnį ba- I 
igdamas.kaip ir pabūgąs savo 

į tolimus horizontusaesan- 
Čįų minčių,F.Cielminš,kaip ir 
pats save klausdamas, sako - 
ar tai nebus utopija?..

Ne tai nėra utopija,bet iš 
kitos pusės tai bėra irgi pas
tatas, kuriame galėtų apsigyv
enti visų trijų valstybių at
stovai be pavojaus jų gyvybei. 
Tuo noriu pasakyti, kad visas 
planas yra grynai juridinis, 
neimantis visai domėn rėalių 
aplinkybių, o tos reales apl
inkybės yra lietuviai,latviai 
ir estai,kaipo tautiniai vie-

daugiau i slavus, estai į ska
ndinavus o latviai į germanus. 
20 metų nepriklausomybės mums 
parodė , kad visiems šiems tr
ims skirtingiems būdams gerai 
sugyventi nebuvo taip lengva, 
o retkarčiais net neįmanoma. 
Daugiausia svetimas,tiek lie 
tuviams tiek estams,buvo ger
maniškas (aš nesakau latviš
kas būdas.

Ypač skaudu ir kenksminga 
tai buvo baltijos jaunimo ta
rpe (kuris šiandien jau ne 
tik suaugąs bet ir subrendus) 
Daug — _.x
orto 
visi 
kaip 
kitą __ _
santaika tąsėsi 
tiek D.P. •' ‘ 
se.

Ne kiek geriau buvo ir su
augusių tarpe t.y. politikų, 
valstybės vyrų ir visuomenės 
veikėjų.Aš gerai pažinojau as
meniškai tiek valst. Preziden
tą Ulmanį,tiek užs. Reik.Min. 
Muntersą,pastarąjį pažinojau 
kada jis buvo dar tik Delegac
ijų sekretorium,Jo pažiūras 
į lietuvių tautą man buvo la
bai gerai žinomos ir todėl 
negalėčiau pasakyti, kad jis 
būtų būvąs kaip tik tinkamas 
Baltijos S-gos idėjos reprez
entantas.

Nežinau tikrai,kuriai s mo
tyvais vedinas

Užs. Reik.Min. St.Lmzora- 
itis ėmėsi iniciatyvos sulip
dyti glaudesnius santykius 
Pabaltijos trijų valstybių 
tarpe. Buvo šaukiamos pusme
tinės Užs.Reik. Ministerių 
konferencijos,renkamos miš
rios komisijos,rašomi proto
kolai... Bet pats reikalas 
nėjo geryn. Ministerial buvo 
nepajėgūs,jeigu pačios tautos 
nerodė jokio noro glaudesnio 
susiartinimo link.

Tuo būdu čia trumpai apka
lbėjau praeitį, kaip ir išry
škindamas, kad 20 metų Nepri
klausomybės praeity buvo žy-

buvo nesantaikos net sp- 
aikštė se.kur paprastai 
sueina ir išsiskirsto 
lygus su lygiu ir vienas 
lygiai gerbdami.Šita ne- 

, ‘ ir toliau 
tiek E.V.W.stovyklo-

aplinkybėse lietuvis neatvers 
savo širdies ir nepajėgs būti 
draugišku.

Asmeniškai gi būčiau labai 
Ineteisus,jeigu neprisiminčiau 
I Latvi jos valstybės vyrų tarpe t 
tokį šviesų asmenį kaip buv. 
pasiuntinį Berlyne p.Celminš. 
Su juo buvo daug drauge prisi- 
siel.ota šiuo klausimu.Jis ma 
tė visą tai ir nuoširdžiai šie 
lojosi. Dar pridursiu,gyve
nant ir dirbanė stovyklose ti
ek Vokieti joj,tiek čia,visur 
sugebėjau gerai sugyventi su 
latviais ir daug jų tarpe ra 
dau latvių su latvišku- charak 
teriu be germaniško antspalvio.

Neabejoju, kad tiek latviai, 
tiek estai turi pasakyti kai 
£ą neigiamo ir mums.-lietuviams. 
Šioj plotmėj irgi būtų labai 
svarbu.

Taip išsikalbėją, atvirai 
ir nuoširdžiai,padarykime ki
ekvienas savo krašte ir savo 
tautoje nuolatiniai veikianč
ius susiartinimo vajus,per 
visuomeniškas organizacijas, 
sporto šventes,dainų sąskam
bius ir t.t. visur dalyvauda
mi atvira širdimi ir pavydo 
nežinančiu draugiškumu.Taigi 
pradėkime iš pačių pagrindų. 
Jeigu tai pajėsime tuomet 

_ p. Celminš siūlomas "Balt
ijos Federacijos” juridinis 
pastatas įgaus prasmą ir sėk
mingai išugdys mums visiems 
taip rūpimą idėją, padarys ją 
gyvu kūnu.Priešingu atveju— 
Baltijos Federacijos rūmuose 
bus tik saugojami apdulkėją 
posėdžių protokolai...

iŠ

aso

Jeigu tai jų nepalaužė,
”Minties"laikraš-Vienas 

čio redaktorių, žurnalistas 
Henrikas Žemelis,nesena i iš
leido knygą-"Okupantų replėse” 

Tai viena iš tų memuarinės 
literatūros knygų,kurių dabar 
Europoje pasirodo tūkstančiai. 
Lietuviškai ir mūsų autorių 
rašomų tokio pobūdžio knygų 
dar tik kelios yra išeijosios. 
Bet,jei tik kada pagerės span- 
s dinimo sąlygos,neabe jotinei 
jų pasirodys ir daugiau.Tris 
okupacijas pergyvenusios tau
tos vaikai turės ko papasako
ti.Ir gal žymiai daugiau už 
tuos,kurie pergyveno tik vie
ną okupaciją arba minkštoje 
kėdėje tik iš tolo stebėjo tą 
kraujuojančią Europą.

H.Žemelio knyga nepretend
uoja į grožiną literatūrą.Me
no veikalais lietuviui rašyt
ojui dar .sunku išlukštenti sa
vo patyrimus ar tautos pergy
venimus. Per daug dar tebėra 
arti tie įvykiai.Per daug dar 
skausmas tebegyvas.Per daug 
mūsų gimtinės žemė dar ir da- 
bar tebegaruoja mūsų tautos 
kankinių ir naujųjų karžygių 
krauju. Ateities poetas,romą* 
nistas ar dramaturgas dar pa 
sakys.savo žodį.

H.Zemelio knyga-skubūs, la 
kūsžurnalisto samprotavimai 
apie vakar dviejų diktatorių 
-rudo ir raudono-nuniokotą mū
sų Tėvyną,apie kovą prieš na
cių okupaciją,apie laisvės ko 
votojus,jų išgyvenimus,kas na

netai su jiems savita istorija dagiau gyventa išsisky-
kultūra ir būdu.Sis svarbaus 
klausimo išrišimo sunkumas 
sudaro ne juridines formules, 
kurias taip gražiai surašė 
Clelminš.bet tautos,kurios į- 
galins^šiai Federacijai veik- 
ti.Iš čia, mano manymu,reikia 
pradėti reikalą svarstyti, pa
sisakant labai atvirai.

Taip klausimą svarstant aš 
numatau kai kuriuos gal net 
labai didelius sunkumus, kur
iuos reikės nugalėti.

Trys Baltijos tautos,nors 
jos skaičiumi ir mažos ir geo
grafiniai ankštai suspaustos, 
šimtmečių praeitu kiekviena 
jų turėjo skirtinga istorija, 
o ypač mes’lietuviai.Rezulta
te turime štai kokį vaizdą! 
lietuviai savo būdu yra linką

rimui negu susiartinimui.
Toliau,tai ką esu pasakąs 

apie germanišką būdą ir paė
mus porą smulkmenų iš Latvij
os gyvenimo prašau skaitytoją 
nepriimti kaipo mano kaltini 
mą Latvijos tautai,Tai būtų 
didžiausia klaida.Pačioj Šio 
straipsnio pradžioj aš paša 
kiau.kad Baltijos valstybių 
federacijos klausimo svarsty
mas turi būti pradėtas nuoši- 
rdžiu-atviru išsikalbėjimu. 
Tode 1 tai ką aš čia pasakiau 
tai yra ne mano, kaipo asmens, 
bet mano,kaipo lietuvio,nuo
monė. Lietuvis nemėgsta to 
kas su juo yra išdidus,pavy
dus nori būti visuomet pirmu 
ir būtinai pranašesniu,kad ir 
visai neužtarnautai,tokiose

Juozas Mikštas

( PIETŲ PASAULIO PAKRAŠTY
T Kodėl taip kartais neramu,širdis įkaista 
j Neturint kam atskleist slogių minčių, 
į Senai apgijusią skurdžios vienatvės žaisdą 

r Ir vėl kažkas atnaujina - jančiu.
Andai norėjau pamatyti pasaulį platų. 
Viliojo tolimi kraštai,tačiau
Svetur sutirpusių eilėj dienų ir metų. 
Aš džia ugsmą kartais tik sapne jaučiau.
Draugai ir tėviškė,© kaip toli paliko! 
0 aš pietų pasaulio pakrašty 
Radau gyvenimą nemielą, tuščią, nykų. 
Pabodo vienišo dalia karti.
Kodėl taip kartais nerimu širdis įkaista 
Neturint kam atskleist slogių minčių. 
Kodėl apgijusią skurdžios vienatvės žaizdą 
Palengva atsinaujinant jaučiu,

lailourn (Australija)
1948.III.19.

tūraliai baigėsi koncentract-j 
jos stovykla Latvijoje ir Vo | 
kieti joje.Ypač dokumentuotai I 
ir ligi šiol spaudoje plačiaa.Į 
šiai paliečiamas gen.P.Plecha
vičiaus vadovautos "Vietinės 
Rinktinės" likimas.Pats gene- j 
roles ir jo Rinktinės dar ir j 
šiandien tebėra knygoje kaip j 
ant delno matyti tos istori- I 
jos tikroji pusė,o pats gene I 
r ola s Plechavičius išryškėja, 
kaip vienas iš patriotiškian. 
šių,narsiausių ir pasiaukoju
sių Tėvynei lietuvių aukštų
jų karininkų ,dėl kurių rel
ės ir charakterio nemaža ba
davo girdėti anais praeities 
tragiškaisiais metais karčių 
priekaištų.

—"Aš geriau žū-siu, negu 
mane privers išduoti savo ta- 
utą"-pasako ja autorius dažnai 

sakydavus ge
nerolą tiek Rinktiną kuriant, 
tiek vėliau kacete sėdint ir 
niekur nepasiduodant klastin- 
gi eras rudąjį okupantų gundytu. 
amą ,

H.Žemelio knyga- tai vien
as iš mūsų tautos troškimų , 
vilčių, kovų ir kančių epizod
as. "Už ką me» kentė j ome" -kla
usia gale autorius."... Mes 
puikiai žinomame.Todėl, kad 
mes buvome lietuviai, mes ko * 
vojome už savo tautos laisvą,, 
ir mylėjome savo tėvyną Lie
tuvą. Mes visą laiką tikėjo
me į šviesią Lietuvos ateitį. 
Šito tikėjimo minus neišplėš* 
nei koncentracijos stovykla, 
nei įvairūs grasinimai sušau
dyti, nei šlykšti apgaulė ir 
pažeminimas.nei sunkūs fizi
niai darbai. Priešingai, mes 
išėjome dar tvirtesni, dar at
sparesni. dar labiau tikį į 
savo šventas teises."

Ar galėta išblėsti šis ti
kėjimas ir atsparumas tremti
niuose ir pabėgė liuose, kas 

dien vis daugiau sklaidomuose 
pasaulio klystkeliais. Jeigu 
nepalūžta nelaisvėje ir tikro
joj vergijoj, tai nejaugi bū 
tų palūžta individualinė! lai
svei didėjant. Juk tautos ko
va nepasibaigė, o tapo tik dar 
atkaklesnė ir kruvinesnė. Lie
tuvių tautos likimas neprasi
dėjo ir nepasibaigia su mumis 
šiapus geležinės uždangos. Jis 
sprąsdavosi visuomet, dabar , 
sprendžiasi ir vieną dieną iš 
sisprąs anapus uždangos- tik 
Tė vų Žemėje. Nesvarbu, ką 
dėl to jau giedotų krankliai 
ar svaičiotų tos kovos dezer
tyrai.

Tautos kova ir didvyrių 
pavyzdys -ne žodžiais, bet 
darbais— yra ir bus mūsų 
neišsemiamos stiprybės, pa
guodos ir įkvėpimo šaltinis.

Žinoma UNRROS direktorius 
ir uošve perdėjo. Pirmas tvir
tino, kad Anglijoj hosteliai 
bus liuksusiniai.Tokiu patog
umų ir Abesinijos Negusas ne
turi, o uošvė teigė, kad nors 
ir turėsime keletą kambarių, 
bet virtuve teks dalytis su 
kita šeima, kuri būtinai iš 
mūsų viską vogs.Visą mėnesį 
dėl to šaukėm. Iki pat išva
žiavimo, o atvažiavą nutilome. 
Kažkaip kitaip reikalai susi
suko. Žmoną stumtelėjo į Vale- 
są,uošvė nugarmėjo į Škotiją, 
o mane įspyrė į vidurį.Nepa
sakysi u, kad pradžioje į.abai 
nusiminlautvisgi uošvė Skoti 
Joj.

Taigi su šviesiom mintim 
įžengiau į hostelį, kur labai 
draugiškai mus sutiko vokie
čių belaisviai. Tuoj pasikei
tėm muomonėmi s, kur Šia koks 
beueris.koks darbo kietumas 
ir išviso apie demokratiną 
santvarką,bet deja nebebuvo 
laiko rodyti svetimos kalbos 
sugebėjimą,nes fašistai turė
jo nešdintis palikdami mums 
savo šiltus guolius (visgi su 
laukėm! vokiečius dėl mūsų 
iškraustė t) Taigi nubėgome

tų guolių žiūrėti, o jie be
veik rūmuose.Tikrai puikios 
patalpos.Garantuoju,joks svey 
Įkas arklys nepastiptų per mė
nesį tokose patalpose - atlai
kytu.Žinoma, šį tą gal ir rei 
kėtų pataisyti. Pav. cementi
nės grindys konopoms visai ne 
sveikos. 0 šiaip erdvės yra ii 
oro užtenka,ventiliacija irgi 
gerai įtaisytai pučia ir pro 
stogą ir pro sienas, durys ir 
langai irgi tam reikalui tar 
nauja.Užtrokšti nėra pavojaus. 
Higiena1Kambarys apstatytas 
lovom.Lovos irgi su patogumais 
Kam aukštai svaigsta galva,ga 
Ii užimti pirmą lovos aukštą, 
prie pat žemės,greta savo ba 
tų bei kojinių, kas mėgsta 
fantaziją,polėkį,kalnus -gali 
lipti į antrą lovos aukštą 
ir niekas nedraudžia,prašymo 
nereikia rašyti.Laisvė! Kitų 
nereikalingų baldų nėra,lovių 
irgi nesimato =taigi patalpos 
aiškiai skirtos žmonėms. Ir 
žinot.net jauku pesidarė.Visi 
savi žmonės aplink patalpas 
laimina.Ir Jonas ir Petras.
Pirmas pusiau čigonas(už ark
lį metus sėdėjo).antras tei
sė ja s.Ir 17 metų vaikutis ir 

j jau ketvirtą žmoną vedąs Bar

nabas.Vienas rusiškai,kitas 
vokiškai motinas mini,o tas 
septyniolikos metų vaikutis 
dar, deja, nemoka, dar tik klau
sosi.Žodžiu gyvenimas pilnu 
tempu kunkuliuoja,aplink rū
mai, erdvės pilna,bijom pasi
klysti, nuo savo lovų nueiti, 
o tarp kitko ir praeiti sun
ku, vis ant kojų minama.Taigi 
sėdėdami tik zvalgomės kur 
čia ir kaip,kur čia bilijar
das su minkštomis lovomis,bei 
kiti patogumai. 0 visi kiti 
patogumai kituose barakuose, 
bet viskas gražiai,moderniš
kai suplanuota. Pavz.-t trale— 
tas visai primena teatrą. 
Reiškia žmonės tupi viešai, 
nesislapstydami. Ir kaimyną 
pakalbinti galima ir paklaus
ti kas Laikraščiuose rašoma, 
kaip vaikučių sveikata. ,Ir 
iš tikrųjų,kam gi tos durys, 
dangstytasis. Dajjgiau gryno 
oro.erdvės!

Turime ir kiną,bet irgi 
savotiškas- pirtį primena. 
Atvažiavo pusbrolis aplanky
ti. Pakėlyje vėjas susuko. 
Prašosi aspirino. Kur gi gau
si.Nuvedžiau į kiną. Išpra
kaitavo kaip reikiant,laike 
seanso kelis marškinius pa
keitė. Sveikas kaip jautis 
išvažiavo,gailajosi tik,kad 
muilo nepaėmė. Taigi. Bet 
šiaip ir mumis valdžia iš pa
grindų rūpinasi. Štai vieną 
diegą atvažiavo komisija.

Žinome,sunku pasakyti kas. 
Gal koks viršininkas,o gal 
tik jo kūmo pusbrolis. Sunku

nustatyti laipsnį. Bet visgi 
atvažiavo. Net buvo į raštIną 
ir virtuvą užėją. Pagalvokit, 
tokie žmonės į virtuvą! Kur 

bulvės skutamos,kur po apa
čia visokie vamzdžiai išve
džioti! Teisybė,po gyvenamus 
barakus nevaikščiojo,bet argi 
suspėsi visur!

Žinoma,dėkingi.kad kiti 
mus globoja,bet.ir patys savo 
naudos žiūrim. Štai nepapras
tai populiarus bankas,taupyti 
pratinamas. Tik gavą algas ir 
nešame į ją padėti. Mano kai
mynas taip deda ir deda kas 
savaitė. į tokį azartą įėjo 
betaupydamas.kad ir žiedą su 
laikrodžiu ir dviratį su koš
ei umu atidavė,o nesenai ir be 
marškinių atėjo,kaip vėlė su
sisupąs į valdišką paklodą. 
Ir iš viso toks keistas pasi
darė! dantys kliba,barzda ka
ip šluota. Dėl visa ko buvau 
visus lagaminus užrakinąs. 
Ką. tu žmogus gali žinoti su 
tais bankininkais!

Taigi gyvename,nieko. 
Niekas nemiršta. Ir cholera 
neima ir kokliušu nesergam 
ir anglės į lagerį ateina 
pašoktir ir ukrainietės pa
simaišo ir galvojau ilgai 
taip gyventi,tik vienas 
,įyykis staiga pasukotoano 
gyvenimo raįą. Taip vieną 
naktį ramiausiai sau miegam 
ir niekas batais neftišvaisto 
ir bankininkai išsivaikščio
ju, net jau šviesos yyra už
gesintos. Taip dūšia apsalus

ir traukia prie miego,tik 
apie antrą valandą įrėplioja 
Rapolas ( tas kuris prie da
rų miega ) ir iškilmingai vi
siems pareiškia; "Paplausiu 
kuri". Štai tau! O gal mane, 
ką tu žmogus žinai,gal toks 
jau likimas,gal uošvė prakei
kė.Nemiegu. Ir padušką ne po 
galva,bet ant pilvo guli, ir 
iš viso “tempiu lagaminą ant 
galvos ir nuotaika silpnoka. 
Ir visi nemiega,o Rapolas vis 
krapštosi prie lovos,gal pei
lį galanda. Visą naktį išbu
dėjau laimingai,© dieną žmo
nai parašiau! "Pasiilgau.Ne
gali u be tavąs gyventi.Myliu. 
Greičiau man ieškok mieste da 
rbo. Tavo PupsĮkas."

Nežnau kaip ten išėjo,bet 
Rapolas nepapiovė.o laimė ta
ip ir nukrito. Pakeitė tarny
bą. bet irgi nei šiaip nei ta
ip! pas žmoną neišleidžia.Val
džia tik pro rakto skylutą le 
ido su ja pasikalbėti,ir "In- 
denty Kart" nepadėjo. Sako ne
svarbu, kad tu vyras,bet į kam 
barį pas žmoną nivni...Elk 
sveikas. Išėjau. Šūktelėjo Ji 
man iš trečio aukšto,pamosika
vom nosinėmis ir nuėjau kam
bario ieškoti.

Radau,bet su įnamiais! po
re buldogų,vienas neaiškios 
veislės (katiną primena),ir 
vienas kaip guzikas. Šiaip ta
ip

ną

laikausi,gyvenu. Žada bu- 
duoti,uošvė kiekvieną die- 
teiraujai'si. Matysim,gal 
pasiseks.

2

%25c5%25beinot.net


i DAUGIAU ATSARGIAM) J

ATWELL. Tai nedidelė stovy-

s o>osųGwecncno
I§ Sleaford stovyklos veiklos

le,netoli nuo Reading miesto, 
au beveik metai, kai čia gyv 
na ir dirba apie 50 lietuv
iu Veikia D.Br.L.S-gos sky- 
ius,vadovaujamas J.Jaručio. 
3rit.Lietuvio" prenumeruoja 
a 20 egz. Keletas asmenų ”B 
let" yra užsakę savo artini
esiems Vokietijoje ir kituo 
e kraštuose. Taip pat gan
iai prenumeruojami lietuviš 
i laikraščiai išeiną-Vokie- 
Ijoje.Spaudos platinimu sto 
/kloję rūpinasi B.Stunnaitis.

Vasario 8 d.buvo suruošt- 
s šokių vakaras,į kurį atsi 
ankė daug ępylinkės anglų ja 
uliao.o taip pat ir dvi lie- 
uvaitės,nepabūgusios net 50 
ylių kelionės. Vakaras p ra
ja labai jaukioje nuotaikoj.

Pagal išgales paminėta Va 
ario 16. Plačią paskaitą di 
uos tema skaitė S.Jakaitis.
Sportinis gyvenimas riboj 

si stalo tenisu ir šachmat- 
is.Kovo 23 d. sužaistos s ta 
o teniso rungtynės su kaimy 
inės vokiečių stovyklos dar 
ininkais, kurios baigėsi lie 
avių pergale 7! 2. Lietuvių 
omapdoje žaidė ir pelnė tas 
q! Šeškevičius 3, Adomavi- 
ius 3, ir Kovas 1.

Stovyklos šachmatų turny- 
dalyvavo 10 šachmatininkų. 

,ayro laimėtoju išėjo Petr. 
tomavičius (8 t),II vieta t e 
) Stoniui su 7 tš.ir III viste 
Iblys su 7 tašk.

Stovykloje gyvena daugumoj 
įtini vyrai, todėl sportu susi 
onėjiaas nemažas.Numatome, jei 
plinkybės leis, įrengti ir kr 
pšinio bei tinklinio aikšte- 
”• P.A_

Šio mėn 11 d.Boughton Ha 11- 
( Northampton) stovyklos gy
ventojas Maziliauskas Kazys 
dviračiu nuvažiavo į Northam 
pton miestą.Nepastebėjus sig 
nalinės raudonos šviesos,važ 
iavo per kryžkelę.Tuo pat me
tu, iš šoninės gatvės važiuoja 
nti lengva mašina trenkė į dv 
iratininką ir jį perbloškė.

Laimei,mašinos vairuotojas 
laiku pamatė dviratininką ir 
mašiną pristabdė. Tad smūgis 
buvo nesmarkus.Tačiau dvirati 
ninkas nukentėjo; smarkiai su
trenkė petį,sužalojo koją ir 
apdraskė rūbus

įvykio vieton tuoj pat pri 
sistatęs policininkas užklau
sė! "Ar tamsta esi DP." Gavęs 
teigiamą atsakymą nusišypso
jo ir dar pasiteiravo ar gale 
siąs pats grįžti namo.Iškvies 
tas taksi,Maziliauską ir dvi
ratį (abu aplamdytus),parvežė 
į stovyklą.

Važinėjantieji dviračiais 
turėtų visad prisiminti,kad 
didmiestis,tai nėra mūsų val
sčiaus miestelis,kur galima 
važinėti dviračiais neprisi
laikant judėjimo taisyklių.

St.

DERBY. Mūsų apylinkėje lietu- 
vių nedaug,kol kas tėra apie 
10. Turime DBLS Skyrių Derby 
mieste.Skyriui vadovauja p.Va
itkevičius, pavaduoto jas p. J. 
Gelbuogis ir iždininkas p. D 
Bertienė.

Visi dirbame fabrikuose ar 
ligoninėse,daugiausia įvairio
se pamainose,kas labai trukdo 
veikimą.

Paskelbtą saldumynų vajų 
atlikome pavyzdingai.

R.Ž.

Lincoln apylinkėje, derlin
gų laukų jurose, randasi nedi
delis Sleaford provincijos mi
estelis.į kurį atvyko, perei
tais metais birželio men. virš 
šimto lietuvių, jie visi nevian 
tik buvo sveiki kūnu, bet ir 
siela. Nentiostabu ką ir pasig
irti galima, metų bėgyje nema
ža buvo nuveikta ir kultūrinė
je veikloje. Tuoj pat.ką tik 
atvykus į Sleaford, buvo deda
mos pastahgos suorganizuoti 
choras, tautinių šoklų grupelė 
anglų kalbos kursai, bei pask
aitos. Organizuojavrt ir mokina
nt dainų ir tautinių šokių,ne 
maža pasidarbavo dainų mok-p. 
Petrauskas, jam išvykus, tuoj 
pat stojo į jo vietą veiklus 
ir energingas jaunuolis p.J. 
Vaškelis.Švenčių, bei tautinių 
iškilmių metu lietuviai visada 
pasireiškė gražiai ir kultūrin
gai. Stovyklos gerbūvio komite
to pirmininkas p.agronomas Lū 
ža kas sekmadienis daro paskai
tas, nušviesdamas pasaulio įvy
kių apžvalgą, kurios metu dide
lis nuošimtis stovyklos gyven
tojų su noru ir labai atydžiai 
klausosi, nes nevisi turėdami 
radio aparatus ir tam laiko,ne
gali sekti pasaulio įvykių rai
dos.

Neužilgo baigdami darbo me 
tus žemės ūkyje, memaža dalis 
rengiasi paduoti prašymus dar
bo ministerijai pakeitimui dar 
bo rūšies, taip pat vienam ki
tam gal ir pasiseks susirasti 
darbo pagal turima specialybę, 
ką pareiškė pats darbo minist. 
atsovas par paskaitą.

1948.IV.30

Gegužės mėnuo viso katal
ikiškojo pasaulio skiriamas 
Svč. Marijos garbei puošiamo
se bažnyčiose ir kukliose ka
imų pirkelė se giedama litan
ija, prašoma Dievo Motinos gl- 
obos.Ir ne be pagrindo taip 
daroma! kai angelo buvo ap
reikšta, jog Mari ja pagimdys 
Išganytoją,jos džiaugsmas iš
siliejo Magnificat himnCi!

-Štai,nuo dabar visos kar
tos vadins mane palaiminta 
(Luko 1, 48).

Mariją garbina ne tik gi
liai tikį katalikai, bet net 
netikintieji ir apostantos.

1595 m. į Paryžių grįžo 
apostate Talleyran* ir apėmė 
užsienio reik.ministerio pos
tą. Velia u jis tarnavo Napole
onui, paskum Liudvikui XVIII, 
Karoliui^!, o mirė susitaikęs 
su Bažnyčia.

S.LacourT-Gayet savo did
žiulio veikalo apie Talleyr
and III tome rašo;

Kunigaikštytė Dino,Talley 
rando brolėčia, pasakoja,kaip 
vieną sekmadienį po šv.Mišių 
valandėlę dar meldėsi, kai vi 
si buvo išėję.Talleyrand lau
kė jos prie durųAKal priėjo 
paklausė;

-Kokią gi maldą kalbėjai?
-Kalbėjau Tėve mūsų,maldą 

kurią dažniausiai kalbu.
-Gerai darai, nes tai yra 

nuostabiai puiki malda... 
Tačiau aš-pridėjo po trumpo 
svyravimo- žinau dar vieną

maldą, kuri mane dar labiau 
veikia, kuri man labiau tin
ka. Tai yra Salve Regina- 
Sveika, Karalienė .t.

-Kaip tai.Malda įSvč Dane
lį

-Taip. Ar Tu niekad į Ją 
nesimeldi?

-O taip,bet,palyginti,re
tai. _

-Tokiu bū-du blogai darai. 
Visų pirma kalbė k Salve Re
gina.Pamatysi, kaip tau gera 
bus.Eikš,sėsk šalia maąąs,iš
mokysiu jos tave,nes ją atmia* 
tinai moku.Išmokysiu jos tave 
lotyniškai ir išversiu..,Klau 
sykis: Sveika,Karalienė,Gail
estingumo Motina!...Ak, juk 
tai nuostabūs žodžiailYita, 
dulcedo et spės nostra,salve! 
mūsų gyvenime,mūsų saldybe ir 
viltie,sveika!..Išmok tuos žo
džius ir dažnai juos kartok. 
Palengvins tau.

Tokiu būdu Talleyrand tąsė 
toliau,kalbėdamas tą maldą ir 
aiškindamas jos žodžius iki 
paskutinio šūkio! 0 clemens, 
o pia, o dulcio Virgo Maria.. 
Paskum lėpė ją kelis kartus 
prie jo pakartęti.kad įstrig
tų į atmintį. Šiandien mafcu 
ją atmintinai,nors niekad ne 
skaičiau jos maldaknygėje...

Talleyrand blaškėse tikėj
ime, tačiau kaip giliai buvo 
prisirišus prie Svč.Marijos. 
Jis- pavyzdys visiems tiems, 
kurie šių laikų audrose ieš
ko vilties ir paguodos.

1UD0NIEJI UŽATAKAVO 
ERIKOS KONTINENTĄ.

Šaltasis karas įgauna 
lajų formų, ir jo lauke 
iliaa užuosti parako ir

vis 
jau 
la- 

onų kvapą. į kiekvieną smūgį 
i rytų atsakoma smūgiu iš va 
aru.,.
į Čekoslovakijos įvykius 

Bsrikiečiai atsakė paskubin- 
į Marshallio plano priėmimu, 
M nio potencialo sustiprin
si. projektais, o Europa-pen
ių vakarinių valstybių paktu.
rengi nsąsi sukelti nerimą 

talijoje vakariečiai atsakė 
asiūlymu sugrąžinti jai Trie* 
tę ir kai kurias kolonijas.

Vėliau raudonieji staigius 
■Ilgius nukreipė į Berlyną ir 
leną ir net į Pietą ir Gent
inę Ameriką. Kruvini įvykiai 
Ogotoje - tai jau beveik be
ars iškas smūgis JAV ir dargi 
nesavoje žemėje.

J*' m

KOLUMBIJOS REVOLIUCIJA.
Tolimesni korespondentų pata 

nešimai jau kalbėjo apie iški
lusią revoliuciją ir nutrauk
tus konferencijos darbus.Apie 
tai savo laiku rašė ir viso pa' 
šaulio spauda.

Netenka abejoti 
bijos revoliucijos akcijoje

'Mown#Sleaford’o tautinių 
šokių grupė gražiai 
pasirodžiusi visoj ei
lėj švenčių.

Mokyklų ir teisybės prlstei-zijon į pirmą klasą du gipkluo-
gta daugybė. Beveik kiekviena
me valsčiuje "yra” po vieną ar 
daugiau progimnazijų ar gimna- 
Įzijų,-net popietinių,taip sa

kai urn- ' kant, suaugusiems. Mokytojai ir 
patalpos per dieną perleidžia

ti milicininkai.Mokyto ja,žino
ma, išsigąsta;ką čia dabar areš
tuos.Bet pasirodo,kad šį kartą 
įne taip blogai, tai tik grynai 
jpedagoginio pobūdžio valdžios 
vizitas.UI J - Jk* -1 w V k/A 1 Hm 1 JU O ti ruv X J vJ J ~

kaip kitų Amerikos respublikų vis dvi ar daugiau pamainų.Mie- _ Tai ką,vaikučiai,ar gerai jus 
(ypač Kostarikoje)neramumuose,;stuose daugybė visokių techni- ' ’■*
ypatinga vaidmenį suvaidino ko ' kūmų, specialių—mokyklų ir įvai

ir min

JUNGTINIŲ AMERIKOS 
VALSTYBIŲ KONFERENCIJA. 
Bogotoje, Kolumbijos respu- 

11 ko s sostinėje, buvo sušauk- 
I devintoji tarptautinė 21 
l valstybės konferencija. Jo- 
8 buvo užsibrėžta paliesti 
l klausimus! JAV ūkinę pagal- 
, ir komunistinę akciją.Ame- 
Ikiečlų korespondentai rašė, 
ič pirmųjų trijų konferenci- 
>s dienų metu visi buvo lab* 
lesiai susidomėję JAV ūkine 
Igalba .Antrąją dieną apie 
ii kalbėjo min.Mars baili s. Jis 
(Žadėjo Pasauliniame Banke 
įremti atskirų respublikų pra
bus gauti paskolas ir pasi- 
mdoti Eksporto ir Importo 
tuko pagalba. Tačiau kartu 
Ib atsakė lotynų Amerikai 
ižingtonė pagalbos*, kokią 
iro Europa ir kai kurie Azi- 
>8 kraštai Marshall!© plano 
tuoje.

Po šitos kalbos susinome j- 
las konferencija sumažėjo,© 
kzilijos delegatas pareiš— 
{"Man konferencija vakar 
atbaigė ".Tuo tarpu trecią 
vo dieną kalbama apie ben- 

E akciją prieš komunistus.
Jeigu ligi to laiko JAV ne 
ai interesavosi bendru ame- 
liečiu antikomunistiniu fro» 
įtai būdinga, kad Bogotoje 
fshallis iš karto pareikala- 
pradėti pasitarimus apie 

sieninę kenksmingą veiklą . 
karštai parėmė Chilės dele

tes, o kritikavo Argentinos 
Meksikos atstovai.

munistai. Tai pabrėžė 
Marshall!s Bogotoje.

Reikia prisiminti, _ 
prieš tai amerikiečių ir ang
lų spaudoje buvo pranešama ap
ie buv. sovietų ambasadoriaus 
Meksikoje ūmanskio sudarytus 
komunistų planus P.Amerikoje, 
o ypačiai Panamos Kanalo sri
tyje. Vienas anglų laikraštis 
prieš kelias savaites padavė 
net smulkesnių žinių. Jame 
buvo rašoma, jog penktoji so
vietų kolona P.Amerikoje savo 
veiklą remia panslaviniais šū
kiai s.Po šita priedanga ji or
ganizavo vietinius slavus. 
1941 m. tos akcijos vadai būk 
tai gavę įsakymą savo veiklą 
atskirti nuo komunistinių ten 
trų. Organizacija turėjo visą 
savo akciją pagrįsti kultūri
ne sritimi,gilinant ir populis- 
rizuojant sovietų-amerikiečių 
draugiškumo idėjas. Vėliau 
pradėta organizuoti slaptus 
ginkluotus bū-relius. Kadangi 
kai kuriose vietose buvo sov
ietų diplomatinės įstaigos, 
bū-relių veikla nuolat stip
rėjo.

1942 m. spalio 6 d.Monte- 
video respublikoje atsirado 
slavų organizacijų koordinaci 
nis komitetas, diriguojamas 
Maskvos. Be kita ko to komite
to uždavinys buvo koordinuoti 
slavų spaudos veiklą Lotynų 
Amerikos kraštuose. 1947 m. 
pabaigoje apie 60 nuoš. slavų 
buvo Maskvos diriguojamos or 
ganizacijos įtakoje.

Nuo 1947 m.Ii epos mėn. Lo
tynų Amerikos kraštai buvo už 
aliarmuoti įvairių paslaptin
gų įvykių pajūryje. Pasirodė 
kad iš Atlanto ir Pacifiko pu 
šių buvo atsiunčiami įvairūs 
ginklai ir sprogstamoji medžią 
ga.Centr.Amerikos srityje -Pa 
narnos Kanalo vietovėje-buvo 
suorganizuota tarptautinė bri
gada, kurią sudarė daugiausia 
Ispanijos namų karo daJ-yviai. 
Paduoti net tos brigados skai 
čiai;»rti 2.000 karįnlnkų ir 
apie 12.000 žmonių.Šita brig
ada lokalizuota Meksikoje,Ko- 
starikoje,Kuboje ir Guatema-

jog jau

riaušių kursų. Tuo tarpu spe
cialistų mokytojų belikę labai 
mažai.Jie daugiausia Sibire , 
kita dalis Vakaruose,trečia iš
sibarsčiusi .Dirba mokyklojebet 
kas,dėsto bet ką,bet kaip.Svar
bu juk tik marksizmas-leniniz- 
mas,politinis švietimas.Tik tai 
yra daugiau kontrolių©jama,kiti 
mokslai nesvarbu. Gi kontroliuo 
ti ar inspektuoti gali kiekvie
nas komunistėlis,milicininkas, 
rusas,enkavedistas ir kiti šių 
tarybinių aukštųjų mokslų spe
cialistai, -kas tik nori. Mies
tuose dar žmoniškiau.Ten kiek
vienas sovietinis pareigūnas 
dar nelenda į mokyklą.Bet pro
vincijoje apsčiai pasitaiko ne
raštingų kontrolierių bei ins
pektorių. įeina kartą progimna-

mokytoja moko.
- Gerai,labai gerai’-choru at
sako vaikai.
- O apie ką jus moko.-klausia 
vienas iš "inspektorių”

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga,prieš mėnesį laiko,bu
vo paskelbusi saldainių ir šo
kolado va jų,Vokieti joje DP sto 
vykiose gyvenantiems mūsų vai
kučiams sušelpti.

Vajus yra užbaigtas.Suauko
ta viso 160 svarų šokolado ir 
saldainių.

Surinktieji saldumynai jau 
pasiųsti į D.P. stovyklas. 
Sąjungos Centras gaus iš kiek
vienos stovyklos pranešimą,ki
ek ir kaip juos pasiekė siųst
ieji saldumynai ir aukotojams 
praneš,išvardindamas visas 
stovyklas.

Tęsiant brolių tremtinių
’ ] angos Centrasvienas is insoeKwriu" 4

- Apie aritmetiką,apie rusų kai- Dro?2ktuole^pada 
tą ir t.t..-Saukia valkai. _
- O apie draugą Staliną ar moko
- Mokoj-patvirtina vaikai.
-Apie ką dar moko-gilinasi į 
dalyką milicininkas,bet vaikai 
tyli,nes pasidaro nebeaišku. 
Tačiau vienas suranda išeiti, 
ir sušunka;
-Dar moko apie draugą Molotovą’ 
Šis atsakymas galutinai paten- į 
kiną inspekciją.Abu milicinin
kai išeina,garsiai klasės dėme
siui suformuodami išvadą;
-Na,žiūrėkit,vaikučiai,kad kad 
mokytojai gerai jus mokytų...

rinkliavą Vokietijoje gyvenau- 
• tiems lietuviams.

Ryt,t.y.1 gėgužės 8 vai.p.p. 
Londono Lietuvių bažnyčioje 
vyksta pirmos Gegužinės pamal
dos.

Mūsų svečiai-menininką i iš 
Vokieti jos.padarę pirmą išvy
ką koncertuoti į vidurio ir 
šiaurės Anglį ją,trumpam grįžo 
į Londoną.Sekančią savaitę iš
vyksta vėl visai eilei koncertų

Motinos dieną vaikučiai apdo
vanoja savo Mainytes...loję.Jos organizatorium esąs 

vokietis baronas Vieth von 
Golssenau (kitaip vadinamas 
Liudviku Renn) ir italasvkomu- 
nistas Victorio Vitali. Šis 
pastarasis šiuo metu būk tai 
veikiąs Triesto teritorijoje.

Tarptautinė komunistų bri
gada Amerikoje jau parodė ne 
mažą akciją,būtent -Kuboje,Ve 
nezueloje, anglų Hondurase ir 
veikė Panamos respublikos už
kulisyje, priversdama JAV pa 
sitraukti iš jos bazių.

Kaip ta akcija vystysis 
toliau, parodys ateitis.

H.Žemelis-"OKUPANTŲ REPLĖSE” 
Prisiminimai apie okupacijos 
dienas Lietuvoje ir išgyveni 
mai koncentracijos stovyklo
je. 178 psl.Kaina 3 sh.ir 
persiuntimui 4 penai.Užsisa
kyti galima .prisiunčiant 
"Postal Order”,pas laikrašč. 
"Mintis" atstovą -

F. Neveravicių, 
13,College St., Leicester. 
Užsisakiusiems knyga išsiun
čiama tą pat dieną.

Prof.Žakevičius šiomis 
dienomis atvyksta į Angliją, 
kur yra pakviestas dėstyti 
Birminghamo universitete.

Bradford’as. Gėgužės 15 d.ren 
giasl susituokti lietuviai Ma 
mantas Telyčėnas (iš Snaith.Nr 
Goole) ir Hildė Bremerytė iš 
Bradford’o.Jungtuvės įvyks šv. 
Onos bažnyčioje.

Nauji atvykstančiųjų transpor- 
tai.kurių tarpe buvo lietuvių: 
14.IV. * ? ------------------
18.IV. 
20.IV. 
terys. 
22.IV.

atvyko 5 
atvyko 3 
atvyko 3

4

vyrai 
vyrai

26. IV.
28. IV.

atvyko
3 šeimos.
atvyko 10 vyrų

vyrai,1 mote-

einos

MOTINOS DIENOS minėjimas 
atidėtas į gėgužės 22 dieną. 
Minėjimą ruošia šv.Onos drau
gija ( Pirmininkė p.Liūdžlu- 
vienė ) Minėjimo programoje 
numatyta paskaita ir meninė 
dalis.Minėjimas vyks Lietu
vių Kljibo patalpose.

Dar ne vėli!
Užsiprenumeruoti "Brit.Lietuvį'
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1948.IV.30
kurį jau daug buvo kalbama Kbn 
grėsė ir Amerikos spaudoje,pa
reiškė, kad jeigu ir žinotų ką 
apie tokį projektą,tai vis vien 
negalėtų tuo klausimu kalbėti

ROMA.-Krikščionys demokretai 
Italijos Parlamento rinkimuose 
išėjo su negirdėtu laimėjimu. 
Iš 547 vietų Palamento Krikšč
ionys demokratai turės 307 at
stovus, komunistų "liaudies Fr
ontas"- 182 atstovus ir anti
komunistinė Socialistų Vienybė 
— 33 atšovus. Parlamentas susi
renka gegužės 8 dieną.
LONDONAS.- Kalbėdamas Konserva
torių partijos moterų suvažia
vime Royal Albert Hall,Londone 
p.Churchillis pasakė;"Aš gird
žiu žmones kalbant apie Sovie
tų agresijas ir intrigas -ligi 
tos vietos ir ne toliau- Tai 
yra be abėjo labiausiai papli
tusi pažiūra.Bet mes neturime 
klaidinti patys save.Niekad ne
bus pastovios taikos Europoje, 
kol Aziatiškas imperializmas 
ir komunistų valdžia šeiminin
kauja visoje Vidurio ir Rytų 
Europoje."
BERLYNAS.Nuo balandžio 23 die- 
nos rusai uždraudė kabinti pr 
ie "Šiaurės expreao" du kelei
viniu vagonu, kuriais britų, ame
rikiečių ir prancūzų keleiviai 
galėjo keliauti iš Berlyno į 
vakarų Vokietiją ir toliau.

Britų baržos,kurios buvo so
vietų zonoje užlaikytos,ajrplau 
kė į Britų zoną.Rusai pasakė, 
kad baržoms nebus leista grįž
ti, jei neturės naujų dokumentų. 
Berlyno Komendantūros posėdyje. 
Sovietų komendantas gea.Kotik- 
ov pasakė,kad jis yra siuntęs 
agentus į amerikiečių sektorių 
suimti kai-kuriuos asmenis.Ame
rikiečių pulk.Hawley pasakė.kad 
jis buvo sukrėstas, girdėdamas 
kad rusai siuntinėja žmones sve
timuose sektoriuose, laužydami 
sudarytas sutartis.Kreipdamas
is į gen.Kotikovą, jis sušuko! 
"Salin nuo JAV sektoriaus! Mes 
neleisime jums kištis."Gen.Ko- 
tikov skundėsi,kad JAV sekto
rius tampąs "banditų bei netei- 
siškumų slėptuve ir šnipų bei 
diversąptų,veikiančių prieš 
sovietus,lizdu." Tam tikros už
sienio valstybės,esą,raginan
čios vokiečius prie ; nusikal
timų.Gi sovietų kontroliuojama 
spauda Berlyne tuos kaltinimus 
plačiai pakartojo.

RCMA. Keturi čekų tenisis- 
tai,kurie žaidė Italijoje ir 
Sicilijoje,atsisakė grįžti į 
Prahą.

VAŠINGTONAS. JAV Sekre ti
rtus Marshall‘is grįžo iš Bo- 
gotoa konferencijos į Vašing
toną ir dabar turi išspręsti 
daug sunkių ir svarbių uždavi 
nių. Poli tini uos e sluoksniuose 
manoma,kad pirmuoju jo uždavi 
nlu yra klausimas,ar duoti ir 
kokiu būdu duoti Amerikos ka
riną garantiją Vakarų Europos 
Sąjungai.Amerikiečiai svarsto 
strateginę padėtį karo atvėju 
Europpje.Antruoju Marshall’io 
uždaviniu yra Pale s t Ina, Aust
rija ir Berlynas.Iš paskutinių 
sovietų nuolaidų Austrijos de 
rybose matyti,jog rusai nori 
kad Vakarų valstybės-jų kari
uomenė kuo greičiau apleistų 
Austriją.Tas kelia daug įtari
mų ir reikalauja gilaus šio 
klausimo išstudijavimo.

LISABONA .Port uga 1 ų valdžios 
organai suėmė 44 asmenis,pri
klausiusius kairiojo sparno or
ganizacijoms.

LONDONAS, Septynių kraštų 
krikščionių kongrese, kurio tik 
slas mobilizuoti krikščionių 
akciją Vakarų Europos Sąjungai 
remti, Sir Stafford Cripps pa
sakė! Vienintelė viltis pasau
lio civilizacijos ateičiai yra 
gyvenimo būde, kurį mms nurodė 
Kristus.

VAŠINGTONAS. JAV karinės 
garantijos Vakarų Europos val
stybėms klausimas brąsta.Prez. 
Trumanas pasakė,kad netrukus 
jis padarysiąs pareiškimą šiuo 
klausimu.Bet jis atsisakė su
teikti betkokį paaiškinimą ta
ip vadinamo "projekto X" klau
simu. "Projektas X",tai yra 
Amerikos senatoriaus Bridges 
projektas duoti Amerikos pagal 
bą pogrindžio veiklai už gele
žinės uždangos.Tokia pagalba 
turėtų būti duota antikomunis
tinėms pajėgoms atskiruose Eu
ropos kraštuose į rytus nuo ge
ležinės uždangos.Prieš senator. 
Bridges pareiškimą užprotesta
vo Jugoslavijos vyriausybė. 
JAV Vyriausybė tą jugoslavų pro 
testą atmetė. Gi Prez.Trumanas 
paklaustas spaudos konferenci
joje apie "Projektą X",apie

negalėtų tuo klausimu kalbėti 
• ■ Į spaudos konferencijoje.

FRANKFURTAS. IRO paskutiniai 
!daviniai rodo,kad Vokietijos 
Britų okupacinėje zonoje s.m. 
kovo 1 d. buvo 204.965 išvie- 

jtinti asmens,jų tarpe 16.485 
j lietuviai,32.504 latviai ir 
7.935 estai.

CAPE TOWN’AS. Pietų Afrokos 
Unijos min.pirmininkąs gen.J. 
Smuts,kalbėdamas į kareivius, 
pasakė! "Akla,bet galinga jėga 
jufla.Pergyvename sunkiausią ir 
pavojingiausią laikotarpį is
torijoje.Laikykite ginklą par
uoštą.Žmonės pasakoja,kad ruo- 

i Siamas naujas didelis karas.Bet 
galimas daiktas, tas ką matome 

ipasirodys kaip piktoji jėga 
ir kaip pavojus kitame pavyda
le nei kares.Karas, sakyčiau, 

‘nėra didžiausias blogis."
KAIRAS.Egipto vyriausybė pa- 

‘ skyrė lč tūkst.svarų atlygini- 
Ino už nurodymą asmenų,kurie su
ruošė bombinį atentatą prieš 
buv.prenjerą Nahas Pašą.

PARYŽIUS.16 Europos kraštų 
j socialistų parti jų konferenci- 
| joje priimta rezoliucija,kurio 
; je sakoma,kad Europos darbiniu ! 
[ kų tikslai ir ekonominis pro- 
Į gresas galės būti pasiektas tik 
I tai Jungtinėse Europos Valsty
bėse.Konferencija nutarė įstei 
gti socialistų propagandos cen 
trą Paryžiuje.Taip pat nutarta 
nedalyvauti Europos vienybės 
kongrese Prahoje,gegužės mėn.

BELGRADAS. Jugoslavų tele- 
gramų agentUre praneša,kad prie 
Austrijos-Jugoslavijos sienos 
buvo nušautas vienas Britų lei
tenantas .

JERUZALĖ. Trans Jordano sos- 
tinėje Amman,Arabų va1stybi ų 
vadai svarstė skubios pagalbos 
Palestinos arabams reikalą.Pa
sitarimuose dalyvavo Irako,Si
rijos, Lebanono ir Egipto vals
tybių vyrai bei Irako gen.šta
bo vyresnieji karininkai.Mano
ma, kad buvo svarstomi planai 
Trans Jordano Arabų legijono ir 
Irako mažos armijos jungtinie- 
ms veiksmams prieš žydus.Toji 
veikla esąs atsakymas į įvai
rių Palestinos arabų delegaci
jų prašymus ir Haifos okupaci- , 
jos žydų pa jėgomis,tiesioginė 
pasekmė.Pa sibaigas konferenci
jai pas karalių Abdullahą,ara
bų vadai išvyko į Kairą,pasita 
rimams su Egipto karaliumi.Tuo 
tarpu Palestinoje žydai ir ara
bai skuba užimti Britų kariuo
menės apleidžiamas stovyklas. 
Arabai užėmė didžiausią ir ge
riausiai įrengtą^. Artimų jų Rytų 
areodromą Lydda.Žydąi užėmė na 
žesnį karo areodromą tarp Tel- 
Avivo ir Haifos.Britų daliniai 
prieštankinių pabūklų ugnimi 
sulaikė žydų teroristų organi
zacijos Irgun Zvai Leumi puo
limą prieš arabų uostą Jaffą.

VAŠINGTONAS. Tarptautinės 
valstiečių sąjungos centro ko
mitetas įteikė Saugumo Tarybai 
platų memorandumą,kaltinant Ru
siją dėl agresijos aktų rytų 
Europos kraštuose ir prašant, 
kad Saugumo Taryba užsiimtų 
Rusijos veiklos ištyrimu už ge
ležinės uždangos.Politintuose 
sluoksniuose manoma.,kad memo
randumą patieks Saugumo Taryb
ai Čilės valstybė

itei leidžianti# Al. Stančiausko nuotr.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ PROTESTAS

Šių metų balandžio 15 d. 
įvyko tautų iš už geležinės už
dangos žymesniųjų politinių 
veikėjų susirinkimas.Veikėjai 
pasiuntė telegramą JT Organi
zacijai. Telegrama pasiųsta 
per Čilės delegatą Amb.Hernan 
Santa Cruz,kuris,yra pasiūląs 
kad JTO ištirtų Čekoslovakijos 
komunistų perversmą.

Kalbėdami būlgarų/čekų,estų, 
latvių, lietuvių, lenkų, rumunų, 
slovakų,jugoslavų(serbų,kroa
tų ir slovėnų) vardu,telegra
mos autoriai sveikina Vakarų 
Demokratijų vadovų pastaruoju 
laiku padarytus pareiškimus, 
ryšy su nuolat augančia sovie- 
tų-komunistine imperialistine 
ekspansija.

Pasirašiusieji griežtai pro 
testuoja prieš režimą,jėga ir 
apgaule primestą rytų Europos 
tautoms.Smerkia teroristines 
santvarkas,begėdiškai priden- 
gtas "liaudies demokratijų" 
vardu,o iš tikrųjų būnant po
licinėmis valstybėmis,kurios 
laikosi naikinant visų pagrin
dinių žmogaus ir piliečio tei- : 
šių,teisine klampyne,ciniškai 
vadinama "liaudies teismu", 
ir ūkišku išnaudojimu sovietų- 
komunistinio pasaulinio imper
ializmo naudai.

Telegramoje sakoma,kad vaka
rų Europa galės išsisaugoti tik 
pašalinus sovietus iš rytų Eu
ropos. Formaliai sovietai taip 
pat daugelį kartų sulaužė JT 
statuto 2 str.4 parf.grąsinda- 
mi arba panaudodami jėgą prieš 
kitas tautas. Statuto 34 str. 
buvo taip pat pažeistas,kai 
Rusi ja,atimdama laisvą pusei 
Europos,sudarė padėtį,kuri grą- 
sia pasaulinei taikai ir sau
gumui .

"Atsižvelgiant į išdėstytą-r 
sako telegrama,- žemiau pasira 
šą tiki,kad Saugumo Taryba ne
apribos saro veiklos tyrimu 
kokį vaidmenį sovietų Rusija 
suvaidino Čekoslovakijoje,bet 
neatidėliojant pradės tirti 
panašią Rusijos komunistų vei
klą visose kitose vidurinės 
rytų Europos valstybėse. "

Telegramą pasirašė!
Bulgarų valstiečių partijos 
veikėjas Matzankieff, Čekų tau
tinio komiteto pirmininkas gen. 

__Lew Brachia, Estų atstovas prof 
-ri-Oras, Latvių organizacijų Didž. 
HiBritanijoje tarybos pirmininkas 
suRozitis, Lietuvių atstovas Ba
si jorinas, buv.Lenki jos ambasa- 
irdorins JAV-ėse T.Filipowicz, 
Ikbuv.Rumunijos už.reik.ministe- 
asris N.Buzesti, slovakų tauti- 
nenio komiteto pirmininkas P.Pri- 
jodavok. Ukrainiečių sąjungos DB 

pirminink. Pančuk, Baltgudžių 
tisąjungos DB pirmin.prof.Žuk- 
ri Kriski ewi c, Jugoslavų tautinio 
— komiteto narys Dr.M.Gavrilovič,

KJ__________ ________

Sunkiose sąlygose pradėjome kurti savąją spaudą Anglijoje, 
nebuvo nei lėšų.nei bendradarbių. Pasišventimas nugalėjo klin
tis ir pradėjęs pereitais metais eiti "Žinių biuletenis" vir
to ^Britani jos Lietuviu"-savaitraščiu.

Šiandien padėtis yra pagerė jusi. Lyginant su pirmaisiais žin
gsniais, bet visų statomų gyvenimo reikalavimų dar vis negalima 
patenkinti. Juntame reikalą platėti ir gilėti turiniu,gauname 
dešimtimis gražiausių raginimų ir nuoširdžiausių patarimų ir 
širdingai dėkojame tautiečiams už tai. Bet atsiminkime,kad 
pagrindinė mūsų visų savaitraščio tobulėjimo sąlyga-jos prenu
meratorių skaičius.

Skaitome,kad šiuo metu, jau nekalbant apie seniau čia gyve
nančius lietuvius, vien iš Vokietijos ir Austrijos D.P* stovyk
lų atvyko apie 5.000 lietuvių. Tai gražus ir didelis skaičius, 
reikalingas turėti kas kart didėjančio ir visus patenkinančio 
savaitraščio.

Sąjungos Centro Valdyba ir Redakcija labai gerai jausdaaa 
tai,nutarė "Britanijos Lietuvį" padidinti ir štai jau ketvir
ta s numeris išeina padidintas.

Laukdami ir prašydami ateityje remti "Britanijos Lietuvį" 
rašiniais, patarimais ir pageidavimais, kartu prašome visų tau
tiečių sukaupti jėgas,pravesti propagandą,pasiekti tuos,o to
kių dar yra labai daug,kurie dar neskaito savojo savaitraščio, 
raginant juos prenumeruotis ir remti savąją spaudą.

Tikime,kad Jūsų nuoširdžių pastangų rezultate,"Britanijos 
Lietuvis" kas kart galės darytis turiningesnis ir didesnis.

Kartu primename,kad mūsų prieteliai likę Vokietijoje,kurie 
su didžiausiu malonumu norėtų sekti mūsų gyvenimą ir darbus 
Anglįjoje,gausiai prašosi siuntinėti jiems "Britanijos Lietu
vį", bet, deja, dėl finansinių sunkinau visu- patenkinti šiuo me
tu negalime,nors rodoma ir čia gera valia,nemažas skaičius 
savaitraščio siuntinėjamas nemokamai į Vokietijos Sanatorijas, 
kur gydosi lietuviai,stovyklas ir kitur.

Prašome ateiti į talką ir čia - prenumeruokime savo pažįs
tamiems, tebegyvenantiems D.P. stovyklose, "Britani jos Lietuvį". 
Jo kaina-prenumerata siunčiant į Vokietiją ar kitur į užsienį 
yra toji pat,kaip ir Anglijoje.

Išsiuntinėjama kvieslį prenumeryotis - duokite jį tiems, 
kurie dar neskaito,praneškite tokių tautiečių adresą - Redak
cija pasiųs jiems susipažinimui "Britanijos Lietuvį".

Tat talkon savajai spaudai ir bendrų pastangų rezultate , 
turėsime gerą savaitraštį!

D.B.L.S. Centro Valdyba.

VIENA-Trys rusų karininkai ban
dė suimti moterį amerikiečių 
zonoje Vienoje. Amerikiečių ka
ro policija rusus suėmė ir mo
terį paleido.Rusams atsisakius 
išlipti iš automobilio,karo po
licija juos išvilko.Ryšium su 
įvyki u,rusai grĄso nutraukti 
santykius su amerikiečiais Vie
noje.

BERLYNASr S o vi e t ų tyrimų komiai 
ja Viking lėktuvo katastrofos 
iš balandžio 5 dienos priežas
tims tirti, kaltina dėl nelaim
ės Britų lėktuvą.Komisija suks- 
tyv esnią Sovietų versi ją, kad 
Britų lėktuvas "išnėrė iš debe
sų" ir smogė į mūsų lėktuvą.Bri 
tų tyrimas parodė,kad nelaimž 
įvyko dėl naikintuvo kaltės.
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Paskutinės žinios sako,kad 
Arabų pasaulis sujudo ryšy 
su žydų stipria akcija Pale 
stinoje ir pirmaisiais atsie 
ktais laimėjimais.Gautos ži
nios, kad Arabų valstybių ka
riuomenė jau yaa pajudėjusi 
Palestinos link. Arabuose 
šiandien labai populiarus 
šhkis,- vieną kartą visiems 
laikams išsprąsklme Palesti
nos klausimą!

Naujas karo židinys ima 
liepsnoti...

Viršuje matome vieną iš 
įtakingųjų arabų valdovų- 

:■ Ibn Saud’ą.
Aišku,kad konfliktas ga

li plėstis,nes juo yra suin
teresuotos dodžiosios valsty 
bės

Ispanijos diktatorius 
Gen.Franco,apie kurį šio
mis dienomis plačiai ra
šo Amerikos spauda.(Žr. 
pirmame puslapy}
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Juokdariai tvirtina,kad sovietų Rusijoje nėra demokrati
jos.Kaip gi nebus,-yra ir dargi pati geriausia visame pasau
lyje, visi piliečiai naudojasi didžiausia "laisve" ir t.t. 
Tai kas, kad Stalinas save"išsirinko"į visus viršuje išdėsty
tus organus...juk taip gali būti rytų "diktatūratijoje”.

Visas pasaulis laukia kada atsigniauš kruvinasis kumštis, 
kada galės atsikvėpti pavergtos tautos ir visas pasaulis 
sulauks ilgesnės taikos,kurios taip jis yra reikalingas.

Aukštos klasės Londono 
ir IGontinento 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)

Irenal Liutkiewicz-Liutkevičiu 
tei.Sšjungos Centre yra laiš
kas iš Šveicarijos.Prašome pra 
nešti savo dabartinį adresą.

Lend i.

GALIMA GAUTI SĄJUNGOS CENTRE
Tremties metai.

Lietuvių rašytojų Trem
tinių Metraštis........................10/-
Stasys Santvaras,
LAIVAI PALAUŽTOMIS BŪRĖM, 

lyrika..........................3/6
Vincas Jonikas.
TRYS MARGI LAIŠKELIAI, 

ei lera ščiai............2/6
Ieškomi fotografai ir kamer- 
menai su savo foto aparatais, 
nuolatiniam arba valandiniam 
darbui. Aukšto uždarbio gali
mumai.Dėl sąlygų kreiptis Iš

galima rašyti lietuviš- 
ar asmeniškai nuo 10-12 
Stell Photo Ltd. 
90,Mill Lane, 
London, N. W. 6.
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