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VAKARU UNIJA. PAVOJUJE

Vakarų Ūnija (Sąjunga) per- 
yvena šiuo metu vieną iš 
nkiausių krizių nuo jos įsi
utimo .Galima butų eiti ir 
liau, ir sakyti,kad Vakarą 
ropos vienybė atsidūrė ant 
arstyklių ir laiko brandos 
zaminus.To priežastis yra 
kietija ir Marshallio Pla- 
s.kurį Amerikos Kongresas 
rį žymiai sumažinti.
Vokietijos reikalu jau 

ris laikas ėjo pasitarimai 
adone tarp D.Britanijos, 
■ancūzi jos, JAV ir Benelux 
Istybių,kurios pasitari- 
tose dalyvavo patariamuoju 
Įsu.Per derybas buvo su
kta daug sunkumų,iš kurių 
rarbiausi Vakarų Vokietijos 
šlitinė valdymo sistema ir 
jhro administravimas. Iš 
ienos pusės Anglija su JAV 
srėjo sudaryti trijų Voki e- 
L jos zonų vyriausybę ir po 
padaryti rinkimus į- par- 

Aentą, tuo duodant pilną 
šlitiną laisvą vokiečiams, 

amerikiečių pusės ypač 
ivo didelis noras kuo grei- 
iau atstatyti Vokietiją 
conominiai, ir dėl tos prie
iti es jie norėjo vokiečiams 
list! kuo daugiau teisių 
ihro administracijoje,kad
i turtinga Vokietijos dalis 
įlėtų kuo daugiau prisidė-
1 prie ūkinio Vokietijos 
ijėgumo.
Prancūzai prieš tai ilgai 

>yrėsi.Jie yra priešingi 
loti Vokietijai pilną po
liau laisvą taip greitai 
• leisti jiems ekonominiai 
istiprėti, ir dėlto jie pa- 
ddavo Ruhro kraštą pavesti 
arptautiniai administraci-
ii ir Ruhro produktus nau- 
iti daugiausia vrisos Euro- 
s ger ovei.Prancūzų poli- 
ka yra,kaip ir anksčiau, 
.ugumas,-jie bijosi naujos 
tprios Vokieti jos.Be Vokie-
ps,Praneūžija yra labai 

sirū inusi pavojum iš Ru
jos, kurios atakai jie ne
to tinkamo apsigynimo pla- 
Vakarų Europoje.Jie neti- 

,kad naujai sudaryta Vaka- 
, Unija būtų užtenkamai pa- 
gi tokiai atakai atremti, 
ancūzija dėlto nori,kad 
V duotų militarinę garan- 
ję Vakarų Europos Unijai 
ieš atakas,ar tai iš at- 
stačiusios Vokietijos,ar 
i iš Rusijos.
Dėl minėtų priežasčių 

rybos buvo sunkios,bet i 
mpromisas buvo pasiektas, 
patiektų pranešimų paaiš- 

jo, kokio turinio yra su
tarimas .Anglai ir ameri- 
ečiai nusileido prancūzams 
litinėje srityje,sutariant 
isti Vokietijoje pirmiau 
tikimus, ir tik žymiai vė
su leidžiant vokiečiams 
iaryti vyriausybę.(Pran- 
aai žinoma būtų pageidavę 
sai neleisti sudaryti vo- 
ečlams vyriausybės,kol ne- 
s gauta iš Amerikos mili- 
rinė garantija).Del Ruhro 
gi pasiektas kompromisas, 
iarant administraciją iš 
erikos,Anglį jos ir Pran- 
zijos.Sios valstybės tu- 
s po du balsus,gi vokie- 
ai ir Benelux šalys turės 
vieną balsą. Sąjunginin-

I pavedė Vokietijos pro- 
ticijų prezidentams paruoš-
Federalinės Vokietijos 
tistituci ją.
Tas susitarimas turės 
ti atskirų valstybių par
identų patvirtintas.čia ir 
kyla didžiausi sunkumai, 
ancūzų parlamentas yra 
bai abejotinam ūpe,ir bi- 
aa.kad jis tą susitarimą
II atmesti,ar priimti 511 
lyga,kad JAV duos viršmi- 
tą garantiją.Apie tą ga- 
atiją Amerikos vyrinusy-
b vyrai jau mėgino išsi
ūti ir žiūrėti,kokį įspū- 
tas sudarys jų visuome- 
e.Tačiau tai yra tik pra- 
a,ir net jeigu ir visuo- 

1S būtų palanki, tokios ga
lt! jos davimas neabejoti- 
L užims nemažai laiko,kol

praeis pro kongresą.Tuo tar
pu Prancūzijoje grupuojasi 
smarki opozicija prieš koa- 
liciną MRP ir socialistų 
vyriausybe.Paradoksiškai,opo
ziciją sudaro DeGaulistai, 
konservatoriai ir komunis
tai, tik dėl skirtingų prie
žasčių.DeGauli štai ir kon
servatoriai tvirtina,kad 
Prancūzija padarė per daug 
nuolaidų Vokietijos atžvil
giu kaip ekonominėje taip 
ir politinėje srityje,duo
dant galimybę Vokietijai 
sustiprėti ir pasidaryti 
pavojingu oponentu Europo
je.Tam atsverti vyriausybė 
nepajėgė išsiderėti iš JAV 
militarinės garantijos prieš 
ataką iš rytų.Komunistai gi 
yra prieš Ruhro ststatymą 
po,kaip jie vadina,Amerikos 
kapitalistų dominacija. Tie 
elementai sudaro stiprią 
opoziciją vyriausybei,kuri 
net tarp savus yra suskilu
si kas liečia pašalpas kata
likų mokykloms,kam prieši
nasi socialistai.Vyriausybė 
sako,kad susitarime del Vo
kietijos jai reikėjo pada
ryti daug nuolaidų,bet kad 
ir kitos vyriausybės padarė 
nuolaidų,be kurių joks susi
tarimas būtų būvąs negalimas, 
Atmetimas to susitarimo pa
statytų visą Vakarų Eurėpos 
solidarumą ir likimą i, pavo
ju*

Marshallio planas irgi
gavo skaudų smogį iŠ Ameri
kos Kongreso.^o to kai jis 
buvo kongreso priimtas buvo 
tikimasi kad daugiau jam 
kliūčių neatsiras,bet iš
ėjo kitaip.Reprezenta ntų 
Rūmų taip vadinamasis Pa
skirstymo Komitetas nutarė 
ateinantiems metams Ameri
kos pagelbą Europai suma
žinti visu ketvirtadaliu,ką 
Reprezentantų Rūmai balsų 
dauguma priėmė!Valstybės 
Sekretorius Marshallis, tos 
pagelbos autorius,rimtai į- 
spėjo Reprezentantus,kad 
pagelbos sumažinimas būtų 
labai žalingas ir suardytų 
visą Europos atstatymo pla
ną.Daug ir iš pačių repre- 
zenta ntų pusės buvo kalbė
ta prieš sumažinimą. Tas ta
čiau nepadėjo.Tas sumažini
mas dabar eina į Senatą, ku
ris tikimasi Marshallio Pla
ną atstatys koks jis buvo 
pirmiau.Jeigu tas įvyktų,ta-

Padėtis Palestinoje

.DEG-

karinink- 
jis buvo 
kankinam- 
policijos 
bute Lon-

Britų diplomatija turė
jo gana svarbios reikšmės 
laimė jimą Palestinos rei
kale.Jos Saugumo Tarybai 
pasiūlyta rezoliucija kvie
čianti kariaujančias puses 
padaryti keturių savaičių 
paliaubas,buvo kaip arabų 
taip ir žydų priimta,Paliau
bų tačiau dar ten iki šiol 
nepadaryta dėl vienos prie
žasties! imigracijos į Pale
stiną suvaržymo. Žydai rei
kalauja, kad imigracija būtų 
per tas keturias paliaubų 
savaites leidžiama, bet jie 
pasižada emigrantų nemobili
zuoti ir neruošti kariškai. 
Arabai gi reikalauja,kad imi
gracija visų jaunų, karui tin
kamų, vyrų būtų sustabdyta. 
Saugumo Tarybos tarpininkas 
Palestinoje grafas Bernado
tte tuo reikalu tarėsi su 
žydais ir arabais,bet kol 
kas negalėjo prieiti prie 
kompromiso. Jis dėl to pra
šė ST,kad ši duotų savo pa
rėdymą imigracijos klausimu. 
Jei bus pasiektas susitari
mas imigracijos reikalu,ta
da grafas Bernadotte savo 
nuožiūra paskelbs datą,kada 
prasidės Palestinoje paliau
bos. Saugumo Tarybos nariai 
siunčia į Palestiną savo 
karinius stebėtojus,kurie

da tie dveji Rūmai turės 
td«tis tarp savęs,ieškodami 
kompromiso.Tas viŠkas vėl 
užims nemažai laiko,tuo tar
pu Europa vargsta be maisto 
rūbų ir kitų pragyvenimui 
reikalingų dalykų, ir nepa
jėgia daryti greito ūkio 
atstatymo be JAV 
pagelbos.Vienas iš 
uoliausių JAV paga
lbos Europai šali
ninkų yra senator. 
Vandenbergas,kuris 
daug prisidėjo pr
ie greito Marsha- 
11'io plano prave 
dimo per Kongresą 

Jis,kaip kores
pondentai praneša 
yra labai supykęs 
už padarytą suma
žinimą ir esąs nu
sistatęs imtis žy
gių,kad tai atitai 
syti

PUL P. TOW£VO /J.TOP/J.Z7
Prieš kiek laiko buvo 

oficialiai paskelbta,kad 
rusų repatriacijos karinin
kas Bremene pulk.Tasajevas 
pareiškus norą pereiti i. 
Britų pusą. Jam 1 ej d Ima s 
buvo duotas, ir jis tuojau 
buvo atvežtas į Londoną.Čia 
jam buvo leįsta pasilikti, 
kaip privačiam asmeniui-po
litiniam pabėgėliui.

Po kiek laiko vėl buvo 
pranešta,kad jis savo nuomo- 
ną pakeitus ir pareiškus no
rą grįžti pas sovietus. Jo 
norą pildant,jis buvo spe
cialiu lėktuvu nugabentas į 
Berlyną ir perduotas sovie
tų

ja

pareigūnams.
Taip atrodo visa istori- 
iš anglų pusės.
Sovietai gi paskelbė sa
vers! ją liečiančią viršvo

minėtą karininką, legal so-

vietus,pulk.Tasajevas buvo 
amerikiečių ir britų vylin
gai pagautas ir priverstas- 
nugabentas į Londoną. Ten 
iš jo buvo reikalaujama pa
sirašyti dokumentą,kad jis 
laisvu noru perėjus į anglų 
pusą. Tą padaryti ‘ •
as nesutiko,dėlto 
mušamas ir kitaip 
as ir laikomas po 
priežiūra viename 
done, 16-23 Bishop Kings Rd. 
E.14, kur britų slapti agen
tai darydavą pasimatymus.To 
namo šeimininkė (landlady) 
buvusi ponia Nigging ir jos 
duktė Betty. Čia britų agen
tai norėją jį įkalbėti kovo
ti prieš sovietus ir tam pa
siekti vąrtoją brutališkas 
priemones. Bet vieną dieną 
vistik pavyko pulk.Tasajevui 
pralįsti pro jį saugančius 
policininkus ir pakliūti į 
Olimpia parodą,kur jis visai 
publikai pradėjus šaukti, 
kad jis esąs sovietų pulki
ninkas, britų-amerikiečių 
prievarta čia atgabentas ir 
kad jis norįs susisiekti su 
sovietų ambasada. Arti esąs 
nolicininkas jam pažadėjus 
pagelbėti,bet vietoj rusų 
ambasados,jis jį nugabenąs 
į policiją,kur jis buvo iš
laikytas nuo gegužės 6 iki 
20 dienos ir tik bijant di
desnio Skandalo,buvo nutar
ta Jį grąžinti sovietams.

pranešinės minėtam 
Palestinos tarpini
nkui, kaip kariauj
ančios pusės užlai
ko paliaubas,ir im
sis tinkamų žygių 
neklaužadoms sudra
usti. Paliaubų me
tas bus vienas iš 
sunkiausių,nes per 
tą laiką reikės su
rasti valdymo for
mą, priimtiną žyda
ms ir arabams,ku
ri įsigaliotų po 
4 savaičių paliau
bų. Priešingu atve
ju, karas Palestino
je vėl prasidėtų.

Ar tas bus 
galima padaryti,vien tik 
ateitis parodys.

Einant iš dabartinės pa
dėties tenka tuo labai abe
joti. Žydai jau yra užsian
gažavę Palestinoje turėti 
savo nepriklausomą valstybę, 
o arabai yra nusistatę ten 
atskiros žydų valstybės jo
kiomis aplinkybėmis neleis
ti .

Kol paliaubų Palestinoje 
nėra,karo veiksmai ten tebe
sitęsia. Jeruzalės miestas 
vis tebėra karo veiksmų plo
te. Katalikų pareigūnai Je
ruzalėje pasiuntė šv.Tėvui 
pranešimą, kuriame kaltina žy
dus už šventųjų vietų neres- 
pektavimę ir jų naikinimą. 
Jie taip pat priduria,kad 
arabai su šventovėmis bei 
pastatais labai korektiškai 
elgiasi ir juos sąžiningai 
saugo.

1941 M.BIRŽELIO 13-14 D 
PIRMAS MASINIS LIETUVIŲ TRĖ
MIMAS į SIBIRĄ, KURIS PALIE
TE APIE 40,000 ŽMONIŲ, BUVO 
TOKS NETIKĖTAS IR SUSREBIAN
TIS, NES VIRŠIJO VJSUS IS ANKS
TO GALIMUS APSKAIČIUOTI OKU
PANTO ELGESIUS SU PAVERGTA 
TAUTA.

TOJI BAISI DIENA,KADA NUO 
NAUJAGIMIO IKI SENIAUSIO SE
NELIO LIETUVIAI BUVO APŠAUKTI 
ŲEPATAISOįtAIS BOLŠEVIZMO PRIE
ŠAIS IR ISSIŲSTI ŽIAURIAUSIU 
BŪDU, T0KIU0,KOKS TĖRA ĮMANO
MAS LAUKINIAM AZIJOS BARBARUI, 

SUNAIKINIMUI IR LETAI MIRČIAI 
į TAIGAS.SUPRATO LIETUVA,KAD 
NE TYLUS IR PASYVUS LAUKIMAS 
KARO GALO.O TIK KOVA TĖRA VIE
NINTELIS KELIAS-,

Taip paskelbė sovietai. 
Britų Užs.r.Minister!ja 

paneigėftai ir pakartojo 
jos ankščiau duotą versiją.

Kaip ten buvo ištikrųjų, 
vargu greit sužinosime,bet 
laikome reikalingu paduoti 
šiuos faktus skaitytojų dė
mesiui! Sovietų duotas ad
resas nėra išgalvotas,toks 
namas yra,tai didelis na
mas, kuriame vienas butas 
nuo 1943 metų yra išnuomo
tas vyriausybei,diplomatin- 
iems reikalams,kaip pareiš
kė to namo sargas. Daug žmo
nių ateidavo ir išeidavo ir 
didelės mašinos ten stovėda
vo naktimis,bet bute niekas 
nuolatos negyveno. Landledy 
Mrs.Uiggnis,gerai išauklėta 
moteris su dukterimi,aplei
do namą prieš keliolika die
nų ir butas dabar yra užra
kintas. Apklaustas durinin
kas prie Olompijos parodos, 
sakosi atsimena,kaip koks 
tai ruski s atbėgo šaukdamas, 
kad jis nori pamatyti, rusų 
ambasadorių. Policija jį nu
sivedė. Scotland Yard’as 
atsisakė duoti komentarus. 
Amerikonas Clem,Bremeno uo
sto direktorius,kuris pagal 
sovietus prisidėjus prie 
pulk.Tasajevo pagrobimo,pa
reiškė, kad jSs galėtų duoti 
visą ir pilną istoriją,kad 
save išteisinti,bet JAV mi
ll tarinė valdžia įsakė jam 
nekalbėti..

Taigi ir lieka neaišku, 
kaip ten buvo su pulk.Tasa- 
jevu...

VISAI SUPRANTAMAS TAUTOS 
VIENINGAS STOJIMAS KOVON PRIEŠ 
PRIEŠĄ, Į941 M.BIRŽELIO 22 D. 
DIDVYRIŠKI SUSIRĖMIMAI SU BOL
ŠEVIKŲ GAUTOMIS .GREITAS APSI
VALYMAS NUO NIEKŠŲ ,—BUVO TI
KRAS IR PILNAS ATSAKYMAS TAU
TOS BUDELIAMS.

BET TAUTAI TAI NEBUVO KAN
ČIŲ GALAS .DIDELIŲ BANDYMŲ VA
LANDOS DAR BUVO PRIEŠ AKIS. 
LAISVES IDĖJA GRAZJAI BUVO Gl- 
NKMA NUO VISŲ PRIEŠŲ, KURIE 
TIK KĘSINOSI į JĄ.MES VISA EI

LE KOVOS METŲ, KRAUJU IR DAR
BU Įrodėme sau ir pasauliui, 
KAD ESAME VERTI LAISVES IR MO
KAME GYVENTI LAISVI.

TAUTAI GOLGOTOS KELIAS DAR 
NEPASIBAIGĖ.KRUVINOJI- KOVA UŽ 
ŠVENČIAUSIAS TEISES VIS TEBE
VERDA, KASDIEN PAIMDAMA ŠIM
TUS JAUNŲ GYVYBIŲ, GINANČIŲ 
GARBŲ IR LAISVĘ TAUTOS.

SU PAGARBA IR SUSIKAUPIMU 
ŠIANDIE PRSHTZNAME TAUTOS AU
KAS IR RAUKINIUS. GILIAI 
ŠIRDYSE IŠGYVENAME SIAUBO 
IR LŪKESČIO VALANDAS, IR 
LAUKIAME RYTO -PRISIKĖLIMO 
TIESOS IR LAISVĖS MUMS IR 
PASAULIUI.

SUNKIAUSIA KOVŲ NAŠTA 
SLEGIA MŪSŲ TĖVYNĘ, MŪSŲ 
BROLIUS IR SESES PARTIZANUS. 
PRASIDĖJĘS 1941 M.BIRŽELIO 
14 D. TAUTOS NAIKINIMAS EI
NA PASIBAISĖTINU TEMPU IR 
TOLIAU.

„SUSIKAUPĘ,BET RYŽTINGAI 
SUSįJNKAŲE KOVOJANČIAI IR 
KENČIANČIAI TĖVYNEI IR SI
BIRO KANKINIAMS - NETOLI TO
JI VALANDA, KADA MIS VISI, 
RANKA RANKON, JTTIS RATIN’ VĖL

ištverkite, broliai: 
KANČIŲ TAURĖ JAU SKLIDINA 
EURQ TAI.AT ZINA TEISINGA 
KERŠTO VALANDA,

IR TIKIME, KAD NE DEJONĖS 
IR NE MALDAVIMAI, BET RYŽ
TAS DABARTIES IR ATEITIES 
VALANDOSE GRĄŽINS LAISVĘ IR 
GARBĘ MŪSŲ TAUTAI,MŪSŲ VISŲ- 
VI3Ų LIETUVIU, KUR JIE BEBŪ
TŲ. BENDROMIS KOVOS PASTANGO
MIS.

GARBĖ TAU, KOVOJANTI TAU
TA,-MŪSŲ LIETUVAI
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Fu 17 T U I dykumų kareiviai, jeigu jie.
jį |\ I H I I I J T I ( 1 pagaliau, butų Palestinos žy-
* 1 1 w ■- J V U dai ar arabai. Kokios rūšies

karas jiems būtų tuomet...
Rašo - St. Kuzminskas Aš manau,kad ne šaltas,ne drun-

K A D A BUS KARAS
gnas.bet kruvinas ir labai 
karštasJ

Iš to mes matome,kad karas
eina toliau be atvangos didž-

"Kada bus kares".. .manau,-• 
šis klausime s šiandien yra 
daugiausia populiarus. Ne tik 
politikas profesionalas,kiek 
eilinis pilietis,prieš prade
damas darbo dieną,kelia susi
rūpinęs ir jungia radijo su 
"gal jau"...

Politikas profesionalas de
dasi daugiau žinąs apie tai ir 
todftl miega ramiau. Bet maty
damas eilinio piliečio susirū
pinimą, jis laiko savo pareiga 
retkarčiais duoti reikalingų 
paaiškinimų,paremiant juos jo 
nuomone "neklaidingais" argum
entais iš savo sosto aukštybių.

Šitokių neklaidingų argumen
tų tarpe pastaruoju laiku plač
iausiai yra vartojamas šis! ka
ro negali būti,nes po dviejų 
pasaulinių karų nėra tokių,ku
rie, jo benorėtų.

Sį argumentą buvo mėginta 
įtikinančiai pavartoti pirmą 
kartą pereitais metais Maskvos 
konferencijai pasibaigus. Tiek 
p.Marshall’is,tiek p.Bevin’as, 
sugrįžę iŠ konferencijos namo, 
kaip susitarę,savo viešuose pa
reiškimuose pakartojo lygiai 
tą patį sakinįirusai karo neno
ri, nes jie per daug yra išvar
ginti paskutiniojo karo.

Koks buvo tikslas tokio su
tartinio dviejų valstybės vy
rų pareiškimo,lieka ir šian
dien nepaaiškėjąs.

Paskutinis,kuris plačiausia 
šia tema yra pasisakęs,buvo gen 
Robertson,vyr.Didž.Brit.kariš- 
kas įgaliotinis Anglų zonoje.

Jis,š.m.balandžio mėn.pasa
kyta kalba,matyti, buvo nusis
tatęs nuraminti eilinio vokie
čio isteriškai įtemptus nervus, 
ir į klausimą ar bus karas,gen. 
Robertson'as atsakė aiškiu "ne" 
Kodėl "ne" jis atsake taipgi 
aiškiai,- "nes jo niekas neno
ri"...

Nesiimu spręsti ar šiuo ar
gumentu vokietis liko įtikin
tas, bet kiek aš juos pažįstu 
(o aš juos pažįstu labai gerai); 
tai jis čia pat uždarė radijo 
aparatą,atsisuko į savo žmoną 
ir pasakė; "Sch..e Mutti.der 
Krieg muss kommen. So kann die 
WeiJ nicht lange leben".

S.m. gegužės pradžioje Ang
lijos Parlamentas buvo atida
ręs debatus,užsienio politikos 
klaus ima i s. Žinoma, sunku buvo 
aplenkti ir taikos bei karo 
klaUsimą. UŽ.R.Min.p.Bevin'ag 
davę labai puikiai diplomatiš
kai formuluotą atsakymą; jeigu 
Anglija galėtų turėti tiesio
ginį kontaktą su rusu tauta, 
tai taika būtų senai įvykdyta, 
bet kadangi visur ir visame 
kame susiduriama su agresyviu 
komuniszmu, tai perspektyvos su
sitarimui labai menkos...

Užtai buv.užs.reik.min. p. 
Eden'as sprendė problemą pap
rastai ir lengvai...-vartoti 
žodį"karas"šiandien yra krimi
nalinis prasižengimas.

P.W.Churchill'is savo memya- 
ruose,aprašydamas 1938 metų CE- 
koslovakijos krizę ir ryšy su 
tuo labai įtemptą politinę pa
dėtį Europoje,mini tokį įdomų 
epizodą.( Prisiminkime,- tuo 
metu ūžs.r.min. buvo p.Eden'as, 
o Min.pirm.p.N.Chemberlain'as)

Vieną vėlyvą vakarą p. Eden 
atsilanko pas Min.Piręiininką. 
Referuoja jam apie padėtį Euro
pos kontinente ir pareiškia sa
vo nuomonę,jog Europa neišven
giamai stovi naujo pasaulinio 
karo išvakarėse. Ponas N.Chem- 
berlainjas labai nustebusiu 
žvilgsniu pažvelgė į savo Užs. 
reik.ministerį ir ramiai tarė; 
"Aš matau tamstos nervai visai 
pairę. Eik tamsta namo,paimk 
pora aspirino tablečių,gulk į 
lovą ir nusiramink..."

P.A.Eden'as atsistatydino.
W.Churchill'is sužinojęs 

apie Eden’o atsistatydinimą,sa
kosi, visą naktį nemiegojęs...

Nepilnai metams praslinkus 
kilo II pasaulinis karas...

Kad ir šiandien mes turime 
pakankamai anų laikų Chember- 
lainų,tat yra aišku. Kiek jų 
mes turime,sunku pasakyti,bet 
nepriklausomai nuo to,kiek jų 
bebūtų,žemės kamuolys rieda sa
vo keliu ir Europos istorija 
savo; ir štai kuriuo keliu,- 
karo keliui

Mano manymu,ar karas bus 
ar ne,tokio klausimo šiandien 
negali būti išviso.Ir štai ko
dėl. Nuo pat 1937 m. nuo pir
mo hitlerinės Vokietijos smū
gio Austri ja i, karas Europoje 
eina ir nebuvo sustojęs, jis 
pakeitė savo pozici jas, taktiką 
ir gal armijas. Tie,kurie kal
ba, kad šiandien karo iš viso 
nėra,tie, kurie išsisukinėdami 
mėgina rūšiuoti karus į šaltus, 
drungnus ir šiltus ar karštus, 
yra arba tokie,kurie nuo Napo
leono laikų karo išviso nėra 
matę,arba tokie,kurie perdaug 
yra nukentėję,per daug yra jo 
nuvarginti ir instiktyviai jo 
baiminasi. Bet ką pasakytų vi- 
,si šitie,kuriai kategorijai 
jie bepriklausytų,jei jie bū
tų gyventojai ar kovotojai Grai 
kijos pasienio kalnuose,jeigu 
jie būtų žaliųjų miškų parti
zanai, jeigu jie būtų Kinijos

iūliais frontais; štai jo svar
bieji atramos punktai; Kinija, 
Kašmiras,Palestina,Graikija, 
be to,irgi didžiausioj valsty
bėj,kurio vardas yra POGRINDŽIO 
KOVA. Visur užangažuotos mili
joninės armijos.milžiniškuose 
plotuose,čia net nėra tautinių 
diferenciacijų,- čia yra tik 
baltas - raudonas! Čia nėra 
kompromisų,čia nėra Tautų S-gos 
tarptautinių komisijų,čia vyks
ta kova herojiška ir mirtinga!

Taigi suprasite,kad tokiai 
padėčiai esant,kaip klaikiai 
skamba žodžiai tų,pirmoj eilej 
politikų iš profesi jos,kurie 
mėgina skirstyti karus į šal
tus’ ir šiltus,arba įtikinėti, 
jog karo nesą ir negalį būti, 
nešėjo niekas nenorįs...

Žinoma,nei vienas europiet
is karo nebenori,už tai jis 
ir laukia ir reikalauja,kad 10 
metų besitęsiąs karas būrų vie
naip ar kitaip baigtas.Reikalau
ja galutino išsprendimo!

•Europietis jau nebegali il
giau pakelti tos padėties,-Eu
ropos pertvarstytos gardais 
su geležinėmis uždangomis,Euro
pos, paskirstytos į atskiras ka
riškas stovyklas,Europos,kurioj 
moralinis ir ekonominis gerbū
vis gyvena savo paskutines die
nas.

Europietis nenori naujo ka
ro, bet jis nori esamo karo grei
to ir galutino galo,-sprendimo. 
Jis to reikalauja krikščionyb
ės idealų ir savos gerovės var
du. Politikams profesionalams 
reikėtų tai pagaliau suprasti, 
juk šiandieniai jų žodžių 
eęuilibristikai visvien mažai 
kas betiki.

Gaisrai pleška...Žmonės de
ga...Vienas gaisrų, pastaruoju 
laiku,pradeda' įsiliepsnoti pa
čioje imperijos sodyboje - Pa
lestinoje. Laimei ar nelaimei, 
bet faktas lieka faktu,- ten 
yra maža vandens,bet daug žiba
lo...Ar pavyks užgęsinti...

1948.vi ,jn

J. K ėdaini s

Alpsta baltos ievės Nemuno pakrantę) 
dygsta juodi kryžiai prieblandosnakty) 
ir sena močiutė .vartuose -narinius, 
laukia,kad sūnelis tėviškėn sugrįš.

K.Bražinskas.

Šiuos poeto žodžius paėmiau už motto,nes žinau,kad jie 
šiandien tinka tau ir man. Ach,nors navasaris daugiau ne
gu įpusėjo ir ievos nužydėjo Nemuno pakrantėj,bet tie juo
di kryžiai prieblandos nakty - dygsta,kaip ir dygę...Jie 
dygsta ant Tavo ir mano brolių - paftizanų krauju palais
tytos žemės...

0 sena močiutė - ar gi nebelaukia,jei ji tebėr gyva že
melėj gimtoj...

Taip,tikrai taip yra,kaip poetas dainuoja. Tą juntu ir 
aš,junti ir Tu.Gyvenom ir vargom veik trejus metus tremtyje, 

po niūriu Vokietijos dangum.Deja,nors neseniai,bet mūsų 
keliai išsiskyrė ; aš dar palikau Vokietijoj,© Tu savo li
kimo laivelį pasukai Anglijos link...

Tuščia vis dėlto paliko čia,Bamberge,be Tavęs.Per daug 
čia buvo susigyventa bendro vargo aplinkumoj,daug atodū
sių iš čia nusiųsta brangios Tėvynės kryptimi ir daug jau
kių,nors kartu ir labai sunkių,dienų praleista kartu...

Kai keliauju aš ir dabar Kunigundendamm gatve, instikty
viai mano žvilgsnis nukrypsta į to buto langą,kur Tu gy
venai .Užsimirštu ir pagalvoju; "0 gal gi sutiksiu Tavo, 
Juozai,žvilgsnį aš tame lange..."

Tu parašei man laišką iš ten.Ilgę laišką parašei ir 
išsamų.Nesidžiaugi perdaug nauju gyvenimu,nauja aplinkama.

Prisipažįstu,kitos išeities nebebuvo! arba 
pasikarti arba į tarybų tėvynę grįžti. Jau buvau 
net tą antrą pasirinkęs,tik vakar efidevitas atė
jo. Nutariau dar palaukti. Taigi dūšios iš kūno 
dar nespausiu.o kad nemanytumėt.kad koks fermazo- 
nas ar antikristas,papasakosiu kaip buvo reikalai 
susisukę.

Pradžioje patekome tarp kūjo ir priekalo. 
Reiškia tarp rojaus ir naujosios Europos kūrėjų. 
Staga atsirado trečia galimybė - demokratai. Pas 
juos ir nučiuožėm. 0 kampanija mūsų gera. Viso aš- 
tuoni žmonės. Reiškia; aš,brolis Teofilius,brolis 
Anicetas,sužieduotinė Leokadija,sesuo Tintalita, 
sesuo Domicėlė ir dėdė su dėdiene. Taigi linksma 
buvo ir konservų užteko ir silkių pasigaudavome. 

Vėliau,kai mus pradėjo kukuruzine duona marin
ti — nebeatlaikiau. Nutarėm gelbėtis ir sprukti, 
kur lašiniai auga, o kadangi visi išradingi žmon
ės buvom, taip ir išlakstėm po svietą;Teofilius į 
Kanadą malkų kapoti,Anicetas į Australiją avių 
kirpti,Domicėlė į Amerika pas pamotę turtingai iš
tekėti, dėdė ir dėdienė į Braziliją pupelių kavos 
auginti,sužadėtinė į Boliviją man efldevltų atsių
sti, sesuo Tintalita Vokietijoj liko prie Raudono 
Kryžiaus drabužių pakuoti,o aš į Angliją jos ūkį 
atstatyti.

Pradžioje,galina sakyti,buvo visai gerai. 
Patekau prie šokančio L.S.B. skyriaus. Šokiai kas
dien.Net batai nuplyšo ir džiova prisikabino. Bet 
nuotaika auksinė ir laiškai malonūs.

Štai sesuo Tintalita iš Vokietijos rašo! 
"Tarnyba patenkinta, pelno yra; kukuruzinę duoną

Tarp jo eilučių - aš išskaitau ir pasimizmo gaidelę.Nesis
tebi u, mielas Juozai.Aš ir iš anksto žinojau,kad niekas ne
laukia ten Tavęs išskėstom rankom ir Tu ten nerasi savo 
Tėviškėj augusių girių,paslaptingai čiurlenusių upių ir 
uoelių ar plasdančio vyturėlio virš lygiųjų arimų.Zino- 
jait tai ir Tu pats...

Vykdamas į tą kraštą,juk padarei dar vieną ir gana di
delį žingsnį tolyn nuo Tėvynės,o,tuo pačiu,įal ir Tėvynės 
ilgesys, ir slegianti nuostalgija praporcingai dar padidėjo.

Bet...kas gi man tenka į tai parašyti Tau.Vis dėlto - 
vieną noriu Tau patarti - nenusimink!Juk viena ir vienin
telė gyvenimo aksioma šiandieną mes turime ir ją privalo
me įšlaikyti,kad; "Tas gyvenimo kovą laimi,kas nepalūžta"..

Šiuo metu mūsų tauta išstatyta dideliam bandymui.Jei 
bent kiek palinksime prie žemės,jei nulenksime galvas že- 
myn--priešas laimės.Jis to tik it telaukia.

Kaip ligi šiol buvome ryžtingi,būkime tokiais ir toliau, 
Nežiūrint kur mus audros nublokštų-visur eikime galvas iš
kėlę ir akinkime kelią į Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvą!

Sunku, vargas spaudžia,bet ką padarysi.Mes prisimėntae 
tokią sunkią pareigą ir turime ją ištesėti ligi galo.

Mūsų tikslas,kaip ligi šiol,taip ir toliau,klabenti 
pasaulio teisingumo duris ir šaukti - urbi et orbi - 
apie mums padarytą kruviną žalą,atimant iš mūsų Tėvynę 
ir mus pačius išblaškant po nlatųjį-nasaulį...

Jei kas pasakytų,kad jėgos baigia išsekti,kad oer il
gai mes laikomi audr-ngoj pasaulio kryžkelėj,tam norėčiau 
pakartoti kažkur skaitytą ir girdėtą nostalgikos dainelės 
posmą; "Lietuvi,ar tau negaila..."Tai dainelės posmas,su
kurtas okupacijų metu.

Čia ir dar kartą norėtųsi kartotinai klausti.Žinoma, 
klausti visų,o kartu ir paties savęs;

-Lietuvi,mielas broli ir sesut.ar tau negaila tavo 
brolių išvežtų.Juk tu gi dar nepamiršai Tėvynės žaliuojaa- 
ž’ių laukų ir bakūžės samanotos, kurio je gimei .Ten,kur Ne
munas banguoja,kur Šventoji ir Neris subtyliai čiurlena, 
ten likosi gi tavo senutė motina,likosi broliai ir sese
rys ar išvargęs nuo sunkių darbų tavo tėtušėlis...

Neabejoju,kad dar ir šiandien dar Tu gerai prisimeni 
tuos linksmuosius subatvakarius, kada kaimų jaunuoliai, 
persikorę per pečius armonikų,traukdavo į gretimus kai
mus vakaruoti... Visa Lietuva tuomet skambėdavo -"Kas 
subatos vakarėlį"...

0 jeigu krepsimės ir į sesutę Iietuvaitę,kurių taipo
gi nemaža yra Didž.Britanijos žemėj - ir jai bene reiks 
priminti;

-Sesut.tu ten išravėjai ir išpuošei gėlių darželį, 
pasidabinai rūtų šakele ir, skardžiu,toli po apylinkę 
nuskambančiu balseliu,uždainuodavai!"Kaip gi gražus 
gražus rūtelių darželis"...

Šiandieną to viso nebėra.Nebeskamba po kaimus Birutės 
daina,nes ir lietuvių ten maža bėra.Jie miršta kankinių 
mirtimi Archangelsko,Murmansko,Sibiro ar Kazakstano dy
kumose... Piemens išdraskė mūsų lizdelį,vanags išgaudė 
mažus vaikelius...

Ir dar vienas priminimas mūsiškiams.Tai žodžiai,kaž
kur skaityti ir įsidėmėti.Mano išmanymu,tai vaistas pa
kelti galvas aukštyn;

-Sesut ir broli,priglauskite tik ausis prie žemės.Jūs, 
kad ir toli nuo Tėvynės būdami,išgirsite kaip pavergtoj 
Tėvynėj žemė dejuoja ir graudžiai rauda Jūsų senos moti-: 
nos. Jūs pajusite,kad Tėviškės laukai alsuoja tauriųjų 
sūnų ir dukterų krauju. Jūs tada suprasite XX-to šimt
mečio didvyrio partizano,mištančio kančiose, ištartus 
paskutinius žodžius;"Tėvynė,dėl Tavo laisvės aš mirštu!"

Ir kam aš tai rašau,kam primenu.Gal tik tam,kad tie 
priminimai pakeltų Tavo ryžtinęumą,uždegtų noru vargti, 
gyventi ir siekti to,kas mums šiuo metu yra kilniausia- 
Tėvynės laisvės.

Atrodo,kad teisybė kasdien vis bunda,jos blakstienos 
atsimerkia.Tikėkime,ji dar tars savo žodį ir tuomet - 
visais keliais ir keleliais - visi trauskime iš visų 
pasaulio kampų į savo gimtąją,krauju ir ašaromis ap
laistytą žemę.

Tuo aš ir baigsiu,nors žinau,kad nors daug parašiau, 
bet kartu ir maža.

Pranys Alšėnas.

valgau tik dėl reklamos,kad žmonės nepagalvotų, kad 
aš hm...hm...

Antras laiškas iš Domicėlės; " už milijonie
riaus sunku ištekėti,neima biaurybė. Užtat pati no
riu praturtėti. Gavau tris tarnybas,viso 13 valan
dų į parą,100 dolerių į savaitę. Lieka dar penkios 
valandos. Gal irgi gausiu tarnybą. Parašyk Tintali- 
tai.kad ką iš drabužių atsiųstų,tik,žinoma,netrantų.

Trečią laišką iš Australijos iš Aniceto! 
"Rojus! Aplink papuasai. Liuksusas! Grindų plauti 
nereikia,lango irgi valyti netenka - gyvename pala
pinėje. Taupymo galimybės labai geros! be muilo ir 
skutimosi apsieinam. Marškinių irgi nenešiojam.. 
( greičiausiai atsiųsk miltelius nuo parazitų) Lai
mė ir džiaugsmas. Prie pirmos progos grįšiu į Vo
kietiją. Parašyk Tintalitai,kad gerus triusikus 
atsiųstų."

Ketvirtas iš Kanados! "Brolyti,linksminuo
si ir dainuoju! Sviestą tepu ant lašinių ir tai ne
sinori. Silkė liko keiksmažodis. Aplink žmonė s 
tikri aristokratai; va,du kanadiečiai susimušė,tai 
šnanso bonkomis sau galvas praskėlė.Meškos vaikšto 
su tokiais kumpiais,kad sprogtumėt iš godumo,© mes 
nieko.net nečiupinėjam.Laimė,tikra laimė. Atšalau 
kojų pirštus,šlubuoju. Tegul Tintalita atsiunčia 
vilnonių gerų kojinių."

Taigi pradžia tartum gera,bet nuo dabar to
kia velniava pradėjo lįsti,tik klausykit. Ateinu 
po darbo,© čia siuntinys iš Brazilijos. Siuntiny 
kepurė ir laiškelis! " Dėdei ir dėdienei neblogai 
klojasi.Dėdienei vakar kobra įkirto. Neatgaivinom. 
Palaidojom. Siunčiama kepurė yra jūsų dėdės - atmi
nimui. Smauglys jį be kepurės prarijo. Nepalaido- 
jom. Nežinom kur kūnas. "

An vat,amžiną atilsį aklbu.o kepurė patys 
žinot - silpna,dar dipietiška. Apsiverkiau. Tik 
telegrama iš Kanados. Rašo Teofiliaus draugas! 
"Viskas tvarkoje. Neturėk rūpesčių.Teofilių vakar

laimingai užkasėm. Medis priplojo. Siunčiam pali
kimą! plūkią ir kirvį."

Pradėjau iš naujo amžiną atilsį. Ir apeti
tas blogas ir saulės nematau. Tik vėl siuntinys ir 
laiškelis iš Australijos! "Mums gerai klojasi, pui
kūs metai; maža avių,išstipo. Tavo brolį Anicetą 
papuasai išsikepė. Blauzdikaulį išgelbėjom,siun
čiam. Krikščioniškai palaidok."

Po tos žinios,patys supranta*.pasaulis pri
temo ir nelinksmina tik ką gautas Tintalitos siun
tinys. 0 Čia sąskaita iš Amerikos nuo pamptės i 
" Mielas Kvietkeli,atsiųsk man šimtą svarų išlai
doms padengti. Tavo brangioji sesutė amžinai už
migo. Neišlaikė ketvirtos tarnybos’. Paprašyk Tin
talitos,gal ką iš drabužėlių man atsiųstų"

Kągi,gyventi reikia. Dar laikausi! valgau 
ir barzdą skutu. Tik atkeliauja kvepiantis laišku
tis nuo sužieduotinės iš Bolivijos;

" Gerai uždirbu. Tau efidevitą tuoj išsiųsiu. 
Tik oras čia savotiškas! visi dantukai man išby
rėjo ir galvutė nupliko.be to ją pradedu lengvai 
kratyti. Pasiilgusi laukiu."

Po tos žinios ir praustis pamiršau ir pas
aulis pritemo ir iš viso širdis pradėjo alpti nuo 
kiekvieno laiško ar telegramos. Tik vėl žinia iš 
Vokietijoe! "Jūsų sesuo Tintalita kukuruzine duo
na užspringo. Neatgaivinom". Po to ir maldų nekal
bėjau, bet nuėjau virvės ieškoti, tegu šuva dūšia. 
Belandžiojant man po krautuves susitinku pažįsta
mą iš Lietuvos. Mūsų gatvėje gyvenantis rusas. 
Pasisveikinam. Kaip čia ir kas. Pasirodo atvažia
vęs rojun verbuoti. Prašo,nori su manim pakalbėti. 
Sutikau. Na ir pradėjo raginti į tėvynę. Taip gra
žiai nupasakojo.net apsiverkiau; ir rojus ir lai
svė ir prabanga ir saulė ir visi kiti septyni dž- 
ia ugsma i.

"Taip tai taip,-sakau-tik bėda išeis su uošvia
is, žmoną pamečiau Vokietijoje...Tuoj kibs į akis, 
kur ją dėjau”. "Et,-numojo ranką Ivanas Ivanovič-
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kasdien.Net
nieko.net
nupliko.be
nupasakojo.net
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PIRMASIS LITERATŪROS VAKARAS

BRADFORD’AS. Gegužės 29 d. Lie
tuvių S-gos Bradfordo skyriaus 
valdybos ir liet.darbininkų in- 
ciatyva buvo surengtas pirmasis 
literatūros vakaras, į kurį at
silankė apsčiai apylinkės lie
tuvių.

Vakarą atidarė J.Kuzmickas 
trumpa kalba irvpažymėjo,jog 
tauta,kuri ir varge kuria,ne
miršta. Po to ištrauką iš sa
vo užrašų "Klajojau aš po že
mę" skaitė žurnalistas Z.Geru- 
laitis-Veliuoniškis. Tai buvo 
tremtinių tautos refleksijos, 
klajonių įspūdžiai. Eilėrašč
ius anie pavasarį,keleivius 
ir gegužį skaitė žinoma vietos 
la i kra šči • -f

puolenytė. Novelę "Myriam",ku
rios siužetas paimtas iš senų
jų Izraelio laikų, skaitė Jonas 
Gailius. Aktualų ir įdomų fel
jetoną iš tremtinių gyvenimo 
davė R.Spalis. Pagaliau rnaes- 
triškai įdomią ir nsichologiš- 
kai paremtą ištrauką iš rašo
mos apysakos perskaitė F.Neve
rs vičius .

Rašytojams valdybos vardu 
padėkojo p.Jakubka.

Po programos buvo pasitar
ta apie aktualiuosius reikalus. 
Nutarta pradėti organizuotis 
į Liet.Tremtinių Rašytojų dr- 
-ją, savo rašiniais palaikyti 
vietinę lietuvių spaudą,ir at
eityje šen ir ten surengti li
teratūros vakarus.

TADCASTER’IS
Baigia prabėgti pirmieji 

mūsų gyvenimo ir darbo metai 
mažai kam žinomoje Anglijos 
vietovėje-Tadcaster* yje.

Tai senas.Romėnų įkurtas

JA Valstybių ambasadorius 
Paryžiuje p.Jefferson Caffery, 
kalbėdamas savo ambasados na
riams, paaiškino taip įvairiai 
komnetuo jamą ambasadoriaus Mas
kvoje p.Bedell Smith pareiški
mą. Buvo tai įspėjimas-pasakėr 

• ne kvietimas į dvišalius pa
sitarimus.

Šitas paaiškinimas buvo la
bai reikalinga s,nes visas rei
kalas Paryžiuje sudarė klaidin
gą vaizdą ir buvo laukiama grei
to amerikiečių sovietų santykių 
pagerėjimo. Juk taip galvojo 
net toks politikas,kaip Leonas 
Bliumas,o "Ee Monde", pusiau ofi
cialus Prancūzijos užsienio r. 
ministerijos organas, padarė 
kai kurių priekaištų min.Bevi- 
nui.kad jis pa skutinėje savo 
kalboje, pasakytoj e Scarborough 
Darbo partijos suvažiavime,už- 
taė perdaug antisovietiną pozi
ciją.

PROPAGANDINIS MANEVRAS

paaiškinimą dar labiau paryš
kino šis "New York Herald Tri
bune" komentaras 1
- Yra būtinas reikalas bent 

sužinoti,ar sovietų strategai 
nėra linkę reviduoti savo už
sienio politiką,remdamiesi si
tuacija, kurią skaito pasikeitu
sia. Kitaip tariant,ligšiolinė 
politika buvo paremta anksty- 
besne sovietų persvara. Pozi
cijos, ta čia u, pasikeitė! vaka
rai vėl sustiprėjo.Išvadoje...

Tuo tarpu,nors Kremlius no
ri taikos,tačiau nori ją pasie
kti tokiomis sąlygomis,kokių 
pats nori. 0 tai nesudaro bet 
kokių pasitarimų bazės.

SOVIETŲ PLANAI

v

Pastaruoju metu pagyvėjusią 
Maskvos spaudos ir radijo vei
klą Londono "Times" įvertino 
tokiais Talleryando žodžiais!
- Kalbu politiniame susirinki

me ne dėl to,kad turėčiau vil
tį ką nors įtikinti,bet dėl to, 
Jog noriu,kad mano pažiūros bū- 
Įų žinomos pasauliui...
' Daugis mano,jog ši pagyvėju
si sovietų diplomatijos veikla 
yisų pirma yra propagandinio 
charakterio ir jog pagrindinis 
^.Molotovo tikslas buvo insce
nizuoti, kad nemalonus amerikie
čių įspėjimas reiškė malonų 
kvietimą...išgerti pupelių ka
vos...Tačiau p.Kolotobas pasie
kė ir antrąjį tikslą! jis turė
jo gerą progą pademonstruoti 
Sovietų Sąjungos taikius norus 
ir ant amerikiečių pečių per
kelti tariamą (caltę už nereali
zuojamą taiką.Salia to galima 
buvo pastebėti norą padalinti 
Europą į įtakos sritis. Ligi 
Šiol, tačiau, tas mėginimas ne
pavyko.

JAV ambasadoriaus ’’anyžiuje

Ligšiolinių įvykių eiga,at
rodo, patvirtina amerikiečių te- 

Maskva eina į priekį tol 
kol nesulaukia stipraus pasipr
iešinimo. Kiekvienu betgi atve
ju buvęs Valstybės pasekretor- 
ius p.Sumner Welles pastebi,kad 
jo nuomone,artimiausiu laiku 
reikia laukti naujų sovietų pa
sistūmėjimų "visose Europos da
lyse,Azijoje ir Artimuose Rytuo 
se,taipgi abiejose Amerikose".■ 
Betarpiškas Kremliaus tikslas- 
tvirtina jis-Juodąją jūrą pa
versti vidiniu sovietų ežeru. 
Kai kurių netikėtumų jis lau
kia rudenį,tiksliau,-rugsėjo 
mėn.,kol Marshall’io planas 
nespėjo padaryti laukiamos pa
žangos ir kol JAV dar nebus su- 
spėjusios atsiginkluoti.
- Yra gauti dokumentą i,kurie 

rodo,kad egzistuoja konkretūs 
rusų planai,siekią okupuoti 
svarbiausius vakarų miestus, 
ypatingai Skandinavijoje,Pran
cūzijoje ir Italijoje.

Sovietų propaganda siekia, 
kad ko toliausiai būtų atidė
ti planai,svarbūs JAV saugumui. 
Iš čia sekantis p.Welles įspė
jimas!

- Bet kokie iš mūsų pusės mė
ginimai tartis,siekiant bendro 
susi tarimo,kol Politbiuras su
žinos, kad amerikiečių apsigin-

miestas,kuris šiandien,deja, 
neturi kuo pasididžiuoti,gal 
būt tik garsiais visoje Angli
joje alaus bravorais ir gražio- 
mi s a pylinkėmi s,primena nč i omi s 
žaliuojančias Lietuvos lygumas.

Beveik pačiame miesto cent
re įsikūręs žemės ūkio darbi
ninkų hostelis-tai dabartinė 
lietuvių gyvenamoji vieta.

Pirmomis dienomis čia atvy
kus, vaizdas hostelyje atrodė 
ląbai nejaukus! viskas apleis
ta, kur nepažvelgsi-šiukšlių 
krūvos,o patys barakai ligi 
langų dilgelėmis apaugę. Bet 
šiandien čia viskas pasikeitė. 
Darbščių lietuviškų rankų dė
ka išnyko risi šiukšlynai,din- 
fo piktžolių krūmai,visur vie

na tau ja tvarka ir švara. Ai
kštėse bei aikštelėse žydi gė
lės,mirga įvairiaspalviai lie
tuviški ornamentai, tautiniai 
ženklai ir kitoki papuošalai. 
Visa tai stebina atsilankan
čius hostelin anglus,kurie šį 
hostelį stato pavyzdžiu net 
kitiems panašios rūšies bendra- 
bučiams.

Pačių vyrų pastangomis vie
name barake įrengta ja ūki ko
plytėlė, gražiai išpuoštas alto
rius, gi vietos katalikų klebo
nas padovanojo du naikius pa
veikslus beį kitus bažnytinius 
reikmenis. Čia,palaikant seną 
lietuvišką tradiciją,vykdomos 
gegužinės pamaldos. Visą gegu
žės mėnesį, kiekvieną vakarą po 
dienos darbų susirinkę vyrai 
meldžiasi į Dievo Motiną. į Tą, 
kuri iš Aušros Vartų ilgus am
žius globojo Lietuvą,kad Ji mus 
užtartų,grąžintų pasauliui po 
kojų pamintą teisingumą ir par
vestų į tą krauju ir prakaitu 
aplaistytą laisvos Tėvynės že
mę.

Be to,gana glaudūs ir nuoš
irdūs ryšiai palaikomi ir su 
vietos anglų katalikų bendruo
mene, kuri čia yra negausi ir 
kuriai lietuviai katalikai su
teikia didelės moralinės ir 
materialinės paramos. Nei vie
nas pamaldos,nei vienos dides
nės bažnytinės iškilmės neaps- 
eina be lietuvių dalyvavimo. 
Gal būt dėlto vietos katalikų 
visuomenė geriausiai supranta 
mūsų padėtį ir mus visuomet 
užjaučia. Jie tikrai liks nuo
širdžiais lietuvių ir Lietuvos 
draugais.

Taigi,Tadcaster’io lietuvių 
kolonija baigia pirmuosius gy
venimo metus Anglijoje ir žen
gia ateitin su tvirta viltimi 
neužilgo sulaukti laisvės ryto.

J’.R-ius.

IŠ SLEAFORD’0 STOV. GYVENIMO

Šioje jaunų vyrų stovykloje, 
tremties gyvenimo ratai sukasi 
be atodairos pirmyn. Ir vis kas 
kart įnešama kas nors naujo į 
mūsų gyvenimą. Gyvenimas su 
geromis,mažiau su blogomis ypa-

klavimas baigtas,būtų fatališ
ka klaida. Sovietų vyriausybė 
pradės tos rūšies pasitarimus, 
galinčius pasiekti galutinio 
susitarimo,kai įsitikins,jog 
Vakarų jėga ir ištvermingumas 
lyginasi su jų pačių. Dabar 
pasitarimai pasibaigtų arba 
laikinu kompromisu-nuglostymu, 
arba negalia,kuri pasitarnautų 
Maskvai pretekstu eiti toliau 
į priekį.

S«f*J*54**5*J*5

Sv.Augustinas pasakė! "Die
vas tapo žmogumi,kad žmogus 
taptų Dievu",nes tik tokį at
saką surado,svarstydamas Kris
taus įsikūnijimo paslaptį.

Patapąs žmogumi,Dievas vis
am laikui pašventė visus mūsų 
darbus,reikalus,sumanymus,tai
gi - visą žmogišką veiklą,kuri 
apsireiškia kultūra.

Pašventąs visą žmogiškąjį 
veikimą,Dievas tartum pabrėžė, 
kad taip,kaip malda,- visi dar
bai, kaip ir pats žmogiškasis 
gyvenimas,orientuotus! į Tą, 
kurio yra dangus ir žemė. 
Tačiau pačių žmonių kaltė jų 
darbai ir ne kartą pats gyve
nimas nusikreipia prieš Dievą, 
kad šiandien,kaip tvirtina kar
dinolas Suhard.net šventumas 
ir antgamtė yra bejėgiai,nes 
nėra šių dienų civilizacijoje 
atramos ir pagrindo malonei; 
pati gi civilizacija tolo nuo 
Dievo ir nustojo buvusi "žmogi
ška". Jau pats laikas,kad civi
lizacija vėl atgimtų-taptų ir 
žmoniška,ir dieviška; kad kiek
vienas katalikas, eidamas savo 
kasdienes pareigas-dirbdamas 
ūkyje,tekstilėje,kasdamas ang
lis, rašydamas,mokydamasis-tęs- 
tų mistinio Kristaus Kūno ant
gamtinę veiklą. Tam tikslui 
Bažnyčia pirmą kartą po kelio
likos šimtmečių įjungia į savo 
apaštališką darbą pasauliečius 
su
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Tautinis Delegatas kan.F.Kapo
čius kreipėsi į visus lietuvius!
- Šiandieninė Lietuva,kaip anas 

senasis Babilone nelaisvėn iš
vestasis Izraelis,yra pilna 
Viešpaties šauksmo ir mal dos. 
Argi mūsiškė tremtinių bendruo
menė galėtų išsiskirti iš viso 
krašto religinės dvasios. Argi 
ji neturėtų virsti Dievo mies
tu, kuriame Aukščiausiasis įsi
rengtų savo buveinę..Atnauji
nimo Kristuje laukia ne tik vi
sas pasaulis,bet ir mes patys 
su savo šeimomis ir mokyklomis, 
su savo organizacijomis ir įs
taigomis, su savo planais ir su
manymais.

Sunkus ir kietas kasdienis 
darbas.Rodos,jokios prasmės ne
randa tremtinys fabrikų ūžime, 
kūjų taukšėjime,motorų burzgi
me.Rodos, viskas tik dėl duonos, 
tik dėl pragyveniiįo.

0 tačiau Dievo vardu dar kar
tą "išmeskime savo tinklus val- 
ksmui"-pamėginkime paversti pil
ką kasdienybę malda ir atgaila 
už Lietuvą. Kaip lūpos šnibžda 
bažnyčioje permaldavimo maldą, 
taip rankos fabrike ar Laukuo
se tekuria didelę prašymo mal
dą. Gal tada istorija pasakys 
Evengelijos žodžius!
-...jie užgriebė didelę žuvų 

daugybę,taip kad jų tinklas 
ėmė trūkti (Luko 5,6);
-...jie išnaudojo kietus trem

ties laikus,ir savo gyvenimą 
pavertė auka už Tėvynęjų pasaulietine veikla.

Kalbėdamas špie šią akciją,

tybėmis lekia Žaibo greitumu. 
Gerąsias ypatybes iškeliame ir 
pasigiriame spaudoje,o apie 
blogąsias,jas paneigdami,nuty
lime.

Mūsų stovyklos stalo teniso 
komanda,kuriai vadovauja sto
vyklos komendantas anglas,ge
gužės 26 d. buvo iškviesta an
glų Crawel R.A.F. komandos ir 
sulošė 814 lietuvių naudai. 
Crawel R.A.F. komanda sekančią 
savaitę žada apsilankyti pas 
mus revanšui.

Nuo gegužės 27 d. mūsų vyr
ams pageidaujant,Welfer oficer, 
stovykloje suorganizavo moder
niųjų šokių kursus,juos lanko 
virš 50 stovyklos gyventojų. 
Daugelis iš mūsų esame Lietu
voje buvę ūkininkų sūnūs ir 
tas mums buvo ne tik nepriei
nama,bet ir nereikalinga.Dabar, 
patekę į vakarų valstybes, su
siduriame su reikalu išmokti 
to,ko nemokėj ome.

Šab.

GAL IR MES PAGYVĖSIME. *.
Kilvington'as. Tarp žalių pie
vų ir sriaunų upelių,gipso ka
syki© j e, radome sau pragyvenimą 
12 lietuvių. Nors gyvenimo są
lygos ir nėra lengvos,tačiau 
tikimės nugalėti visas pasitai
kančias kliūtis.

įsteigėme DBLS skyrių ir 
bandėme krutėti,bet,deja,mūsų 
mažai ir silpnos jėgos,teko

laukimoKada pasibaigs 
dienos bado stovyklose 
kol mes pateksime pas 
dirbančiuosius tėvus..

prašytis talkininkavimo ir ben
dradarbiavimu su Nottingham 
lietuviais. Šie mielai sutiko 
padėti mums,tad tikime,kad ben
dromis jėgomis išjudėsime iš 
apsnūdimo.

Visas sunkumas tame,kad gy
vename labai nuošaliai ir susi
siekimas su didesniais miest
ais sunkokas,bet geri norai 
ir pasiryžimas viską nugalės.

J.Asta.

ius,- senai uošvės nebėr,nukapstėm, po to ir uošvį 
palaidojom". "0,-tariau nustebęs,- bet švogeris 
Jonas liko”. "Būk ramus, - atšovė Ivanas,-pakorėm’.’ 
"Na,o senutė kur". "Ji kaip dvarininkė dingo be 
žinios” "Omano pusbrolis agronomas". "Tas sėdi". 
rO mano žmonos kūmas teisėjas". "Tas pats pasipio 
vė", "0 sesuo". "į sąrašus pateko Kazakstanan, kol 
'atvažiuosi jos nebebus'.'

"Žiūrėk,Dievo galybė,- tariau nustebęs, - 
bet yra nemažai žmonių, kurie mane pažįsta ir šau
ks buržujus atvažiavo,pats supranti bus labai ne
smagu". "0 kas tave pažįsta,- smalsumu sužaibavo 
Ivsnovičiaus akys. "0 mano namo kiemsargis Arnup- 
las", "Kiemsargio nėra, jis banditauja miške prieš 
raudonarmiečius”. "Bet batsiuvys Pinkis" "Likvi
duotas seniausiai,atsisakė į artėlę eiti’.' "Dar 
kirpėjas Murkutis'.' "Tas beskusdamas vienam komso- 
Holcųi įpiovė barzdon.po tardymo neatsigavo'.'

"Žiūrėk tu man, - tariau visvlabia u stebėdamasis- 
c gi skalbėja Antanienė'.' "A! Šita; už sabotažą 
penkiolika metų į cypę..Parazitą įdėjo vienam po- 
įitrukui į marškinius". "Na,-sakau,-skubat pagal 
įlaną, tai ir mane greit.."

"Žinoma..tfu! Ką aš sakau,- sumišo Ivanovičius- 
pas mus laisvė ir užtikrinta senatvė,Tik važiuok".

Kol jis kalbėjo,mane mintys slėgė. Dūšios 
gaila pražudyti,o jei grįšiu,be nuodėmės ją le
ipaus iš kūno. Taigi beveik pažadėjau.

0 čia atėjo efidevitas. Dabar jau laukiu, 
kas anglų žemėje mane ištiks.

St. Knlupal>o*iSaakStuko cieras (Molėtų apylinkėse)

jSeOrtcs
LONDONO "TAURAS" - NORTHAMPTONO

mas tikslų mėtymą,rezulta
tu £4123 (28112).

Seimininkai sukovojo at
kakliai,- ypač I-mo kėlinio 
antroje pusėje. Gi "Tauro" 
ekipoje aiškiai matėsi sto
ka treniruočių ir susižai- 
dimo ( klubas dar vis ne
turi savo aikštės).

Komandose žaidė ir taš
kų pelnė! "Taurui"- Razmi
nas 22, Šeškevičius 2, Dū
da 2, Adomavičius 16, Buš- 
manas 2, ir Stonys 0.
Northamptonui,- Karnilavi- 
čius 12, Pūro (estas) 5, 
Bukantas 6,Rudilis 0, Bi- 
rėta O.Bilkis 0.

Gerai teisėjavo Firi- 
nauskas ir Vaičaitis.

"Tauras" jau turi krep
šinio, tinklinio ir stalo 
teniso ekipas. Numatoma 
rungtis su lietuvių ir 
anglų sportininkais.

Londono ir apylinkės 
lietuviai,krepšinio ir 
kitais sporto reikalais 
kreipiasi pas P.Adomavičių, 
O.W.A.E.C. Hostel Satwell, 
Nr.Henley on Thames,Oxon.
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šeimų nariai 
vyrų ir 
moterys.

moterys ir 
šeimos.
vyrai.

moteris.

PAMALDOS LIETUVIAMS
Birželio 19 d. rytą LOUTON.St.

ington), St. Cath-

RINKTINĖ 44123

Besitveriąs Londono lietuvių spor
to klubas "Tauras",birželio 6 d. buvo 
nuvykęs į Northamptoną,kur sužaidė 
draugiškas krepšinio rungtynes su vie
tos žemės ūkio darbininkų stovyklos 
krepšinio rinktine.

Rungtynes nesunkiai laimėjo "Tau
ras" , vesdamas greitą žaidimą ir turėda Mūsų mažieji Wentorfo per

einamoje stov.laukia transp.

Mary’s (Nr.'.’J&rri. ..________
arine of Siena bažnyčioje,apy
linkės stovyklų ir privačiai 
gyvenantiems lietuviams išpa
žintis ir pamaldos.

Birželio 20 d. 10,3o vai.
Manchester'yje,sisters of No- 
ti-e Dame bažnyčioje (Bignor 
St.Cheethamhi11,Mahch.8),a py- 
linkės lietuviams šv.Nišios.

Kviečiami dalyvauti visi 
lietuviai katalikai.

KEIGHLEY. Rengiasi priimti 
Moterystės Sakramentą lietuv
iai; Goldbergas Vaclovas ir Li- 
nertaitė Salomėja, ir iš 
OLDHAM - Tuknelis Vincas ir 
Gerdvilaitė Paulina; Raraonis 
Peliksas ir Seferytė Aldona.
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>MASKVA.-Du Sovietų moksli- 
ninkai apdovanoti 200 tūkst. 
rublių premija už išradimus 
atominės energijos srityje.
> LONDONAS.-Atsistatydinus 

Britų Civil. Aviacijos minis
trui Lordui Nathan, į minis- 
terių kabinetą pakviestas bū
vąs Iždo Kancleris F.Hugh Dal
ton, kuris bus min. pirmininko 
padėjėju ypatingiems reikalams 
o Civil Aviacijos ministeriu 
paskirtas Lordas Pakenham,lig 
šiol būvąs ministeriu Vokieti
jos administracijai.
• FRAGA.-Parlamento rinkimų 

rezultatai rodo,kad nežiūrint 
žinomų koralini s t inių priemonių, 
už vyriausybės kandidatų sąra
šą padavė balsus tiktai 80 nuo 
balsuotojų.Prezidentas Benešąs 
nebalsavo ir yra ofialiai pra
nešama, kad jo sveikatos stovis 
žymiai pablogėjo.Manoma,kad ji 
greit atsistatydins.Komunistai 
nori,kad Prez. Benešąs,prieš 
atsistatydindamas, pasirašytų 
Parlamento priimtą naują kons
tituciją.Ši konstitucija yra 
parašyta pagal sovietišką pa
vyzdį.Komunistai sutiktų iš
leisti Prea. Benešą į Švei
cariją, sveikatos pataisymui, 
bet neleidžia kartu vykti jo 
žmonai .

WJERUZALĖ.-JTO tarpininkas 
grafas Folke Bernadotte lanko
si Arabų valstybių sostinėse 
ir Tel-Avive,tąsdamas pasikal
bėjimus dėl Irieno mėnesio pa
liaubų tarp arabų ir žydų Pa
lestino je.Tuo pat laiku kovos 
veiksmai dar vyksta. Palestį- 
nos pietuose iniciatyvą turi 
arabai.Arabų daliniai laiko 
apsupą žydus Jeruzalės nauja
miestyje ir slenka arčiau prie 
Tel-Avivo,Izraelio sostinės. 
Palestinos šiaurėje žydai per

jo į ofenzyvą. Pastaruoju 
laiku žydai pradėjo naudoti 
moderniškus lėktuvus,manoma, 
gautus iš Sovietų satelitų 
valstybių.Svarbiausia klintis 
paliauboms pasiekti yra žydų 
reikalavimas leisti emigraci
ją, su kuo nesutinka arabai.
# OTAVA.-Dvi didelės„gamtos 

katastrofos atsitiko Šiaurės 
Amerikoje.JAV-biųOregorio pro
vincijoje Columbijos upės pot
vynis padare milžiniškų nuos
tolių, 8 metrų vandens banga 
užliejo Vanport miestą,nuplovė 
pastatus ir paskandino daug 
žmonių.Kanados provincijoje 
Ontarijo miško gaisras apėmė 
50 tūkst. akrų.
t BERLYNAS.- Britų kontrolės 

komisijos oficialiame praneši
me sakoma, kad Sovietų zonoje, 
Vokieti joje, viešpatauja slap
tosios policijos teroras ir 
"Gestapo" sąlygos.
♦ LONDONAS.- Po trijų mėnesių 

derybų, Bri tani jos, Prancūz Įjos 
ir Beneluio ekspertų d- legaci- 
joms pagaliau pavyko susitarti 
dėl Vakarų Vokietijos busimos 
vyriausybės ir Ruhro srities 
kontrolės.Prieš paskelbiant, 
susitarimą persvarstys suinte
resuotos vyriausybės ir su juo 
bus ~supažin<talSovietų Sąjunga.

• BERLYNAS.-Sovietų sargybi
ni ai suėmė JAV-bių politinį 
karininką Dr.Franklin.Jis lai
komas Berlyno Sovietų sektoriu
je.
♦ BELGRADAS,- Juguslavijos 

vyriausybė atšaukė savo amba
sadorių Britanijoje Liubo Le- 
ontič bei ambasadorių Turkijo
je ir abu juos atleido iš tar
nybos.
® LONDONAS,- Visa eilė Rytų 

Europos diplomatų Londone,Vaš- 
ingtone ir Paryžiuje yra ate 
šaukiami,ir jų vieton skiria
mi Kominforraui patikimesni 
žmonės.Naujuoju Vengrijos mi
nisteriu Londone yra pasiūly
tas žymus komunizmo teoreti
kas ir Sovietų d iplomatijos 
žinovas prof.Elek Bolgas.Fo 
revoliucijos Vengrijoje 1919 
metais,jis tapo Sovietų pi
liečiu ir bavo diplomatijos 
istorijos profesoriumi Ros
tovo universitete.Būdama s 
Londone,prof.Bolgal galėtų 
"tėviškai globoti" visus at
stovus iš Kominformo kraštų 
ir daboti,kad jie kalbėtų 
kaip mokė "tėvas ir mokytojas",

LONDONAS.- D.Britanija su- 
stabdė girilElų siuntimą Arabų 
valstybėms ir sulaikė Cypro 
saloje visus karinio amžiaus 
žydus paliaubų laikotarpiui.
• VAŠINGTONAS.- JAV-bių Atsto

vų Rttaai nutarė sumažinti 26,7 
nuoš.Maršalio pagalbą Europai. 
Kalbėdamas prieš Biudžeto ko
misijos pirm. F.Taber pasiūly
mą. Demokratų partijos atstovas 
P.Cannon pasakė: "Tas sumaži
nimas bus gera žinia Sov.Są
jungai."
• LONDONAS.-Princesė Elisabeth 
praeitų metų lapkričio mėM.20 
dieną ištekėjusi už Edinburgo 
Kunigaikščio, šį rudenį turės 
kūdikį.Gimdymas,mančma,bus spa
lių men. antroje pusėje.Ta pro
ga bus išleista pašto ženklų
speciali laida. Kūdikis bus 
pirmuoju po jo motinos D.Bri
tanijos sosto įpėdiniu.

k*. Augu* t Ino nuotr.Improvizacija

• PRAHAv Vidaus reik, minis
terija pranešė,kad nuo vasario 
mėn.,kada komunistai užgrobė 
valdžią, iš Čekoslovakijos pa
bėgo 3000 žmonių.1.017,kurie 
norėjo pabėgti,buvo suimta.
• LONDONAS.-Lordą s Pakenham 

Aukštuose Ritmuose pereškė ,kad 
D.Britanijos vyriausybė 18 
kartų kreipėsi į rusus,norėda
ma išliuosuoti Brijų karių 
žmonas,ruses. "Turiu duoti aiš 
kų perspėjimą tiems nelaimin
giems vyrams,-pasakė Lordas,- 
kad yra labai menki šansai pa
simatyti su žmonomis."
B VAŠINGTONAS.- JAV-bių lai- 

vynas stato didžiausį pasau
lyje lėktuvnešį,Jis galės pa
imti daugiau nei 20 keturių 
motorų bombonešių,galinčių 
pasiimti atomines bombas ir 
veikti nuo 1 500 iki 2 000 
mylių radiuse.

• VIENA.- Ginkluoti rusų ka
reiviai privertė Britų karo 
sargybą ir Austrijos policiją 
išleisti du areštuotus girtus 
ruses,kurie buvo laikomi Vie
nos policijos būstinėje.

♦ PARYŽIUS.- Prancūzų laikraš- 
čiai rašo, Ead Sesių valstybių 
susitarimas dėl Vokietijos yra 
nenaudingas Francūzijai ir rei
kalauja užs.reik. min.Bildant 
atsistatydinti.Labai abejotina 
ar Prancūzijos Parlamentas ra
tifikuos susitarimą.
• LAKE SUCCESS.- Saugumo Ta- 

ryba sutiko leisti Palestinos 
paliaubų tarpininkui grafui 
Folke Bernadotte nustatyti ter
miną, nuo kada Palestinoje turės 
prasidėti 4 savaičių paliaubos.

• BERLYNAS.- Britų gubernato- 
rius Vokietijos gen.Robertson 
išleido naują įsakymą,raginda
mas prie tampresnių santykių 
tarp Britų valdininkų Vokieti
joje ir vietos gyventojų.
• LONDONAS.- Britanijos vyriau 
sybė gavo iš Vašingtono Ameriko 
paruoštą dvišalis sutarties pro 
jektą, kuris turės būti aptar
tas iki liepos 3 dienos tarp JA 
V-bių ir visų valstybių,gaunan
čių Europos Ekonominio Atstaty
mo Fagelbą. Sutarties projektas 
yra svarstomas.
• PRLT0RIJA«- Pietų Afrikos 
SĄjangos naujasis rain.pirminin
kas Dr. Malan pirmoje viešoje 
kalboje pareiškė norą tąsti 
draugiškus santykius tarp Pie
tų Afrikos,Suvienytos Karali
jos ir Commonwealth 'o. "BeJ;-
jis pasakė-,mes visumet priva
lome statyti lietų Afrikęs rei
kalus prieš bet kurio kito kraš» 
to,neatsižvelgiant į tvirtus 
draugystės ryšius."

<1 ROMA.- Italijos valdžios or- 
ganai internavo 4 jugoslavus, 
kurie privertė jugoslavų lėk
tuvo pilotą nusileisti prie Ba
ri.Lėktuvas turėjo skristi iš 
Belgrado į Sarajevą ir turėjo 
22 keleivius ir 6 žmonių įgu
lą.

BERLYNAS.- Prie Britų zonos 
rubežiaus Karienborne rusai su-> 
laikė 3 prekių traukinius,ei
nančius iš Berlyno vakarų link
ir atkabino 5 pašto vagonus, 
kuriuose buvo civilių siunti
niai ir laiškai.

ŠOKIS ••Anglosaksai: Hallo^Boy.Rel gi baigsim

Vice President Sun Fo 

RAUDONAS ŠEŠĖLIS TOLI-

D.Britanija yra viena iš 
šalių,kur žmogžudžiai yra 
baudžiami mirties bausme.Jau 
yra nemažas skaičius valsty
bių, kur mirties bausmė tapo 
visiškai panaikinta,ir sta
tistika rodo,kad nuo to nusi
kaltimų skaičius nepadidė
jo.

Leidžiant naują krimina
linį įstatymą Britanijos vy
riausybė įdėjo į tą įstaty
mą paragrafą,pagal ir čia 
mirties bausmė turėtų būti 
panaikinta taikos metui.Ban
domam penkių metų laikotar
piui. Parlamento Žemieji Rū
mai tą įstatymą jau svarstė 
ir nutarė, labai maža bal
sų dauguma,mirties bausmės 
paragrafą priimti.Balsavi
mas buvo laisvas ir parti
jų disciplina narių nevar
žė.Nežiūrint, nepartinio kri
minalinio įstatymo*pobūdžio, 
partijų pasiskirstymas vis- 
delto įvyko ta prasme,kad 
dauguma darbiečių eina už 
mirties bausmės pabaikini- 
mą.gi dauguma konservatorių 
už tos bausmės palikimą.

Tuojau po įstatymo pri
ėmimo Žemuose RŪMUOSE,Vidaus 
Reikalų Ministeris paskel
bė, kad visi nuteistieji ar 
ateityje nuteisiamieji bus 
automatiškai pasigailimi, 
ir jiems mirties bausmė bus 
pakeičiama kalėjimu. Tačiau 
įstatymo įsigaliojimui rei
kalinga, kad jis irgi praei
tų pro Lordų Rūmus ir gautų 
karaliaus parašą.Išė jo taip, 
kad Lordų Rūmai didele bal
sų dauguma nutarė mirties 
bausmą nalikti.ir grąžino 
visą įstatymą Žemiesiems 
Rūmams persvarstyti.Per Lor
dų Rūmų debatus Vyriausias 
Valstybės Teisėjas lordas 
Goddard padarė ypatingos 
reikšmės konstitucinį pareiš
kimą, kuris vyriausybei davė 
nemažai galvosūkio.Jis sako, 
kad Vidaus Reikalų Ministe- 
rio automatiškas mirties 
bausmės pakeitimas kalėjimu 
visiems nubaustiesiems yra

neteisėtas ir nekonstituci- 
nis,remiantis 1689 metais 
išleistu įstatymu,kuris sa
ko, kad valdomieji organai 
negali legaliai suspenduo
ti įstatymų ar jų veikimo. 
Vyriausybės padėtis po to
kio pareiškimo yra gana keb
li, ir būtų labai nežmoniška 
iš jos pusės,jeigu pasigai
lėtiems nusikaltėliams vėl 
būtųzpasakyta,kad jiems mir
ties bausmės visdėlto turės 
būti įvykdytos,kad vyriau
sybė ieškos kompromiso.su 
Aukštaisiais Rūmais,palie
kant mirties bausmą tam tik
riems nusikaltimams,kaip tai 
už policininko nužudymą,ir 
panaikinant ją už kitokios 
rūšies žmogžudystes.

Lordams atmetus mirties 
panaikinimo bausmą,krimina
linis įstatymas vėl grįžta 
į Žemuosius Rūmus.Jeigu šie 
su lordų pakeitimu sutiktų, 
tada įstatymas galėtų būti 
tuojau paskelbtas,gi prie
šingu atveju lordai turi 
teisą nuvilkinti įstatymo 
pakeitimą dviem metais,po 
kurio laiko įstatymas įgau
na galios nežiūrint į Lor
dų Rttnų priešingumą.Ta tei
sė vilkinti įstatymus yra 
duota Aukštiesiems Rūmams 
su tikslu duoti pakankamai 
laiko visuomenei ir parla
mento nariams apsigalvoti 
ir pakeisti tai,kas kartais 
galėjo jų būti padaryta ne
užtenkamai apgalvotai ar mo- j 
mento įkarščiui užėjus,kaip 
kad buvo su aukščiau minė - 
tu įstatymu.Dauguma visuo
menės atrodo yra priešinga 
mirties bausmes panaikinimui 
šiais nenormaliais pokariniai 
laikais,kad tiek daug žmog- 

žudybių pasitaiko, ir mirties 
bausmės panaikinimas,manoma , 
gali tik duoti oaskatinimą 
būsimiems žmogžudžiams.Kiti 
gi tvirtina, kad mirties baus
mės išlaikymas yra nehumaniš
kas, ir kad tas jokios reikš
mės neturi į nusikaltimų di
dumą.

I.PU0SE RYTUOSE,

Prieš 18 mėnesių,kai gen 
Marshall’is apleido Kiniją, 
atrodė ,kad JAV-bės nuplovė 
savo : 
kinti 
sybės

Dabar ši politika keičiasi.A- 
merika suteikė Kinijai 463 
mil. dolerių paskolą, kurios 
ketvirtadalis skirta ginkla
vimui .Gen.Uedozmeyer patarė 
jog reikia kas nors daryti, 
kad visa Kinija neatsidurtų 
komunistų rankose.Rusi ja lai
ko Dairen ir Port Artūrą,nors 
pagal sutartį Kinija turėtų 
dalinai„administruoti tuos 
uostus.Šiaurės Kinijoje rusai 
suorganizavo 200 tUkst.Korė
jos komunistų kariuomeną ir 
laukia kada Amerikos kariuomenė

tuvų remiama.Užpuolikai tebė
ra 
da

rankas,nepasisekus sutai-bus atitraukta iš F.Korė jos 
Čiang Kai-Šeko vyriau- - ■ - 
su kinų komunistais.

Prieš metus Sinkiangą užpuollė 
mongolų kavalerija,rusų lėk-

SOFIJĄ PETRAVIČIŪTĘ, - STASĮ MATULEVIČIŲ

ONĄ L0K0MSKAITĘ, - POVILĄ VARKALĄ 
sukūrusius lietuviškas šeimas sveikiname 
linkėdami saulėto gyvenimo bei nepa
lūžti sunkiausiose tremties valandose.

Sinkiange.Kiek rusai pade- 
Kinijos komunistams,nėra

DBLS Skyrius 
NOTTINGHAM

Premier Chang Chun 

žinoma, bet komunistų veikla 
ten plinta .Jeigu jie nebus su
laikyti, tai Rusijos kontrolė 
gali išplisti iki Hong Kongo, 
Amerika, atrodo,turės didelį 
uždavinį.Vientik ginklų Kini
jai gali neužtekti .Teks vado
vauti jos kariuomenei.

MASKVA. Su didžiausiu įnir- 
šimu i.'a skvo s ra di ja s p uola 
Britus ir Amerikiečius už ta-
riamą pulk.Tasajevo pagro
bimą.

ANGLIUOS LIETUVIAMS RAŠYTOJAMS
Literatūrinio vakaro Brad- 

forde proga kilo sumanymas - 
kviesti visus Anglijoje gyve
nančius lietuvius rašytojus 
susiorganizuoti i, Lietuvių 
Tremtinių Rašytojų Są-gą.Tą 
mintį norima realizuoti pir
miausia per spaudą atsiklau 
sius rašytojų nuomonės ir pra
dėjus registruoti atsiliepian
čius.

Rašytojų kolektyvas (F.Ne- 
veravicius,S.Prapuolenytė, R. 
Spalis) Anglijoje gyvenančių 
rašytojų atsiklausimą ir regis
traciją prašė pravesti mane.

Kolegas rašytojus,palaikan
čius -šį sumanymą, prašau atsi
liepti adresu:

Rev. J.Kuzmickis, 
St.Ann’s; Edward St., 
BRADFORD.

V/v C //’/zav
"Mergaitės! “su 25 m. Pagei
dauju susirašinėti su lietg- 
vaite ne senesne kaip 25 m. 
Rašyti: E.M.Treliske Hostel 
N’Truro Cornwall''.

Noriu susipažinti su mergaite 
ar našle,tarp 30-40 metų amž. 
Esu 45 m. Rašykite: Petras 
Straževičius, N.S.HosteL Wing, 
N/S Leighton Bazzaro, Beds.

Sam Canpagna,italas 27 m.- 
bąs žemės ūkyje, nori susi;* 
ti ir susirašynėti su liet* 
te.Rašyti lietuviškai šiuo1 
Trafalgar Estate, Temple Gi' 
Cheltenham, Glos..... , - ■ ■ —•«-
Iš Brazilijos yra paieškos*1 
Petras Lingįs,kurio kili®' 
ta nenurodyta .Atsiliepti Si

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)

adresu:Kostas Ališauskas,M* 
Y.M.C.A.Hostel, Cockermouth" 
berland.

Aš,Anužis Antanas,noriu P 
sipažinti ir susirašinėti1 
lietuvaite,ne jaunesne 301 
Aš esu 35 mt.araatininkas.

Suinteresuotos prašomos 
rašyti šiuo adresui Y.M.(N 
Hostel Sudeley, Winchcomh*

Glos

Wanted Superior married co 
for domestic work.Private ■ 
se.Good home.Pleasant coui* 
surrounding. Mr.Rycroft.BS 
gate. Kirkburton, Nr .HudderS
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