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IŠ BERLYNO ĮVYKIŲ
BERLYNAS TEBĖRA PAVOJAUS CENTRU. VAKARŲ VALSTYBĖS 

PAKARTOTINAI DEKLARAVO NEPASITRAUKSIANČIOS iŠ BERLYNO.

Britanijos Užs.R.Min.Bevinas 
kalbėdamas Parlamente apie 
Berlyno padėtį, padarė nepap
rastai svarbų pareiškimą.Jis 
pasakė,kad Britanija Berlyne 
spaudimui nepasiduos ir imsis 
visų reikalingų žygių, kad ap-

sybių, tiesiog per Molotovą.
Tokie žygiai,aišku, jau ga 

Ii būti surišti su rimtomis 
tarptautinėmis komplikacijo
mis.

visų reikalingų Žygių,kad ap- VAKARŲ SPAUDOS ATSILIEPIMAI: 
rūpinti Berlyno gyventojus mai
stu, kuru ir k.,visai neatsižveį 
giant į rusų trukdymus.Prie 
to Bevinas pridėjo! "Mes pri
pažįstame, kad rezultate tų mŲ~ 
sų nutarimų gabi kilti rimta 
padėtis ."Diplomatinė je kalbo

APIE TITO

, Vi“ V pLULla U j A.Q -L U'J"“

| Je "rimta padėtis" reiškia
I konf 1 iktą-karą.

Iš debatų Parlamente paai
škėjo, kad visos partijos,iš
skyrus komunistus,remia vyriau
sybę jos užimtoje pozicijoje 
Berlyno klausimu ir yra pasi
ruošusios konfliktui su Rusi
ja, jei sovietai neatsisakys 
quo savo politikos.

Amerikos ir Prancūzijos vy- 
tusybės išreiškė panašiasIriausybės išreiškė panašias 

[sintis ir tų valstybių tvir
tas nusistatymas yra - iš Ber
lyno nesitraukti.

Kokios bus viso to pasėkos.
Vakarų valstybės iš Berly

no nesitraukia,gi 2 mil.Berly
no gyventojų turi būti maiti
nami ir kitomis reikmenėmis 
aprūpinami tik lėktuvais,nes 
visi kiti keliai yra uždaryti. 
Bet faktas,kad taip tęstis il
gai negali,jau vien dėl pris
tatymo techniškų sunkumų,juo
ba, kad vakarų valstybės parei
škė, kad Berlyno gyventojai ne
badaus. .Todėl lieka tik dvi 
išeitys; arba rusai turi nusi
leisti, arba vakarai turi pri
versti (žinoma jėga) jėga ati
daryti susisiekimą su Berlynu.

Vistik manoma,kad rusai su
sidūrę su tvirtu vakarų nusis
tatymu ir prisimindami atomi
nės bombos egzistenciją,nusi
leis. Juk sovietai yra dideli 
blefo meisteriai ir vargu ar 
jie šiuo metu galėtų rimtai 
svarstyti karo galimumus, tuo 
labiau, kad, kaip žinome, atsi
rado nemalonus plyšys "gele
žinėje uždangoje"-tai Jugos
lavijos įvykiai.

Gi šiuo metu milžiniškas 
aparatas užsuktas ir tiekimas 
Berlynui yra palaikomas net 
360 didelių transporto lėktu
vų! Kasdien jie veža maistą 
Ir medikamentus,gi neužilgo 
pradės gabenti anglis, kad ga
lima būtų paleisti sustojusią 
pramonę.

Lėktuvų garsai nenutyla da
bar virš Berlyno.Jie primena 
tuos laikus,kada jie ten lan
kydavosi veždami bombų krovi
nius, dabar, vistik, yra skirtu- 
nas...jie išmeta ne bombas,bet 
saistą.Berlyno gyventojai pa
nikai nepasiduoda.

Vakarų valstybių karinių 
gubernatorių laikysena yra ag
resyvi ir tvirta.Vienas iš 
paskutinių jų demaršų buvo pa
darytas pereitą penktadienį. 
Britų gubernatorius, pasitaręs 
su savo kolegomis, pasiuntė 
aarš.Sokolovski ui laišką 1 v. 
nakties,prašydama s susitiki

na tuojau.Susitikimas įvyko 
sekančią dieną ir truko tik 
20 minučių.Vakarų valstybės 
pareikalavo,kad susisiekimas 
keliais ir kanalais būtų tuo
jau atidarytas ir prašė duoti 
datą kada tas bus padaryta, 
"ars.Sokolovskis į tuos reika
lavimus nedavė patenkinamo at
sakymo ir,manoma,kad tolimes
ni demaršai bus daromi vyriau

Nors Tito,buvęs Stalino ge
riausias draugas ir yra at
sidūręs nemalonėje,bet jis 
yra per daug susitepęs ne
kaltų žmonių krauju,kad ga
lėtų tikėtis ir susilatkti 
iš vakarų valstybių kokios 
užuojautos ar paramos savo 
reikaluose.

Tito demokratu nebuvo 
ir nebus. Mūsų džiaugsmas 
glūdi tame,kad vadai už 
"geležinės uždangos" susi
pešė, tas faktas įgalina 
spėti,kad tironiška valdž
ia ir jos siautėjimas ga
lės sušvelnėti ir duos pa
drąsinimą priespaudoje esan
čioms ta utoms.

APIE BERLYNĄ

"Daily Mali" rašo,kad jei 
karas gręstų dėl Berlybo 
įvykių, tai viena iš šalių 
turėtų nusileisti...

New Yorko spauda sutin
ka su W.Churchill!u,kad 
krizis Berlyne pilnai gali
ma palyginti su krizių, 
buvusiu prieš šį karą.Mūn- 
chene.

Yra spaudos atsiliepimų- 
siūlančių pabandyti "apmai
nyti" Berlyną į Austrijos 
rusų zoną..

JUGOSLAVIJOS DIKTATORIUS APKALTINTAS TROCKIZMU, ANTI-SO- 
VIETIŠKUMU IR NEDĖKINGLMU "IŠVADUOTOJUI" STALINUI. JUGOSLA-

PALESTINA

Grafas Folks Bernadotte patie
kė žydams ir arabams savo pa
siūlymus Palestinos valdymo 
formai nustatyti.

Pagal tą pasiūlymą. Palesti
noje būtų žydų ir arabų vals
tybės ir imigracija vyktų pa
gal tai,kiek imigrantų tos 
dvi valstybės galės įsileisti. 
Jeruzolimas atitektų arabąms, 
bet žydai turėtų tenvautono- 
miją-savo kvartale. Šventos 
vietos būtų apsaugotos tarp
tautine JTO garantija. Kai 
kurie uostai turėtų likti 
laisvais uostais.

Bernadotte pažymėjo,kad 
jo pasiūlymas nėra galutinas, 
kad tai esanti tik bazė dery
boms .

Arabai jau atsakė neigiam
ai ir patiekė savo kontra pa
siūlymą. Vėl iau ir žydai iš
reiškė rez. ervuotumą dėl pa
siūlymo.

Jei grafo Bernadottes pa
siūlymai bus galutinai atmes
ti, kaip bazė deryboms, tada 
jis visą klausimą perduos Sau
gumo Tarybai.

Transjoradanijos karalius 
Abdulah pareiškė,kad jis,ry
šyje su Bernadottes pasiūly
mų nepriimtinumu,ateityje pa
sitikįs tik Alachu ir ginklais 
kurie turi išspręsti Palesti
nos problemą.

Izraelio valstybės padėtį 
sunkina besiplečiąs konflik
tas tarp pačių žydų palestino

je.kuris jau pareikalavo ne
mažai aukų.______________

Paskutiniai Britų kariuo
menės daliniai apleido Pales
tiną pereitą savaitę.

Britų dalinių vadas Pales
tinoje generolas McMillan pa
reiškė, kad nuostoliai britų 
kariuomenės nuo 1947 m. iki 
šio laiko skaičiuojami 593 
asmenys,jų skaičiuje 174 
užmuštieji.

LONDONO DOKŲ STREIKAS

Komunistai gavo didelį smū
gį, streikui visiškai suirus. 
Padėtis buvo labai rimta,kada 
apie 20.000 Londono uosto dar
bininkų streikavo ir kituose 
uostuose buvo beprasidedą va
dinamieji simpatijos streikai.

Vyriausybė ėmėsi energin
gų žygių, -paskelbdama nepap
rastą stovį,kada vyriausybė 
gauna teisę naudoti kariuome
nę, rekvizuoti susisiekimo prie
mones, namus ir t.p.

Ministeris Pirmininkas Att
lee per radiją kreipėsi į dar
bininkus ir kvietė juos ne
klausyti agitatorių,kurie 
dirba kitų interesams ir grį
žti į darbą.

Po kalbos,ant rytojaus be
veik visi streikuojantieji 
grįžo į darbą.

Berlyno Miesto Taryba, su
sirinkusi nepaprastam posė
džiui nutarė kreiptis į 
JTO dėl susidariusios padė
ties Berlyne.

Jungtinių Amerikos 
Valstybių, Respubli
konų parti jos,dalis 
vadovaujančių poli
tikų, tuoj po kongreso 
Filadelfi jo je, 
nusifotografavę su 
išstatytuoju kandi
datu į Prezidentus 
Thomu E. Dewey. 
(trečias iš 
kairės)

VIJOS KOMUNISTŲ PARTIJA PASALINTA IS KOMINFORMO.
Kominformas "ekskomunikavo" Jugoslavijos komunistų par

tiją ir pasmerkė jos vadą maršalą Tito. Jugoslavijos komu
nistai ir jų vadai kaltinami trockizmu ir bendradarbiavi
mu su kapitalistiniais kraštais.

Tito yra Maskvos mokinys ir buvo vienas iš Kremliaus 
patikėtinių ir gabiausių sulų Kominformo hierarchijoje. 
Reikia atsiminti,kad Tito buvo vienas iš uoliausių Komin
formo steigėjų ir Belgradas buvo oficiali Kominformo "sos
tinė". Paskutiniame Kominformo posėdyje,kuris vyko Rumuni
joje, Jugoslav! jos atstovai jau nebedalyvavo.

"Geležhė uždanga" įtrūko ir kas svarbiausia,kad tas at
sitiko labai neparankiu rusams laiku,kaip tik tada,kada 
Rusija turi būtinai sukoncentruoti visą dėmesį į Berlyno 
įvykius,kur padėtis diena iš dienos vis blogėja.

Kokios gi yra tikrosios to skilimo priežastys.
Yra žinoma, kad maršalas Tito jau nuo seniau buvo šali

ninkas bendradarbiavimo su vakarais ir norėjo palaikyti 
artimus ryšius,tiek ekonominius,tiek politinius.Tito ger
ai suprato,kad vakarai Jugoslavijai yra kur kas daugiau 
naudingi ekonomiškai,nei rytai.Kitas dalykas, davąs progą 
išsiskirti pažiūromis Kremliaus ir Tito,buvo tas,kad Tito 
pradėjo ekonominį krašto atstatymą,kuris griežtai neside
rino su Rusijos valdovų nustatyta linija. Tito gi vidaus 
ekonominį atstatymą ėmė vykdyti nekreipdamas dėmesio į 
pastabas iš "viršaus". Taip konfliktas vystėsi tylomis 
jau gan ilgą laiką. Maskvai nepatiko, kad juo toliau, tuo 
daugiau Tito rodė nepriklausomumo nuo Rusijos ir visai 
atsisakė priimti "tėviškus" politbiuro pamokymus.Rusijai, 
kuri neleidžia nei vienai satelitinei valstybei vekti sa-

• varankiškai,tas labai nepatiko. Negana to,Tito buvo užsi
brėžąs surorganizuoti Balkanų bloką,kurio pagrinde turėjo 
būti Jugoslav!jos-Bulgarijos draugiškumo paktas,dėl kurio 
išpopuliarinimo Balkanuose buvo daug propagandos paleista. 
Ir Balkanų blokas Rusijai buvo nepriimtinas,nes Kremliui 
kur kas patogiau tvarkytis,kai kiekviena valstybė priklau
so atskirai nuo Rusijos malonės ar nemalonės. Didesnieji 
politiniai junginiai,Kremliaus akimis,galėjo būti pavojin
gi net pačiai Rusijai,Jau nekalbant apie galimumą eventua
laus nepaklusnumo.

Ir taip pirmiesiems žygiams sekantis,Rusi jai nieko ne
galint padaryti dėl savarahkiškų Jugoslavijos užmačių, 
Tito išdidumas tiek išaugo,kad Maskva ryžosi net viską 
iškelti į viešumą,kas Rusijoje atsitinka labai retai.Ne <
be to,kad toks laikymasis Jugoslavijos žemino visagalin
čio Rusijos valdovo autoritetą ir buvo pavojaus,kad gali 
ta liga užsikrėsti ir kiti satelitiniai kraštai - Krem
lius įsakė vieną kartą užbaigti tą žaidimą. Ir Kominfor
mas padarė sprendimą...

Tačiau,bent šiuo metu,ilga Stalino ranka negali pasie
kti Tito..teko pasitenkinti tik "Išmetimu" iš Kominformo. 
Kitų kraštų komunistinės partijos pakluso direktyvoms iš 
Maskvos ir kaip jau įprasta pas komunistus- dar ir nuo 
savąs kiekviena partija pridėjo atskirus "iškeikimus" Ti
tui. Net ir AlbaniJa,kuri visą laiką tik ir laikėsi dėka 
Tito paramai ir apsaugai ir toji prisidėjo prie pasmerki
mo ir apkaltinimo Jugoslav!Ją,kad ji kąsinasi į Albanijos 
"nepriklausomybę".Albanija nuėjo taip toli,kad išmetė jugo
slavus specialistus,kurie buvo Albanijoje ir nutarukė eko
nominius ryšius.T?to pa iuntė griežtą notą ir pagrąsino.

Bet Trieste jau įvyko susirėmimų tarp stalinistų ir ti- 
tininkų.Cia laimėjo stalinistai ir jau suskubo išreikšti 
savo "ištikimybą" Stalinui.Neatsiliko ir Britanijos komu
nistai, kurie irgi..pareiškė ištikimybą Stalinui..ir Komin- 
formui. Pats Tito,kol kas,tvirtai laikosi Jugoslavijoje 
ir drąsiai atsako į apkaltinimus.Paskutinėmis žiniomis, 
į Jugoslaviją atvyko rusas maršalas Tolbuchinas.Apie jo 
misijos tikslą viešai nieko nesakoma.

DIDŽIOJI BIRŽELIO TRAGEDIJA LIETUVOJE
Mūsų korespondento Paryžiuje

Garsioji prancūzų "Ligue 
des droits des peuples" suruo
šė 'anyžiaus Universitete aka
deminę paskaitą, pašvęstą Lie
tuvos bylai iškelti ir tragiš
kai padėčiai dabartinėje Lie
tuvoje nušviesti.Toje prancū
zų draugijoje dalyvauja dauge
lis žymių praneūzų politikų, 
visuomenininkų, žurnalistų, ra
šytojų, kaip Bracke-Desrousse- 
aur.Jean Texcier,Pierre Bour
don, Henri de Montfort,Gaston 
Tessier,Jean-Jacque Gruber, 
Jean-Daniel Jurgensen.Anne 
Grunbaum etc.Draugija yra už
sibrėžusi kovoti už visų tau- 
tų-laisvą,už tautų teises lai
svai apsispręsti,pagaliau ir 
už asmenininę paskiro žmogaus 
laisvę."Jeigu tėvynė laisvės 
neturi,tai ir žmogus joje nė
ra laisvas",sako Dr-jos obal- 
sis.Draugi ja yra labai reikš
minga prancūzų intelektualų 
sluoksniuose, tai tas faktas, 
kad ji ruošia akademinę pas
kaitą apie Lietuvą,yra labai 
reikšmingas.

Pagrindiniais kalbėtojais 
buvo Vykdomosios Tarybos Pir
mininkas p.V.Sidzikauską s; 
ilgametis Prancūzijos parla
mento užsienio komisijos nar
ys ir Valstybės Patarėjas Er
nest Pezet ir garsus prancūzų 
politikas ir kalbėtojas Jean 
Jacques Gruber.

Akademijai vadovavo "Com
bat" vedamųjų autorius ir vie
nas žymiausių prancūzų žurna
listų - Jean Texcier.

Pagrindinėje paskaitoje p. 
V.Sidzikauskas iškėlė būdin-

guosius Lietuvos istorijos bruo
žus ir nušvietė skaudžią ir 
tragišką padėtu sovietų oku
puotoje Lietuveje.Skaičiais 
ir faktais buvo parodyta so
vietų klasta,žiaurumą i.depor
tacijos ir fiziškas bei mora
linis lietuvių tautos naikini
mas.

P.Ernest Pezet savo kalbo
je iškėlė lietuvių tautos pas
tangas Išsilaisvinti,jos did
vyrišką l«eikymasį okupacijų 
metu ir statė pavyzdžiu visam 
laisvam pasauliui.Jis pažymė
jo, kad Lietuva įjoki u tarptau
tiniu aktu nėra išbraukta iš 
tarptautinės bendruomenės.

PonasJ.J.Gruber poetiškame 
žodjrje iškėlė gražiuosius lie
tuvių tautos charakterio bruo
žus ir pažymėjo.kad nepaisant 
ilgų ir sunkių okupacijų pra
eityje ir dabar lietuvių tau
ta išlaikė savo charakterį,ne
pasidavė totalistiniems ar 
imperialistiniams viliojimams, 
o visaaa stovėjo už laisvą ir 
kūrybinį gyvenimą.

Abu kalbėtojai parodė tik
rai daug nuoširdumo Lietuvai 
ir kenčiančiai bei kovojančiai 
lietuvių tautai ir kaip pui
kūs oratoriai susilaukė nuo
širdaus įvertinimo.

Pilnutėlėje ’anyžiaus Uni
versiteto amfiteatro salėje 
matėsi daug žymių prancūzų po
litikų ir visuomenininkų, tarp 
kitų būvąs Prancūzijos minis
ter! s Lietuvoje p.Dulong.o t 
taip pat ir gražus būrelis 
laryžiaus lietuvių.

JT.Kor.
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PABALTĖS VIENYBĖS KLAUSIMU

tLIETOjO ° &^a o
"T

Rašo - Vyt.Izblckas
Planuojant ateitį,Pabalti jo 

tremtinių spaudoje,vis dažniau 
ir dažniau pasigirsta balsai a- 
pie Pabaltijo vienybės reikalin
gumą.Nepradėsiu nagrinėti,kurie 
pirmieji šią mintį iškėlė,ji at
rodo gan senoka.Teko skaityti 
vieno latvių istoriko veikalą , 
deja laikas išdildė autoriaus 
pavardę,kuriam jis įrodinėja, 
kad Didieji Lietuvos Kunigaikš
čiai guldavę ir keldavą su ta 
mintimi.Ypač daug nuopelnų bu
vo priskirta Zigmantui Augustui. 
Kuriam beveik pasisekę tą min
tį įgyvendinti.Paliekant tą gin
čą nuošaliai,jau būtume arčiau 
ir prie pačios idėjos.

Šiuo klapsimu pareikštas nuo
mones būtų galima suskirstyti 
tokiu būdu;

1, Pabaltijo vieningumas 
kalingas ir įmanomas,

2, Pabaltijo vieningumas 
kalingas,bet neįmanomas ir

3, Pabaltijo vieningumas 
manomas,nereikalingas ir net 
žalingas.

Atvirai pasisakysiu,kad esu 
karštas šalininkas pirmosios 
tezės ir stengsiuosi ją ginti. 
Čia noriu prisiminti gan reikš
mingą sukaktį Europos istorijoj; 
š.m.birželio 19 d.Sveicarijos 
Federacija šventė 100 metų da
bartinės konstitucijos sukaktį, 
£uri ir davėwpradžią dabartinei i 
Šveicarijai.Šios konstitucijos j 
pamatai buvo padėti 1291 ra.ka
da trys ryžtingi vyrai šveica
rai, trijų miestų atstovai, susi
tiko Rūtli laukuose prie Lucer- 
no ežero ir padavė rankas bend
ram likimui.Si sąjunga buvo iš
statyta daugeliui bandymų,tač
iau laikas jos nepražudė ir iš 
jos išaugo šiandieninė Šveica
rijos Konfederacija susidedan
ti iš 22 beveik nepriklausomą 
kantonų.Gal nė vienam pasaulio 
krašte asmuo nesidžiaugia tokia 
asmenine laisve,kaip Šveicari
joj.Šveicarijos pavyzdys, vienos 
valstybės rėmuose telpa trijų 
kultūrų;prancūzų,vokiečiųir i- 
talų atstovai,dažnai statomas 
pavyzdžiu būsimoš,Jungtines Eue 
ropos santvarkai.Sveicarija ga
li tarnauti puikiu pavyzdžiu ir 
Pabaltijui,taip sunkiai prislė
gtam ištikusios nelaimės.Vienin
gumas savo teisėms ginti jokiu 
būdu nepažeidžia atskiro indi
vido bei tautines visuomenes 
savitumo.Tokios sąjungos pajė
gumas apginti savuosius intere
sus kaip tik suteikia sąlygas 
atskiro individo savitumui vys
tyti, kuris nėra grąsomas paša
linių uzurpatorių.Dabartinis 
laikotarpis,rodos,aiškiau negu 
kada nors skatina tris Pabalti
jo tautas paduoti rankas ir ei
ti kartu kovoje už savo gimti
nes.Pasaulis mus pamiršo,mūsų 
išsklaidytos jėgos yra per men
kos atkreipti vakarų dėmesiui 
ir įspėti apie žmonijai gręsian-

rei-

rei-

neį-

bei ateities vieningumui.Su Vaifti 
žgantu noriu čia tarti,kad ne- IB 
turim ieškoti tai kas mus ski- | 
ria.bet tai kas jungia.Pažvėl- Ik 
gę į mūsų istori jas,matome la- \S 
bai daug bendra.Gyvendami toje 
pačioje erdvėje kovojome prieš 
tuos pačius priešus savai val
stybinei bei tautinei egzisten
cijai išlaikyti.Ir mūsų bendras 
likimas,pabrėžiu sąvoką-likimas, 
yra mus jungiantis veiksnys.Daž
nai nurodant būdų bei kultūrų 
skirtumą esant pagrindine kliū- 
timi-yra pats klaidingiausias 
tvirtinimas.Suvalkiečio ir lat— i 
vio būdas yra panašesnis,negu 
kuršio ir latgalio bei žemaičio 
ir rytų aukštaičio.Pagaliau or
ganizuotos visuomenes tikslas 
ir yra ,kad mes vienas kitą pa
pildytume, nes tobulo būdo nėra. 
Sudėję lietuvio konservatyvumą 
ir ryžtingumą su palyginti di
deliu švelnumu ir nuoširdumu, 
latvio progresyvumą ir esto nuo
seklumą, gautume puikų jungini, 
atskiro valstybinio vieneto gy
vavimui .Dažnai nurodoma-skirt
inga kalba.Tačiau iš visuomenės 
mokslo prisimename, kad kalba nė
ra nei tautos nei valstybės pa
grindinis pažymys.Daugelis tau
tų bei valstybių,kurių vienin
gumu niekas neabejoja-priklau
so skirtingoms konfesijoms,kal
ba skirtingas kalbas (pav.švei
carai , belgai, britai it t.t.). 
•Tačiau dar kartą noriu pabrŠž- 
ti.kad būtų klaidinga manyti, 
kad jungtinės valstybės ir fe
deracijos tikslas būtų suvieno
dinti dalyvaujančių tautų savi- 
tumus.Pajėgaus junginio priva
lumas ir yra,kad ten yra saugi 
galimybė tų savitumų darnlaiiP 
vystymuisi.0 kad turime grupuo
tis ir jungti s-ginčo negali bū
ti.Kur pusiausvyra ir kovos cen
trai bebūtų-Pabaltijis visuomet ' 
bus kritiškoje padėtyje.Tai y- 
pač atsimintina šiais modernio
sios technikos laikais,techni- 
kos-kuri išmoko nugalėti atstu
mus, perkopti kalnynus, užvaldė 
orą ir jūrų gelmes.Kinų sienos 
laikai praėjo,gyvenam naują lai
kotarpį. Valstybės ir tautos bu
riasi savo egzistencijai išlai
kyti, nes žmogaus charakterio 
vystymasis -kultūrajimas taip 
ryškiai išreikštas krikščiony
bės idealuose,pasiliko toli ci
vilizacijos užpakalyje.Ir todėl 
visii natūralu ,kad kol kultū
ra isišaknys plačiose žmonijos 
masėse taip giliai,kad jos ne- 
besiduos suvedžiojamos atskirų 
sužvėrėjusių individų-grupavi- 
masis yra būtinas.Trys Pabalti
jo tautos gi stovi taip nuosta
biai arti.Esanti nesutarimai len 
gvai pašalinami įnešus daugiau 
tolerancijos savitarpio santy
kiuose. Jokia sėkminga visuome
nė bei santvarka negali egzis
tuoti be geros valios ir par- 

|eigos supratimo iš kiekvieno
tos visuomenės nario pusės.Tū

— J. C I C Ž N A S
D.P. BŪKLĖ VOKIETIJOJE

Ne už kalnų ma- 
rių esam ir dau- 
geliui, rasit, at

rodys bereikalinga kalbėti ir 
rašyti apie tai,kas nesenai 
savo kailiu justa.

Iš tikro,metai ne dieva
ži koks laiko tarpas.Tačiau 
pastebėtina,nors ir gyvenama 
ribotoje vietoje,bet laiko į- 
tekmė ne tolygiai veikia šįg-

tį pavojų.Tuo tarpu mes skeptiš- einant į Pabaltijo Sąjunga 
kai skaičiuojame tuos "neperga- ar Kederaciją,nesvarbu vardas, 
limus sunkumus" mūsų dabartiniai ^as savybes turime rodyti kiek—

vienas, tarime traktuoti vienas

kitą kaip lygus lygų.Tuščios 
garbes vaikymasis dažnai buvo 
lemtingas mūsų santykiuose.Ka
muolys krepšinio aikštėje daž
nai būdavo susiejamas su tautos 
likimu,žaidėjo nekorektiškumas 
ar publikos išsišokimas prira
šomas visos tautos charakteriui 
Kiek daugiau tolerancijos ir 
skyrimo tai kas svarbu nuo an
traeilių dalykų-būtų daug gali
mybės daug nemalonumų išvengti 
ir labiau suartėti.Deja didi 
tragedija mus mažai tepamokė. 
Mūsų tremtinių tarpusavio ne
santaika turi tas pačias šaka 
nis.Pagaliau ji dažnai yra tra
faretiška, paviršutiniška.

Laikui bėganjr pradedame įsi
tikinti, kad esame kritiškesnė— 
j*e padėtyje negu iš pradžių gal 
vojome.Laisvės niekas nepadova
nos.Kovo ja tėvynė ir mes turi
me pridėti savo pečius.Ten ke
liauja užkaltuose vagonuose į 
Sibiro taigas kaętu lietuvis, 
latvis ir estas.Čekisto spardo
mos motinos,sesės ir žmonos vi
liasi savo širdyse, kad mes da
rome viską jų išgelbėjimai.Ir 
Viešpats teapsaugo mus nuo jų: 
rūstybės, kai jie sužinos,kad 
mes tą laiką naudojome vieni 
kitus kaltindami if paskendą 
neesminiuose ir beprasmiuose 
ginčuose,kurie taip malonūs ir 
brangūs mūsų priešams .Mūsų pr
iešas daro viską mūsų tarpusa
vio kiršinimui ir skaldymui,ir 
tie,kurie iš mūsų eina tuo ke— 
liu-ištikimai tarnauja Pabalti
jo tautų žudikams.

Atrodo,kad su šiomis minti
mis turėtų sutikti kiekvienas 
estas,latvis ir lietuvis,kuriam 
brangi savoji tėvynė ir jos a- 
teitis.Vieningos ir sėkmingos 
kovos pasisekimas priklauso nuo 
mūsų pačių,nuo to, kiek esame 
susipratę,susiklausę ir toler
antiški.Su džiaugsmu tenka kon
statuoti, kad ypač D.Britanijos 
pabaltiečiai pasuko tuo keliu 
ir daugelio ryžtingų idealistų 
dėka gan daug atsiekta.Tščiau 
veltui būtų vadovaujančių pas
kirų asmenų kilnus darbas,jei 
plačiosios masės atsisakytų į- 
žvelgti šio vieningumo būtiny- 
bą.

Kitą kartą pasistengsiu iš
kelti diskusinii 
mtinių dar glaudesni- ---------------
biavimo ir kaip būtų galima vaiz 
duotis būsimąją Pabaltijo Fede- 
raciją.

pus ir anapus Lemanšo kanalo 
Diskrečiai šnekant,šias mano 
pastabas įkvėpė keletas laiš
kų, kurie mane nesenai pasiekė 
su priekaištais ir netgi su 
epitetu "lordų agentas". Tai 
vis už straipsnius,kurie buvo 
parašyti ryšium su "invazija 
į D.Britaniją". Keista nekei
sta, bet tas pats epitetas ko
munistų "Tėvynės Balso" yra 
sviedžiamas tremtiniui žurna
listui į veidą ir iš anapus 
geležinės uždangos.Te atlei
džia man iš arčiau nežinomi 
laiškų autoriai,bet jų argume
ntai panašūs į tuos,kurie ran
dami, be to,dar Braunschweigo 
repatriacinės misijos slapto
se 
ms

instrukcijose savo agente - 
DP stovyklose Vokietijoje 
tarp DP D.Britanijoje. 
Ir žemiau pasirašantysis 

ir.manau,visi kiti,pernai pa
rėmę "invaziją į D.Britaniją", 
nejaučia jokių sąžinės prie
kaištų, nes emigracija į saly
ną iš ateities perspektyvų pa
sirodys viena iš pačių išganin
gųjų visakeriopais atžvilgiais. 
Žinoma,bloga,kad ne visos šei
mos susijungė į krūvą,bet,rei
kia manyti,šis skaudulys bus 
išgydytas ir D.Britanijos ir 
lietuvių DP abipusiškai naudai.

Visu pirma reikia žinoti, 
kad gyvenimas Vokietijoje per 
metus tiek pasikeitė, jog šian
die tremtiniui beveik neįmano
mas. Vietos stoka neleidžia pla
čiau išgvildenti visų būklės 
rūstumo smulkmenų,tad tesusto
jams ties būdingesniais faktais.

Atgijo ir visu griežtumu 
veikia iš Hitlerio dienų visie
ms pažįstamas Arbeitsamt.Mes, 
vakarykščių nacių žemėje įša- 

DP,esame vokiečių darbo įs
taigos malonėje ir nemalonėje. 
Visokių darbų pasitaiko,bet 
dažniausia užklumpa tie,kurių 
vokiečiai darbininkai nenori 
dirbti. Skirtingos ir sąlygos 
dirbti.Tebūnie nurodytas nuti
kimas su DP,kurie dirbo Hambur
ge prie bunkerių ardymo.DP grie
bėsi net streiko,ir teisingai; 
vokiečiai darbininkai turėjo 
darbui reikalingus įrankius ir 
apsaugos priemones nuo nelai
mių. 0 DP - beveik nuogom ran
kom. Darbas darbu,bet sąlygos 
sugrįžus namo. Vokietis grįžta 
namo,o DP į...landynę.0 kur 
rūbų problema.

Maitinimosi būklė yra blo
ga.Sako, esam sulyginti su vo
kiečiais.Bet antrajame LTB su
važiavime faktais įrodyta,kad 
DP šiuo atžvilgiu toli pasili- : 
kęs nuo vokiečių.IRO vadovybė < 
keletą kartu kreipėsi į CCG, 
kad Britų zonos DP gautų tiek 
pat kolonijų,kaip ir amerikie
čių zonos DP. CCG nuomone,tai

?isvorio( X) .Prancūzija sutinka 
’priimti DP, bet reikia 70 kg, 
gyvo svorio.0 to svorio iš k 

i gausi.Jei būtų ėmę 1946 m.bn 
8 buvę geriau,o kiti met bus d 
■ blogiau kaip šįmet.
E Maskvos agentų globa nesi 
i liauja.Ateityje istorikas st 
F bėsis ir atsistebėti negalės 

kai kitur vakaruose ir visur 
kominformo agentai išvejami 
ir užtvenkiama jų išspaudų(n 
gi Maskvos ir jos marionečių 
Lietuvoje spausdintą žodį pa 
vadinsi spauda..) sriautas,- 
DP gyvena nuolatiniame VKP(b 
apsupime.

Kai birželio 19 d.visi Va 
karų radijai skelbė,kad vien 
je JTO sekcijoje priimta žmo 
gaus globos įstatymas (visi, 
klausyk, gimę būti laisvi nuo 
baimės,smurto ir teroro...), 
tai IRO paskelbė; -Kas sutiki 
grįžti į anapus geležinės už
dangos, gaus kelionei 40.000 
kolonijų pridurką,be to,TSRS 
repatriacinė misija iš savo 
pusės primes po 150 štukų pa- 
pirosų.Dar ta pat proga para
doksas; pridurkai repatrijuo
jantiems pirkti iš krikščio
nims globoti organizacijos 
"Caritas". Gal būt sutapimas, 
bet būdingas;tuo pat metu,kai 
iš "Caritas" gauta repatrijus 
jautiesiems maisto pakistai, 
į DPACCS’us atvežta karstų at 
sargos.

Atsimintina.be to,kad nuo 
liepos 1 d. vi s i dirbanti e JiDI 
turės mokėti iš savo atlygini 
mo už butą,maistą ir rūkalus.

Daug sveikatos ir nervų su
ryja vietinio pobūdžio "įsikiu 
dinimas"

Perkeliant ir įkurdinant v> 
va ujama si vienintėliu dėsniui’ 
nam DP ne daugiau, kaip 4 kv.a, 
indų ploto.Lyg šieną kluonan i 
kraunant.Šalęs po 90 kv.m.pri; 
dė po 4-5 šeimas arba-iki 25v 
gungių.DP ,sako,sulyginti aul 
kiečiais. Si t "sulyginimo" pavjl 
ysjtame pat bute,kur Itzeoe s1 
vykiai tebesant gyveno 4 suatų 
ir 5 vaikai, dabar, padarius paj 
indinį remontą,įsikūrė vokieš! 
šeima (2 suaugę ir 1 vaikas).

Tur būt,išteks šitų faktų.k 
rie .krūvon sumetus, akivaizdi! 
parodys,kaip DP nerimsta "kali 
j e ir žvalgosi, bene kur akirat 
je išnirs "pažadėtoji žemė", kr 

visos 4 Roosevelt 
laisvės,kur lygu 
darbą lygus atly; 
a tlyglnimo -šioks- 
ir savarankiškus

ų minčių dėl tre-Šių zonos DP. CČG nuomone, ta 
idesnio bendradar- į čiabuvius padarytų neigiamo

įspūdžio.
Važiuojant darbams į Kana

dą reikia minimum 65 kg.gyvo

je išnirs " 
loję galioja 
proklamuo tos 
darbas ir už 
ginimas,o iš 
toks sotumas 
Jei D.Britani ja ne tik pažadai 
bet ir veiksmais imtų ir įsils 
stų darbuosna su šeimom. Pabalį 
jo DP problema greit išnyktų i 
Vokietijos painevų.O šiandien. 
Visi laiškai iš D.Britani jos,! 
riuose skundžiamasi tenykšte t 
emtinių būklę,priimami su dide 
le kriticizmo doze.

Ak, ir rudojo fašizmo okupac 
jos prisiminimas,ir žinios api 

raudonųjų budelių siautėjimą L! 
etuvoje diktuoja vieną protingi 
išeitį; *

-D.Britanijoje prisiglaudus
ių DP kelias, jei jau būtina jis 
toliau keliauti, teveda visur ki 
tur.bet nieku būdu atgal į Vok
ietiją ar į anapus geležinės už 
dangos.

Ak, užgesinkite visas šviesas 
tuščių narnų kambariuose,nes aš no
riu pasikalbėti su juodomis sute
momis.

naktie, nuraškyk visas žvaigž
des nuo dangaus, -mano pasaulyje 
tamsu ir liūdna.

nutilkite, dainos, ir greičiau 
baik savo giesmę,vieniša paukšte, - 
tegul aš vienas klausausi savo vi
daus raudojimo.

Jūs visi atplėšk!te mintis nuo 
manęs ir palikite mane vieną šią 
tamsiąją naktį...

Mano daina.
Aš buvau nusigėręs vienatve, ir 

užtraukiau dainą.
Sau aš dainavau ir sau liejau 

tirštas,kaip sūtemos, mintis.
Nemačiau kad šalia manęs glū

dėjo tamsus šešėlis ir klausėsi 
manė dainos.Aš nemačiau,kad atsi
rastų nors vienas,kuris sustotų, 
beskubėdamas savo rūpesčiu keliu.

Baisi ir griausminga buvo mano 
daina.

Joje skambėjo piligrimų žings
niai, klajojimo metai įr kovingai 
grūmėsi nerami dvasia;
-į kalnus.! aukštumas.Moju ranka 

į gėlių žiedus, į paukščių dainą,į 
upelio čiurlenimą,ir kopiu ties pa
čia bedugne.

-Pasitraukite iš kelio,aštrios 
skeveldros.ir trupėkite į uolas, 
šalti akmenys.Aš einu kaip karal
iūnes, o mano veidas dega ryžtu ir 
laimėjimo laime.

-Jūs girdėsite mano linksmą kly
ksmą ir apsitaškysite mano džiaug
smu.

-Sakale,stipriau suplak sparnais. 
Are,kilk aukščiau.Aš veržiuos! į 
kalnus ir dainuoju apie bundantį 
džiaugsmą...

Ir nemačiau,kaa šalia glūdėjo

Šeššliai
Užgeso žvaigždės ir paukštė pa

baigė vakarą giesmę.
Suplūdo juodi šešėliai,atkropė 

tamsi naktįė ir nugirdė mane sap
nų nerimu.

Pajuodo veidas mano ir akis lai
žė juodi šešėliai.

Aš girdėjau ilgesį,besiblaškan
tį apie mano kambario duris,ir sun
kiai subildėjo dulkinas slenkstis.

-Dainuok.Tavo daina gyvena ma
no dvasia.Didelis esi savo nerime 
ir drąsus savo dižioje kelionėje. 
Norėčiau būti maža dulkele ir nu
sėsti ant tavo susivėlusių plaukų..

Šešė liai glamonėjo mano krūti
nę, bučiavo veidą,akis.

Už lango raudojo numirusi die
na, toli toli klykė bundantis ryt
metis...

Pamačiau lengvą peteliškę ir 
paėmiau ję už sparnų.

Mano rankų pirštuose šlamė
jo tamsios dulkelės,© peteliškė al
po nuo jų deginimo.

Paskum išgirdau sparnų vasnoji
mą, ir juodas demonas buūžė viršuj 
mano galvos.

tačiau nepakėliau galvos,tik 
mąsčiau ir šypsojausi.

Man sunki buvo ta naktis,nes 
tyla spengė,o juodi juodi sparnai 
plakėsi,kaip vargo verpetai.

Paskum krito šviesus žaibas.Su
bildėjo griaustinis.Plyšo didžiu
lis medis ir šakomis .lyg rankomis, 
įsikabino į žemę.

Tyla.
Daina nutilo,ir viduje pasida

rė skaudžiai tuščia.
Ant žemės gulėjo raudonas žie

das, rankos glamžė lengvutę pūkų
Klaikūs sapnai.

Ir sapnavau didelę pievą su žy
dinčiomis gėlėmis,paukščių daina, 
žiogelių smuikavimu.

galvą.
Viduje dejavo bemintė tyla.
Ji kalbėjo kaip tyrai,kaip su

kepusios dykumos;
-Didis esi savo buityje, bet ma

no pasaulis dar didesnis.Klausyk. 
Dainuoja šaltas akmuo, sudžiūvusi: 
samanos šnibžda,pertrenktas medis 
girgžda apie buitie pilnatvę.Už
merk akis ir būk mano.

Ir užmerkiau akis.tačiau 
mąsčiau apie kalnus,ir tamsa ėmė 
blukti,o šviesus spindulys žvilg
terėjo pro langą.

Mano rankos buvo dulkinos, akys 
primerktos,o viduje klykė didelė 
tyla.....

Pelenai.
Liko saujė pelenų,nes aš sude

ginau visus mylimosios laiškus.
Kadaise juos rinkau,kaip bran

genybes ir kroviau žvilgančioje 
dėžutėje.Laiškai kvepėjo rūtomis 
ir konvalijų aromatu.

Bet aš juos sudeginau,nes norė 
jau prikelti dieną.

Aš mąsčiau;
-Meilė’ dega šviesiau,nei šitas 

popierius ir ji kaitresnė .nei rac 
dona ugnis.Aš nėdeginu jausmo, tik 
naikinu jo svyruojantį augimą.Jei 
jis augs,aš džiaugsiuosi,nes išaui 
skaistus rytas.

Pelenai virpėjo,biro, o mano r 
rankos pasiliko tuščios.Tik vidu
je verkė tyla,nes rytas nebeaušo.

Malda.
Aš meldžiuosi Ta u, mano gyveni

mo Dieve,ir klaupiuosi prieš švie
sų Tavo sostą.

Nematyk manęs ir negirdėk mano 
raudos,nes aš dainavau ir užmiršau, 
kad nesu vienas.

Daina buvo išvogta,ir aš likau 
kaip išdžiūvusi samana.Po mano ko
jomis pelenai,o rūpestis-krūtinė- 
je.

Aš meldžiuosi savo Dievui,nes 
Jis vienas mato manė menkystės di
dybę.

2

vieningumui.Su
toleranti%25c5%25a1ki.Su
Atsimintina.be
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Vieša padėka
Sllsden,netoli Keighley, 

gyvenantiems lietuviams Didž. 
gerbiamiems p.p.T.irJ.Žukaus- 
ians, p .S . Vai c ekauski enei-Va si - 
llauskaitei, p.p.P.irJ.Šablins- 
tans ir visiems lietuviams,ku
rie vienokiu ar kitokiu būdu 
prisidėjo prie lietuviškos pa
rodos surengimo Silsden,taria- 
se didžiulį, lietuviškai nuošir
dų ačiū.

D.B.Lietuvių S-gos 
Silsden Skyriaus Valdyba

Silsden’o mieste (Yorkshire) 
birželio 26-27 d. lietuvių 
surengtos parodėlės kampelis 

Foto.J.Žukausko.

DERBY Šio miesto tekstilės pra
monėje dirba tik 16 lietuvių. 
Beveik visi Jie yra s-gos na
riais. Skyriui pirmininkauja 
p.K. Vaitkevičius.

Pirmą kartą šiam negausin
gam nariais skyriui teko vie- 
Jai pasirodyti vietinio teks
tilės fabriko (jame dirba per 
iO.OOO darbininkų) metinės 
ventės proga suruoštoje paro- 
o je.

įvairią tautybių dirbantie
siems fabriko parodos kosjjisi
ja buvo paskyrusi tam tikrą 
rietą, o jau parodėles turėjo 
liekviena tautybė suruošti pa- 
ąl savo išgales ir sugebėji
ns. Suprantama, kad 16 lietu- 
lų negalėjo turėti pakanka - 
ai mūsų tautodailės darbų,to- 
;61, skyriaus valdyba nutarė 
aIkon pasikviesti iš Coven- 
ry tautietį, kuris turi tau- 
odąilės rinkinį.

Si dergiečių-lietuvių su-* 
nošta parodėlė turėjo ypatin- 
ą pasisekimą.Ją aplankė dau- 
iau kaip 10.000 žiūrovų.

Vietos spauda,minėdama šią 
■arodėlę, įsidėjo mūsų taut 
Alių nuotraukas

KAME ČIA REIKALAS

Paskaitęs "BL" Nr.27(49) žinutę iš Bradfordo apie bandy
mus steigti kokią tai "Lietuvių Katalikų Bendruomenę",-nu
stebau. Ilgai negalėjau suprasti kame čia yra "šuo pakastas 
Steigti "katalikų bendruomenę". .tai argi mes vist tik atvy

kę į Britaniją išvirtome į nekatalikus,- juk faktas,kad visi 
lietuviai esame katalikai,taigi automatiškai be jokių "stei
gimų" sudarome katalikų bendruomenę,su maža išimtimi lietu
vių evengelikų (kurie irgi yra lygiaverčiai lietuviai ir 
vienodai dirba Lietuvos laisvei ir vienodai myli savo Tėvy
nę,kaip ir mes katalikai).Taigi prašosi išvada,kad daroma 
organizacija katalikų sukatalikinimui,kitaip sakant norima 
padaryti mus "double katalikais"..© gal tai bus tuo padary
ta "atranka" - vieniems pripažįstant teisę būti katalikais, 
kitus "ekskomunikuojant"...jei tik jie nepanorės skaldytis 
ir stoti tą naują organizaciją,turinčią lygiai tuos pačius 
tikslus,kaip ir DB Lietuvių Sąjunga. Juk logiškai galvojant 
išeitų,kad jei jau bendruomenė,tai visų katalikų dalyvavimas 
yra būtinas-prlvalomas (Vokietijoje visai logiškai yra pa
vadinti visi lietuviai "Lietuvių Bendruomenė"). Atseit,lie
tuviai evengelikai turi sudaryti savo "Lietuvių Evengelikų 
Bendruomenę"..ir pasistatyti tuos pačius tikslus,kaip ir 
Lietuvių Sąjunga. Na,žygiuokime toliau..ir tų bendruomenių 
priskaitysime šimtus ir visos sieks tų pačių tikslų...Argi 
tai ne juokinga prabanga tremties sąlygose!.

Jeigu gi naujoji organizacija statosi tikslu,kuris,gai
la, nėra aiškiai deklaruotas - išlaikymą mūsų kunigijos, tai 
argi nepakako dabar jau egzistuojančių parapijinių komite
tų. Pilnai užteko,o visi kiti skelbiamieji tikslai pilnai 
telpa bendroje,dabar veikiančioje,Lietuvių Sąjungoje(žvil- 
gterėkime į įstatus..)

Esmėje,mano nuomone,reikalas kvepia visai kuo kitu,- 
peršasi mintis,ar tik nebus čia gražia skraiste pridengtas 
partijos darbas .norįs įnešti į palyginti ramią D.Britani
jos lietuvių bendruomenę susiskaldymą ir partines rietenas. 
Tada kiltų klausimas,- kam gi toji maskiruotė - darykite 
atvirai! Juk noras suskaldyti katalikus,ar daryti juos "iš
rinktaisiais" , -juokingas, o jei norime įsteigti politiniai 
ideologinius vienetus,- loškite atvirai,išdrįskite,kam tos 
skraistės "bendruomenių" vardu..

Akivaizdoje šių liūdnų skaldymosi faktų,graudu,kad mes 
lietuviai tremties sąlygose nieko nesame pasimokę,net nesu
pratome,kad tik vienybėje galybė.

Jei buvom sugebėję pakilti virš partinių rietenų,akivai
zdoje tautos tragedijos,- buvom verti statomų uždavinių ir 
tuo galėjome nuoširdžiai didžiuotis. Ne partijų tuščiomis 
kovomis,ne pet.štynėmis besidalinant "ministerijas" tremty
je,bet kitam tikslui esame čia - didžiai kovai ir jos pro
pagandai laisvuose vakaruose pravesti. Todėl ir visa ener
gija ir visi sugebėjimai tik šiam vienam tikslai turi būti 
subordinuoti.

Gražiai subujojęs,tikrai nepartinis,darbas DHL Sąjungo
je, subūrė nuoširdžius kovūnus už Lietuvos laisvę ir mes 
nenorime Jokių kitų partinių formacijų,nes kol esame čia- 
tremtyje mūsų vienintelė ir švenčiausia "partija" - bendre 
visų lietuvių kova už laisvę mūsų Tėvynės!

Juozas Balčiūnas.

Kristus,pabaigęs savo prily
ginimą apie turtus,padarė tokią 
visiems laikams aktualią konk- 
liuziją; "Ne vienas tarnas ne
gali tarnauti dviems valdovams, 
nes arba jis vieno nekąs,o kitą 
mylės,arba vieno laikysis ir 
kitą nieku vers.Negalite tar
nauti Dievui ir turtams.(L.16,13 
Negalima tarnaut* dviems valdo
vams...Kai savo gyvenimo valdo
vu išsirenkama Dievas,-būtina 
nuvertinti visas kitas žemiš
kąsias gėrybes;turtus,garbę,lin
ksmybes. . .Tos gėrybės geriaus
iu atveju gali būti tiek prie
monėmis visa širdimi tarnaujant 
Dievui.

Garsusis Italijos rašytojas 
Pltigrilli (piktinančių knygų 
"Kokainas","Dorybių diržas" ir 
pan.autorius) po ilgo ieškoji
mo pagaliau atsisakė savo anks
tybesniųjų kūrinių ir parašė 
"La piscina di Siloe" (Siloe 
tvenkinys),savo gyvenimo išpa
žintį.

- Tėvas man sakė,-rašo Piti
grini, -kad nėra Dievo,kad Jė
zus Kristus buvo Garibaldžio 
tipo,kad visos religijos yra 
krautuvės...

Pltigrilli ieškojo tikrojo 
Valdovo,ieškojo Dievo,tik il
gai negalėjo surasti,kad tikė
jimas yra malonės dovana nusi
žeminusiems o ne tiems,kurie 
mano,jog tikėjimas esąs išdi
džių samprotavimų apvainikavi
mas.Jis prisipažįsta;

-Taipgi ir aš buvau amžiaus 
vaikas,"tamsybių sūnus","klai
dų sekė jas".Žaliavas,kurias 
gaudavau,atidaviau gerai apdir
btas. Ypatingo įspūdžio Piti
grini ui padarė vienas spiri
tizmo seansas,prieš kurį buvo 
pasimelsta į Dievą,prašant lei-

Ii
Derby 
lietuvių 
suruoštos 
parodėlės

lais naujos valio giasi Tadcasterio laimėjimu

TIKĖJIMAS

PIRMOJI TADCASTERIO KREPŠĮNIN
KU IŠVYKA________

trukdyti bendrą vokiečių prob
lemos išsprendimą,o tuo pačiu 
metu marš.Sokolovskis nudavė

mūsų pirmasis uždavinys,kuriuo 
turi vadovautis šio meto pasau
lio įvykiai. Mūšis dėl Europos 
prasidėjo ir negali būti baig
tas, kol nebus pasiektas galuti
nis laimėjimas...

IŠTIKIMYBĖ IDEALAMS IR GILUS

Pasirodo,kad ir 16 lietu- 
ių gali tinkamai garsinti Lie 
ivos vardą,kai yra noro ir 
ssiryžimo.

(Brd)

JftŠIS DĖL EUROPOS PRASIDĖJO
Maršalas Smuts,buvęs P.Afri- 
Unijos min.pirmininkas,pri

imamas Cambridge Universiteto 
anclerio.garbę, tarp kita ko 
asakė; "Šioje jų silpnumo va
ldoje išaugo mirtinas pavojus 
akarams,lygiai toks grąsus, 
aip ir karas.Tačiau tas pavo
gs yra dangstomas visais gali
ais ir atrinktais būdais ir 
engiamas skraiste dvasinio iš- 
Ikio,naujos krivūlės žmonėms, 
Bujos evangelijos prispausto- 
b masėms,naujo testamento pro- 
etariatui,kuris turi būti tuo 
eliu nuvestas Į pažadėtąją že- 

Veltui taikinsimos priekie- 
o gyvenimo,kad pasiektume ūki- 
is stabilizacijos ir finansi- 
ės pusiausvyros.Veltui dirbsi- 
8, tikėdamiesi JTO,kaipo orga- 
izacijos,turinčios veikti dėl 
alkos ir Europos saugumo,lal
ėjimų.Veltui kovosime,kad at- 
tatyti mūsų sugriautame pasau- 
yje gerbūvį ir užtikrinti tai- 
ą ir saugumą ateityje.Europos- 
rba mažiausiai vakarų Europos- 
r jos materialinių bei dvasi- 
lų vertybių išgelbėjimas yra

Prez.Trtarnas Kalifornijos 
Universitete Berkley pasakė; 
"Mūsų politika ir toliau bus 
politika gydymo,atkūrimo,tiesu- 
mo-ir taikos su laisve ir tei
singumu.Vesdami ją,noriai jun
giamės su visais,kurie tų tiks
lų siekia.Vienintelė ekspansi
ja, kuria esame užinteresuoti, 
yra ekspansija žmogiškos lais
vės ir platesnio naudojimo vi
suose kraštuose tų gerų dalykų, 
kuriuos duoda žemė.Vieninteli s 
užmokestis,kokio norime,yra pa
gerbimas,gera valia valstybių 

" šeimos broliškų narių. Nepalau- 
j žiama ištikimybė tiems idealam 
ir gilus tikėjimas jų galutiniu 

** laimė j imu palaiko ir veda ame
rikiečių tautą tarnyboje labiau
siai vertoje paramos mūsų lai
kų reikale-kryžiuojamoje taiko
je. Tikiu,jog visose žemės ru
tulio pusėse vyrai ir moterys 
karštai trokšta taikos ir lai
svės.Tikiu, jog visur geri žmo
nės neleis savo valdovams, ne
žiūrint galybės,kokios jie pa
siekė, privesti prie sunaikini
mo.Amerika tiki žmonėms.Žino, 
kad valstybės kyla ir griūva. 
6,žmonės toliau gyvena.Iš gali
ngo Jungtinių Tautų forminio ame
rikiečių tauta kviečia visas 
šaulio tautas "susijungti su 
taikos apsaugojimui."

ĮVAIRENYBĖS

tes įvedime.Jo bendradarbiavi
mas pasireiškė visiška Berlyno 
blokada...

Sovietų metodo paslaptis-vi- 
sa aptemdyti.Tačiau paskutiniu 
metu išlindo yla iš maišo,kai 
Kominformas,sovietų komunistų 
partijos pasiūlymu ir spaudimu, 
išbraukė iš Kominformo maršalą 
Tito ir Jugoslavijos komunistų 
partiją...

TITOIZMAS

pa- 
ja

Sovietai sutiko dalyvauti 
Dunojaus konferencijoje,bet nu
traukė Berlyno komendantūros 
veiklą.

Naujas Čekoslovakijos prezi
dentas Gottvaldas Pragos kated
roje Arkiv.Berano akivaizdoje 
išklausė Te Deum, tuo tarpu Mas
kvoje grįžtama prie bedievybės, 
taip prie valstybinio išpažini
mo,ir per radiją skelbiama,jog 
"visatoje nėra Dievui nei vie
tos, nei darbo."

Maskva visa daro,kad tik su

sti pasikalbėti su mirusiais. 
Pradžioje Pltigrilli nusivylė 
medi jono atsaku...

-Tačiau vos tarėjau laiko pa
sakyti; "Dar vienas apsivylimas" 
kažin kas,kuris sekė iš užpaka
lio, ką medi jurnas rašo,garsiai 
perskaitė! "Ypatingu būdu krei- 

ipinosi į tave”.Ir paskum mano 
pavardė ie eilė patarimų,pasta
bų, priekaištų, labai specialių 
smulkmenų, liečiančių mano as
menį ir eilė aliuzijų į vieno 
mano užmiršto romanso asmenis., 
kaip ir į įvairius mano gyveni
mo epizodus,kuriuos tik aš vie
nas žino jau.Uždaviau eilę glau
stai formuluotų klausimų;gavau 
tikslių atsakymų.Tolimesnėje 
eigoje medijunsas kalbėjo apie 
mano krizes,nurodinėjo galimy
bes, kietais žodžiais plakdamas 
visus mano nukrypimus.

Pltigrilli sus 
kas..mistikaci ja. 
sios intrigos. Bet juk visa bu
vo akivaizdu,negalėjo būti ap
gaulės. Pikto ji dvasia. Bet juk 
buvo raginama melstis,taisytis, 
užprašyti šv.Mišias už mirusiuo
sius, įspėjama apie baisią mir
tį, nesant Dievo malonėje.Net 
pats Pltigrilli perspėja tuos, 
kurie norėtų spiritizmu išsklai
dyti savo abejones!iš šimto at
sitikimų 98-pa prast* apgaulė, 
o vienas gali visam laikui su
naikinti jūsų ramybę."

Nuostabiu keliu susirado Pl- 
tigrilli savo Valdovą ir ligi 
šiol Jam vienam tarnauja.Visos 
kitos žemiškos gerybės-Jam tik 
priemonė didžiajam tikslui.Juk 
ir Kristus sakė;

- Darykite sau prietelių ap
gaulingų turtų pagalba,kad jums 
mirus priimtų jus į amžinąsias 
padanges (L.16.9).

njXrri-wwi!i i ii.i.i mgp '
mėtoju buvo paskelbtas G.Morri- 
son.lštikrųjų gi,lygiosios bu
vo teisingiausias sprenflmas.

TADCASTERIO lietuvių krep
šinio komanada,susiorganizavu
si vos šį pavasarį ir turėjusi 
tiktai porą rungtynių,gi bir
želio mėn.27 d, turėjo pirma 
išvyką svetur.Sį kartą prieši
ninku buvo Wether&y hostelio 
komanda,kurią sudarė latviai 
ir estai.

Žaidimo pradžia Tadcaster
io vyrams nesėkminga ir jau 
pirmose minutėse Wetherbyje- 
da 4;0. Vėliau,apsipratus su 
aikšte ir kamuoliu,rezultatas 
išsilygina ir pamažu pradeda 
persisverti Tadcasterio naudai, 
Po kietos kovos rungtynės bai-

Lig šiol mes girdėjome komu
nistinius terminus a lė marksi
zmas, leninizmas,trookizmas,sta
linizmas (bet ne paleckizmas 
ar pan.).Pastaruoju metu,kai 
būvąs ištikimiausias Stalino 
mokinys ir draugas marš.Tito 
ravo per nosį,Varšuvos laikraš- 
iai nukalė naują terminą-tito- 

izmas.Ką jis reiškia.
Tų laikraščių teigimu,Tito 

"turi vado gabumų",kad planuo
ja didelius dalykus nesirengda
mas, kad "Tito ir aklai jam pak
lusnūs šalininkai,girti pari- 
zaninio judėjimo pergale,pamir
šo dėkingumo skolą,kurią turi 
Rusijai už sugrąžintą Jugosla
vijos nepriklausomybę."

Toliau laikraštis kaltina 
Tito bonapartizmu ir tuo,kad 
įėjo jis į avantiūrinį vidaus 
ir užsienio politikos kelią,iš
duodamas tarptautinį socializ
mą.

Tuo tarpu Jugoslavijos komu
nistų partija replikavo Komin- 
formo "melui",drįsdama kaltin
ti sovietų saugumo policiją,kad 
ši verbavusiu savo tarnybai ju
goslavus... Šiaip ar taip Jugo
slav! jos, o gal teisingiau marš. 
Tito,žygis yra vertas didesnio 
dėmesio. Sunku būtų tikėti,kad 
tai tik politinis triukas,sure
žisuotas užsieniui.Juoba,kad 
graikai neoficialiai skelbia 
girdėję kanonadas Jugoslavijoj. 
Ar tai nėra pirmas žygis,neno
rint paklusti Politbiuro "nek- * 
laidingiems” įsakymams,kurie 
gero komunisto turi būti be jo
kios kritikos priimti.

20;15. Pergalė pasiekta visai 
pelnytai,nes laimėjusioji ko
manda parodė darnesnį žaidimą 
su tikslesnėmis pasuotomis ir 
geru dengimu.Wetherby komanda 
taip pat pasirodė kaip pajėgus 
vienetas,tik šiek tiek trūko 
susižaidimo. Be to reikia pa
žymėti, kad abejose komandose 
gerokai šlubavo mėtymas,ko pa
sėkoje ir rungtynių rezultat
as nėra didelis.

Komandos žaidė ir taškų pel 
nėi Tadcasteris! Kalpokas (.3), 
Aleknavičius (13), Dambrauskas 
(2), Petruševičius (2), Klimas 
,Timošenko.
Wetherby-Ligema (10),Janson(2) 
Heinings (3),GrigJanis,Baurna- 
nis,Zakis.

J.R-ius.
Tarp daugelio įvairių spor

to šakų atstovų,jau kuris lai
kas šiame krašte gyvena ir bok
so atstovas J.Žemaitis.

Prieš pat karą Žemaitis bu
vo išsikovojęs Pabaltijo meis
terio titulą plunksnos svoryje, 
bet vėliau teko boksą keliems 
metams atidėti į šalį.

Dabar Žemaitis vėl apsigyve
nęs pastovesnėse sąlygose pra
dėjo intensyviai treniruotis 
ir atgavęs dalį savo pirmykštės 
formos,jau turėjo keletą sėk
mingų kovų. Pažymėtinos iš jų; 
gegužės mėn.24-26 d.su Londono 
Repton bokso klūbu lankėsi Olan 
dijoje ir turėjo dvejas rungty
nes prieš Olandijos plunksnos 
svorio meisterį Voorwinde.Nors 
abi rungtynes pralaimėjo nežy
mia taškų persvara,bet turint 
galvoje,jog Voorwinde reprezen
tuos Olandiją Pasaulinėje Spor
to Olimpiadoje,šias rungtynes 
reikia laikyti gana pavykusio- 
mis. Gi birželio 18 d. Londone, 
Daghnam, Žemaitis rungėsi prieš 
šiaurinės Anglijos lengvo svo
rio meisterį G .Morrison.Šavai- 
rae suprantama,jog kova prieš 
visu svoriu sunkesnį priešą tu
rėjo būti labai sunki,bet Žem
aitis sukovojo ambicingai ir 
žiūrovai labai nustebo,kai lei

u-

Netolimoje ateityje Žemai

čiui jau yra numatyti keli kl- 
ti gana risti susitikimai,to
dėl jam linkėtina ir toliau 
ifitvermės ir ryžto,kad Lietuvos 
bokso klasė būtų čia tinkamai 
įvertinta. A.L.

- Tas arklys,tai tikrai atsili
kęs nuo civilizacijos padaras,- 
dar vis baidosi automobilio!
- Na,brolau,jei ir pats pama
tytum vaikščiojančias kelnes 
be vyro, tikiu,bėgtum šalin,tai 
ką bekalbėti apie arklį,kai 
jis pamato vežimą be arklio..

ltono brangioji Mary
tė, -rašo jis savo mylima Jai, - 
atleisk man,het aš esu toks 
užuomarša. Aš žinau,kad vakar 
aš tau pesipiršau,bet neprisi
menu,ar tu pasakei "taip" ar 
"ne" .

"Mano brangusis Jonai,-atsa
ko Ji.- dėkui už priminimą.Aš 
žinojau, kad kažkam pa sakius u 
"Ne",bet nežinojau kam tokiam..
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LONDONAS. Kara Ii ui pasiraš
ius aktą apie nepaprasto sto
vio įvedimą Didž.Britanijoje 
ir Min.Pirm.Attlee pasakius 
kalbą į streikuojančius uosto 
darbininkus,darbininkai grįžo 
į darbą ir streikas,kuris tą
sėsi 15 dienų, pasibaigė

SINGAPŪRAS.Mala j o s džiung- 
lėse yra susispietę apie 5000 
komunistų, kurie nori užgrieb
ti krašto valdžią.Jie turi daug 
ginklų,bet negalėdami viešai 
pasirodyti,jie užpuola ir žu
do pavienius plantatorius.Bri
tų valdžia siunčia kariuomenę 
kovai su terorizmu.

PRAHA. įvykusiame Kominfor- 
mo posėdyje Rumunijoje,Sovie
tų Sąjungos komunistų partijos 
atstovui Ždanovui pasiūlius, 
Jugoslavijos komunistų parti
ja pašalinta iš Kominformo. 
Oficialus komunikatas iškelia 
"draugų Tito,Kardeli j,Džilos 
ir Rankovič klaidingą politi- 

.Tikroji pašalinimo prie
žastis glūdi tame,kad maršai. 
Tito nori,kad Jugoslavija bū
tų nepriklausoma valstybė,kas 
nepatinka rusams.

TTOTERANAS. Persijos vyriau
sybė įteikė notą Sovietų Rusi
jai , protestuodama prieš pakar
totinus ginkluotų rusų dalinių 
sienos pažeidimus.

VAŠINGTONAS .Prez.Trūma na s 
pa sirašė Pagalbos užsieniui 
išlaidų įstatymą, kuriuo skiria
ma virs 1.507.000.000 svarų 
Europos ūkiniam atsistatymui.

TOKIJO. Po žemės drebėjimo, 
per kurį žuvo 30.000 žmonių, 
Japonijoje prasidėjo dideli 
potvynis i.

HAIFA.Britų kariuomenės va- 
das Palestinoje gen.MacMillan 
pa skelbė,kad nuo liepos 1 d. 
Britų okupacija Palestinoje 
baigiama ir tą dieną paskuti
niai Britų kariuomenės dalin
iai išvyks iš Haifos.

BELGRADAS. Jugoslavijos M. 
Pirm.'f i to atsakydamas į Komin
formo kaltinimus.pasakė Rusi
jos, įenki jos, Rumunijos, Vengri
jos, Seko s lova kijo s partijoms, 
kad jų kaltinimas yra išgalvo
tas šmeižtas.Jugoslavų komunis-

Berlyne Tempelhofo areodromas "dirba” dieną ir naktį. 
įyakarų santarvininkų lėktuvai pristato maistą Berlynu.

ml-&

Tito 
tų partijos atsakyme.kuris bu
vo skaitytas per radi ją,ragi
nama partijos narius dar la
biau suglausti savo eiles ir 
vadina Kominformo kaltinimus 
"melu” bei "baisiu įžeidimu".

PROTO RIJA. Pietų Afrikos 
naujos vyriausybės Gynybos Min. 
P.Fr.Erazmus pasakė,kad P.Afri
ka neliktų neitrail susidūrimo 
su komunistais Europoje atvėju. 
Jis pasakė! "Mes remsime Vaka
rų valstybes".

HELSINKIS. Suomijos parla
mento rinkiniuose, kai p rodo dar 
negalutini daviniai, Demokre tų 
sąjunga (komunistai ir kairie
ji socialistai) nustojo 10 vie
tų.į pirmąsias vietas išėjo 
Ūkininkų ir Socialdemokratų

parti jos,kurios naujame Par
lamente turės virš 50 atstovų. 
Rinkimai buvo visiškai laisvi 
ir praėjo ramiai.Suomijos Par
lamente yra 200 atstovų.

LONDONAS. Užs.Reik.Min.P. 
Bevinui buvo sukeltos didelės 
ovacijos Parlamente,kai jis 
pasakė,kad Britanijos vyriau
sybė ir jos vakarų sąjunginin
kai negalėjo rasti kito spren
dimo kaip tik maitinti Berly
ną,arba pasiduoti,- "ir niekas 
iš mūsų negalėjo sutikti pasi
duoti ".Britanijos vyriausybė 
negali atiduoti beširdiškam 
išmarlnimul 2į- mil.žmonių.Ame
rikiečiai ir prancūzai yra pa
našios nuomonės.Domini jų vy
riausybės yra pilnai informuo
tos apie Britų vyriausybės žy
gius. Vyriausybė yra nusistač
ius i s panaudoti visus turinius 
resursus sujungtų pastangų dis
pozicijai. "Mes pripažįstame, 
kad šių nusistatymų pasekmėje 
gali iškilti labai rimta padė
tis.Jeigu tokia padėtis iškil
tų,mes prašome Parlamentą jai 
pasipriešinti."

VAŠINGTONAS. Ryšiam supa- 
sunkėjusia padėtimi Berlyne, 
Valstybės Sekretorius Marsha
ll 'in spaudos konferencijoje 
pareiškė! "Mes esame Berlyne 
vieno susitarimo tarp vyriau
sybių apie Vokietijos okupaci
jos zonas pasekmėje,ir mes ke
tiname ten likti.Sovietų pas
tangos užblokuoti vokiečių 
civilius gyventojus Berlyne 
iškelia pirmos svarbos pagrin
dinius klausimus.su 
mes tikimės veikiai 
kyti.

ANKARA. Turkijos 
Istanbule nusileido 
lėktuvas su pabėgėliais.Lėktu
vo pilotas buvo nušautas.© du 
įgulos nariai sužeisti.

BERLYNAS. Vlenintėlė lig 
šiol veikusi keturių valstybių 
kontrolėje Berlyno Komendantū
ra, nustojo egzistavusi.Sovietų 
pulk.B.Kalinin pranešė kitų 
valstybių atstovams komendan
tūroje apie sovietų nusistaty
mą nebebendradarbiauti toliau 
šioje įstaigoje.Po to pulk.B. 
Kalinin pakvietė vakarų valsty
bių atstovus pusryčiams.Nie
ką s neatsisakė.Kalinin,kaip 
šeimininkas, paruošė pusryčiui 
iš barščių,kiaulienos kotletų

kuriais 
susitvar-

areodrome 
Bulgarijos

I bei vyšnių torto,ir pasiūlė 
į išgerti degtinės i, kiekvieno

PARYŽIUS. Marselio ir St. 
Nazaire uostuose sustreikavę 
prancūzų jūrininkai yra pers
pėti,kad bus atleisti,jei ne
grįš darban.

KAIRAS. Arabų Lygos gen.sek- 
retorius Azzem Paša pasakė, kad 
Arabų Lyga atmetė grafo Berna
dottes taikos nasiūlvnuiR. Atsa
kymas susideda iš 7 mašinėlė 
rašytų lapų.

AMMANAS. Trans Jordan!jos 
ka ralius -Abd ulah, mo d erni š ki a u- 
sios arabų armijos Palestinoj 
vadas pareiškė! "Mes ruošiamės 
atnaujinti kovą ir pasiklauti 
mūsų ginklais”.

TEL-AVIVAS. Izraelis neke
tina sutikti su grafo Bernado
ttes siūlomais kompromisais. 
Žydai benori atiduoti nei kiek 
teritorijos,kuri jiems pirmiau
sia buvo paskirta ir vėliau 
turėjo ją ginti.JTO tarpinin
kui belieka siūlyti pratęsti 
paliaubas, kurios baigiasi šį 
penktadienį.

BERLYNAS. Pereitą šeštadie
nį Britų,Amerikiečių ir Pran
cūzų gubernatoriai apsilankė , 
pas Sovietų karo gubernatorių 
marš.Sokolovski ir paprašė už
tikrinti, kad susisiekimas tarp 
Berlyno ir Vakarų zonos būtų 
artimoje ateityje atidarytas 
ir paklausė kada tas įvyks. 
Marš.Sokolovskis nedavė reika
laujamo atsakymo ir tuo būdu 
padėtis dar pasunkėjo.Berlyne 
skaitoma,kad tai būvąs pasku
tinis kreipimasis vietoje.Da
bar reikalą perims Britanijos, 
Amerikos ir Prancūzijos vyriau
sybės ir kreipsis į Maskvą.

ATĖNAI. Graikijos Gen.Šta
be s paskelbė,kad didžiosios 
ofenzyvos 12 dienų laikotarpy- i 
je.Grammos kalnuose prie Alba
nijos sienos,partizanų nuėsto- ■ 
liai siekia 1.020 užmuštais 
ir sužeistais. ,

KRONIKA
Redakcijoje lankėsi p.Z.Gin

ta utienė, kilusi nuo Panevėžio, 
kuri bene bus vienintelė mote
ris, iš daugelio lietuvių 1941 
metais birželio mėn. ištremtų 
į Sibirą.Ji laimingai iš ten 
pabėgo ir pateko į Britaniją. 
P.Gintautienė jižsiprenumeravo 
"Britanijos Lietuvį".-
Vienas iš DB Lietuvių Sąjungos 
steigėjų,dipl.inž.A.Semėnas 
su šeima,išvyko į JAV.~Linki
me jam sėkmės Naujoje Žemėje.
Sąjungos Centro Valdyba daro 
žygius sudaryti sąlygas atva
žiavimui į Anglį ją,praleisti 
vasaros atostogas,mūsų studi-

sveiktą.
BELGRADAS. Albanijai sils- 

tabdžius visą eksportą į Jugo 
slaviją ir sulaikius geležin
kelio į Jugoslavijos pasienį 
statybą,Jugoslav!jos vyriau
sybė įteikė tris griežtas no- ____ ___ ________ _______
tas Albanijos pasiuntiniui Bei-! jūojančiam jaunimui, 
grade. Jugoslavija perspėjo, 
kad jei tokie veiksmai tęstųsi 
Jugoslavijos vyriausybė nelai
kys save atsakominga už gali
mas pasėkas.

Telegramų agentūros "Reu
ter" pranešimu,Mala jų komunis
tai paskelbė,kad Malajai turi 

, būti "išvaduoti” iš Britų val-
bį°8° °ro,nau- džios.Komunistai veikia prisi- 

dengę "Laisvosios demokrati
nės kariuomenės Malajuose" var
du. Politinės žmogžudystės ir 
policijos postų užpuldinėjimai 
tęsiasi.

jos konstrukcijos Vampire lėk
tuvų skridimas per Atlantą ati
dėtas, taip pat atidėtas JAV 
16-kos naujų lėktuvų bandomas 
skridimas per Atlantą.

“Tėvas” j D. P.: “Grįžkite pas mane vaikučiai, aš jums duosiu 
amžiną laisvę ir ramybe“ IŠ"NaUjOji AUŠT®”

Atlantą.

KOVA PRIEŠ KCMUNIZMĄ TURKIJOJE
Turkijos Parlamento komisija,specialia i iš
skirta komunizmo klausimui Turkijoje išnag
rinėti ir pasiūlyti priemones prieš komunis
tus, šiomis dienomis patiekė Parlamentui pro
jektą įstatymo,kuriuo komunistai ir fašistai 
būtų skaitomi Turkijos valstybės išdavikais.

Komisija siūlo,kad visi komunistai,kaip 
valstybės išdavikai,būtų atiduodami karo 
teismams. Tikimasi,kad Parlamentas pasiūlytą 
projektą priims.

IZRAELIO VALSTYBĖJE.
Žydų valdžia Tel-Avive paskelbė pavardes 

žydų teroristų organizacijos,visą laiką ko
vojusios prieš britus ir arabus,o šiuo metu 
sudarančios pagrindinį branduolį žydų ginkl
uotųjų pajėgų, vadų! Stabo šefas- Jokūbas 
Dostrowski, Operatyvinio skyriaus viršinin
kas- Igal Sukiennik ir vadas Tel-Avivo -įgu
los- Anon Rabinowič. Kita žydų požeminė or
ganized ja-Irgun Zwei Leumi pareiškė,kad ne
pripažįsta Izraelio valdžios ir tęs kova to
liau.

KAIP MAN ATRODO
_• — APIE MUSŲ CHORĄ _ ___ J

kad toks dalies choristų nėra 
guliarus lankymas pratybų nei 
tik,kad numuša choro moralę! 
bet kartu ir stabdo jo pažanJ 
gą. Iš kitos gi pusės, tiems 1 
toliau gyvenantiems choristėj 
nieko negalima prikišti,nes | 
juk viskam turi būti ir yra I 
ribos,- negalime iš žmonių I 
reikalauti perdaug. Užtenka I 
jau ir to pasisuko jimo, kad į J 
sąžiningai lanko repeticijas J 

Tad ir kyla klausimas,iš 1 
kur gauti lėšų,kad įgalinus I 
chorą tęsti pradėtąjį darbų į 
intensyviai, kaip iki šiol. I

Ar negalėtų viena iš Lon- i 
dono lietuviškų organizacijų I 
pasiimti chorą savo globon ir| 
padengti jo išlaidas,kurių dJ 
lis vis dėlto grįžtų, surengusi 
į metus porą-trejetą koncertų! 
Pagaliau pinigai šiuo atvėjuj 
neturėtų vaidinti lemiamo vali 
dmens,-organizacija išlaikydal 
ma tokį chorą atliktų konkre-l 
tų darbą, didelės reikšmės ta J 
tai,o tas turėtų būti žymiai | 
svarbia u, negu turėjimas kaso-l 
je daugiau keleiolika svarų. | 
Galų gale,jei vienai kuriai | 
organizacijai toks choro glo-| 
bojimas būtų per sunki našta,| 
galbūt visos lietuviškos orgal 
nizacijos galėtų kasmet paau-1 
koti po tam tikrą sumą šiam j 
reikalui.

Jeigu atsirastų tokių,kurti 
tvirtintų jog toks pinigais ; 
choro šelpimas nėra būtinas, I 
nes ir be to Londono lietuvit| 
kolonija per ištisą eilę metis 
turėjo savo chorą,tai jie nei 
skirtų dviejų sąvokų,-choro \ 
ir gero choro. Juk jei dabar-Į 
tinį chorą paliksime veikti | 
tokiose sąlygose,kokiose jisl 
dabar yra, tai jis nesusilikvii 
duos,jis vistik sugebės šiaip 
taip sudainuoti mūsų rengia
muose minėjimuose ar pagiedok 
ti sekmadieniais bažnyčioje, 
bet čia kalba eina apie sukū
rimą tvirto-reprezentacinio 
choro,kuris pajėgtų pasirody
ti netik lietuviams,bet ir 
plačiai anglų visuomenei.

Ta p® čia proga vertėtų pri 
slminti ir chorvedį,kuris šiui 
metu turi net 5 pratybas į 
savaitę.Iš viso,dabar žymiai 
padidėjus Londono Lietuvių pa 
rapijai ar nebūtų laikas pa
galvoti, jei ne apie pilnai, 
tai bent apie pusiau apmokamą 
vargonininko-chorvedžio etatą 
Tada juk jis turėtų daugiau 
liuoso laiko tam darbui.

Kaip ten bebūtų. Laimes bė
ga negirdėtu tempu, o lietuviš 
ka giesmė bei daina vis dar 
kone kūrimosi stadijoje.Todėl 
lietuviškos visuomenės prie
kyje stovį žmonės turėtų kar
tą rimtai pagalvoti,nes reika 
las labai rimtas.

Dažnai mes nagrinėjame klau
simą, kaip išpopuliarinti Lietu
vos ir gerą lietuvio vardą už
sienyje.Netenka aiškinti,jog 
tam tikslui atsįekti yra daug 
kelių bei būdų.Štai,visi mes 
puikiai žinome,kiek dėug tam 
reikalui pasitarnavo gržus lie
tuvių solistų pasirodymas An
glį jo je, todėl ta proga norėč
iau šį kartą kiek plačiau pa
kalbėti apie kitą "propagand
os" priemonę-lietuvišką chorą, 

įsivaizduokime sau,jog mes 
vienokiu ar kitokiu būdu su
kūrėme gražų,agkšto lygio cho
rą, nesvarbu koks jis bebūtų, 
vyrų,moterų ar mišrus.Toks cho
ras davęs keletą koncertų ang
lų visuomenei ar per radiją, 
sukeltų daug didesnį anglų vi
suomenės susidomėjimą Lietuva, 
negu kokios paskaitos ar ret
karčiais pasirodę straipsniai. 
Savaime aišku,kad choras tai 
atsieks tik tada, kuomet jis, 
kaip buvo minėta,bus tikrai 
aukšto lygio.

Dabar kyla klausimas ar mes 
galime tokį chorą sudaryti.Ai
šku, kad galime,tik tam reikia 
turėti gerą-patyrusį chorvedį 
ir tinkamą medžiagą-balsus. 
Dėl balsų bėdos nėra, jau net 
su tais žmonėmis,kurie dabar 
priklauso Londono lietuvių mi
šriam chorui rimtai dirbant 
galime pasiekti gražių rezul
tatų.Gerą chorvedį taip pat 
turime-V.Mamaitį,kuris šiuo 
metu vadovauja Londono Lietu
vių chorui.V.Mamaitis turi ge
rą muzikinį išsilavinimą ir 
jei dar prie to pridėsime jo 
ilgametę chorvedybos praktiką, 
tai atrodo,jog jis galės iš 
turimos medžiagos išauginti 
tikrai pajėgų chorą.Pagaliau, 
galime tą klausimą ir kitaip 
svarstyti,bet šiandien,strodo, 
mes viską turime ir belika tik 
dirbti. Dėja, taip nėra...

Londono lietuvių mišrus cho
ras šiuo metu turi gana gražų 
būrelį dainos mėgėjų ir kiek 
aplinkybės leidžia dirba,bet, 
dėja.dėl tam tikrų sunkumų tas 
darbas neina,kaip turėtų eiti. 
Choro pratybos šiuo metu vyks
ta prie lietuvių bažnyčios, to
dėl choristai gyveną netoliese 
į repeticijas reguliariai lan
kosi.Betgi nemažas skaičius 
iš jų gyvena toliau Londono 
priemiesčiuose.Jie atvykdami 
repeticijon netik kad sugaiš
ta daug laiko,bet taip pat iš
leidžia keletą savo sunkiai 
uždirbtų šilingų.Todėl nenuos
tabu, kad dauguma iš jų net at
virai prisipažino,jog jie sa
vo pinigais tegalės atvykti į 
choro pratybas tik vieną kar
tą savaitėje.Tuo tarpu jie tu
rėtų atvykti nemažiau dviejų 
kartų savaiteje.Savaime aišku.

Liepos 10 d. 
(šeštadienį)7v. 
Lietuvių Klube, 
Rūtos draugija 
ruošia praneši
mą šių dienų ak
tualiais reika
lais.Kalbės O. 
Labanauskaitė

Stalinas į Titą: 
"Sakiau,kad ne
galima lipti 
ant pastatytų 
sienų! Aš tau 
parodysiu!

Ieškoma Elena Atkočiūnaitė, 
atsiliepti Lopetai Jonui,gyv. 
Castlemans Hostel,Knowl Hill, 
Reading, Berks.

Ieškomą Monika Jonikaitė,kil 
si iš Šiaulių, atsiliepti Z. 
Aruliui, E.V.U.Hostel,Newgate 
St.,Nr.Hartford, Herts.

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 4 
ir Kontinento siuvėjai r 
turi didelį pasirinkimą > 
geriausios kokybės medz- £

RUBAI PASIUVAMI 
pagal pageidaujamą stilių 
Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių Laikotarpyj. 

MAURICE, 
9,BURTON ST.

NOTTINGHAM (telef.40832) j 
a r b a - ___ _  - _ i

"MINTIS"
Vienintelis lietuviškas laik 
rąštis tremtyje,išeinąs 3 ka 
tus savaitėje.Prenumeratos m 
kestis-1 mėn.3 šil.,3 mėn-9 
Užsakoma pas F.Neveravlčių, 
13,College St.,Lelcęster. Te 
pat galima gauti H.Žemelio " 
pantų Replėse",-kaina 3 š|l. 
persiuntimui 4 pen. ir J.Sva 
sto "Rašau sau”-romanas,kain 
1 šil.ir persiuntimas 2 peną

12.Newland, Lincoln 
telef.Lincoln 10949) I

Paaugąs vyrukas pageidauja su
sirašinėti su lietuvaitėmis, 
ne jaunesnėmis 30 metų.Rašyt i- 
Brougham Hostel, Nr.Penrith, 
Westmorland, Indentity Card 
G.R. 842928 Nr.

Butas ar kambarys,su ar be 
dų reikalingas Londone nuo 
piūčio mėn.Siūlyti c/o Miss 
Herbert (S.P.) 2,Ash Grove, 
Skipton, Yorks .

Jarašūnas Algirdą s,gyv.2,. 
House,Kinlochleven,Argyll 
ieško Alenčiką Juozą.gyv. 
Britanijoje.
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