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SMŪGIS IMPERIJAI

-en.Smuts pralaimėjo rinkimus
Pirmieji pokariniai rinkim 

mai Pietų Afrikoje davė labai 
nelauktus rezultatus,ir aukš
lė nemažai nerimo Britų Impe
rijos kraštuose.Gen.Smuts Su
vienyta Partij a,kuri iki šiol 
turėję didelę daugumą Parlamen 
te .rinkimus pralaimėjo,ir net 
pats generolas nebuvo išrink
tas į parlementą.Rezultatai 
tekia: 
Suvienyta Partija(Gen.Smuts) 

gavo 65 atst.(turėjo 89) 
Nacijonalistų Partija ...70 
Afrikiečių Partija ............. 9
DerbieČių " ............. 6

Suvienyta Partija eina kar 
tu su Darbiočiais.tekiu būdu 
jie turi parlamente viso 71 
atstovą ir paramą iš kitų tri 
jų atstovų,ne-baltųjų,gi naci 
jonalistai ir afrikiečiai turi 
kartu 79 atstovus,kas jiems 
duoda mažą daugumą.

Gen.Smuts tuojau po rinkimų 
atsistatydino,ir vyriausybei 
sudaryti pavesta Naci j©neils
ių Partijos vadui dr.Molen. 

iodu du vyrai vedė labai vie- 
—as kitam priešingas politikas 
ir yra labai skirtingo nusis
tatymą. Gen. Smuts yra pasauli* 
nio maštabo politikas.geras D. 
Britanijos draugas ir Common
wealths šalininkas.Jis visą 
gyvenimą kovojo už Britų Im
perijos reikalus ir Pietų Af
rikos pasilikimą Commonwealths 
tautų tarpe.Dr.Malan priešingai 
yra respublikonas,antibritas, 
Ir stojo,bent iki šiol,už Pie
tų Afrikos pasitraukimą iš Bri
tų Imperijos.Jis ne kartą kar
tojo,kad Britanija yra susite
pusi Pietų Afrikos žmonių krau
ju,kurio negalima nuplauti.Ne- 
?uostąbu dėlto.j ei Dr.Maląn 

almėjimas rinkimuose šukele 
j baimės ir nusivylimo Britanijo
je.

Kokią tačiau politiką ves 
j Nacijonalistų Partija dabar,kai 
ji peėmė vyriausybę į savo ran
kas, labai dažnai Būna,kad poli
tikai būdami opozicijoje pase- 
’’■« dalykų,kuriuos randa neprak 
Iškaiš juos vykdant.Tas pats 

ienoms atsitiks ir su dr.Malen 
Perti ja.Pažymėtina irgi,kad per 
rinkimus nacionalistai® visai 
neminėjo apie Pietų Afrikos iš
ėjimą iš Commonweal the.Tas ži
noma buvo daroma praktiškais 
sumetimais.P.Afrikos priklausy
mas Britų Imperijai yra kaip 
politiškai taip ir ekonomiškai 
naudingas pečiai Afrikai,gi pats 
priklausymas nė kiek nevaržo 
afrikiečių laisvės.Be to,Anglų 
karališkos šeimos vieitas P. 
Afrikoje pereitais metais bu
vo labai populiarus ir šiltai 
žmonių sutiktas,ir net pats 
dr .Malan turėjo gana nuoširdų 
pasikalbėjimą bu kareitum.Dėl- į 
te nacionalistams agituoti už

gyventojams.kurie norį išstum
ti baltuosius.Ekonominiei rei
kalai irgi vaidine nemažai svar 
bos.Kaip visur taip ir čia po
karinis gyvenimas yra pablogė
ję s, ir žinoma vyriausybei rel
ikte už tai nešti atsakomybę .Teta 
buvo viena iš svarbiausių prie- 
jžesčių,kodėl gen.Smuts partija 
{pralaimėjo rinkimus.Na ir ži- 
Įnome,jautėsi noras gauti ką 
nors nauj o .pamėginti naują per- 
jtiją.kaip kad buvo ir D.britą 
Inijoje,kada Churcillie pralai- 
imėjo rinkimus.

įdomu pažymėti,kad už gen. 
Smuts partiją balsavo daugiau 
žmonių(524.000) negu už visas 
kitas partijas kartu(už nacio
nalistų partiją balsavo 401.000 

ke lėtumo (paskirstymo apygar
domis .rajonaislišrinktų atsto
vų skaičius davę 
daugumą nacionalistų partijai.

P.Afrikos pasitraukimą iš Im
perijos būtų buvę žalinga.Bū
damas valdžioje ir pats Malen 
gal persigalvos ir užims mo- 
derniškesaę liniją.Kaip ten 
nebūtų,pagal įstatymus tik 2/3 
parlamente narių gali nutarti 
pasitraukti iš Commonwealths 
Ki dr.Kalan tokios daugumos 
neturi,ir bent artimoje atei
ty j e, t.y. iki sekančių rinkimų 
konstitucinių pakeitimų nega
lės būti.Nacinolistai manoma 
kad suvaržys imigraciją.Tarp 
kitų dalykų,taip pat spėjama 
kad komunistų partija bus su
varžyta,© taip patsuvaržys tei
ses čiagimių gyventojų.

Pati rinkiminė kampanija 
tarp tų dviejų partijų buvo be- ._ _ _.
veik išimtinai vedama ant vidauibet dėl rinkiminių įstatymų 
politikos,ir užsienis reikalai 
labai mažai figuravo.Dr.Malan 
CeltIno generolą Smuts,kad šis 
ievęs perdaug teisių čiagimiamsRINKIMAI ČEKOSLOVAKIJOJ

įmestos kortelės.pareigūnai ge- 
įgai žino kokia kortelė buvo į- 
i me st a į urną,nes tų kortelių 
buvo tik dvi.be te.vyriausybė 

į agitavo ir ragino visus "su- 
'sipratuaius" piliečius vie
šai balsuoti,kad parodžius so
lidarumą vyriausybei ir daug 
jkur ištisos procesijos buvo 
{vedamos komunistų su orkestrais 

,w__________ ________________ _  __ 1 ir viešai balsuojama.Kambariai
nuošimčiai,gi"prieš buvo 11 nu c ir uždėklai buvo taip sutvarky- 

■ - - ----- ti.kaė pareigūnai gerai galėjo
matyti.kokią kortelę balsuoto
jas įmeta.Šalsavimas buvo pri- 

įverstinas ir už nebalsavimą 
j baudžiamą kalėjimu arba pihigi- 

{ta,kad balsuojantieji prieš vy
riausybes sąrašą bus skaitomi 
{valstybės priešais.Iš to aisš- 
ku.ked tik drąsuoliai išdrįso 
paduoti tuščias korteles ir jei 
tokių buvo 11 nuošimčių.reikia 
skaityti dideliu nuošimčiu. 
Kai kur Bohemijoje ir Slovaki
joje net 50 nuošimčių balsavo 
prieš vyriausybę.Pranešta,kad 
Prezidentas benešąs nebalsavo 
■“evyni čekų pasiuntinybės 
Londone nariai atsistatydino 
tuo norėdami pareikšti protes
tą prieš persišką rinkimų pra 
vedimą.Užsienio korepondentai 
galėjo lankytis rinkimų viato-

Praėjusį sekmadienį įvyko 
parlamento rinkimai Čekoslova
kijoje.Kaip jau anksčiau buvę 
rašyta,tie rinkimai buvo vie
na iš priežasčių komunistų re
voliucijai .kad tuo užsitikrin
ti sau laimėjimą per rinkimus 
Tą tikslą komunistai pilnai at 
siekė.

Oficialiai paskelbta kad už 
vyriausybės sąrašą balsavo 89

šimčių.Taip pat buvo paskelbta 
kad rinkimų slaptumas buvo pil 
nad išlaikytas .rinkimai praėję 
ramiai.policija niekur negavo 
įsikišti,ir kad kur daugiau 
balsavo prieš vyriausybę.tas 
buvo padaryta iš nesusipratimo 
Žmonės dar ne visur gerai su
pranta vienybės reikalingumą.

Tai yra oficialus pareiški 
mai.Korespondentai dar šį tą 
priduria,kas atskleidžia visas 
rinkimų paslaptis.Pirmiausia 
pažymėtina,kad buvo tik vienas 
sąrašas,ir balsuotojai turė
jo tik dvi išeitis-balsuoti už 
komunistus arba paduoti tuščią 
balsą.Jeigu balsuotojai įmeta 
vieną kortelę į urną,kitą jis 
turi numesti į tam tikrą dėžę 
kurios turinį gali patikrinti 
ten esą pareigūnai.kurie visur 
buvo komunistai.Iš į dėže nd-

^^oncerta.S'
Prieš išvykdami į Vo

kietiją lietuviai solistai 
koncertą— ~ 
ste,neto 
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Peterborough mie- 
Londono.
ertas,galima saky- 
nas iš iškllmin- 
ke visos meninln- 
>s Anglijoje.

> ruošiamas grynai 
anglų,- "Draugijos Kovai su 
vėžio liga",kurios patronas 
yra pats Anglijos karalius, 
o pirmininkas - Karaliaus broj 
lis.Gloucester'io kunigaikš- 
tis.

Ši draugija šiais metais 
raošia ypatingą kampaniją 
prieš šią ligą ir šia proga 
padarė šį didelį koncertą 
Peterborough mieste; į tą 
koncertą,kaip "Tarptautinės 
garsenybės" buvo pakviesti 
^Lietuvos Valstybinės Operos į 
Žvaigždėm" (cituojame gražių-į 
jų programų ir plakatų tekstą) 

Šia proga pasirodyti mūsų | 
menininkams tarpininkavo Si- 
bson Hbstelio Welfare offi
cer p. Brooka ir jo pavaduo- j 
tojas p. Rimka-Rimkevičlūs.

Pažymėtina,kad p.Brooko 
yra 25 metų praktikos mažo
sios scenos artistas,kuris 
ir dabar,išėjęs į kitą dar
bą, aistringai mėgsta meną, 
energingai organizuoja kon
certus ir ypač moka sutvarky
ti propagandinę dalį.

Šio koncerto svarbiausi 
organizatoriai buvo,iš anglų 
pusės, - Peterborough miesto 
V-Burmistras, minėtos drau
gijos garbės sekretorė p. 
Russeld,Draugi jos skyriaus

anglų, -

??’• rf':1”' "sssak.“^. siKm»

vėse tik tam tikrų 
priskirtų pareigūnų 
lydimi.

Taigi,dar viena 
rinkimų parodija li
ko pravesta Europos 
centrinėje valstybė
je, visą laiką iki 
karo taip gražiai 
ir uoliaį- puoselėju
siai demokratiną 
santvarką.

Dtt žydų rabinai,kaip 
parlamentara i,la u- 
kia Jeruzalės sena
miesčio kapituliaci
jos sąlygų.

sėtinos atžvilgiu,Ir Bevinas 
ėjo pastangas surasti bendrą 
ormulę,priimtiną abiems kraš-

PALESTINOJE
Palestinos klausimas pasida

vė vienu iš didžiausių kliūčių
mg'ų-AmerikėeČių santykių der
lumui,Tos dvi didžiosios vale- 
ybėf aiškiai joja ant skirtin- 

arkliukų .nors tas ir norima 
iztuš".oti.Kokie ten nebūtų ofi
cialūs pareiškimai,anglei remia 
arabus,nes tas tarnauja jos is 
erosams imant imperijos maž
ėtu,gi amerikiečiai gina žydįs 
es Amerikoje žydų įtaka yra 
idelė,ir Trumanui yra reika- 
ingi žydų balsai per prezi- 
antiniua rinkimus, 
tek nuoširdus yra tas rėmimas 
ydų,tenka paabejoti,kaip pare 
ė paskutiniai įvykdei Saugu
li Taryboje,kur Amerika pirmiau 
lai balsavo už žydams palan- 
ią rezoliuciją,bet valiau,lyg 
r atlikę tą nemalonią pareigą 
alsavo už daugiau arabams pa- 
enkią rezoliuciją,nes pirmoji 
esurinko užtenkamai balsų.

£1 paskutinė rezoliucija bu- 
o Išdava pasikalbėjimų tarp 
evino ir Amerikos Amb 
ondone.Britų

cams.Saugumo Taryboje Jie pa
tiekė rezoliuciją,kurioje žy
dai ir arabai kviečiami prie 
paliaubų vienam mėnesini per 
kurį laiką bus vedamos dery
bos susitarimui pasiekti.(Anks
tyvesnė Stugumo Tarybos rezolū 
eij a dėl paliaubų neatnešė ja 
kių rezultatų).Taip pat rezo
liucijoje siūloma sustabdyti 
ginklų pristatymą Tale stiliai

se^ėsa^aaeei

per tą mėnesį ir sulaikyti imi
graciją.Britai pasiįęūėjo ne
siųsti ginklų arabų valstybėms 
per tą mėnesį,jeigu kitos vals
tybės elgsis panašiai su žydais 
o taip pat Britanija atšaukė 
iš Palestinos 21 karininkę 
kurie buvo prikomandiruoti prie 
arabų Begijšno ir kurie ten ko
vojo.Tas atšaukimas neliečia 
kitų karininkų,įskaitant Legi-

abai susirūpinusi Anglų-Ame- 
ikiečių politikos skilimu Pa.

lietuvių solistai atvyko 
į Peterborough koncerto die
ną, prieš piet. Stotyje juos 
oficialiai pasitiko Peterbo
rough miesto vice-burmistras, 
drauge su visa Draugijos ko
vai su vėžio liga valdyba.

Po to solistai buvo nuvež
ti pas Peterborough skyriaus 
šios draugijos sekretorę p. 
Russeli.kur buvo pavaišinti 
ir pasiruošė koncertui. Pažy
mėtina, kad p .Russėli yra di
delė visuomenės veikėja,ilga
metė Rotary Klubo moterų sek
cijos pirmininkė,Anglų UNO 
sekcijos sekretorė.

Koncertas vyko didžiulėje 
Peterborough kino salėje.

Jis praė jo mūsų meninin
kams įprastu pasisekimu.

Prieš koncertą,menininkas 
publikai pristatė Sibson Hos
tel io Welfare Officer p.Brooks 
trumpa prakalbą apie Lietuvą 
ir lietuvius pasakė p.Rlmka- 
Rimkevičius.

Programos išpildymas vyko 
gausių aplodismentų palydi
mas. Po koncerto ėjo ilga vie
tinė sveikinimo ir padėkos 
kalbų.

PAŽ YMŽTINA,KAD VISAS KON
CERTAS BUVO FILMUOJAMAS, 
(lauktina sekančią savaitę 
šios filmos Londono kino te
atruose pasirodant.)

Uždaromoje kalboje p.Brooke 
ypač babrėžė menininkų nuopel
nus ir paminėjo tą faktą,kad 
jie,po dviejų mėnesių buvimo 
Anglijoje,dabar grįžta į Vo
kietiją ir šis koncertas yra 
jų paskutinis pasirodymas An
glijoje. Ypač šiltais žodžiais 
sveikino menininkus miesto 
vice-burmistras.

Pažymėtina,kad iš Coventry 
atvyko keletas lietuvių ir 
lietuvaičių,kurie buvo spec
ialiai sutikti p.Brooke,apgy
vendinti viešbutyje,kur galė
jo persirengti tautiniais rū
bais ir vėliau scenoje įtei
kė menininkams gėlių.

Tuoj po koncerto visi me
nininkai buvo nufotografuoti 
kartu su rengė jais,šio miesto 
vadovaujančiais asmenimis,ir 
išvyko į iškilmingą vakarienę 
Angel-Hotel viešbutyje.

Pobūvis vyko labai šilto
je nuotaikoje,nuoširdžiai be
sikalbant,ne juntamai prabėgo 
kelios valandos. Baigiantis, 
vyriausia koncerto rengėja p. 
Russell,atsisveikindama išbu
čiavo kiekvieną menininką ir 
menininkę.

Menininkus į stotį palydė
jo visi aukštieji šio miesto 
visuomenės i veikėjai ir kon
certo rengėjai.

Peterborough koncertas su
darė ypač gražią mūsų solis
tų gastrolių Anglijoje užbai
gą. Šalia Cardiffo ir Yorko, 
jis priklausė prie grynai 
pačių anglų pastangomis ir 
inclatyva rsngtų koncertų. 
( Lietuvių Peterborough mie
ste yra tik apie 15 ir jie 
sudarė tik publiką)

Šiuo metu sunku numatyti 
šio koncerto pasėkas,bet jis, 
atrodo,buvo vienas iš labiau
siai pavykusių ir propagandi
ses 1 nusisekusių. Puiki rek
lama, geros įžangos,supažin- 
dinačios su Lietuva,labai ge
rai nusisekąs išpildymas ir 
dalyvavimas įtakingų anglų 
visuomenės atstovų, tikrai yra 
vertingas,atsimenant pagrin
dinį tikslą šių visų koncer
tų,- praskinti kelią Lietuvos 
vardui Anglijoje.

1948 metais birželio 1 d. 
19 vai. mūsų solistai,iš Li
verpool stoties,išvyko į Vo
kieti ją, per Harwich, Hook von 
Holland grįžta į savo ’'gim
tąsias’’ D.P. stovyklas,- 
J.Nauragis į Augustdorfą; 
A.Kalvaitytė,J.Motėkaitienė 
ir VI.Jakubėnas,- į Blamber- 
gą ( abi stovyklos yra neto
li Detmoldo ),gi St.Baranau
skas,- į tolimą Augsburgą, 
Amerikiečių zonoje.

mūsų solistai, 1S Ll-

tybes priimti tos rezoliucijos 
sąlygas ir padaryti paliaubas 
Žydai iš pradžių piestu prieš 
tai stojo,bet ir jie atrodo 
neišdrys tam pasipriešinti,nes 
rezoliucijos nepriėmimo konao- 
kvencijos butų jiems nemalonios 
•“■aro veiksmai jiems ne taip 
jau gerai sekasi.Arabų Išgijo 
nae užėmė Jeruzalės senamies
tį kur žydai buvo priversti 
pasiduoti dėl ginklų ir mais
to stokos.Sakoma kad ten žuvo 
apie 100.000 žmonių.JTO atsto
ves Jeruzalėje pranešė,kad 
arabų -Legijono elgesys per 
senamiesčio pasidavimą buvo 

,korektiškas ir humaniškas.Žy
dai der tebelaiko modernišką 

kiu budu būtų galima priversti “ie®tlegiJonas 
žydus ar arabui sudergti paliau.^^^duo^-f^uose frontuose 
bas.UŽ Rusijos rezoliuciją bei P____ .___ ,________Ii____________ Priešbritiška avitaciia

jono vadą GlubO Pastą,kurie 
ten tarnaują pagal sutartį ir 
kurie išėję iš Britų kariuome
nės.

Prieš Britų rezoliucijos 
svarstymą rusai pakišo savo re
zoliuciją .kurio je arabai ir 
žydai reikalaujami sustabdyti 
karo veiksmus,ir jiems grąsi- 
nama sankcijomis,jei tas nebus 
padaryta.Nieko nesakoma apie 
ginklų sulaikymą Palestinai.

Sritai griežtai tai rezoliu- 
~ eij ai pasipriešino,nes esą bu

tų neišmintinga grąsinti sank
cijomis,keda Saugumo Taryba ne
turi priemonių toms sankcijoms 
įvykdyti.Niekas nenori ten siųs 
ti savo kariuomene'e, kad ko-

savo Amerika,kas sukėlė nema
žą siurpryzą atstovų tarpe.Ke 
respondentai rašo,kad amerikie 
dial jaučiasi labai neremia!, 
turėdami tokį sąjungininką.Ru 
Bijos rezoliucija tačiau nega 
to balsų daugumos,irn buvo 
priimta Britų rezoliucija.Už
kulisiuose sakome,kad Britai 
privačiai spaudžia arabų vals

Priešbritiška agitacija 
JAV-bese tebesitęšia.Ji yra 
aštriausia New Yorke,kur yra 
daugiausiai žydų.Žydams pavy
ko per propogandą įtikinti ga 
na didelę dalį amerikiečių .kad. 
Britai vedą priešžydišką poli 
tiką.lr remią ginklais ir ka- 
rininkaislkurie yra arabų Le- 
gijone)arabų nacionalistus.

1

laisv%25c4%2597s.Be
s%25c4%2585junginink%25c4%2585.Ru
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M O S Ų P R O B. L E M O S
RAŠO B. DAUBARAS

IŠSKIRTU ŠEIMŲ KRYŽIAUS KELIAS

la-

kodamas privataus buto Coven
try mieste; remiantis Darbo 
Ministerijos patarimu kreip
tasi keletą kartų žodžiu ir ra
štu į fabriko direkciją (ku
riame jau "9 mėn.dirbama); žo
džiu ir raštu kreiptasi į "Wo
men’s Voluntary Services”; 8 
kartai vietinėje spaudoje dė
ta atitinkami skelbimai,buvo 
surasti negyvenami,apgriauti 
barakai,kuriuos kolektyviniu 
būdu (su kitais,šeimas pali
kusiais vyraisJnorėta savo lė
šomis ir laisvalaikiu atsire- 
montuoti. Tačiau nei miesto 
savivaldybė, nei kitos tuos rei
kalus tvarkančios įstaigos ne
sutiko duoti leidimo tiems ba
rakams remontuoti.Pagalia u bu
vo nueita į patarimų biurą, 
bet ir čia,kaip visose įstai
gose atsakymas tas pat-sorry, 
I am-for you; Kai galutinai 
įsitikinta,kad šiuo keliu bu
to išsinuomoti nepavyks,kvėp
tas! į privačias statybos ben
droves, buvo bandyta kas nors 
laimėti per naujai susidariu
sias anglų šeimose pažintis, 
tačiau ir čia atsakymas-sorry, 
mes nieko jums negalime padė
ti; 0 Darbo Ministerija ir 
toliau laikosi savo patarimo- 
"Susiraskite butą-šeimą atga
bensime". Kas dar galėtų nu
rodyti kelius,kuriuo būdu,at
vykusiam į .Angliją savanoriui 
darbininkui būtų galima susi
rasti patalpas šeimai.

Sudrumsta kontinente poli
tinė padėtis galutinai palau
žė pasilikusiųjų šeimų ir dir
bančiųjų kantrybe ir nervus. 
Vokietijoje esančios žmonos 
ėmė rašyti vyrams, prašydamos, 
arba jas su valkais tuojau pa
siimti į Angliją,arba grįžti 
ir dalintis nežinoma ir grės
minga rytdiena. Pasipylė tuo 
reikalu Darbo Ministerijon 
prašymai ir pagrįsti skundai.

Tokiu būdu,kaip oficialiai 
D.Min.praneša,atsirado,be bu
tų ir transporto sunkumų,tre
čioji priežastis, trukdanti 
šeimų atgabenimą-tai gausi

atimanti nepaprastai daug lai-

st uo metu daugeliui EVW vy
rams sueina metai, kai jie a t vy
ko į Britaniją, palikę savo šel
mes Vokieti joje,DP stovyklose. 
Darbo Ministerijos komisijos, 
verbavusios tokius vyrus buvo 
patikinusios,kad paliktos šei
mos būsiančios atgabentos pas 
dirbančiuosius. Tiesa,tos ko
misijos n enured ė datos, tačiau 
kiekvienam besiteiraujančiam 
(o kas nesiteiravol) užtikrino, 
kad šeimos dar prieš žiemą bus 
tikrai sujungtos. Todėl neste
bėtina,kad. dažnas, važiuodamas 
Anglį jon,paėmė su savimi pasi
liekančių vaikų ir žmonos žie
minius drabužius,norėdamas pa
lengvinti ir taip nelengvą bū
simą kelionę žmonai su mažais 
vaikais. Taip pereitą žiemą ir 
liko be šiltesnio aprėdo išvy- 
kusiųjų šeimos. Jei anuomet 
Darbo Ministerijos komisijos 
būtų pasakiusios,kad šeimos iš
skiriamos nežinomam laikui,re
tas kuris tėvas būtų rizikavęs 
palikti bado ir skurdo stovyk
lose šeimas.

Kiekvienas tėvas tikėjosi, 
kad bent kukliais maisto siun
tinukais jis galės paremti pa
silakusias šeimas, tačiau pasi
rodė, kad šis reikalas sunkiai 
yra įgyvendinamas. Kadangi ne
normuotų prekių iš viso siųsti 
negalima,o nuormuotų dirbanty
sis negali įsigyti,nes gyvena 
hostelyje ir kortelių į rankas 
negauna. Net ir tuo atvėju, kai 
dirbantysis,susita upęs savo 
šokoladą ir muilą pasiunčia 
Vokietiją savo šeimai, labai 
žni atsitikimai,kad jie adresa
to nepasiekia,- jie dingsta 
pakeliuje.

Nei Kalėdų,nei kitų švenčių 
metu Darbo M-ja nepadarė jokių 
lengvatų,jokių išimčių,net to
kių, kokia s turi vokiečiai karo 
belaisviai,kad dirbantieji tė
vai turėtų progos pasiųsti ką 
nors vertingesnio. Nežinomi 
taip pat pavyzdžiai,jog būtų 
kam nors leista tokių švenčių 
metu aplankyti šeimas,nors jie 
mielai būtų sutikę sumokėti to
kias išlaidas. Artėja,metus iš-dirbančiųjų korespondencija, 
dirbusiems,vasaros atostogos, atimanti nepaprastai daug lai- 
bet, atrodo, kad daugeliui dirban ko ministerijos valdininkams., 
čiųjų ir per šias atostogas ne- Pastaruoju metu dirbančiuo- 
bus progos pasimatyti su Seimo- sius vyrus pasiekė dar viena 
mis. O pereitą rudenį, pats Dar- skaudi žinia; visų Anglįjon 
bo ministeris Lankydamasis sto-išvykusių šeimos sugabenamos 

į pereinamąsias stovyklas.Si 
žinia,žinoma,būtų labai džiu
gi, jei tos šeimos ten būtų 
vežamos trumpam laikui.Tariau 
jau dabar aiškėja,kad šeimos, 
neturinčios Anglijoje buto, 
turės ten "palaukti", iki joms 
bus paruoštos patalpos. 0 kss 
iš mūsų nežino pereinamųjų 
stovyklų gyvenimo sąlygų... 
Ir ką bekalbėti apie išvargu
sias motinas su mažais vaik
ais. Tose stovyklose šeimos 
sugrūdamos į vieną kambarį 
įvairių tautybių ir įvairaus 
amžiaus. Niekas motinoms ne- 
pabelbsti susinešti mantos, 
nors Ji tektų gabentis į tre
tį ar ketvirtą kareivinių au
kštą. Jei emigruoją suaugę 
žmonės tas stovyklas vadina 
pereinamomis skaistyklomis, 
tai mūsų”'žmonoms ir vaikams 
jos yra tikras pragaras.Čia 
už duonos kepalą,silkę ar

Tykiose yra pareiškęs; "Jūsų 
šeimos bus atgabentos greičiau, 
negu Jūs patys tikitės'’...

Taip pat šių metų pradžio
je buvo oficialiai pranešta,kad 
pasilikusios šeimos bus gabena
mos po 100 asmenų kas savaitė. 
Bet argi taip yra. . .Tiesa, yra 
atgabenta šeimų ir į vadihamas 
šeimų stovyklas ir,gal būt,kiek 
daugiau tokių,kurių vyrai susi
rado privačiai patalpas.Tenka 

pastebėti,kad ir tais atsitiki
mais, kada dirbančiajam pavyksta 
susirasti kambarį,, jojo šeimos 
atgabenimus užtrunkakeletą me
nesių.

Kalbant apie privačias pa
talpas reikia turėti galvoje, 
kad skaitlingesniai šeimai gau
ti patalpas yra~tiesiog neįma
nomas dalykas. Štai trumpas na- 
vyzdys,kokių pastangų yra pa
darąs šių eilučių autorius, ieš- 

riefralų kruopelę,motinos ati
duoda paskutinius skudurus, 
sutuoktuvių žiedus,vaikų kri- j 
kšto kryžiukus. Kiekvienai 
motinai aišku.kad,Jei vaikas 
gaus tik iš bendro katilo ski-l 
rtą Jam kolorijų normą,po mė- I 
nėšio ar kito jo sveikata bus 1 
tokia,kad jis nebeatitiks emi-j 
gracijos paragrafų nuostatams 1 
ir,žinoma,turės likti su juo I 
ir visa šeima.

Skaudus yra ir tas faktas, 
kad D .Min.gabendama šeimas ne
silaiko net paprasčiausios 
"eilutės" tvarkos. Taip.pvz., 
vieno dirbančiojo šeimą,gyve
nusią toje pat stovykloje,ta
me pat bloke-gabena,o kita 
paliekama nežinomam likimui, 
nors abu dirbantieji vyrai 
yra išvažiavę tuo pat laiku, 
dirba tame pat fabrike ir gy
vena viename hostelyje ir nei 
vienas,nei kitas nėra nusamdę 
privataus buto. Kai nuskriau
stasis kreipėsi į D,Min.,Jam 
atsakyta-”susiraskite butą,- 
tuojau atgabensime".

Dirbantieji Anglijoje vy
rai gerai supranta savo padė
tį. Jie žino,kad yra beteis
iai, niekeno neužtariami. Jie 
dirbo ir tebedirba pavyzdin
gai ir be priekaištų, tačiau 
niekas negali atimti iš jų 
teisės rūpintis bado ir ne
vilties sjovyklose paliktais 
vaikais. Šito iš jų reikalau
ja eilinė ir paprasčiausia 
tėviška pareiga.Šituo neturė
tų stebėtis ir Darbo Ministe
rija , neišpildžiusi duotų pa
žadų šeimų pergabenimo reika
lu. Visi puikiai atsimename 
barbarišką Sovietų elgesį,pa
smerktą viso kultūringojo pa
saulio, kai šie atsisakė duoti 
leidimą išvykti rusėms,ištekė
jusioms už anglų. Ar Darbo Min, 
atidėliodama nežinomam laikui 
mūsų išskirtų šeimų sujungimą, 
neprimena anąjį barbarišką 
elgęsįj

Žemėje yra viena ir visų 
švenčiausia pareiga-tėvų pa
reiga rūpintis savo vaikais. 
Todėl nestebėtina,kad šia pa
reigą jausdami,išskirtųjų šei
mų tėvai,protestuodami prieš 
nehumanišką ir nepelnytą jie
ms ir jųjų Šeimoms daromą sk
riaudą, yra nutarę netolimoje 
ateityje skelbti trijų dienų 
bado streiką. Kaip pažiūrės 
į šį desperatišką tėvų žygį 
Darbo Minister!ja,sunku pasa
kyti, tačiau kiekvienas doras 
žmogus pateisins tėvą,kuris 
norėdamas gelbėti savo vaikus, 
šoka į liepsnojantį namą,nors 
jam gręstų pavojus žūti drau
ge. Sitai turėtų suprasti ir 
mūsų darbdaviai.

Vandens lelijos Tėvynės ežeruose
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Siraa gar5či5 fiuo jweziaw
Šis laikraštis jau kelios 

savaitės registravo nuoširdž
iausius, jautriausius ir visuo
met jaudinančius atbalsius 
apie mūsų dainininkų skambų 
viešėjimą salose,kur ne vien
as tūkstantis benamių tautie
čių rado prieglaudą ir galdar 
ne vienas tūkstantis vėliau

Jūs žavėjotės ir džiaugėtės 
iš arti,betarpiškai. Leiskit 
tuo pat jausmu prisijungti ir 
iš tolo tam, kuris šią valandą 
gali gyventi tik atsiminimais 
ir kuris tikisi pajėgsiąs har- 
monlškai išjausti tą žmogiško
sios dvasios,sielos ir širdies 
reiškimąsi meninę sritį,kuri 
vadinasi - daina.

Man niekad nėra tekę išgir
sti jauno tenoro Baranausko 
dainų,bet jau teko nemaža gir
dėti apie jį. Bet Ipolito Nau- 
ragio galingas bosas jau buvo 
maestro balsas tiems,kurie pri
augantieji cypliai,pavz., dar 
1930 metais lankė Kauno Kon
servatoriją. Alė Kalvaitytė 

-ir Iza Motėkaitienė - tai tų 
pačių suolų kolegės, su kurio
mis yra viręs bendras darbas 
ir bendras pirmųjų mokyklinių 
"debiutų" virpulys. O biržie
tis Vladas Jakūbėnas tikras 
kaimynas panevėžiečiui,šir
dingiausias bičiulis, šiandien 
man yra toks pat didelis lie
tuviškos muzikos animatorius, 
kaip kadaise jis buvo aistrin
gas kolega žurnalistas 1932- 
33 m. laikotarpyje,kada bend
rai teko vesti spaudos kampa
nijas ir aštrias diskusijas 
mūsų laikraščiuose su tais,ku
rie tyčia ar netyčia perdaug 
jau žiauriai primerkdavo akis 
tada Vakaruose bekylančio na
cizmo pavojui.

Ne, tai ne daininiiįkų ir jų 
akompaniatoriaus žygio po sa
las ’’rezenzija”. Tai tik pri
siminimai, praeities išgyveni
mų žiežirbos,tai tik šilima, 
kuri neperduodama jokiais lai-
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dais,nei žodžiais,o viduje iš
jaučiama.

Pagaliau,- tai pabrėžimas 
manifestacijos ir priemonių, 
kuriomis šiandien ryškiausiai 
ir įtikinamiausiai reiškiasi 
tragingą likimą nešančių, po 
mėlynu pasaulio dangum išbala- 
škytų lietuvių tautos vaikų 
gyvybė.

Paėmus en bloc,mūsų visuo
menė, o ypač vadinamasis eli
tas to niekuomet nesuprasdavo. 
0 jei ir suprasdavo, tai bukai 
nevertindavo. Visgi šiaip ar 
taip,ne kultūros žmo
gus pas mus grojo pirma is smui
kais,o politikos,ūkio,karo, pa
rti Jos žmogus. Kultūros žmo
gus buvo vertinamas, pakenčia
mas, kartais reikalinga s,bet 
maždaug tik kaip gėlė į atla
pą įsegti sekmadienį. Tą gėlę 
palaikyti ar nuskynus į tinka
mą vazą pamerkti nerūpėjo,- 
nuvyto,išmeti šiukšlynam ir 
baigta. 0 tuo tarpu kultūros, 
tik kultūros žmogus sužadino 
lietuvių tautos atgimimą.Žur
nalistai per laikraščius;rašy
to Jai ir poetai savo knygomis, 
eilėraščiais; muzikai- daino
mis; "Amerika pirtyje" vaidin
tojai savo teatru,išaugusiu į 
dramą,operą,baletą; o M.ę.Ciur- 
lonies "Regėjimai",© St.Sim- x 
kaus dainelės gal būt atstoję1 
kaip ištisi batalijoną i...Ei-d, 
na garsas nuo rubeŽiaus - Mai
ronio poema,tapusi liaudies 
daina,kaip ir dešimtys pana
šių. Po dvasios kūrėjo tik vė
liau atėjo - politikas,karys, 
diplomątas,ir jų visų veiksmo 
vaisiais naudojosi ūkio,pre
kybos, pramonės kapitonai.

Niekas negali ir negalės 
matematiškai įvertinti įvair
ių sluogsnių įnašų lietuvių 
tautos turėtam valstybiniam 
pastatui išmūryti. Tai būtų 
netikslu ir net nereikalinga. 
Bet kai tas pastatas sugriūva- 
tauta lieka,ir vėl stiebiasi 
į laisvę aplaužytos tautos 
medis. Ir tada be galo ryškiai 
paaiškėja,kas yra patvaru ir 
labiausiai gaivinančio tauty
bės šaknims ir gyvybės sulti
ms išlaikyti. Tik tautos kul
tūra palieka,kurią nelengva 
net brutaliausiam okupantui 
greit sunaikinti,kurią gali
ma ir svetur,nors tik ir ma- ( 
žomis skeveldromis išnešti. . j

Kiekvienas iš mūsų šian- J 
dien įnešama savo grūdą į tą 
bendrą aruodą,tik kiekvienas 
pagal savo sąlygas ir galimy
bes. Nesvarbu grūdų kiekis, 
bet svarbu, kad kiekvienas duo
tume maksimumą pagal galimu
mus. Šiandien užsieniuose su
tremptas mūsų politikas,panie
kintas karys,proletaru tapo 
ūkio mokovas,liko tik du dar 
garsiai besireiškiantis j-* - 
partijos žmogus ir kultūros 
žmogus.

Rodos,nereikia ilgai dis
kutuoti, katro balsas šilčiau 
ir jautriau prakalba į širdį. 
0 gerai pagalvojus- ir jį pro-

Prie upės kranto stovėjo du žmonės ir skau
džiais žodžiais užgauliojo vienas kitą. Prieš daug 
metų jie buvo susitikę ir didžioje meilėje susiri
šę prieš altorių, ir gyveno laimingai,kaip šventoje 
knygoje yra parašyta, kad bus du kaip vienas. Jie 
dengė vienas nuo kito sunkias valandas,ir džiaugs
mą rodė vienas kitam,ir buvo taip,kad šituo džiau
gsmu galėjo užkloti visą pasaulį - toks buvo jų gy
venimas.

Ir kuomet jų kraštą užgriuvo tokie nelaimės 
kalnai,kad jų negalėjo atlaikyti visų ištiestos ran
kos - jie kaip daugelis nešė jiems Dievo patikėtą 
gyvybę ir garbę,kad išliktų ir grįžtų. Svetimame 
krašte buvo baisios dienos,tačiau jų širdys tarytum 
laikėsi už rankų, ir todėl jis nepastebėdavo pavoja
us. Taip,širdys buvo tarsi šarvai ir tvirtovės,ku
rias saugojo jie vienas kitą,ir bado valandomis jie 
tarytum skynė vaisius iš savo širdžių sode ir buvo 
sotūs. Jie dalinosi malda, ir juoku, ir raminimu -ir 
jie buvo turtingi.

- Nenoriu daugiau nieko,tiktai būti ir mirti su 
tavimi.- kalbėjo vyras,ir moteris kartojo;

- Su tavimi.
Taip,toks buvo jų gyvenimas.
Ir kai buvo atsitolinę badas ir mirtis, kai jie 

buvo praėję pro ligas ir rūpesčius - velnias prisi
artino ir atrado plyšį; jis pakeitė vyro širdį. 
Kaip silpną žvakę užgesino ten vyro meilę savo iš
rinktajai ir sukūrė gaisrą svetimai ir svetimtautei. 
Jis melavo ir apgaudinėjo, jis tyčiojosi iš savo mo
ters kentėjimų ir ašarų - štai,šitoks buvo jų gyve
nimas.

Ir taip dabar,prie užsnigtų krūmokšnių ant 
upės kranto jie kalbėjo piktai ir svaidė vienas ki
tam priekaištus,nes vyro širdis buvo visiškai len
gva, ji buvo pametusi visą praeitį,ir moters širdis 
buvo perdaug sunki,nes ji nešė savo išniekintą mei
lę.

Ne,taip nėra duota,kad svarstyklės visuomet 
būtų vienodos,ir todėl,kai vienas linksminasi, kitas 
dėl to miršta. Taip yra su šitais,ir todėl ji nemo
kėjo pasitraukti išdidi ir nerūpestinga - ji išskė
tusi rankas laikė griūvančius namus,ir plytos dau
žė ją. Paskutinę akimirką,kai turėjo nueiti kiek
vienas sau - Jos akys ėmė rasoti,ir kad paslėptų 
tai,ji norėjo nušluostyti jas,kaip užlytą langą.Ir 
išimdama skepetaitę,ji užčiuopė kišenėje raktą.

Ach, šitas raktas buvo nuo jų namų durų, nuo 
namų,kurie liko tėvynėje,tai buvo jų tėviškės durų 
raktas. Jie nežinojo,ar namai stovi dar,bet raktas 
buvo jiems kaip pažadas ir laidas,visokiose valan
dose jie saugojo jį,ir neretai pasidėję prieš akis 
žiūrėjo,ir Jiems rodėsi,kad atsidaro durys ir jie 

eina vidun. Šitą raktą dabar ji 5 Jitraukė,ir skat 
dus juokas persmelkė ją! dabar,, xtai dabar, šitai 
raktas nebegalėjo atidaryti jier namų, ir ji nus
viedė Jį į krūmus. Ir šitaip ji' nėjo į priešin
gas šalis - taip, toksai buvo jų ,yvenimas.

Nereikėtų dabar kalbėti e ,ie tai,kokios bu
vo jų tolimesnės dienos. Jeigu ašaros neišdžiūtų, 
jeigu Jas galima būtų dėti vieną prie kitos - moti 
ris dabar gyventų šitokiame “išarų bokšte. Ir ji 
turėjo tiktai vieną mintį; • ista,kodėl negalima 
iš skausmo numirti.

O vyro laikas buvo r ūpestingas ir links
mas, jis norėjo sau turėti vi^^ą,ką užsimanydavo.! 
svetima moteris buvo pasiėmusi jo širdį kaip groti 
ir jis užmiršo grįžimo viltį ir ilgesį.
Taip,šitoks buvo gyvenimas.

Ir gyvenimas veda paskui save metų laikus, 
ir jau atėjo vasara,žalia ir žydinti. Vieną tokiĄ 
dieną,kai vyras ėjo upės krantu,ėjo ten,kur jis 
kasdien keliaudavo į savo svaigius susitikimus - 
jis buvo labai nustebintas.

- Iš kur čia pražydo baltosios . rožės - galvo
jo jis. - Iš kur. Argi aš nėjau čia užvakar,ir 
vakar ėjau aš,ir tikrai čia tebuvo tik nutriušę 
krūmokšliai.

Jis nusibraukė nuo kaktos garbanas,tačiau 
jos nebuvo užstojusios jo regėjimo,ne.

- Ir kokios puikios 1- galvojo jis. - Kokios ro
žės; Kaip tėviškės darželyje. Ne, tokių nebuvo nei 
ir ten; čia atrodo visame krūme nėra nė vieno la
po, tiktai žiedas prie žiedo.

Ir kuomet jis artinosi prie tos žydėjimo 
vietos,jis stebėjosi dar labiau;

- Argi tai nėra lelijos. Kaip skaidrios taurės, 
kaipindai,pripilti sniego ir pieno - kokie čia 
yra žiedai.

2



3

5 (DOSQ
ixG9UecVl(DO

MANCHESTER' IS Gegužės 22 d. 
lianchesterio Lietuvių kat. 
bendruomenės bažn.komitetas 
erdvioje Blackley Institute 
salėje surengė jaukų lietuvių 
pobūvi,, jį ji, apsilankė apsčiai 
gūvaus lietuviško jaunimo, ku
ris linksmai praleido vakarą. 
Vakaro pelnas skiriamas para
pijiniams reikalams.

Sekmadienį po savų pamaldų 
Sister of Notre Dams salėje 
įvyko lietuvių susirinkimas, 
kurį atidarė vietos lietuvių 
organizatorius p.S.Misiukevi- 
čius. Buvo papildytas bažn. 
komi teta s ( da rinkt ii p.Kv.Dan
gis ir p.R.Dargytė),nutarta 
organizuoti bažn.chorą(vado
vauti sutiko .p.R.Dargytė) ir

pradėta registruoti visus apy
linkės lietuvius. Susirinkime 
buvo sielojamasi aktyvesne kul
tūrine veikla ir intensyvesniu 
organizaciniu darbu. Kartu, ta
čiau, pažymėtina, kad dar tik 
dalis vietos lietuvių pasto
viai dalyvauja ir laikosi sa
vo pamaldose ir pasitarimuose. 
O nereikėtų Lūkuriuoti.
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ATSAKYMAS PONUI K. KUDLAI

BRADFORD'AB Birželio 13 d. vie- 
JFojb Lietuvių Sąjungos skyriaus 
iš^ciatyva rengiamas birželio 
liūdnų trėmimų minėjimas.Prog
ramoje! 12 va L. šv.Mišios St. 
Ann’s bažnyčioje su pritaikin
tu pamokslu, o po pamaldų para
pijos salėjs-susirinkimas.

Jame paskaitą skaitys dipl. 
ekon.J. Varanavičius.

Tokį pat minėjimą rengia ir 
Thrybergh (Nr.Rotherham)vyrų 
stovykla. Ten susirinkimas nu
matytas VI.12 d. vakare,© sek
madienį (8,15 vai) pamaldos 
stovyklos koplyčioje.

Iš p.E.Kudlos atviro laiš
ko, išspausdinto "Britanijos 
Lietuvis" Nr.21(43).atrodo, 
kad arba jįs mano straipsnį 
"Lietuvių Žodyje" miegodamas 
skaitė ir snausdamas savo įsa
kymus man rašė,arba jis norė
jo parodyti,kaip kartais ne
sąžiningu būdu galima pralįs
ti į laikraštį. Jis ten cituo 
ja tariamąjį mano sakinį ir 
iš jo daro visas savo išvadas 
Dievaž,šitokio sakinio niekur 
ir niekada, nesu parašęs. Jį 
pasidarė pats p.K.Kudla.

O kai dėl instrokcijų,tai 
man jų ir nereikia. Užtenka 
tų,kurios yra dėl šeimų ir 
giminių ataigabenimo. Nerei-

-

Milton Akademijos 150 metų 
sukakties proga žinomas ameri- 

“ ” ' ‘ Lip-
įsi- 
nu— 
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kiečių žurnalistas ",’alter 
pmann gegužės 8 d. skaitė 
dėmėtiną paskaitą,kurioje 
rodė amerikiečių užsienio 
tikos gaires.

PRAEITIES POLITIKA

civilizacija,kurios vardan bū
tų kariaujama,žlugtų. Neracio
nalu būtų kurti naują ameri
kiečių imperiją,kurios atsisky
rimas nuo likusio pasaulio su
keltų jo neapykantą. Konsekven
tiškai - jis pasisako tik už 
trečiąją galimybę.

W.Lippmann’as kalbėdamas 
Apie amerikiečių praeities po
litiką, išryškino dvi tezes!

a) Monroe doktrina jos kūrė
jų nebuvo priemonė atsiskirti 
nuo likusio pasaulio,o ypač 
nuo Europos;

b) anų Laikų atsiskyrimas 
nuo Europol, kuria valdė Šven
tosios Sąjungos despotai,turė
jo tikslą — iš vakarų pusrutu
lio sudaryti laisvės tvirtovę.

Pagrįsdamas tas dvi pagrin
dines tezes,W.Lippmann'as rė- 
lėsi kai kuriomis Jeffersono 
ir prez.Monroe korespondenci
jos ištraukomis. Tolia u,nusta
tęs amerikiečių praeities po
litikos principus,Lippmann'as 
ieškojo kelių,kuriais turėtų 
siti amerikiečių tauta,kad lik
tų ištikima didiesiems jos kū
rėjų idealams.

THIS KELTAI

Kalbėdamas apie ateitį,W. 
.ippmann'aa nurodė tris gali- 
' ies!

.) bendrą Kryžiaus karą prieš 
tusi ją;

b) JA Valstybės palieka Euro- 
ą ir iš D.Britanijos bei Pran- 
lūzijos imperijų dalies suku- 
■ia naują amerikiečių imperiją, 
:uri nesirūpintų likusiu pašau
tu;

c) JA Valstybės imasi vaso- 
auti visam vakarų Europos ci- 
ilizacijos pasauliui.

Pirmąsias dvi galimybes W. 
ippmanu’as kategoriškai atme- 
a. Negalima esą rengti Kry- 
iaus karo prieš Rusija,nes 
r laimėjimo atvėju pasaulio

Apie šį trečiąjį ir tikrą
jį kelią w.Lippmann’as taip sa
ko! — Trečioji galimybė-pasu
ko t i save ir tautos jėgą bei 
įtakas sukuriant didelę poli
tinę Amerikos ir Europos ben
druos eną, kuri jau prasidėjo 
ir dabar laukia gimimo akimir
kos. Nėra būtino reikalo čia 
ir šiuo metu precyzuoti ir nūs- 
tatynėti tos politinės organi
zacijos konstitucijos. Tai bus 
ištisų kartų darbas.

- Tačiau mes žinome,kas yra 
tos tautos,kurios priklauso 
tai politinei sąjungai. Jos 
yra vakarų Romos Imperijos ir 
vakarų Krikščionybės palikuo
nys. Dauguma jų gyvena didelia
me baseine Atlanto Vandenyno, 
kuris dabar joms patapo Išvi
dine Jūra-na u ja Vidutrio Jūra- 
bendros kultūros ir instituci
jų, kurios turi bendrą šaltinį 
ir neišskiriamus gyvybiškus 
interesus, - ar tai bus karinė 
strategija,ar taikos menas.

-Ta didžiulė atlantinio pa
saulio bendruomenė turi susi
kurt! (pirmiau, nei mes galu
tinai subankrutuosime ir lei
sime jai paskąsti karo anarchi
joje) kaip tarptautinės Ameri
kiečių Unijos,Britų Jungtinių 
Tautų ir Jungtinių Europos 
Valstybių konfederacija. Ji 
turi apimti Europą,Afriką,Va
karų ir Pietų Ameriką nauja 
politine sąjunga,kurioje vi
sos istorinės tautos ir ben
druomenės ir unijos ir vaka
rinio pasaulio federacijos,da
bar suirimo ir sunaikinimo 
grąsinamos,vėl gyvens ir tu
rės kuo gyventi...

kia jų ir Tamstai,p.Kudla.Jei
gu Tamsta ar kas kitas (juk 
Tamsta reikalauji iš manęs 
ne vien savo vardu) nori atsi
gabenti iš Vokietijos lietu
vių, tegu būna malonūs surasti 
jiems darbo ir pastogę. Ar tie 
kviečiamieji bus dėdės,tetos, 
pusbroliai,tai ne tiek svarbu. 
Svarbiausia,kad tas,kuris 
kviečia,Darbo Ministerijoje 
turi pasirašyti,jog jis išlai
kys kviečiamąjį. Todėl aš ir 
siūliau kviečiami eras surasti 
darbo,nes tuo atvėju kvietė
jui mažiau tetenka atsakoray- 
bės.

Ponas K.Kudla savo laiške
lyje buvo toks malonus pasta
tyti man ir tam tikrą sąlygą. 
Jeigu aš nepaskelbsiąs jam 
.viešai instrukcijų, tai jis 
mane skaitysiąs nerimtu infor
matorium likusių mūsų tautie
čių Vokietijoje. Dėl to tu
rtų pasakyti,kad aš ligi šiol 
iš tiesų nesu kreipęsis į 
p.K.Kudlą leidimo būti mūsų 
laikraščių bendradarbiu.
Nemanau, kad ir ateityje man 
būtų reikalo su tokiu prašy
mą į Jį kreiptis.

Su pagarba
K.Barėnas

- Kas jūsų, turėdamas šimtą 
avių,jei jam prapultų jų vie
na,nepalieka devynių desimtų 
devynių tyruose ir neeina p a- 
skul prapuolusiąją,kolei ją 
randa.- šitokiu klausimu atsa
kė Išganytojas į pariziejų 
priekaištą - "tas priima nusi
dėjėlius ir su jais valgo" 
(Luko 15,2).

Mūsų dienose pasitaiko prie
šingų vaizdui 
Lietuvių stovykla Anglijoje. 
Netoli-kat.bažnyčia,kurioje 
kiekvieną sekmadienį laikomos 
kelios šv.Mišios. Žiūrėkime! 
kiek lietuvių katalikų sekma
dienį pramiegu paskutiniąsias 
šv.Mišias. Kiek tuo metu lo
šia Kortomis. Klek deginasi 
saulėje ar važiuoja pas pa
žįstamus. Kiek...

Ir senelis vietos kunigas 
su pagrindu skundžiasi 1

- Laikau specialias Mišias 
Svetimtaučiams. Ateina vo» ke
liolika. Arba pasakykite žmo
nėms, kad jie lankytų savo Mi
šias,arba būsiu priverstas 
daugiau jų nelaikyti...

Tačiau einama dar toliau.
Vyras karo metu ne savo va

lia paliko žmoną LietuvaJe.Pa
vo jų metu jis meldėsi ir mąs
tė apie šeimą. Svajojo apie 
sugrįžimą. Laikai pasikeitė. 
Jis šiandien sotus,ir bombone
šiai virš galvos neskraido. 
Maldai laiko neliko,-jis lak
sto, lanko pažįstamus ir pa—

žįstame s, nori pajausti "gyve
nimo pulsą". Dar daugiau jis 
pamirštai jis neatsimena Lie
tuvoje pasilikusios žmonis ir 
vai£ų ir...nuduoda nevedusį.

Šitokiu būdu atsiranda 
parisiejų .kurie pra
deda "kritikuoti" Kat.Bažny
čią,nes ne visi Jos nuostatai 
jiems parankūs. Pirmiausia jie 
praleidžia maldą (ak, tai nemo
derniška !), pa skins sekmadienio 
šv.Mišias (priežasčių vlsaoawt 
atsiranda). vėliau...mėgina ci
vilinės metrikacijos skonį.• 
O visa tai sankcijonuoja pi
giu sofizmui

- Laikai keičiasi...Žmonės 
nervingi,nekantrūs...Ir pažiū
ros keičiasi...

Galbūt,keičiasi žmonės!jie 
bėga kaip vaikai ir neranda 
laiko susimąstyti. Tačiau ne
sikeičia ir nesikeis Kristaus 
palikti gyvenimo dėsniai!

- Aš, šviesa, atėjau į pašau-, 
lį, kad kiekvienas, kurs tiki
į mane,nepasiliktų teisybėje. 
Kas girdi mano žodžius ir jų- 
nelalko.aš jo neteisiu.nes aš 
neatėjau teisti pasaulio,bet 
pasaulio gelbėti. Kas mane 
niekina ir nepriima mano žo
džių, tas turi savo teisėją. 
Žodžiai, kuriuos aš kalbėjau, 
jie teis jį paskučiausią die
ną... (Jono 12,46-48).

Visas žmogaus gyvenimas red. 
kalauja logikos; dar Labiau 
tos logikos reikalauja dvasi
nis gyvenimas. f

Nuo šito krašto(JAV) dabar 
priklauso visa atlantinė ben
druomenė, jeigu eina kalba apie 
jos atkūrimą ir jos saugumą. 
Tačiau mes negalime amžinai 
remti vakarų civilizaęijos,o 
taipgi negalime nuolat patys 
jos ginti.Dėl to reikia susi
jungti.

TAUTA IR VYRIAUSYBĖ

Ta 
minti 
kuris

pačia proga verta prisi- 
W.Lippmann’o straipsnį, 
buvo atspausdintas "N.

Herald Tribune” gegužės 13 a. 
jame autorius polemizuoja su 
Churchill’iu apie Europos su- 
j tingimą, tvirtindamas!

- Manau,jog teisinga yra,kad 
rytų Europeje-ypatingai gi gal. 
voju apie Lenkiją ir Cekoslo- 
vakiją-dldžiausią ir stipriau
sia ir visuotiniausią santvar
ka yra ne prokomuniszmas ar 
prokatoliclzmas,bet naciona
lizmas, turįs savo šaknis reli
gijoje ir istorijoje,kuris su
daro, kad beveik visi lenkai 
ir čekai suplaka savo patrio
tizmą su priklausymu prie eu
ropinės bendruomenės.Klausi
mai yra gilesni,nei tai,ar 
pramonė bus suvalstybinta,o

Žeteė išdalinta,žymiai giles
ni, nei tai ar jos pasiliks 
rusų diplomatinės orbitos ap
imtyje. Visas klausimas tane, 
ar jų vyriausybės bus prideri
ntos prie to,kas jos yra ir 
kas buvo savo visos istori
jos bėgyje-tautomis,priklau
sančiomis Europos civllixaci- 
jai,o ne svetimai,kuri tarėjo 
savo centrą Bizantijaje,Peter
sburg e ir Maskvoje.

Pagaliau W.Lippmann’as už
simena, kad Labai svarbu esą 
Vokietiją įjungti į Europos 
Bendruomenę.

Jįrmifca
Lietuvos Ministeris Londone 
p.B.K.Balutis,išvykstantiems 
mūsų solistams atgal į Vokie
tiją, suruošė priėmimą.

Jaukioje nuotaikoje pasida
linta mintimis,pasikeista at
sisveikinimo kalbomis.

( Plačiau bus sekančiame Nr.)

1948.VI.1. Lietuvos Operos 
solistą i,koncertavę Anglijoje, 
iš Liverpool stoties išvyko į 
Vokietiją. Palydėti mielųjų 
svečių į stotį atvyko Minister 
is p.B.K.Balutis,S-gos Pirm. 
P.B.Varkala ir kiti.

Ir visai priėjęs jis išvydo žieduose statu-j 
į - ji taip buvo paskendusi žydėjime,kad galėjai, J 
slaikyti ją gėle, tačiau žmogus-^ aiškiai regėjo 
uameto klostes ant galvos ir pečių, iš tikrųjų, 
i.s matė baltą kaktą ir krintančius plaukų sruo- 
as,ir jis regėjo akis,gyvas akis. Jos žiūrėjo 
sip.kad jis juto, jog jo paties žvilgs
ės nueina kažin kur,jo žvilgsnis atsiremia į ne- 
Bmatuojamą tolumą ir atsidaužia į kažką liūdną.
- Kas čia dedasi. — išsigąsta žmogus,tačiau jis 

ra skeptikas ir netikėlis, jis pažįsta tiktai fak- 
i, ir todėl jis ištiesia ranką.

Tačiau jis neištiesia jos iki pačios statulos! 
d jo pirštai prisiartina prie gėlių krūmo, jis 
įsigąsta - jo ranka yra juoda,visiškai Juoda.

Siaubas užpuola jį,jis norėtų šauktis kaž- 
ikios pagalbos, tačiau tyli ir žiūri į savo juodas 
nkas. Taip,antroji yra tokia pat,kokią jis lai- 
i prie baltos gėlės žiedo.ir kai pažvelgia į upę, 
■umzliname vandenyje jis mato savo veidą
lodą. Ir jis mato — susiraukšlėjusiame vandeny- 
atsišviečia jo širdis — ji tamsuoja jo kūne 

ip juodas akmuo. Kai jis atitraukia akis nuo 
ės - statulos nėra,ir nėra nė vieno žiedo,le- 
jos nei rožės žiedo nėra,nė lapo,nė nukritusio 
iniklapio. Dygliuotas ir skurdus stovi erškėtis, 
Ip matė jį daugybą kartų prieš tai.

Dabar nebeliko nuostabos nei baimės,tiktai 
Maumas apima jį,ir jis neatplėšia akių nuo šios 
vusios žiedų vietos. Kai jis pagaliau ryžtasi 
si traukti,jis kažką pastebi pro nulinkusią erš- 
cio saką ir pasilenkęs paima. Tai yra raktas, su
rijęs raktas,ir jis atpažįsta, jog šitas buvo at- 
ztas iš tolimų jo namų. Jis įsideda jį į kišenę, 
dabar pamate, kad jo rankos yra baltos,ir van- 

į ir kasdienį. Ir ūmai atsimena*kur jis ėjo, ” 
tūri,kad yra užtrukęs,ir todėl skuba.

Tačiau nuėjęs galą jis sustoja ir grįžta.

lyje atsimuša veidas, kuriame atpažįsta save įpras-

Jis atsisėda ant upes kranto prie erškėčio ir žiū- 
J«ri veidu į saulę.

• Kodėl aš neinu. - taria sau. -Juk manęs laukia, 
ir aš taip trokštu apkabinti savo mylimąja.

Jis kalba taip ir neina. Jis sėdi prieš saullę 
ir pats nežino, ką galvoja. Paskui jis išsiima rak
tą, ir trina žole rūdis,tačiau jos nenueina.

- Ar šitaip galima būtų atrakinti.su tokiu su
rūdijusiu raktu. - mano jis,ir jam atrodo,kad jis 
“skuba išmėginti tai.

Jis eina,eina ir eina,ir nagaIi prieiti,ir 
taipgi begalės žmonių eina su juo į tą pusę. Ir 
kaip keista,kad jie visi eina Lengvai,o jis nega
li pavilkti kojų,ir jis yra toli atsilikus,kai vi
si seniai jau yra namie. Ne,jis iš viso niekur nė
ra pasitraukęs iš šio svetimo krašto,bet kaip bai
su, kad jis gali matyti,kaip kiti eina per tėvynės 
laukus,vėjas toks saldus,kaip balti dobilai,atplau
kia iš ten ir užlūžta nepalietęs jo veido. Jis ma
to! žmonės eina,susiranda užverstas gatves,nuvalo 
plytas ir sėdasi prie savo namų slenksčio,paskui 
imasi atstatyti pamatus ir pasidaro sau natinis iš 

naujo. Visi yra savo vietose.arba stovi kryžiai, 
aptverti meile,pagarba ir minėjimu. Visi iš visur 
yra sugrįžę,o jis sėdi čia ir mato tai. Jis mato 
vienus namus,ir pažįsta,jog tie yra jo,ir prie 
jų prieina ta.su kuria buvo tuos namus sukūręs.Ji 
prisiglaudžia prie durų ir klausosi! viskas yra 
tylu,visuose kambarįuose,kur gyveno meilė,yra tuš
čia - džiaugsmas yra kaip sutrupėjosios gėlės,ir 
voratinkliai yra uždengę laimę. Ji pasistovi prie 
durų ir turi pasitraūkti,ji negali įeiti į vidų! 
šitie namai nebepriklauso jai.

- Aš turiu raktą,- šnibžda jis, tačiau moteris 
jau yra dingusi,ir jis sėdi čia ir negalipasiju-

JO ranKas laiko svetima myximoji,ir jo 
širdį tarp pat. Bet ji negali uždengti jo akių, 
pro jos pirštus jis mato - jis mato, kaip drau
gai ir kaimynai prieina prie jo namų ir klabena

duris,ir jis šaukia;
- Palaukite,aš turiu raktą!- Jo prietellai ir 

giminės pasižiūri į langą,jo tėvas ir jaunesnis 
brolis prieina taipgi pasižiūrėti,ir sako!

- Tuščia,mano sūnus negrįžo.
- Negrįžo mano brolis, - sako jaunasis liūdnai 

ir kažkas taria".
- Ne. Jis pasidarė 

širdį, kaip t: 
pardavė savo

- Ne! - šaukia "jis 
judinti,nes jo nepaleidžia. - Ne,ne!

sau namus priešų žemėje, savo 
. Jisįrašą jis padėjo svetincms žolėms - 

■ žemą.
Šia sėdėdamas,ir negall

• murma
pasi- 
jls.

ir pa junta,kad rauda,ir ten,kur ašara užkrinta 
ant rakto - rūdis yra nuėjusi.

Šitą raktą jis nešiojasi ilgą laiką. Kart
ais jam norisi išmesti jį,nes ar nėra tasai kal
tas, kad jis nebejunta nerūpestingų valandų ir svai
gulio malonumų. Ar ne ta geležis padarė tai,kad 
jis galvoja daug ir galvoja sunkiai, ir gyvenimas 
nebeatrodo sutvertas jam vienam. Ir kartais jis 
pajunta didelį ilgesį dar kartą •pamatyti rožių ir 
lelijų krūmą.

- Bet tai negali būti, kad dangaus pavei
kslas būtų užstojus mano kelią,- mano jis.-Buvo 
didelė saulė,kritusi man į akis,štai todėl man 
sušvytravo žiedų krūmas ir statula su gyvomis 
akimis. Tiktai. Tačiau - jeigu nebūtų būvą to,aš 
nebūčiau atradus rakto.

Taip,jis nešiojasi jį savaites Ir mėnesius, 
ir vieną kartą jis atėjo pas tą,su kuria gyveno 
savo žemėje,su kuria kentėjo svetimoje,ir kurią 
buvo palikąs vieną.

Jie stovėjo priešais vienas kitą tylėdami, 
pagaliau vyras išsiėmė raktą ir įdėjo jį į savo 

žmonos delną kartu su savo ranka.
- Ar mes neturime saugoti jo. - paklausė jis. 
-Saugokime,nes kaip kitaip mes įeisime drauge

į mūsų Namus .
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VAŠINGTONAS. Rusijos dele
gatas Saugumo Taryboje P.Gro
myko pareiškė veto 24-tą ir 
25-tą kartą,tikslu sukliūdyti 
sudarymą subkomiteto kaltinin
kams ištirti,kad sovietai^vai
ravo komunistų perversmą Čeko
slovakijoje.

NEW YORKAS, "Sons of Liber
ty fioycott" Komitetas paskel
bė New Yorke boikotą Br< i ta
ni jos prekėms,kol Britanija pa. 
keis savo politiką Palestinos 
atžvilgiu.

Prekybos
LONDONAS. Prekybos Rūmų 

Pirmininkas P.Harold Wilson 
pareiškė Parlamente,kad nuo 
26 gegužės įsigalioja 12 pa
pildomų kuponų rūbams bei ava
linei. Jie galios iki 30 rug
sėjo. Kuponai yra 1947—48 m. 
knygutės šeštame puslapyje 
(crimson-raudonos spalvos du 
viršutiniai ženklai "tokens", 
po 6 kuponus kiekvienas) Nuo 
birželio 7 dienos kaikurie 
daikatai (kaklaraiščiai,pir
štinės ir kit.) bus parduoda
mi laisvai-be kuponų. Kitiems 
rūbams bus reikalaujama ma
žiau kuponų.

BERLYNAS. Berlyno miesto 
komendantų pos ėdyJ e Soviet ų 
atstovas puik.A.Jelizarov,pro
testuodamas prieš Britų,Ameri
kos ir Prancūzijos ryšio ka
rininkų paskyrimą prie Berly
no policijos Vyr.Būstinės(so
vietų sektoriuje) pasakė,kad 
Sovietų valdžios organai gali 
imtis reikalingų priemonių 
”šiai nenormaliai padėčiai lik 
viduoti". Amerikos atstovas 
pulk.BsbCOCk pareiškė,kad JAV 
karo vadovybė siųsianti ryšių 
karininkus į kiekvienus rūmus, 
kurie yra keturių valstybių 
kontrolėje, ir kur ryšis yra 
reikalingas.

ĮgraZAIĖ. Arabų legijone, 
kuria yra-?ransJordano kariuo
menės geriausioji dalis, buvo 
daug Britų ka
rininkų.Legl jo
no vadas yra 
Glubb Paša.Jis 
išėjo iš Britų 
kariuomenės 
prieš 20 metų 
ir nuo to lai
ko tarnavo Ira
ke, vėliau Pales
tino je. Palesti
nos vyriausybė 
"išnuomavo" jį
TransJordanui. Kada Palesti
nos vyriausybė nustojo egzis
tavusi, jis liko privačiu Bri
tanijos piliečiu,tarnaujančiu 
Transjordano vyriausybės žinio-
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MJNlFfMRJHZlCltJLa
KARIŠKI KVITAI UŽ DARBĄ VOKIETIJOJE

B.K.Balutis
Lietuvos Ministeris

je pareiškiama,kad Grėikijos 
atsakymas i. Sovietų not\ iš 
gegužės 13 d.,dėl komunistams 
mirties bausmės vykdymo,yla 
nepatenkinama s.

Būvąs Pietų Afrikos Mirt. 
Pirmininkas maršalas Smuts

JOHANESBURGAS. Pietų Afri 
kos rinkimus į Parlamentą lai 
mėjo nacionalistų parti Ja,vado 
va ujama Dr.Malano. I.'inisteris 
Urmininkas maršalas Smuts at
sistatydino. Naują Ministerių 
Kabinetą sudarė Dr.Melan’as, 
kuris yra šalininkas atsitoli-

s turi kvitus,išduotus 
karo Belaisvių Stovyklų Komen
dantų, už darbą Vokieti joje,ir 
Jeigu kvituose nurodyta suma 
yra pažymėta angliškais sva
rais ir šilingais,tai dėl tų 
uinigų atsiėmimo privalo krei
ptis sekančiu adresui

Officer-in-Charge, 
Enemy Prisoner of K'ar Accounts 

Prince Maurice Barracks, 
DEVIZES,Wiltshire.

Kviijų savininkai privalo 
patiekti viršminėtam "Officer
in -Charge" pareiškimą su nuro
dymu sumos,kuri jam priklauso 
už darbą, ir pasiųsti drauge

su kvitais.
Patikrinus pareiškimo ir 

kvitų tikrumą,bus padaryti žy 
giai sąskaitą likviduoti.

Turintieji sunkumo su an
glų kalba,gali prašyti D.Rrt. 
Lietuvių Sąjungos arba Lietu
vos Pasiuntinybėss tarpinin
ką vimo.

Dėl kvitų,išrašytų Ameri
kos doleriais,dar vis nėra ži 
nios.kaip ir kada jie bus 
apmokėti.

• Dr. Daniel Malan
nimo nuo Britų Imperijos,ar 
net paskelbimo Pietų Afrikos 
nepriklausoma respublika.Pir
muoju Jo veiksmu,manoma,bus 
komunistų partijos uždarymas.

LONDONAS.Didž.Britanijos 
automobillų pramonė pasiekė 

I lig šiol nebuvusį eksporto re- 
| kordą. Balandžio mėnesį D.Bri- 
' tani Ja eksportavo 23.300 auto
mobilių ir 6.600 sunkvežimius 
bei autobusus, viso už 9 mil.sv,

LONDONAS. į Dover!o uostą 
'įplaukė 33 tonų švedų laivas 
i su 29 latviais pabėgėliais.Jie 
galvoja plaukti į Bermundą,o 

I iš ten pasiekti JAV. ‘ 
riame yra 7 moterys ir 7 vai
kai, išplaukė iš Gothenburgo, 
ŠvedijoJe,kur buvo pavojus,kad 

į Jie būtų deportuoti į Rusiją. 
J Švedija pripažino Latviją,kaip 
I Sovietų sąjungos dalį,ir Šve
dijos užs.reik.min. sutikus 
su Rusijos reikalavimais,kad 
visi Baltijos valstybių pabė
gėliai būtų grąžinti į Sovie- 
jtų Rusiją. Laivo kapitonas 
i Janis W.Roseburg pasakė,kad 
j jie girdėjo jog 156 žmonės,ku- 
rie buvo pakrauti į Sovietų

L0ND0NAS. 23 Buvę Čekoslo- 
;vakijos Parlamento atstovai, 
susirinką Londoųe pareiškė,kad 
nauji rinkimai Čekoslovakijo
je gegužės 30 dieną buvo nede
mokratiški ir neteisėti. Socia
ldemokratų partijos sekretor
ius P.KLim pasakė,kad buv.už. 
reik.ministeris Jonas Masaryk 
buvo rastas negyvas tą dieną, 
kada jis norėjo pabėgti lėktu
vu į užsienį, kad galėtų vado
vauti kovai dėl savo krašto

• laisvės.
ATĖNAI. Šeštadienį įvyksta 

buv.Rununi jos karaliaus Mykolo 
ir Princesės Anna Burbon-Parma 
vestuvės. Apeigas atliks sta-

VAŠINGTONAS. Cypto saloje 
stovi 24 JAV karo transporto 
Lėktuvai,paruošti evakuoti Ame
rikos piliečius iš Artimųjų 
Rytų.

HELSINKIS. Gręsiamo komunis
tų streiko akyvaizdoje. Suomi - 
jos Prezidentas Paasiklvi su
rado kompromisą,priimtiną vi
soms partijoms. 
muniste Hertą 
Kuusinen Lei
no, buv. Vid. rei
kalų mi n, žmo
ną, ministeri u 
be portfelio. 
Ponia Leino 
yra otto Kuu
sinen, Karelų 
Sovietinės res
publikos prezi
dento duktė. 
Ji dažnai lankosi 
būna priimama Kremliuje.Dabar 
jos uždavinys Suomijoje žymiai 
palengvės,nes nereikės Krem
liaus įsakymus perdavinėti per

!laivą,Latvi Joje buvo visi pa
karti. "Todėl mes bandome pa
siekti Ameriką ir ten pradėti 
gyvenimą iš naujo."

BERLYNAS.Iš oficialių šal
tinių pranešama,kad Sovietų 
pulk.TasaJev,kuris. prieš porą 
savaičių atsisakė grįžti į So
vietų Rusiją ir buvo gavęs lei
dimą apsigyventi Anglįjoje,ge
gužės 20 d. buvo perduotas So
vietų valdžios organams ėerlyne 
Jis buvęs išduotas jam pačiam 
Spageidaujant...

VARŠUVA. Bulgarijos min. 
įpirm.Dimitrovas,atvykęs su 34 
asmenų delegacija į Varšuvą,pa
sirašė su Lenkija draugiškumo 
ir savitarpinės pagalbos paktą.

Lai^^s.ku-fgįatikių arkivyskupas Damaski- 
nos.Graikijos karaliaus Povilo 
rūmų koplyčioje.

VAŠINGTONAS. Saugumo Taryba 
priėmė Britų pasiūlymą dėl Pa
lestinos. Taryba ragina žydus 
ir arabus sustabdyti kovas ke
turioms savaitėms,ir kreipiasi 
į visas vyriausybes' įsiparei
goti paliaubų laikotarpyje ne
siųsti į Palestiną kovolančio 
personalo bei nemokyti (kariš
kai) atvežtų vjrrų, ir neekspor
tuoti ginklų į Palestiną bei 
kitus Arabų kraštus. Tuo pat 
laiku JTO tarpininkaus bandy
dama sutaikyti abi kariaujan
čias šalis.

JERUZALĖ. Žydai,kovo ją Je
ruzalės senamiestyje,pasidavė 
arabams. Arabai paėmė 1.700 
belaisvių. Tuo pat laiku di
desnės kovos vyksta ant kelio 
tarp Jeruzalės ir Tel-Avivo. 
Arabai šiuo metu yra tik 20 
mylių nuo Tel-Avivo.

VIENA. į penktadienį Vie
no je atidaromą Socialistų In
ternacionalo suvažiavimą iš 
Rytų Europos atvyksta tik Suo
mijos socialdemokratai.Kairio
jo soarno socialistai tuo pat 
laiku susirenka Varšuvoje

Visoje eilėje vietovių or
ganizuojamos skautų skiltys 
ar sk.vyčių būreliai. Kartais 
tokios skiltys ar būreliai 
neturi skauto,kuris būtų iš
ėjus programą ar davęs įžodį. 
Gražus yra tas organizavima
sis ir skubėjimas,tačia u ne
leidžiama, kaip Jau kai kuri
ose vietovėse buvo mėgiama, 
kad kandidatai vienas kitam 
leistų duoti įžodį.

Kiekviena tokia kandidatų 
skiltis turėtų paieškoti ar
timiausiai gyvenantį bent ski- 
Itininko laipsnyje skautą,ku
ris pamokytų ir padėtų duoti 
įžpdį. Toks skiltininkas tuo- 
jaus privalo atsiųsti naujų
jų skautų sąrašą ir Jų įžodį 
patvirtinti savo parašu.

Be pereitam numeryje išvar
dintų dar yra įregistruoti 
šie skautų vadai;
Vyr.skiitn. Rupkalvis Julius, 

Bobbington.Ind.Hostel, 
Halfpenny Green Airfield, 
Nr.Sta abridge.Worcester
shire.

Skiltn. Tomkevičius Napoleonas 
D.A.F.C.Hostel.Areodrome 
Winjjleigh,North Devon.

Skiltn. Snelius Juozas, 
Raus on Sanatorium, 
Rain worth, Nr.Mansfield. 

Skiltn. Bagdonaitė Felicija, 
St.Andrews Hospital, 
Billing Road, 
Northampton.

Be to,tvirtinu Halifax*e 
Karaliaus Mindaugo mišriąją

draugovę ir,jos draugininką 
skiltn. P. Žvirbli,.

Visa eilė skautų,pavasa
riui atėjus laisvalaikiais 
iškylauja. Tai y ra graži , 
sveika skautų pramoga,tačiau 
ten,kur yra atstovaujami lie
tuvių skautai,turi būti ne
pamirštama tvarka; pilnai 
uniformuota skiltis ir skil
ties gairelė. Nepateisinama; 
ilgos kelnės,kareiviška bliu- 
zė.arba vien tik skautiška 
skrybėlė. Be to,skiltininkai 
turi sekti,kad uniforma būtų 
vienoda. 1

Pavasaris ir vasara yra 
laužo laikas. Kviečiu visus 
vienetus suruošti prasmingą 
lietuviškos nuotaikos laužą, 
kur sąlygos leidžia,pakvies
ti ir anglus skautus.

Taip pat perspėju visus 
tuos,kurie nebūdami skautai, 
kartais dėl tam tikrų sumeti
mų suvaidina skautus. Tokius 
ponus viešai skelbsime spau
doje.

Prašau visus skautų vadus 
ir vienetus registruotis,taip 
pat atsiųsti savo gyvenimo 
kronikas. įdomesnes žinias 
talpinsime savo skyriuje.

Vienetai,kurie norėtų ato
stogų metu stovyklauti su an
glų skautais,prašomi tuoj man 
pranešti.

Sktn.R.Spalis,

CHURCHILL’ IS APIE PABALTI JOS

SKAMBUTIS ii PALESTINOS.

Jis paskyrė ko

Maskvoje ir

MASK. VA. So vi etų vyriausybė 
pasiunti-Graikijai nota,kurio-

LONDONAS. Baigiantis šių metų 
kariuomenės prat.iTnmms aukštiesiems ka
rininkams, maršalas Montgomery spaudos 
konferencijoje pareiškė,kad per pasku
tinius trejus metus karininkai atlik
davo pratimus kovoms įvairiose pasaul
io $alyse.

Šių metų įsivaizduojamoji prati
mų teritorija buvo Tolimieji Rytai. 
Sekančių metų pratimus,sako maršalas 
Montgomery,teks pašvęsti civilinei 
gynybai išnagrinėti teorijoje ir 
praktikoje.

PRAHA.Į Čekoslovakijos parlamento 
rinkimus,kurie buvo 30 d. gegužės, 
buvo išstatytas tik vienas kandidatų 
sšrašas...ir buvo raginama balsyotl 
viešai...Argi ką begali stebinti to
kie "demokratiški" rinkimai..iš viso, 
klausia spauda,kam daroma toji komedi
ja, juk tai yra tik bereikalingas iš
laidų darymas...

Mūsų tas nestebina.
Produced for the Llthuaniar. Association in Great Britain

Knygoje "Antrasis Pasauli
nis Karas",kurios ištraukas 
dabar talpina "Daily Telegraph", 
Churchill*is terpki tako rašo;

"Po Lenkijos pasidalinimo 
su Vokieti Ja,sekantis Rusijos 
žygis buvo sudarymas trijų va
dinamų "Tarpusavio pagelbos 
paktų" su Esti ja, Latvija ir 
Lietuva. Tos Baltijos valsty
bės buvo priešbolševikiškiau- 
sios tame Europos rajone. Jos 
visos išsilaisvino iš Sovietų 
valdžios laike 1918-20 metų 
pilietinio karo,ir žiauriu 
būdu,kuriuo paprastai revoliu
cijos yra vedamos tuose rajo
nuose, sukūrė bendruomenę ir 
vyriausybę,kurių svarbiausias 
principas buvo neprietelišku- 
mas komunizmui ir Rusijai.

Ypatingai iš Rygos per pas
kutinį dvidešimt metų liejosi 
smarki priešbolševikinė srovė

-Mama,mūsų naujoji auklė pa
tamsyje mato!
-Niekus kalbi,vaikeli.
-Tikrai,vakar vakare,besėdint 
tamsiame kambaryje,Ji tėtei 
pasakė,Jog Jis nenusiskutęs.

kasdien radijo ir kitais bū
dais į pasauli,. Tačiau jos 
nebuvo susivienijusios su Hi 
tlerine Vokieti ja,išskyrus 
Latviją.

Vokiečiai buvo patenkinti 
galį įstumti Jas į Rusijos 
glėbį.gi Rusijos vyriausybė 
nuo tada griebėsi su neapyka 
ta ir dideliu apetitu savo 

ško- 
tinii

grobio. Žiauri visų pr 
munistinių ir priessc 
elementų likvidacija b 
kdyta žiauriausiais - 
Didelis skaičius žmorJ 
per So metų gyveno le 
savo gimtoje salyje ir 
rė dominuojančią daug" 
gyvento jų, pranyko. Didėja jq 
dalis buvo išvežta į Sibirą, 
kiti nuoėjo net toliau... 
Tas procesas buvo v dinamas 
"Savitarpinės Pagal os Paktu'

dais

’’Je ia- 
fis1

Jūs sakote 10 metų ištvėrus 
vienoje vietoje, tai labai pa
stovus darbininkas esate. Na. 
o kodėl dabar apleidote.
- Matote,man dovanojo bausmę 

ir paleido iš...kalėjimo.

/ / */7ax

by Wardland Liaited, London, S.E. 15.

n iii r lįir ju
AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 

ir Kontinento siuvėjai turi 
didelį pasirinkimą geriausios 
kokybės medžiagų.

RŪBAI PASIUVAMI PAGAL 
pageidaujamą stilių!

Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių laikotarpyje.

MAURICE ,
9,Burton St., 

Nottingham.(telef.Nottingham 
40832.) 
arba!

12,Newland, Lincoln.
(telef.Lincoln 10949) 1

k

Aš, Anužis Antanas, nori u st 
sipažinti ir susirašinėti 
lietuvaite, ne jaunesne 30 
Aš esu 35 mt.amatininkas.

Suinteresuotos prašomos 
rašyti šiuo adresui Y.M.C, 
Hostel Sudeley, WinchcomM

Glos

■ Prašomas atsiliepti "Britas 
ir lietuvio" redakcijon p. Me-' 
*' Barauskas. Yra prisiųstas . 

adresas iš JAV.

4


	1948-06-03-BRITANIJOS-LIETUVIS-0001
	1948-06-03-BRITANIJOS-LIETUVIS-0002
	1948-06-03-BRITANIJOS-LIETUVIS-0003
	1948-06-03-BRITANIJOS-LIETUVIS-0004

