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IŠ BERLYNO ĮVYKIŲ
Suglaustomis jėgomis prieš komunistus

Po nepavykusio karinių guberna
torių susitikimo Berlyne,Angįi ja, 
Jungtinės Valstybės ir Prancūzija 
pasiuntė aštrias notas Molotovui ; 
Berlyno klausimu. Visos trys notos 
yra panašaus turinio.

Britų notoje pažymima,kad rezul
tate Sovietų suvaržymų liečiančių 
Berlyno susisiekimą su Vakarais su
sidarė ypatingai rimta tarptautinė 
padėtis. Berlyno blokada yra prie
šinga sudarytoms sutartims. Panei
giamas Sovietų teigimas,kad Berly
nas priklauso okupacinei zonai. 
Britanijos teisės Į Berlyną paeina 
iš visiškos karo pergalės ir besą
lyginio Vokietijos pasidavimo, ir 
remiasi susitarimu tarp Britanijos, 
taerikos, Prancūzijos ir Sovietų 
3usijos. Pagal tą susitarimą Vokie
tija ir Berlynas buvo paskirstyti 
ienomis kiekvienai iš šių keturių 
alstybių, ir tik tokiomis sąlygo- 
is D.Britanija, tuojau karui pasi
elgus , atitraukė savo kariuomenę 
Įsą 150 mylių Vokietijoje ir per- 
eido tas sritis Rusijai, šiai pas- 
arajai pasižadėjus leisti laisvą 
usisiekimą Berlyno su Vakarų Vokie 
,ja.Jeigu būtų buvusi abejonė dėl 
cio susisiekimo laisvės,D.Brita- 

Ija būtų nesutikusi atitraukti sa
li tariuomenė s.Anglį ja turi lygiai 
iek pat teisės būti Berlyne kiek 
r Rusi ja .

Toliau notoje sakoma,kad grąsi- 
Imai, spaudimas ir kitoki žygiai 
eprivers D.Britanija atsisakyti 
ao savo teisių Berlyne,it? tikima - 
l,kad Sovietų Rusija neturi jokių 
bejonių tuo reikalu.Tuo pačiu D. 
ri tani jos pareiga yra aprūpinti 
srlyno gyventojus maistu,vaistais 
r kitais reikmenimis, ir kad Sovie- 
į Rusija savo blokada užkirtusi 
Bilą tiems human!tariniams uždavi- 
iams Įvykdyti. Dėlto D.Britanija 
sikalauja, kad susisiekimas Berly- 
) su Vakarais būtų tuojau atidary- 
ss, ir kad negali būti jokios kal
ia apie vilkinimą.
D.Britanija tuo pačiu yra pasi- 

lošusi visus nesusipratimus su Ru- 
Ija dėl Berlyno spręsti prie kon- 
irencljos stalo,bet tas bus gali- 
i padaryti tik tada,kai susisieki- 
is su Berlynu bus atstatytas, ir 
kiu būdu ne anksčiau.
Kaip matome nota yra gana griež- 

i.bet ji neužkerta kelio Rusijai 
tarbingai" pasitraukti iš savo už
stos pozicijos,nes notoje Įtraukia- 
i humanitariniai Berlyno gyventojų 
ilkalai.Rusi jos Berlyno blokada

buvo Įvesta,pagal Sovietus,dėl tech
niškų kliūčių, būtent, geležinkelio 
linijos remontavimas ir Rusų zonos 
apsaugojimas nuo Vakarų Vokietijos 
valiutos. Maršalas Sokolovskis savo 
laiku pažymė jo,kad jis tikisi-tos 
techniškos kliūtys bus artimoje atei 
tyje nugalėtos ir susisiekimas ga- 
lė s būti vėl atstatytas. Dėlto,jei
gu Rusija manys,kad jai yra reika
las nusileistitji gali Įsakyti Soko- 
lovskiui prančsti.kad tos techniš
kos kliūtys tapo jau "nugalėtos". 
Vienas Berlyno laikraštis (Rusų zo
noje) jau rašė, kad Sovietų Rusi
ja niekuomet oficialiai nepasakė, 
kad Vakarų valstybės neturi teisė s 
Į Berlyną.0 rusų kontrolėje esantie
ji geležinkelių pareigūnai paskelbė 
kad Berlynas-Heifcfcstadt linija kiek 
galima greičiau taisoma.

Gyventojų padėtis tuo tarpu Ber
lyne sunkėja. Elektros ir 
tojimas tapo iki minimumo 
tas,ir berlyniečiai retai 
gyti šiltus valgius. Tarp 
ir 6 vai. rytosustabdoma s 
portas ir gatvės atsiduria tamsoje. 
Daug industrijų dėl kuro stokos tu
rėjo užsidaryti ir darbininkai pa
leisti atostogoms.Daromos milžiniš
kos pastangos aprūpinti Berlyną oro 
keliu ir Lėktuvų skaičius,manoma, 
dar padidės.Karinis gubernatorius 
gen.Sir Robertson pirmadienĮ at
skrido Į Londoną pasitarti su Užs 
Reik.Ministeriu Bevinu Berlyno klaU' 
simu . Generolas taip pat tarėsi 
su štabo viršininkais ir turėję 
denciją pas karalių. 
Rusų kariniai organai išleido 
naują Įstatymą liečiant^ susi
siekimą su Berlyno keliai s.Pa
gal tą Įstatymą visi alijantų 
vežimai važiuoją £š Berlyno Į 
vakarus, turi turėti Rusų auto
ritetų specialius leidimus ir 
rusų kariai juose turi teisę 
daryti kratą. Iki šiol vežimai 
keliu iš Berlyno Į vakarus bu
vo praleidžiami su pačių ali- 
antų autoritetų išduotais lei
dimais rusų kalboje. Iš to Į- 
statymo paaiškėja,kad rusai nuo 
dabar praleis ir vežimus Į Ber
lyną, bet su viršminėtais suvar
žymais. Vakarų valstybių guber
natoriai tačiau tokĮ Įstatymą 
atmetė ir pranešė rusams,kad 
jis jiems yra visiškai nepri-

■ imtinas.
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1933 METŲ LIEPOS 15 DISKĄ, 6 VAL. 24 
MIN. SUKANKA 15 METŲ, KAI DU KARŽYGIAI- 
STEPAS DARIUS IR ĘTASYS GIRĖNAS PKJSKRI- 
DO ATLANTĄ IR ĮAMŽINO LIETUVOS VARDĄ 
AVIACIJOS ISTORIJOJE

SKIRIAME IR 
OJI LIETUVA". 

(Testamento ištrauka)

STEPAS DARIUS ir STASYS GIRĖNAS

TAI NAUJŲJŲ LAIKŲ LIETUVOS DVASIOS MILŽINAI, BESIJUNGTĄ 1 
GRAND], TAUTOS DIDŽIAVYRIŲ, - TAI ŠVIEČIĄ PAVYZDŽIAI DABARTIES 
IR ATEITIES KARTOMS. ŽAVI IR ŽAVĖS KIEKVIENĄ LIETUVĘ TIE DU 
ORO SAKALAI. DIDŽIOS ASMENYBĖS - NEMARIOS. ILGUS AMŽIUS S IM
SIS LIETUVIŲ TAUTA SAU ĮKVĖPIMO JŲ ŽYGIUOSE IR KILNIOJE JŲ 
AUKOJĘ.

ŠIANDIEN LIETUVIŲ TAUTA, KURIĄ JIE TAIP KARŠTAI MYLĖJO, 
YRA KANČIOS KELYJE.

TEUŽDEGA MUS JŲ KILNUS PAVYZDYS, TEPAMOKO KAIP REIKIA MY
LĖTI, DIRBTI IR AUKOTIS SAVAI TAUTAI IR TĖVYNEI.

au-

ir yra apginkluota sunkiais ir 
lengvais kulkosvaidžiais,prieš
tankiniais ginklais ir namie 
dirbtais ginkluotais šarvuos 
čiais. Manoma,kad jie taip pat 
turi Įsigiję keletą vidutinio 
dydžio bombonešių ir naikinto
ju-

Paliauboms pasibaigus gink
lų pristatymas abiem šalim žy
miai padidės.
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PALESTINOJE
Tuo laiku,kai Palestinoje 

ivo paskelbtos keturių savai
tę paliaubos ir grafas Folke 
srnadotte paskirtas tarpinin- 
i-taiklnto ju, rašėme, kad nors 
■a fa s Bernadotte ir yra tin- 
uniausias žmogus tam darbui, 
ičiau be stebuklo vargiai ir 
m pasiseks sutaikinti arabus 
lžydais ir surasti išeitĮ 
Ūkingam Palestinos konflikto 
(sprendimui. Bent tuo tarpu 
ikio stebuklo nematyti ir pa- 
ta ūboms pasibaigus,karas vėl 
siliepsnojo Palestinoje.Gra
li pasiūlymus kaip žydai xaxp 
r arabai atmetė,ir praėjusĮ 
eaktadienĮ arabai pradėjo 
takas visuose frontuose. Abi 
slys giriasi laimė jimais, ta- 
lau žymesnių teritorinių už- 
sriavimų kol kas nebuvo.

Kaip paskutiną priemonę , 
rafas Bernadotte kreipėsi Į 
?dus ir arbbus.kad paliaubas 
ratęsti dar 10 dienų, per kų- 
( laiką butų daromi nauji.zy- 
Lai konfliktui išspręsti.Žy
li sutiko padaryti tokias pa
la ubą s, jai arabai padarys tą 
itĄ. Arabų valstybės savo at- 
įkymo dar nėra davusios ta- 
lau Arabų Lygos sekretorius 
areiškė.kad tolimesnės pa
la ūbos jiems yra nepriimtinos. 
?abų nenoras pratęsti paliau
ta, manoma ,yra pagrĮstas tuo 
aktu,kad paliaubų metu žydai 
adidino imigraciją Į Pales
iną.Amerika ir Anglija deda 
įstangas, kad palenkti arabus 
iliaubų pusėn.Grafas Bernado- 
te dabar yra New Yorke,kur 
is tariasi su Saugumo Tarybos 
trials Palestinos klausimais.

Jis pareiškė nenustojęs vilties 
surasti kompromisą Palestinoje 
ir dedąs žygius Jeruzolimo ap
saugai. Saugumo Taryboje bus 
svarstomas sankcijų pritaiky
mas Palestinos atžvilgiu.Tam 
tikslui reikės vieną iš kariau
jančių pusių padaryti agreso- 
rium.Kaip prisiminame iš anks
čiau,didžiosios valstybės re
mia priešingas puses Palesti
nos karei Britai -arabus,gi 
JAV ir Rusija - žydus.Tad ku
ri pusė bus agresorium. Grei
čiausia nė viena.

Mūšiams Palestinoje praši
nėjus, Įdomu pažiūrėti,kokia 
ten yta kariaujančių pusių 
karinė padėtis. Žydai yra žy
miai stipresni žmonių skaičiu
mi nors ir ne taip gerai gink
luoti.Arabų pusėje stipriausiu 
vienetu yra Transjordanijos 
britų parengtas ir apginklotas 
Arabų Legijonas - 10.000 karių, 
motorizuotas.Transjordanija ga
li duoti dar 10.000 karių. 
Pačios Palestinos arabų Išlais
vinimo Armija priskaito apie 
15 000 vyrų. Kitos arabų val
stybės turi mažesnius karių 
skaičius; Egiptas -8 000, Ira
kas - 2 000,ir po kelis bata- 
lijonus gali duoti Sirija, Sau
di Arabia ir Lebanonas.Bendrai 
sudėjus arabai savo dispozici
joje turi apie 40 000 karių, 
200 šarvuotų ir lengvųjų,tan
kų, ir apie 200 lėktuvų. Žydų 
pusėje kariauja apie 42.000 
vyrų,priklausiančių Haganah 
kariškai organizac i jai, kuri 
sudaro Izraelio valstybės ofi
cialu kariuomenę. Be to,Haga
nah turi 50.000 vyrų miliciją.

MALAJUOSE NERAMU

eruzalėjeVėl kovos J'

Neramumai toje pasaulio da
lyje pagyvėjo ir valdžia pavar
tojo lėktuvus atakuoti sukilė
lius. Apie 1000 žmonių buvo 
areštuoti.

Įvykiai Malajuose buvo de- 
batuojami Anglų Parlamente ir 
opozicija atakavo vyriausybą 
už per minkšta politiką su su
kilėliais kurie pridarė daug 
betvarkės ir išžudė nemažą 
skaičių žmonių.

Vyriausybės atstovas užtik
rino, kad bus imtasi reikalingų 
priemonių tvarkai atstatyti. 
Tai nesą koks naujas dalykas 
kuris ką tik iškilo Malajuose, 
bet esąs tas pats komunistinis 
elementas kuris prisidengdamas 
Įvairiais vardais iškyla tai 
vienur tai kitur. Vyriausybe 
yra pasiryžusi pavartoti kuo 
griežčiausias priemones,kad 
tam padaryti galą,ir nenuleis 
rankų kol tvarka nebus atsta
tyta, ir gyventojai vėl galės 
saugiai jaustis.

lĄARIAUS IR GIRĖNO MINĖJIMAS LONDONE 
BUS LIEPOS 17 DIENĄ, 7 V.V. LIETUVIŲ 
ŠLUBO SALĖJE. MINĖJIMĄ RUOŠIA D.B. 
LIETUVIŲ SĄJUNGOS LONDONO I SKYRIUS.

Sekant prancūzų tradiciją, 
Paryžiaus lietuviai Motinos 
Šventų paminėjo vėliau negu 
kitų kraštų lietuvis i.Minėji- 
mas tapo visos Paryžiaus lie
tuvių kolonijos švente.

Atidarydama minėjimą Šven
tės organizatorė p.O.Bačkienė 
iškėlė lietuvę motiną tarp kit
ko pareikšdama; "Daug laimin
gesnė yra laisvųjų šalių moti
na, nes ji gali laisvai pareik
šti savo valią,gali formuoti 
jaunąją kartą savo žemėje, pa
gal savo šalies papročius,tra
dicijas, netrukdomos žiaurios 
okupanto rankos.Tuo tarpu lie
tuvė turi atlikti savo,kaip 
motinos,misiją beteisės,beda- 
lėsvir tremties sąlygose.

Šiandieną daug kalbama.apie 
rezistenci ją-rezistentus.Šia 
|proga tenka prisiminti pirmą- 
' ją ir kukliausią mūsų tautos 
rezistentų motiną.Ar ne ji ve
da tą dvasios rezistenciją gi
liausia prasme,ar ne ji veda 

{koy ą visais frontais už jau- 
i nosies kartos f izinĮ, dvasini,- 
moralini, išlaikymą.Ne ginklu, 
Ibet savo motiniškos širdies 
'subtiliausiais jausmais turi 
išugdyti savo vaikuose tauti
nis i, mora linia i tvirtą charak
teri,, atlaikydama priešišką mo
kyklos, aplinkos ir svetimųjų 
užmačias. Ir kaip anais lai
kais mūsų motinos vargo mokyk
la išsaugojo mūsų tautos gyvy- 
oę,kalbą,papročius,religiją, 
taip ir šiandien tik motinos 
kančia ir jos gilūs pergyveni
mai išaugins tautos didvyrius. 
Lengviau yra sūnui mirti,kaip 
motinai JĮ palaiminti išleidž
iant Į žūtbūtinę kovą, ar dar 
daugiau-kaip matyti savo sū
naus niekinamą lavoną, svetimų
jų spardomą ir neturėti teisės 
prie jo prisiartinti ir pasku
tiniu savo pabučiavimu išlieti 
visą motinos širdies skausmą..

Bet reikia tikėti,kad moti
nos širdis atlaikys ir išsau
gos nepalaužtą tą gražiausi, 
mūsų tautos žiedą-ja unimą, ku
ris yra esminis mūsų tautos 
laisvės laidas ir viltis.Tad 
lenkiame galvas prieš tas mū
sų kovojančias motinas tėvynė
je, Sibire ar tremtyje ir gra
žiausius sveikinus mūsų ir mū-

sų vaikų kaupiame joms savo 
širdyse".

Po to kalbėjo Lietuvos-Sei
mo buv.vic-pirmininkė p.M.Gal
dikienė, kuri išsanfcje paskai
toje nušvietė lietuvės motinos 
reikšmę mūsų istorijos bėgyje 
ir jos pastangas išlaikyti per 
visus mūsų tautos sukrėtimus 
tauriausias lietuvio charakte
rio savybes.Ji ragino nesĮmes
ti lengvai Į mišrias vedybas, 
o kurti tik lietuviškas sei
mas, vaikus auklėti lietuviško
je dvasioje.Ir tautai vertin
giau ir pečiai šeimai laimin
giau.

Be to, Į susirinkusius kal
bėjo Vykd.Tarybos Pirmininkas 
p.V.Sidzikauskas ir Amerikos 
Katalikų Organizacijos NCNC 
delegatas Prancūzijai p.J.B. 
McCloskey,kuris po nuoširdaus 
žodžio dar Paryžiaus lietuves 
motinas apdovanojo dovanėlėmis.

Dienai pritaikytoje progra
moje pasirodė solistai,instru
mentalistai, studentų oktetas 
ir mūsų mažieji vaikučiai su 
dainomis ir deklamacijomis.

Visas minėjimas tapo graž
ia Paryžiaus lietuvių koloni
jos lietuviškumo švente.

M.Kor.

PALESTINOJE abi kariaujan
čios pusės skelbia apie savo 
laimėjimus.Kiek tai yra tikra, 
parodys netolima ateitis
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o svetimu

PLIENINE VALIOS 
IR RYŽTO GALIA

Jau savo laiku rašėme,jog 
ryšium su tremtinių įsileidi
mo į JAV įstatymu,kurį priėmė 
ableji rūmai,kilo kai kurių 
nuogąstavimų,kad Senato pasiū
lytame projekte žodžiai-"iš 
svetimos valstybės užimtų(ane
ksuotų) teritoiri jų"- nebūtų su
prasti kaip Pabaltijo valsty
bių okupavimo juridinis pripa
žinimas.
AMERIKA. NEPRIPAŽįSTA PABALTI-

JO INKORPORAVIMO
Oregon valstybės atstovas, 

respublikonų senatorius Morse, 
pasitarimų metu perskaitė val
stybės Departamento raštą vi
sų valstybių gubernatoriams(ra
šytą 1948.III.26),o vėliau jį 
atspausdino oficialiame parla
mento posėdžių protokolų rin- 
įęinyje-Congressional Record. 
Šia raštas mums,lietuviams, 
itin įdomus!
- Valstybės Departamentas ga

vo žinių,kad kai kuriose vie
tose Sovietų Sąjungos konsula
tų įgalioti teisininkai krei
piasi į amerikieėių teismus 
atiduoti į jų rankas palikim
us, paliktus Lietuvos,Latvi jos 
ir Estijos piliečių,tvirtinda
mi, jog reprezentuoja vyriausy
bę valstybės,kurios piliečiu 
buvo mirusis.Ryšium su tuo Val
stybės Departamentas primena, 
jog Lietuvos,Latvijos ir Esti
jos inkorporavimas prie Sov. 
Sąjungos niekuomet nebuvo ame
rikiečių vyriausybės pripažin
tas .Palikimų, peliktų šitų val
stybių piliečių,reikale toliau 
galioja nuostatai sutarčių apie 
tarpusavį draugiškumą,prekybi
nius ir konsdarinius santy
kius, kurie JAV sudaryti su 
Lietuva,Latvi ja ir Estija(su 
kiekviena iš tų valstybių ats
kirai) 1928 m.Be to.net trūks
tant tikrų sutarties nutarimų. 
Valstybės Departamentas neskai
to, kad Sov.Sąjungos konsulatų 
valdininkai jAV-se turi tei
sę reprezentuoti svetimos val
stybės piliečius be atitinka
mos valstybės vyriausybės su
tikimo. Valstybės Departamen
tas maloniai prašo Poną Guber
natorių teiktis painformuoti 
Jo valstybės teritorijoje tei-

smo instancijas apie Valstybės 
Departamento nusistatymą Pabal
tijo valstybių inkorporavimo 
j, S.Sąjungą reikalu ir atkrei
pti jų dėmesį, kad, svarstydam- 
os teisines pretenzijas,iške
liamas tų valstybių piliečių 
vardu Sov.Sąjungos konsulari- 
nių valdininkų.Pono žinioje 
esančios Valstybės teritori
jos teismai panorėtų turėti 
dėmesyje,kad remiantis galio
jančiomis teisėmis (čia jos 
plačiai pažymėtos.J.K.) pri
valo sprendimuose taikintis 
prie viršuje apibrėžtos Vals
tybės Departamento nuomonės, 
nepripažįs tančios Pabalti jo 
valstybių inkorporavimo į Sov. 
Sąjungą."

Šitas Valst.Departamento 
raštas,čia duodamas laisvame 
vertime,labai ir labai įsidė
mėtinas.

ATSTOVŲ ROAŲ NUTARIMAS
Svarstant skirtingus Rūmų ir 
Senato DP įsileidimo įstatymo 
projektus,galą gale nusistaty
ta prieš žodį "aneksuotų” įter
pti "de facto" ir suredaguoti 
atskirą priedą apie amerikie
čių Kongreso nusistatymą rytų 
Europos reikaluose.

Minėtame įstatymo priede taip 
skelbiama!
- Rūmų ir Senato delegatai 

vieningai tvirtina,jog išsirei
škimas, pavartotas prijungto 
įstatymo 3(a) art.ir kalbąs 
apie pirmenybę gaunant imigra
cines vizas asmenų, "kurių kil
mės vietos ar kraštai liko sve
timos valstybės de facto anek
suotos", buvo pavartotas tiktai 
tikslu tiksliai aptarti tam 
tikrą "displaced persons” ka
tegoriją ir kad tie žodžiai 
negali ir neturi būti supras
ti ar interpretuojami kaipo 
išreiškią kokį nors JAV vy
riausybės pripažinimą dabarti
nės rytų Europos teritorijai!- 
nės padėties".

Taip atrodo laisvame verti
me antrasis svarbus dokumen
tas, liečiąs Lietuvos dabarti
ną padėtį.

Būdinga tai,kad JAV tokiu 
būdu teisiškai pasisakė prieš 
kai kuriuos Jaltos nutarimus.

Mes, dešimtys tūks
tančių kas kartas labiau iš
blaškomų, bet didžiajame kely
je Tėvynėn nepasiklystančių 
DP. Poeto žodžiais,žengia me
tai kaip briedžiai iš ūkanų. 
Bet mūsų kančia ir rūpesčiai, 
deja.mažyn neina,bet juo gilyn 
į metus,bręsta sopulin kartu 
su viso pasaulio žūtbūtine di
lemai laisvė arba vergi ja, Va
karų demokratija arba Rytų bar-

EVW ir anglių kasyklos.
Angliakasių prof, sąjunga 

savo suvažiavime labai sielvar
tą vos! del anglių trukumo ir 
ypatingai del permažo anglia
kasių skaičiaus.verbavimas yra 
per mažas ir dėlto buvo išreikš
tas noras įsivežti daugiau dar
bininkų i^ Europos. Darbinin
kai bdvo raginami atsisakyti 
nuo savo anksčiau turėtų prie
šingumų užsieniečiams,kurie 
labai gražiai šiame krašte už
sirekomendavo ir gerai susigy
veno su gyventojais ir bendra
darbis i s. Anglių kasyklose jau

dirba apie 10.000 EVW ir nori
ma dar šiais metais verbuoti 
kitus 30.000.

Svarbiausia priežastis,ko
dėl anglai yra priešingi įsi
leidimui užsieniečių i, kasyk
las, yra baimė bedarbys t ė s.
Vyriausybė ir kiti atsakingi 
asmenys pakartotinai juos už
tikrino, kad bedarbystės anglių 
kasyklose nebus per labai ilgą 
laiką. Anglių trukumas yra di
delis ir kuo daugiau anglių 
bus galima iškasti, tuo visos 
Britanijos tikis bus pagerintas 
ir tuo Britanijos Užs. politi
ka bus stipresnė.

barija.
Balandį gen.Smuts kalbėjo 

Pietų Afrikos Unijos kariams! 
"Akla,bet galinga(komunizmo) 
jėga paleista judėti.Gyvename 
sunkiausį ir pavojingiausį is
torijoje momentą.Karas nėra 
pati didžioji blogybė.Yra da
lykų, kurie taip pat blogi ir 
taip pat grėsmingi,kaip ir ka
ras.Iš praėjusio karo patyrė
me, kad visada privalu būti pa- 
siruošusiems.Tad šiandie šau
kiu į visą pasaulį! Neužmiki
te! Budėkite! Būkite paruošą 
ginklus..."

Mes,DP.budime ne nuo šian
die.Bet šiandie.kai ir visos 
Vakarų valstybės po iliuziji- 
nio taikos akimo jaus, žlugus 
rudajam fašizmui,pakyla budė
ti,mūsų, kaip politinių emig
rantų, uždavinys būti savano
riais žvalgais arčiausią prie- 

‘ šo parengties pozicijų.Šventa
sis kryžiaus žygis prieš Mas
kvos rikiuojamąjį komunizmą 
organizuojamas visur,kur tik 
sąmoningas ir sąžiningas žmo
gus begyventų.Tad lietuvių DP 
išblaškymas po Vakarų pasaulį 
nei kiek neatpalaiduoja mus 
nuo pareigų Tėvynei .Manding, 
D.Britanijoje darbą ir pasto
gę gavusieji DP pasaukiami 
ypatingų uždavinių.Tai tiesa, 
kurią žinoti ir vykdyti įsako 
kovos už Lietuvos laisvą ir 
nepriklausomybę reikalas.

Yra atsitikimų,kad į lai
vus belipdami, o juo labiau "į- 
sj kū-rę" tautiečiai tremtiniai 
dažnai jau dedasi baigią DP 
kelio tarpsnį.Tokia autosuges
tija ir neprotinga pačiam sau, 
ir žalinga mūsų visai kovojan
čiai tautai.Kaip šv.Rašto Kai
nas kur benuklysdamas amžinai 
buvo paženklintas nešlovės žy
me, taip mes,Jaltos ir Tehera
no suokalbių aukos, šlove ir 
garbe patepti,ir mūsų vardas 

.išreiškiamas slaptaraščiu DP. 
Kol bus geležinė uždanga,ski
rianti pavergtąją Rytų ir Vi
durio Europą nuo laisvųjų Va
karų, tol mes,nors ir kaip be
sistengtume, iš DP būklės ne- 
išsiveršime.Kas vistik bando, 
pažeidžia savo,kaip žmogaus, 
prigimtį ir saitus su gimtuo
ju kraštu.

Mus iš DP, kaip karį nuo priej- 
saikos,tegali atleisti Tėvynė,

CICĖNAS 
kuri 1939-1945 metų būvyje są- 
lygoms taip besiklostant per
vedė mus į atsargos būrius. 
Šiandien tegali kilti vienu 
vienas išsiaiškintinas klausi
mas! - ar kaip reikiant įsisą
moniname savo pareigas ir ar 
ryžtamės ir valiojame ištąsėti.

DP,kaip vėliausiai iš Tėvy
nės iš vykusiųjų, prievolė savo 
patirtimi ir pastabomis prisi
dėti prie Lietuvos Valstybės 
įgaliotų ministerių,Amerikos 
Lietuvių Tarybos ir kitų už 
Lietuvos laisvą ir nepriklau
somybę vedamos akcijos. Mes 
matėm raudonąjį ir rudąjį fa
šizmą, mes matėm žmogų tempia
mą į kartuves,į koncentraci
jos stovyklą,į gyvulinius va
gonus,mes matėm padegtus kai
mus kartu su gyvento jais,mes 
matėm,kaip plėšta ir naikinta 
tautos ūkis.Mes matėm paniekin
tą žmogų ir paniekintą tiesą. 
Mūsų tad pareiga šaukti į ko
vą už paniekintą žmogų ir už 
apspiaudytą ir sutryptą tiesą. 
Mūsų pastangos sutinka su vi
so pasaulio demokratijos pas
tangomis.Mes ne vienišj.mes 
grandis besiformuojančio anti
komunistinio fronto.Lietuvos 
atkūrimo darbui nėra surašytų 
taisyklių,veiktina pagal sąly
gas ir savo inciatyva ir suma
numais.Greit apčiuopiamų rezul
tatų nei nelauktina,nes ir la
šas akmenį pratašo tik per il
gą talką,o Vakarų opinija ko- 
minformo gudriai buvo užmigdy- 
"k® • Ak, šia linkme jau nemaža 
DP atsiekė Britanijoje ir ki
tuose kraštuose,bet tai mums 
tebūnie ne teisė į pertrauką, 
bet dar didesnis akstinas ir 
paraginimas,jog įmanoma pasie
kti žymiai daugiau.

Tautine prasme mes,DP,nie
kur svetur nepajėgsime aklima
tizuotis .Veltui dvasios menky
stės valandą kas nors gundosi. 
Mūsų,poeto teigimu, gyvenimas___

irkapa'i tiktai Tė vynėje. He 
senai spaudoje pasirodė Aus. 
tralijos darbo ministerio pi 
nešimas, kad keli pabaltiečia 
grąžinami į Europą.Anie paba 
tiečiai buvo išskirstyti dii 
bti tarp tenykščių gyventoji] 
po vieną, ir susirgo nostalgi 
ja.Žinia,darbo ministerija 
galėjo visą reikalą taip iJ. 
sprąsti, kad jie būt būvą suk 
Iti gyventi ir dirbti kur da 
giau pabaltiečių.Apgailėstau 
darni aną įvykį, turime pasida 
ryti išvadai 
-Kaip paukštis be erdvės,tai 
DP be Tėvynės!

Be kita ko,nepasiklyskite 
laike.Kas seniau bręsdavo de 
šimtmečiais, šiandie subręsta 
per metus.Rytų ir Vidurio Eu 
ropą debgia tamsi naktis, tau 
šiaušia istorijoje naktis, o 
patirtis moko,kad patį tamsy 
bė būna prieš aušrą. Šituo d 
niu tvarkykime savo kasdieni 
reikalus .Būkime kaip pi Įkosi 
bitelės, kurios žiedų neaplen 
kia ir,kas prasminga, čia pat 
susirenka,© po to su visu lo- 
biu pargrįžta savo avilin. 
Atsistatančiai Lietuvai bus 
reikalingi DP ir mūšio lauku 
ir mūšiui už laisvą ir nepri 
klausomybą praėjus tautos ža: 
zdas betvarstant.Lietuvai pn 
vers mūsų vi šoki eri opa kukli 
kūrybinė inc ia tyva,pravers 
gerais žygiais Lietuvai laimi 
ta simpatija, tautos ūkis gei
daus kad ir smulkių, bet tvir
ta užsienio valiuta paremtų 
santaupų.

Tatai yra gairės visai po
litinių emigrantų bendruomeni 
kurios nariai- kas kart labii 
išblaškomi,bet nepaisant to 
privalo saitus su Tėvyne ir 
savitarpyje, kaip laivo įgula 
inkarą, dar budriau prižiūrėt:

Visokių sutinkame ir dar 
sutiksime žmonių ir įvairiai 
jie išskaito mūsų bendrinį 
vardą DP, tad tebūnie mūsų an 
bicijos dalykas,kad veiksmą.® 
įrodytumėm, jog neieškome pas^ 
togės amžiams,neketiname iš 
nieko atimti duonos,esame pa 
keliui į Tėvynę, esame plienii 
valios ir ryžto galia!
- LAISVĖ LIETUVAI IR VISOMS 

MASKVOS PAVERGTOMS TAUTOMS’.
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Iš gerai informuotų šaltinių mums pranešama,kad visi turi 
tieji įvažiavimo leidimus į Argentiną,neskubėtų be ypatingo 
reikalo vykti iš Anglijos, kad vėliau netektų tokio žygio gal 
lėtis.

Kad tremtiniai iš Vokieti jos,Austrijos ar Italijos nori i 
būt išvykti ir prašo leidimų, tai visai natūralu ir suprantąs 
Tačiau labai abejotina,ar yra prasmės keltis iš Anglijos. F8 
žymėtina,kad Pietų Amerikoje iš savo uždarbio naujai atvykę 
emigrantai galės tik kukliai pragyventi.

Pietų Amerikoje galima prasigyventi tik pradėjus savjrstov 
lai verstis,atidarius kokią įmonėlę ar pan.,bet tam reikia 
kapitalo. Yra galimybės gerai uždirbti inžinieriams ir agro
nomams. Be to dar gali būti prasmės vykti tiems,kurie turi , 
čia savo gimines,daugiau pasiturinčius,kurie padės na ujam at 
važiavusiam.

Žinoma,kiekvienas tremtinys pasielgs kaip jam atrodys ge
riau, tačiau reikia turėti galvoje,kad gyvenimo pradžia Pietį) 
Amerikoje,© ypač inteligentams,nebus rožėmis nuklota.

KULTŪRINE NYKUMA
( AIDAI Nr.12.) LIETUVOJE

(1944—1946 METAI VILNIUJE)
J. ZALTV YKSTIS

"Tikiuosi bent šita nuogų faktų medžiaga pri
sidėti prie bendro šaukiančiųjų choro-tų, ku
rie šaukia pasauliui apie bolševikų grėsmę", 
šiais žodžiais įteikė mums šitą raštą žmogus, 
prasiskverbęs pro geležinę uždangą. (Red) 

Išsinuomoju kambarį pas lenkus.Išdaužyta s langas. 
Stalas ir siaurutė lova su blakių rujomis tai vienin
teliai baldai,kuriuos man pasiūlo šeimininkė.Net orė
damas maisto kortelių ir pinigų,gyvenu pusbadžiu.

Vilniaus universitete nyku kaip kapinyne.Rašti
nėje sužinau,kad filozofijos skyrius yra išbrauktas 
iš humanitarinio fakulteto programos.įsiregistruoju 
į pedagogikos skyrių.

Tamsiuose universiteto koridoriuose pastebiu ke
lis slankiojančius studentus.Nori u prieiti ir pasi
kalbėti.Tačiau jie,mane pamatę,pradingsta.Pasirodo. 
ir čia jaunimas slapstosi nuo persekiojimo.Visur 
gatvėse patruliai nuodugniai tikrina dokumentus.To
dėl studentai,kurie atvyksta iš kitur,yra priversti 
ištisas dienas slapstytis tamsiose universiteto rū
mų angose ir kertėse.

Vieną rugsėjo vidunaktį pažadina mane garsūs ru
siški žodžiai.Girdžiu už durų kalbančią šeimininką. 
Iškišu galvą pro kiaurą langą ir matau tamsius rau
donarmiečių siluetus ir blizgančius automatus gat
vėje. "Ablava’,’- topteli mintis. K

Durys atsiveria ir į kambarį krenta šviesos pluo
štas.Šeimininkė laiko žvakę.Šalia stovi ginkluoti 
bolševikai.įeina į vidų. "Dokuraenty",- sako man ru
sas.Pro langą skverbiasi nakties drėgmė.Mano rankos 
virpa.Vos iškrapštau iš švarko kišenės lietuvišką 
asmens liudijimą ir parodau jį rusui. "Eto čto,-su
šunka rusas,-Bepenima j u. Kur tavo kariniai dokumen
tai".Imu aiškinti tuo pačiu rėkiančiu balsu.kaip 
kad rusai yra įpratę į mus kalbėti. "Esu trečio kur
so studentas,© karinį dokumentą universitetas iš
duos po kelių savaičių studijoms prasidėjus.Man bu
vo pasakyta,kad trečiojo kurso studentai turį teisę 
į studijas dabartini u metu. "Rengtis,paidiom znamy".

Ir išveda. Panašiu būdu esu suimamas ir paleidžia
mas tris kartus.Antrą kartą suima Aušros Vartų gat
vėje, vidudienį, trečią kartą Radvilaitės g-vėje.Ne
žinau,ar tai laimė,ar tai rusų kalbos mokėjimas,ar 
Universiteto pažymėjimas prisideda,kad kiekvieną 
kartą pavyksta ištrūkti iš jų nagų.O galbūt todėl, 
kad jie dabar yra užsiėmę su baltaisiais lenkų par
tizanais, kurių surenka per trumpą laiką apie 10.000 
ir ištremia.Todėl lietuvius studentus s alma,palaiko 
ir laikinai paleidžia.

Jieškau darbo.Sunku yra gyventi be kortelių ir 
badauti.Nusprendžiu daryti vertimus,kadangi tai ne
atitrauks daug laiko nuo studi jų. Daug urna studentų, 
kurie neturi paramos iš namų, eina į tarybines įstai
gas uždarbiauti.Vieną dieną sustoju ties "Tiesos" 
redakcija,žinodamas,kad čia tikriausiai reikalingi 
vertė jai.Nuotaika yra slėgianti,nes lįsti į komunis
tų propagandos gūžtą tikrai yra kažkas baišauš,smuk
dančio, ardančio įsitikinimų pagrindą.Tačiau keistas 
smalsumas mane pa skatina .Kada stoviu prie durų, dar 
svyruoju, bet kažkoks vyriškis išeidamas atveria du
ris.Aš įeinu.

Mane priima redaktorius Šarmaitis.Jis atrodo to
ks Išsekęs ir išblyškęs.Popierinis veidas su rau
svomis džiovininko dėmėmis.Lipšnus,liūdesio kupi
nas, bet toks tiriantis,nepasitikintis žvilgsnis.Jis 
kalba gražia ukmergiečių tarme,ir aš pa juntu,kad 
jis man,kaip nepažįstamam žmogui,nori pabrėžti sa
vo "lietuviškumą".Jis pažymi,kad verčiant reikia 
labai saugotis,kad rusiškoji sintaksė neįsibrautų 
į lietuvišką sakinį.Kai jis paduoda man versti il
goką straipsnį "Tarybų Sąjungos galia”,jam yra taip 
jau nepatogu,jo ranka virpa.Jis pasako,negalėdamas 
savo žodžiuose nuslėpti pasiteisinimo! - Tai yra 
jums pirmas bandymas.Ir jeigu pavyks,vertimų atei
tyje bus pakankama i. Niek o nepadarysi, mes šiuo metu 
dęugiausia talpiname tik vertimus,nes trūksta savų 
žmonių,kurie taip parašytų.

Vėliau patiriu,kad Šarmaitis yra ne tik partijos 
įramkis.bet ir auka .Partija yra šito žmogaus vampy
ras, savo juodais sparnais apgobęs jo gyvenimą,čiulp
damas jo gyvybinius syvus,jo kraują iki nusilpimo, 
paversdamas jį popierine išblyškusia lėle.Jis pas
kęsta redakciniame darbe ne tiek iš darbštumo,kiek 
iš baimės ir nepasitikėjimo savo bendradarbiais,ku
rie, žiūrėk, įsuks kokį nors antitarybinį liapsusą į 

laikraštį, ir tada partija jį pamins po ko jomis.To
dėl jis ir sėdi redakcijoje nuo ankstyvo rytmečio 
su trumpomis pietų pertraukomis iki vidurnakčio. 
Atvykęs iš Sąjungos ir ketverius metus nematęs sa
vo motinos,kuri gyvena kaime,Šarma itis nesiteikia 
jos aplankyti tik dėl minėto nepasitikėjimo savo 
sėbrais.0 gal jis bijo ten pas savo motiną susitik
ti akis į akį su baisiąja Lietuvos tikrove, girdėti 
kenčiančių gyventojų priekaištus ir partizanų kul
kų zvimbimą.

Kas yra kiti redakcijos žmonės. Mažesniąją reda
kcijos kolektyvo dalį sudaro tikrieji komunistai, 
žmonės,kurie savo melą parašo be jokių skrupulų ir 
sąžinės graužimo.Jie jau yra užmiršę,kas yra sąži
nė, todėl savo pozicijoje jie jaučiasi tvirti ir lai 
mingi.Materializmas,puiki nuovoka,kur reikia šaukti 
"urra"...tegyvuoja,ir kada la ikyti liežuvį sukan
dus, bolševikinis siaurumas ir pasitenkinimas pigia 
tarybine tikrove,-visa tai jau srovena jų gyslose. 
Jie nesuabejoja nei viena akimirka.Visi jie daugiau 
šia eina skyrių vedėjų pareigas.Feigelsonas yra pro- 
pagandos ir agitacijos skyriaus vedė jas, Šmitaitė- 
partinio,Messie(save vadina Mėšiu)-pramonės,o Chie- 
nas yra redakcijos partinis organizatorius .Parašyti 
draugui Mėšlui kokio nors fabriko darbininko vardu 
passakymą "Tiesos" puslapiuose(be to darbininko ži
nios ir sutikimo) apie dėkingumą didžiajam Stalin
ui, apie laimę gyventi ir dirbti bolševikams valdant 
yra paprasčiausia "žurnalistinė" priemonė,kada re
daktorius reikalą uja,o darbininkai su lazdomis jį 
varo lauk(kaip kad kartą atsitiko odos kombinate). 
Tokiu būdu šitie draugai be sąžinės graužimo falsi
fikuoja visą Lietuvos gyvenimą ir kaip maži vaikai 
džiaugiasi savo melu,vis galvodami,kaip čia jį ge
riau padailinus.Jie ir yra nuolatiniai redakcijos 
stilisto kankintojai. Yra redakcijoje ir kitokios 
rūšies rašeivų.Vieni jų,aš neabejoju,dar puoselėja 
troškimą apie laisvą ir nepriklausomą Lietuvą,špie 
gyvenimą be komunistinio smurto ir melo.Tai yra jų 
paslaptinga,giliausiam šir dies kampelyje glūdinti 
svajonė, kaip vos vos rusenanti gęstančios žvakės 
liepsnelė,be jėgos,kuri juos galėtų pakelti prieš 
tironus ir ptieš tą melą,kurį jie rašo.Kai jie fa
brikuoja savo melą,visos jų mintys yra dirbtinės 
ir padiktuotos; jie puikiai žino,kokia schema ra
šyti straipsnį ar reportažą,kad jis atitiktų propa
gandos reiaklavimus ir kad už jį galima būtų gauti
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jBlDFORD. Liepos 4d.St.Ann’s 
parapijos salėje įvyko Vid.An
glijos Lietuvių Katalikų Bend
ruomenės, aptarna ujamos kun.J. 
ruzmickio,bažnytinių komitetų 
jlrmininkų Tarybos suvažiavi- 
«s»

Sv.Mišių metu giedojo Kha- 
resborough vyrų stovyklos cho
res, vadovaujamas p.V.Dhtulio. 
!»j po pamaldų parapijos sa- 
lėje pradėtas suvažiavimas, 
vadžioje aptarus, jog Taryba 
flpinsis religinio lietuvių 
rrvenimo tvarkymu ir kunigo 
šlaikymu ir ne įneš dvijipu- 

[0 į ligšiolinę visų lietuvių 
reikią, buvo priimti laikini 
statai .Tarybos pirmininku iš
laktas p.A.Šukys, sekr.-p.V. 
yžikas.Bažn.veiklai koordi- 
iiotl išrinktas centrinis Ko
lite tas, kurio pirm.-kun. J.Kuz- 
ickis,nariai; J^Varanavičius, 
,Kartinkienė,A«Sukys ir J. 
irfeinčius.Revizijos Komisiją 
įdaro; S.Mlsiukevičius.Maldu- 
13 ir A.Balsys.
Pasitarus apie pamaldas,ku- 

Igo išlaikymą ir tikinčiųjų 
įkas, posėdis buvo baigtas 
aklia kava.

Suvažiavimas nutarė pa svėl
inti Anglijos Episkopatą,Lie- 
iros Mini s te rį Londone ir D. 
ritanijos Lietuvių s-gos Cen-

1948.VII.15

Vienas iš 
šeimų trans
portų atvykęs 
į šeimų 
hostelį. 
(foto 
Dikaičio)

LIEPOS 17
Lietuvių Klubo 

salėje 
rengiamas 
DARIAUS ir 
GIRĖNO

MINĖJIMAS.
Pradžia- 

7 v.v.
Visi lietuviai 
kviečiami 
dalyva uti.

MŪSŲ EILĖS DIDĖJA
iaventrio lietuvių kolonija 
idėja ne tik skaičiumi,bet 
r naujomis pajėgomis.

Nesenai atvyko į Coventry 
š Vokietijos Dr.Leimono šei- 
s. Tik ką atvykęs naujas gy
nioja s Romualdas Leinonas

tiktas
Sulaukėme naujų gyventojų 

ir iš angliakasių mokyklų. 
Jų tarpe yra energingas lie
tuvis Liūdas Januška,kuris 
savo veiklumą gražiai užsire
komendavo ankščiau gyventose 
stovyklose.Tikime,kad ir čia 
prisidės prie kultūrinės vei
klos išjudinimo.

Vyt.

įlyvavo anglų mokyklinio am-, 
raus vaikų sporto varžybose 
r’laimė jo net tris pirmas 
lėtas.Jauna s laimėtojas, an- 
įų publikos,buvo šiltai su-

LONDONAS. Liepos 10d.Lietuvių 
Klubo salėje,"Rūtos"draugijos 
pakviesta,padarė įdomų prane
šimą p.0.Labanauskaitė, tarp
tautinės politikos ir Lietuvos 
reikalais.

Prelegentė vaizdžiai nušvie
tė susidariusią padėtį 
tarė galimas išvadas.

Paliesdama Lietuvos

lūs,ragino visus energingai 
dirbti Lietuvos vadavimo dar
bą, kantriai pakelti sutinka
mus sunkumus,nes akyvaizdoje 
mūsų tautos kančių ir Sibiran 
ištremtųjų pergyven imu,mūsų 
vargai ir nedatekilai tėra 
juokingai maži.

Baigdama priminė Tautos Fo
ndo reikalus,ragindama remti 
Eondą.nes jo turtingumas yra 
vienas iš laidų kovai už Lie
tuvos Nepriklausomybę.

Po pranešimo sekė keli pa
klausimai .

Malonu,kad "Rūtos" draugi
ja ėmėsi inciatyvos ruošti 
diskusinius pranešimus,reikia 
tikėti,kad pradžią padarius, 
jų bus ir ateityje daugiau.

žmonės kenčia,vis nesulau
kia aušros,vis nebemato švie
sesnių pragiedrulių, ir su Mai
roniu skundžiasi;

Veltui meldi aušros,
miršta balsas maldos, 
vien gailios tau ašaros_ krin

(ta. 
Miestai sugriauti ir nėra kam 
jų atstatyti; tautos pavergtos, 
ir nėra kam jų išvaduoti; val
stybės svetimųjų okupuotos,ir 
nėra kam numesti žiauraus įsi
brovėlio grandines.Ir klajoja 
tremtiniai iš miesto į miestą, 
iš valstybės į valstybę,ir nie
kur ramybės neranda.
-...Ateis tau dienų,kad ne

prieteliai apves tave pylimu, 
apguls tave,suspaus tave iš 
visur,parblokš žemėn tave ir 
tavo vaikus,kurie yra tavyje, 
ir nepaliks tavyje akmens ant 
akmens,nes tu nepažinai savo 
aplankymo meto...(Luko 19,44). 

Rodos,tie žodžiai ir Lietu
vai tinka; ji už geležinio py
limo, svetimų jų apgulta,suspau
sta iš visų pusių, parblokšta, 
o jos valkai išsklaidyti.

Ir ne tik Lietuva; visa ry
tų Europa.Lygiagrečiai su pa
vergimu eina katalikų tikėji
mo persekiojimas,materialisti
ne pasaulėžiūra,naikinanti kul
tūrines vertybes revoliucija. 
Šūkis - "religija-tautos opi
umas" - meta naują išradimą; 
tautos žydės,atsikračiusios 
krikščionybės likučių.

Ką visa tai neša,gerai ma
tome ir žinome.Dėl to su S .'T. 
Eliot galime aiškiai pasakyti; 
-Gali pavienis europietis kri

kščioniškąjį tikėjimą laikyti

neteisingu,o tačiau,nepaisant 
to,visa tai,ką jis pats sako, 
mąsto ar veikia,kyla iš krik
ščioniškosios kultūros paliki
mo...Aš laikau neįmanomu daly
ku, kad visiškai žuvus krikšč
ioniškajam tikėjimui europinė 
kultūra dar išsilaikytų.To įsi
tikinimo aš esu priėjęs ne dėl 
to,kad aš pats esu krikščionis, 
bet dėl to,kad aš esu giliai 
įsigilinęs į modernųjį bendruo
meninį gyvenimą.Krikščionybės 
galas būtų ir visos mūsų kul
tūros galas.Ir tektų tada mums 
pradėti iš naujo,nes gatavos 
kultūros negalima pasisavinti. 
Mums tada reikėtų laukti iki 
užaugs žolė,kuri būtų maistas 
aviai,iš kurios vilnų mes ga
lėtume pasisiūti naują drabu
žį.Turėtų praeiti šimtas bar
barybės metų. MES naujos kul
tūros nesulauktume; nesulauktų 
jos nei mūsų vaikai; o jeigu 
mes jos ir sulauktume,tai mūsų 
tarpe nebūtų nei vieno,kuris 
ja džiaugtųsi...Katalikų tikė
jimą s-amžino gyvenimo, amžino 
džiaugsmo tikėjimas.Katalikas 
niekad negali nuliūsti,nes prie 
vairo budi gerasis Tėvas.

Tad...
"vyk iš savo širdies 

liūdesį.Jis yra abejonės ir 
pykčio broli, s. Pa šalink iš savo 
širdies liūdesį ir nevargink 
šventosios Dvasios,kuri gyve
na tavyje,kad ji nesiskųstų 
prieš tave Dievui ir tavęs ne- 
paliktų;neš Dievo Dvasia,kuri 
yra duota tavo kūnui,nepakelia 
nei liūdesio,nei širdies siau
rumo" (Hermes).

xtaaaMHaaannDnanDnaaDaaaacrouaimEKlBima

rei ka-

0 aš vis dar Vokietijoj 
ir nesulaukiu to laiko 
kada atvažiuosiu pas 
tėvelį...

Iš mūsų darbų 
ir 

poilsio

VI. Būtėną s

DIDYBĖS VALANDA

Gimtinės vieškeliu senu mintim nuolat praeinu 
Pro uosius milžinus,pasvirusias sodybas. 
Iš praeities tenai atskamba kūdikystės dainos 
Ir kažkada girdėtas lapų šlamesys mane palydi. 
Praėjusių dienų akorduose pavasaris plasnoja,- 
Jaučiu gyvybę.grožį ir troškimą didį. 
Čia medyje įamžintas Dievulis saugoja šilojus. 
Praeinantį keleivį viltimi nauja palydi. 
0 ėjo tūkstančiai-grakšti idilija man šneka 
Jr tūkstančiai praeidami nusilenkė Dievuliui. 
Ziūrėk-kraujuotas žėri toliuos takas, 
Nauji kovotojai milžinkapių pavėsiuose sugulę;..
Jėga,kurios dienos karaliai ir galiūnai neįpirko, 
Jėga,kurios ir tankai ir mortyros nesugniuždė 
Čia slypi girių tankumynuose ir sodžių pirkios. 
Naujus kovotojus rytojaus aušrai ugdo!
0 Viešpatie; Didybės valandoj Tavęs šaukiuosi; 
Ir manyje įžiebki Jėgą slypinčią širdyse brolių. 
Kad aš aušros pažarams brėkštant prie tėvynės uosių 
Pakločiau deimantais išryškintus širdies karolius;

Dedelstorfas, 
Vokietija 
1948.V.2
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orarą.Jie žino,kad tai yra blogis,bet jie tai 
o,nes jie kitaip negali.Jie bijo savo fizinės 
žūties.Tačiau retkarčiais,kada kenčiančios tau- 
balsas per stipriai atsimuša į aną slaptingą 
pelį,juos ima kankinti kaltės jausmas.Tomis die- 
is jie yra neramūs,nuliūdę;jie bėga nuo redak- 
os,tarsi čia siaustų užkrečiamoji liga,jie ven- 
tiriančių komunistų akių.Tada jie geria ir pra- 

:a savo sielos kančią.Bet nevisuomet pavyksta., 
ą redakcijos bendradarbį ši kančia padarė pa
šilu.Savo psichozės akimirkomis,palikęs vienas 
saryje, jis sėdi lyg suakmenėjęs ir vis kartoja 
> pačius žodžius; "Juoda kiaulė ant juodo akmens 
iksi ir t.t."Vėliau jis pasitraukia iš redakci- 
kaip neoagydomas ligonis.Kitas bendradarbis at- 
ii man prisipažįsta;"Kas iš to, jeigu aš pabėg- 
1 į mišką,ar į vakarus,ar kur nors į patį paša 
galą,kas iš to...įrašė NKVD mandatą ant mano 
ros ir, jei panorės, suras mane ir pragare .Nuni
rti nelabai dar norisi,perdaug aš branginu ir 
lu gyvenimą.Juk jis jau niekad nepasikartos... 
kalėjimą,į ištrėmimą savanoriškai..Niekados, 
ir patys vieną gražią dieną susipras ir uždarys 

n

iedakcijoje dažnai pasirodo garsusis Jonas Mar- 
:evičius.Jis ateina čia tada, kada yra gerokai 
šęs.Kai jis susmunka minkštoje sofoje,kuri sto- 
■edakcijos priėmimų kambaryje, vi si laukia, kada 
s ims kalbėti.Ypač "antitarybinės laikysenos" 
radarbiai laukia jo monologų.Jono išsiveržimai 
triukšmingi.Nežinau,kas jį verčia taip kalbėti; 
yktis.ar nepasitenkinimas tuo gyvenimu,ar deg- 
!,kuri drąsina ir parodo, koks jis yra suskilęs, 
ydamas rankoje "Tiesos" numerį,jis pradeda sa- 
onologą; " Ar jūs manote,kad tai ką aš pritep- 
u "Tiegoje" yra verta mano sudriskusių batų, 
.cha..Čia ne Marcinkevičius rašo,tai kažkoks 
ios nuskurdėlis,kažkoks susmirdėlis,atsiprašau 
odį." Nutyla,bet tuojau tęsia toliau; "Aš rau- 
sios armijos karininkas,tėvynės karo dalyvis, 
giavęs pergalingą kelią nuo Oriolo ligi Vil- 
s,aš tarybinis rašytojas Jonas Marcinkevičius, 
enybė..Bet ką padarė iš manęs,kai aš grįžau 
vynę.Nuskurdino..Sunakino Marcinkevičių..Gir- 
11u padarė..džindžininku..cha..cha..Juozeli, 
lė,pasakyk,ar nėra Marcinkevičius džindzinin- 
- lyg kreipiasi į vieną bendra darbį,kuri s sėdi 

šalia jo,bet kalba toliau,nelaukdamas atsakymo,- 
"Sakykite,ar aš galiu doram lietuviui pažvelgti 1, 
akis,ar aš galiu būti laiminga s..Ne,draugai.Mano 
dalia yra šuniška,reikalas kiauras, jūs matote tai 
iš mano suplyšusių batų.Aš pavydžiu tiems, kurie 
šiandien sėdi kalė jimuose; jie yra daug laimingesni 
už mane.Jie ir mirdami yra laimingesni...

Jis pakyla nuo kėdės ir blaškosi po kambarį,, lyg 
uždarytas narve žvėrys .Didelė plati galva,pasišiau- 
šę plaukai daro ji, panašų į liūtą,Pamatąs kampe su
sigūžusi,, išsigandusį jo drąsaus išsišokimo redakci
jos partorgą Menašą Chieną, Jonas primerkia akis ir 
nusijuokia,kad net langų stiklei sudrebai

"Cha..cha..draugas Chienai.ko tu žiūri taip i, 
mane.Juk aš nieko blogo nepasakiau.Iš tavo akių aš- 
matau.kad tu nori mane pa smaugti.Klausyki te,-kreip
iasi jis į aplink sėdinčius ir besišypsančius reda
kcijos bendradarbius,-kla usykite,štai, žmogus,kuris 
mane papjaus...

Ir Chienas šypsosi,nes jis galvoja,kad visa ši 
scena tik juokai..įkaušusio juokdario nekaltos iš
daigos. Marcinkevičius yra literatūrinio skyriaus 
vedėjas.Kiekvieną savaitą turi parengti "Tiesai” 
specialų literatūros ir kultūros puslapį.Bet redak
torius jo darbu nėra patenkintas.jis nepatiekia lai
ku medžiagos,a teina girtas.Vis dėlto,kaip žmogus 
su rašytojo autoritetu.su plačiausiomis komunisti
nėmis pažintimis,mokąs kaikada iš tiesų gabiai pa
sitarnauti bolševikinei melo propagandai,yra dar 
pakenčiamas.

Apsiavus jis sudriskusiais kariškais batais,dė
vi kariškas kelnes ir žalią amerikietišką apsiaus- 
tą-šitų apdarų jis nenuvelka ištisus mėnesius.Ji 
pažįsta visas Vilnius dėl j ©gauruotos galvos ir 
dėl nuotykių miesto isa'čiamose. Jo dainelės tampa po
puliarios.Kai "Tiesa” pradeda varyti didelą sėjos 
propagandą,ragina valstiečius tinkamai pravesti pa
vasario sėją,Marcinkevičius redakcijoje užtraukia; 
"Ar tu sėsi,ar nesėsi,o badu vistiek padvėsi." 

į jį komunistai žiūri kaip į nepakeičiamą gir
tuoklį.Todėl ir paramos iš jų jis negauna.Jis skun
džiasi, kad vok.okupacijos metu jo žmona,kuri buvo 
Lietuvoje,gyvenusi geriau,negu dabar.Jo šeima gyve
na bute,kurio languose nėra stiklų.Nusivylęs, susi
radus kelis likimo draugus-tarybų sąjungos "didvy
rį" Sernotėną,kažkokį nuskurusį buhalterį ir pami- 
šusį tapytoją K.,Joną s keliauja dienas naktis nuo 

vienos iki kitos smuklės (vadinėdamas jas karstais 
po grybu) ir klimpsta į skolas.Ilgainiui pasitrau
kia iŠ redakcinio darbo.Norėdamas kuo nors prasi
versti ir pagerinti savo materlaliną padėtį,atida
ro Tilto gatvėje smukią ir pats savo geriems pažįs
tamiems sveteliams šinkuoja alų ir degtiną.

Judriausias "Tiesos" bendradarbis yra Dovydaitis. 
Jis veda žemės ūkio skyrių,rašo reportažus,apybrai
žas apie mašinų traktorių stotis,apie tarybinius 
ūkius,apie "naujakurių” "laimingą" gyvenimą. Jis 
turi dešimt slapyvardžių.Dėl įžūlumo ir grubios el
gsenos niekas jo nemėgsta.Aš stebi uosi,kaip gali 
žmogus per vieną dieną sufabrikuoti tiek daug mela
gysčių.Jo mėnesinės įplaukos siekia iki 6-8 tūkst. 
rublių, tuo tarpu kai fabriko darbininkas vos uždir
ba 200 rublių,o redakcijos ekspedltorius-300.

1941 m.jis buvo ištremtas.Karo metu jam pavyko 
kažkokiu suktu būdu prisišlieti prie Maskvoje esan
čių lietuvių komunistų, parduoti savo gabumus jų pro
pagandai , įrodyti ištikimybę Lenino-Stalino linijai. 
Mane perspėja-Dovydaičio akivaizdoje neišsitarti, 
nepasakyti ko nors anti tarybiško. Girtuokliauja jis 
nemažiau už Marcinkevičių,Kartą jį spaustuvės dar
bininkai suranda negyvai nusigėrusį priešais NKVD 
rūmus,Katedros aikštėje.Girtas jis yra kandus kaip 
gyvatėįGrąsina; "Ir tavęs laukia NKVD rūsys.Ar ži
nai,kas tai yra NKVD, palauk, vieną gražią dieną su
žinosi." Jis dažnai išvažiuoja su redakcijos dži
pu į Lietuvos kaimus ir miestelius pamedžioti me
džiagos. Pasako jama , kad Dovydaitis ten tiesiog tero
rizuoja žmones.Drąsindamas išpeikti "Tiesoje", jis 
reikalauja iš valsčių pareigūnų degtinės ir užkan
dos. 1944 m.vėlyvą rudenį,naktį,Dovydaitis yra 
pašaunamas Gedimino gatvėje.Tačiau,po kelių savai
čių išėjęs iš ligoninės,savo straipsniuose vėl ar
šiai garbina komunistų partiją ir puola, taip vadi
namuosius, buržuazinius nacionalistus (netarybinės 
nuotaikos žmones). Kartą jis girtas, pama tęs mane 
su draugu sėdint užkandinėje,neprašomas nudrimba į
kėdę prie mūsų stalelio ir ima barbaliuoti;
"Jūs,durniai,nemokate gyventi,jūs esate bailiai, 

knygų žiurkės ir nieko daugiau.Jūs sugrauš! t e savo 
knygas ir dvėsite.Jūsų kišenėse vėjas,o mano..štai, 
žiūrėkite,- jis ištraukia iš kišenės saują červon
cų,gniaužo juos kumštyje, rodo mūsų panosėje ir šau
kia; .( bus daugiau )
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VASINGTONAS.-Vašingtone prasidė
jo septinių valstybių pasitarimai 
dėl JAV-bių karines pagelbos Europos 
Vakarų Sąjungai. Be tiesioginiai su- 
interesuotųlBritani jos,Prancūzijos, 
Belgijos, Olandijos ir Luksenburgo, 
pasitarimuose taip pat dalyvauja 
Kanada. Manoma, kad pasitarimai už
truks katurius mėnesius.

BERLYNAS.-Sovi etų valdžios orga
na i įsteigė specialius stebė jlmo 
punktus išilgai trijų karidorių, ku
riais skraido sąjungininkų lėktuvai 
į Berlyną. Atrodo,kad rusai ruošia 
medžiagą apkaltinti anglus ir ameri
kiečius, dėl tariamo prasižengimo oro 
saugumo dėsniams.

BUKAREŠTAS.- Rumunijos vyriausy
bė sulaikė žibalo eksportą į Jugos
laviją, įsakė nuimti visus Tito pav 
veikslus iš viešų pastatų ir"perk 
krikštijo" "Maršalo Tito prospektą."

LIMA.-Peru vyriausybė paskelbė 
karo stovį krašto sostinėje ryšium 
su vienos karo įgulos sukilimu pie
tų rytų provincijoje.

LONDONAS.-Po dviejų dienų debatų 
liepos 6 dieną Britanijos Parlamen
tas 409 balsi 
Amerikos Mari . „ 
Vieną valandą vėliau, P.Bevino kabi
nete, užsienio reikalų minister!joje, 
minėtą sutartį pasirašė P.Bevinas 
ir Amerikos ambasadorius P.Lewis 
Douglas.

TIRANA.-Sovietų Telegramų agentū
ra praneša, kad Albanija imasi prie
monių apsaugoti savo sienas nuo prie

Lathe de Tassigny, ir štabų v-kais 
gen. Lechers ir gen.Revers.Kalbėda
mas Prancūzijos -D.Britanijos Są
jungos pusryčiuose, marš .Montgomery 
pasakė; "Vakarų Europa,Prancūzijos 
ir Britanijos vadovaujama, ir Ame- 
ri^os padedama, turi jėgą, žymiai 
didesną.negu stiprūs agresoriai no
rėtų tikėti,ar abejojautieji komen
tatoriai galėtų daleisti.Bet mūsų 
jėga turi būti pritaikinta bendram 
dideliam planui.""Nuo 1914 m.kovo
jome du kart,gindami teisingumą bei 
laisvą, ir laimėjome. Visas pasau
lis žino,kad kovosime vėl kartu,už 
tuos pat idealus, jei kada nors bus 
reikalas.Norime laimėti ir laimėsi
me .Asmeniškai man labai rūpi laimė
jimas,nes praloštas karas dabar,po 
Niurenbergo bylos,yra skaitomas nu
sikaltimu, ir generolai,palošą ka
rą, yra kariami...'*

LONDONAS.- Vakarų Sąjungininkai; 
D. Br i tanija,Prancūzija ir Amerika, 
laukdami iš Maskvos neigiamą atsa
kymą į jų pasiųstas notas dėl Ber
lyno blokados,paskelbė savo notų 
turinį.Visų notų turinys buvo pana
šus ir jose buvo pareikšta,kaa Va
karų sąjungininkai okupuoja atatin
kamus Berlyno sektorius teisėtai, 
nepasiduos grąsinimams,spaudimams 
ar kitiems veiksmams ir neapleis 
tų teisių.Vakarų valstybių vyriau
sybės reikalauja,kad "pagal esamus 
susitarimus,visos priemonės prekių 
ir keleivių judėjimui tarp Vakarų 
zonų ir Berlyno būtų pilnai atsta- 

’“į 
pagrind inių tarnybų atstatymo vil
kinimą."

RANG^NAS.-Burmos užs.reikalų mi
ni steris Ū.Tin Tut atsistatydino, 
nesutikdamas su vyriausybės pro-ko- 
munistine politika.

KAIRAS,-Arabų Lygos geū.sekreto
rius Azzam Paša pasakė,kad Britani
ja atsisakė duoti arabams ginklų, 
sunkiame arabams laikotarpyje.Bet 
Britanija ir Amerika nežino,kad ki
ta didžioji valstybė yra pasiūliusi 
arabams ginklų.Lig šiol arabai atsi
sakė, bet pasiūlymas tebėra galioje, 
ir jeigu Britanija ir Amerika tęs 
savo politiką arabų atžvilgiu,pasek
mės gali būti netikėtos šioms vals- 
tybėms.
. RHODES,- JTO tarpininkas grafas 
Bernadotte kreipėsi į žydus ir ara
bus, siūlydamas pratęsti paliaubas 

"10-ciai dlenų.Nesulaukęs atsakymo, 
jis išvyko į Lake Success,kur jis 
praneš Saugumo Tarybai apie savo 
reikalą Palestinoje.

KAIRAS.- Azzam Paša pranešė,kad 
arabai atmetė paliaubų pratęsimo 
pasiūlymą.

TEL-AVIV.-Izraelio vyriausybė 
priteipe sutiko pratęsti paliaubas.

LONDONAS.-Britų karo gubernato
rius Vokietijai 'gen.Sir Brian Ro
bertson atskrido Londonan,kur vyks
ta pasitarimai su užs. reik.min.Be
vijau.Pasitarimuose dalyvauja gen. 
štabo atstovai Sir Peray Hollis, 
vyr.politinis patarėjas Vokietijos 
klausimais Sir.William Strang, ir 
Amerikos bei Prancūzijos amabasado- 
riai.Berlyno krizei gilėjant,pasi
tarimuose turėjo būti apsvarstyti 
politiniai ir kariniai klausimai.

ROMA.- Grafas Sforza,ministeriu 
kabineto posėdyje kalbėdamas užsie
nio politikos klausimu pasakė; "Ita
lija, palaikydama tamprius draugiš
kumo santykius su Vakarų valstybė
mis,nėra pasirašiusi jokio pakto 
su jomis, ir neketina pasirašyti."

PARYŽIUS.- 1.500 000 valstybės 
tarnautojų profes.sąjunga svarsto 
paskelbti visuotiną streiką, rei
kalaujant padidinti algas.Apie 
70 tūks.Prancūzijos Finansų minis
terijos tarnautojų streikuoja.

ROMA.-Komuni s t ų kontroliuojamos 
Italijos prof.sąjungos ruošia strei
kus paskirose pramonės šakose.Mi- 
ląno Bredos metalo fabriko 13 tūks. 
darbininkų sustreikavo,atleidus iš 
darbo 2 370 žmonių, dėl darbo stokos

ų prieš 12 pritarė Anglo tytos.Negali būti kalbos apie šių 
salo pagelbos sutarčiai, pagrind inių tarnybų atstatymo vi:

šų. į Tiraną atvyko Sovietų karinė 
misija, vadovaujama 3 generolų.

PRAHA.-Uždarant sakalų sąskridį, 
Čekoslovakijos Prezidentas komunis
tas Gottwald tribūnoje pasirodė vyr. 
ginkluotų pajėgų viršininko unifor
moje. Ant jo antpečių buvo dviejų 
sukryžiuotų kardų auksiniai ženklai. 
Pro tribūną pražygiavo 80 tūks. spor 
tininkų, kurių tarpe buvo svečiai iž
Jugoslav! jos,Bulgari jos, Lenki jos, Pren-, 
c ūži jos. Suomi jos ir - 
slavų sportininkų gretos sudarė 
dės "Tito" 
rė "Sokol" 
Mes norime Benešp ir 
publikos" ~ _ 
ninku buvo suimta.

VENECIJA.- Čekoslovakijos am
basadorius Budapešte P.Fr.Černy 
Ir pirmasis sekretorius P.A.Boh- 
mer atvyko į Italiją ir pareiškė 
kad jie nesutinka su Prež.Gott- 
waldo politika ir nori prisidėti 
prie laisvųjų čekų sąjūdžio Pary
žiuje.

LONDONAS,- Liepos 28 dieną Wem- 
bley stadione, Londone,prasideda 
pasaulinė sporto olimpijada.Olim— 
piną ugnį iš Olimpijos,Peloponesus, 
į Graikijos vakarų pajūrį atneš 
estafetė.Britų karę laivas ugnį 
perveš į Italijos uostą Bari,o to
liau estefetė neš iki Calais. Per 
Doverio kanalą ugnį pervež naikin
tuvas Bicester ir iki stadiono neš 
estafetė. Pasaulinėje sporto olim- 
pljadoje Sovietų Sąjunga nedalyvaus,

FRANKFURTAS.-JAV-b i ų lėktuvas, 
vežąs maistą į—Berlyną, sudužo miš
kinguose Taunus kalnuose prie Frank
furto. Visa Įgula žuvo.

RCMA.- Italų socialistų partijos 
kongresas Genuvoje neišrinko į par
tijos vykdomąjį komitetą buvusio 
partijos lyderio pro-komunisto Piet
ro Nennl, ir jo draugo Lėlio Basso. ■

BERLYNAS.- Dėl akmens anglių 
trukumo,Berlyne įvesti didesni su
varžymai naudojant elektros srovą 
ir dujas. Daugiau nei pusė pramoa 
nės darbininkų Berlyno vakarų sek
toriuose nustojo darbo.Požeminis 
gelžinkelis veikia tik nuo 6 vai. 
iki 18 vai.

LONDONAS . -Koloni j u minister! s 
P.Arthur Creech Jones,kalbėdamas 
Parlamente apie komunistų terorą 
Malajoje,pasakė,kad D.Britanija 
atsakys ginklais į ginklus."Mes 
esame nusistatą šią blogybę iš
rauti su šaknimis ir bus imtasi 
visų žygių gangsteriams išnaikinti 
ir jų tiekimo šaltiniams išaiškin
ti." Paminėjęs "sąmoningą melą sklei 
džiamą iš Maskvos" p.ministeris pa
sakė ;"Tai nėra Mala jos liaudies są- 
juais.Tai yra gangsterių darbas,sie
kiant suardyti žmonijos tvarkingo 
gyvenimo pagrindus."

KONDORAS . - Aus trail jos mln. pirm . 
P.Chif ley,lankydamasis Londone, tu
rėjo visą eilę svarbių pasikalbėji
mų su D.Britanijos vyriausybės na
riais, jų tarpe su P.Attlee.P.Bevi- 
nu.Gynybos ministeriu P.Alexanderiu 
ir kt.Pereitą sekmadienį jis lankė
si Berlyne.

PARYŽIUS.- Prancūzijos miM.plrm. 
Schuman’priėmė Britų gen. štabo 
v-ką marš V .Montgomery ir kalbėjo
si su juo 50 minučių.Marš. Montgo
mery beto tarėsi su Prancūzijos 
ginki.pa jėgų mln. P.Teitgen.ginkl. 
paj. vyr. Inspektorium gen. de

Triesto.Jugo- 
ral

Žiūrovai karštai pritė- 
sportininkų šūkiams. 
Benešp ir Masaryko res- 
Po parado daug sportia

Artimieji Tito 
bendradarbiai,

Djiiass
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Rankovitch

Mažiukas Tito siūlo 
ponui Stalinui rie
šui ūkų pakramtyti..

Berlyno Karinis 
Komendantas 

generolą s 
Robertson 

atvyko į Londoną 
ir turėjo visą 
eilą pasitarimų 
su Vyriausybe ir 
Kariuomenės vado
vybe.

BRADFORD. Liepos 5d.moteryst
ės ryšį St.Ann’s bažnyčioje 
sudarė; Zinkevičius Vincas ir 
Mačiukaltė Uršulė.Gražaus gy
venimo 1

Per Amerikos Kongresą jau perėjo ir Amerikos Prezidentas 
jau pasirašė naują įstatymą,kuriuo per sekančius du metu bus 
įsileista 205.000 D.P. emigrantų iš Europos.

Daugelis Iš naujai atvykusių lietuvių kreipiasi į Lietuvoj 
Pasiuntinybę su laiSkals,prašydami paaiškinti,ar šis naujas 
įstatymas palies lietuvius,kurie po šio karo atvyko Anglijos 
ir norėtų iš čia emigruoti Amerikon.

Mes gauname daugiausia tokių klausimui ar šis naujas įsta 
tymas pagreitins emigravimą tiems,kurie jau yra užsiregistra- 
vę emigruoti ir,antra,ar naujas įstatymas bus taikomas tik 
tiems D.P.,kurie dabar randasi okupuotoje Vokieti joje,ar ir 
tiems,kurie dabar atvyko į Angliją.

Dėl pirmo klausimo - nėra abejonės,kad naujas įstatymas 
emigravimą pagreitins,nes jame numatoma,kad viso skaičiaus 
pusė, t.y. 100.000 yra specialiai rezervuota Pabeltės Valsty
bių ir rytinės dalies Lenkijos emigrantams. Tuo būdu jų llg- 
šiol buvusios kvotos smarkiai padidės.

Dėl antro klausimo manytina.kad naujas įstatymas lies vi
sus D.P. Bet Lietuvos Pasiuntinybė Londone ligi šiol dar nė
ra gavusi kalbamojo įstatymo pilno teksto ir todėl kol kas 
negali duoti jokių pilnų ir tikrų apie tai žinių. Yra tik ži- 
n omą, kad naujas įstatymas esąs pusėtinai komplikuotas ir jį 
taikant reikėsią jis aiškinti,interpretuoti.

Amerikos Ambasada Londone taip pat dar neturi šio įstaty
mo pilno teksto ir nėra gavusi ligi šio laiko jokių nurodymu 
iš savo Vyriausybės. Todėl ir ji negali duoti Jokių šiuo rei
kalu paaiškinimų. Amerikos Konsulato Londone manymu,šis nau
jas emigracijos įstatymas nepradės praktiškai veikti anksčiau 
negu apie ateinančio rugpiūčio vidurį.

Lietuvos Pasiuntinybė Londone todėl prašo susilaikyti su 
klausimais dėl šio naujo įstatymo. Pasiuntinybė paskelbs 
viešfii per laikraščius visas tikras žinias, kai tik ji jų gaus

LITHUANIAN LEGATION
17, Essex Villas, 

London,W.8.

Šiuo metu Vokietijoje gy
vai ruošiamasi Jubiliejinei 
III-jai Tautinei stovyklai, 
kuri tuo pačiu laiku vyks Al
pėse prie Garmischo ir prie 
Baltijos jūros,Pirmojoje sto
vyklaus sesės,antroje broliai.

Mes,dirbdami Anglijoje,de
ja, negalėsime dalyvauti toje 
skautų šventėje,bet yra proga 
bent mintimis susisiekti ir 
nusiristi vieni pas kitus.

Šiuo reikalu yra gautas 
Vyr.Skautininko sekantis raš- 
tas’ Unigracijoje lietuviško
sios skautybės sukakčiai ir 
Jubiliejinei Tautinei stovyk
lai paminėti bei prisiminti, 
š.m. rugpiūčio 7-8 dienomis 
ruošiama,kur galima,bent vie
nos dienos stovykla su nakvy
ne.Nesant tam sąlygų,stengia
masi suruošti minėjimą,aktą 
ar akademiją lietuviškosios 
bendruomenės ratelyje ar su 
vietos skautais,taip,kaip vie
tos sąlygomis yra geriausia.

Rugpiūčio 7 d.21 vai.,kada 
aidės J.S.laužai prie Balti
jos ir Alpėse,skriskime minti
mis vieni prie kitų ir j imki
mės dvasioje,kur bebūtume- ar 
Amerikos miestuose,ar Anglijos 
stovyklose,ar Australijos ka
syklose ar Kanados giriose.

Ta proga raginu visus būre
lių vadus rugpiūčio 7d.savo 
provincijoje suburti kiek ga
lima didesni, skautų skaičių

Ieškoma Jane Raudonaitė,atsi- 
Llepti-V.Kapočiui, The Bookham 
Grange Hotel,Bookham,Surrey.

Centro Valdybos Pirmininkas 
P.B.Varkala šiomis dienomis 
išvyksta atostogų į užsienį. 
Pirmininką pavaduoja pirmas 
vice-pirmininkąs M.Bajorinas.

■ LTB C/Kartoteka praneša,kad 
ryšium su valiutos reforma _ u
Vokietijoje ir tuo būdu susi-| pirmininkas A.Klirias. Linkime

Visi MUSŲ KELIO skaitytojai, 
dar neatsilyginą už 2/4,malo
niai prašomi nedelsiant atsi
lyginti , taipgi prašomi nedel
siant s įmokėti prenumeratą už 
3/4,nes pasikeitus leidimo są
lygoms, ateityje laikraštis ne
galės būti siuntinėjamas kre
ditan. j.palšis,Union Mill Ho
stel,Valley Rd..Pudsey-Leeds.

Liepos 11d. į JAV išvyko ener
gingas Tadcaster’io skyriaus

darančiom sąlygom dėl nepakan- sėkmės naujame gyvenime
kamo lėšų kiekio,asmenys krei
pdamiesi paieškojimo ar kitais 
reikalais,pridėtų atitinkamą 
kiekį tarptautinių pašto ku
ponų atsakymui.(Oro paštu rei
kalingi du kuponai)

MANCHESTER’io ir apylinkės 
lietuviams liepos 18 d.l0,3o 
vai.Sisters of Notre Dame ba
žnyčioje (Heywood St.Cheetham- 
ill Rd.,M-8) Išpažintis ir šv. 
Mišios.
L0WT0N, St.Mary*s(Nr.Warring
ton) lietuviams pamaldos-išpa- 
žintis ir šv.Misios—liepos 25. 
St.Catharine Bažnyčioje 8,3ov.

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO £ 
ir Kontinento siuvėjai v 
turi didelį pasirinkimą £ 
geriausios kokybės medž- £ 
iaguj. $

RŪBAI PASIUVAMI *
pagal pageidaujamą stilių,> 
Pristatymas užtikrintas S 
4-6 savaičių laikotarpyj.i

MAURICE, J
9,BURTON ST. W

NOTTINGHAM (telef.40832) 'J

12,Newland, Lincoln 
telef.Lincoln 10949)

Du lietuviai,26 m. ir 29 m., 
nori susirašinėti su lietuvai
tėmis. Rašykite adresui
1) Certif.of Registr.Card Nr. 
925869 arba 2) C of R.Card 
Nr.209418. E.V.W Hostel, 
Market Harborough, Leicester’s

Produced for the Lithuanian Association In Great Britain by Wardland Limited. London. S.E. 1J,

ir ar prie laužo ar akte ben! 
dvasioje dalyvauti Jubilieji 
nėję III-oje Tautinėje stovy 
loję. ___________________

Rugplūčio 7d. šaukiu Hali
fax’s York provincijoje gyve
nančių skautų sąskrydį.Daly
ve u jautieji tuo jau man prane
ša, ne s kiekvienam teks parūpi 
ti nakvynę. Vykstant i e ji atve
ža gerą nuotaiką, glėbį dainų, 
laužo vaidinimų ir. ..maisto.

Iš Vyr.Skautininko gautas 
sekančio turinįo laiškas;

Šią vasarą Škotijoje vyks
ta mažoji Jamboree,į kurią 
siunčiama viena DP skiltis, jų 
tarpe vienas lietuvis skautas 
Kla ilsimas toks—ar galėtų lie
tuviai skautai ar lietuvių or 
ganai Anglijoje,ar šiaip vis
uomenė sumesti vieną kitą £ 
apmokėti už jį stovyklavietė
je.Kelionė per Vokieti ją, lai
vu ir geležinkeliu iki stovy! 
lavietės yra įvairiomis prie
monėmis apmokėta. , 

(pasirašė) V.Čepas
SESĖS ir BROLIAI SKAUTAI, 

(man atrodo,kad ši pareiga mus 
neaps tinkins ir jei mes visi 
sūmesime bent po 6 penus,mūsų 
tautiečiui nebus Škotijoje va: 
go.Dėl patogumo aukas galima 
siųsti ir pašto ženklais.Būre
liai , pavieniai skautai ir pri
vatūs asmenys, padėjusieji šia
me reikale, bus paskelbti spau
doje- Sktn.R. Spalis,

19, West View,Hopwood Lane, 
Halifax.

Ieškomas Stasys Cemaliauskas, 
atsiliepti Jonui Tamulevičiui 
13,Stanley Houses,Munday St., 
Hoxton, London,N.I.

Aukštos klasės vyriškų ir 
moteriškų rūbų 

SIUVYKLA.
Darbas atliekamas pagal page! 
daujamą stilių.siuvyklos ve
dėjas- V.M ozuraitis. 
Mr.Turrill LTD. Middle Dave- 
ment 4. NOTTINGHAM.(telefonas 
44840 ).

"MINTIS"
Vienintelis lietuviškas laik
raštis tremtyje,išeinąs 3 kar 
tus savaitė j e. Prenumeratos mo
kestis 1 mėn.-3 šil. 3mėn-9 š. 
Užsakoma pas F.Neveravičių, 
13,College St.,Leicester. Ten 
pat galima gauti H.Žemelio 
"Okupantų Replėse",-kaina 3 š- 
ir persiuntimas 4 pen. ir J. 
Švaisto "Rašau sau"-romanas, 
kaina 1/6,persiuntimą s 2 pen.

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

Jarašūnas Algirdas,gyv.2, Argyl 
House, Kinlochleven, Argyll shi? 
ieško Alenčiką Juozą.gyv. Didi 
Britanijoje.

4

kambarys.su
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