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Padėtis Vokietijoje labai rimta
— AR BUS

Pereitą savaitgblį 60 skrai- 
nčių.pilnai apginkluotų, Ame
bos oro super-tvirtovių B-29 
skrido iš JAV ir nusileido 
airiuose aerodromuose šioje 
lyje.Jiems aptarnauti atskri- 
kartu 1 500 vyrų personalas, 

rio daugumą sudaro čia būvą 
dalyvavę Berlyno ir Vokie- 

jos bombardavime karo metu, 
oro tvirtovių -misi ja yra 
loialiai nusakoma kaipo "nor
ius manevrai",Jie darys bom- 
rdavimo pratimus Europoje, 
•tu su jau Vokietijoje esan
tis 30 tokių oro tvirtovių 
JAV gynybos lėktuvais ir 
,ks nuo laiko nusileis Ame- 
:os aerodromuose Vokietijo- 
, i ratimu laikas yra neribo- 
i.Vienas iš tokių lėktuvų 
•o metu numetė pirmas atomi- 
i.bombas ant Japonijos. 
Šioji žinia,tuojau po nepa
ika us Rusijos atsakymo į są- 
gininkų notas, yra svarbiau- 
s įvykis nuo pat Berlyno kr i- 
pradžios.Notos,kad ir griež- 

usios.kad ir aštriausios, vią- 
■ palieka notoms, o 60 did- 
Jių pasaulyje bombonešių 
jau žygis visai kitokios 

kšmės, ir kalba kitokia kaž
kurią kaip vakarai, o tuo 
iau rytai gerai supranta,ne
lietų kalbą. 
Jei prie to dar pridėti Bri- 
karinių organų Vokietijoje 
kymą britų naikintuvams bū- 
pasiruošusiems lydėti Berly- 
maistą gabenančius lėktuvus, 

a galima pildai suprasti pa
les rimtumą.Šio paskutinio 
io buvo imtasi po to, kai 
ai prabešė.kad jų kariniai 
tavai darys pratimus oro
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PALESTINOJE
krabams atmetus grafo Berna
re pasiūlymą pratąsti paliau- 
dešimčiai dienų,Palestinos 
išimas atsidūrė Saugumo Ta- 
jje.kuri greitai priėmė JAV 
Lulytą rezoliuci ją.Toje re- 
ycijoje.kaip ir buvo tikė- 
?nė viena šalis nėra kal

ina agresija,bet reikalau- 
i iš abiejų pusių padaryti 
Lbotas paliaubas, ir grąsi- 
i pritaikinti karines bei 
[omines sankcijas, jei kuri 
Ls su tokiu reikalavimu ne
itu.Buvo duota trys dienos 
sprąsti,gi JerSzolime rei- 
lu’jama paliaubų po 24 valan- 

ydai su abiem Saugumo Tary- 
reikalavimais tuojau suti- 
et arabai iš karto tik su
su paliaubų sudarymu Jeru

be.Jie gi labai priešinosi 
auboms visoje Palestinoje, 
jų priešingumas aiškinamas, 
kad iš paliaubų tik žydai 
naudos turėti.Jie padidins 

raciją, o arabai tebėra iš- 
iš žydų okupuotų Palesti- 

dalių.Be to, žydams duoda- 
roga konsoliduoti Israelio 
tybą kurios įsteigimą ara- 
nepripažįsta. Tačiau did- 
ų valstybių Ar Saugumo Ta- 
s spaudimas į arabus buvo 
Įdėlis ir jie buvo privers
ti Saugumo Tarybos reikala- 
sutikti, ir dėlto paliau- 

Palestinoje įsigaliojo nuo 
jusio sekmadienio, 4 vai. 
Grafas Berbadotte vėl iš- 
do iš Lake Success į Rhodes 
iš kurios jis prižiūrės 

aubų vykdymą Palestinoje 
oliau ves derybas su žydais 
ratais Palestinos klausimui 
akinamai išsprąsti. Manoma? 
Šį kartą jis turės geresnį 
sekimą, nes nebus suriktas 
alku. Paliaubos yra neri — 
3.
įtikdami su paliaubomis, 
si tačiau pastatė tris są- 
s,nuo kurių įvykdymo pareis 
ilgai truks taika Palesti- 

. Tos sąlygos yra; 1)Sus
imas žydų imigracijos į 
stiną, 2įleidimas arabams 
i,žti į savo gyvenamas vie- 
ir 3) paliauboms turi bū- 
Ibotas laikas.
smažai dėmesio sukėlė D.

KARAS? -------
koridoriuose,oro kuriuos mais
to lėktuvai turi praskristi. 
Sovietai taip pat skundėsi, 
kad per daug lėktuvų esą ore, 
jie sudarą didelį pavojų nelai
mingiems atsitikimams, ir jie 
maną koridorių dydį sumažinti, 
ar net vieną iš jų visai užda
ryti.Bri tai į tai atsakė,įsa
kydami savo karo lėktuvams bū
ti pasiruošusiems lydėti mais
tą gabenančius lėktuvus, gi JAV 
gen. Donovan,stratėginio plana
vimo direktorius, Berlyne pa
sakė : "Jeigu $ie (atseit rusai 
karo nenori,jie jo dėl Berlyno 
nepradės,bet jeigu jie karo no
ri, tada nes jo neišvengsime 
ir apleisdami Berlyną".

Vakarų valstybės tuo tarpu 
dar tebesvarsto Maskvos atsaky
mą į jų botas.ilremliaus atsa
kymas buvo labai nepalankus ir 
nepaliko vietos kompromisui. 
Sovietai sako,kad Berlyno blo
kada yra padaryta dėl to,kad 
Vakarai sulaužė Yaltos ir Pots
damo susitarimus Vokietijos 
reikalu, išardė keturių valsty
bių kooperavimą dėl visos Vo
kietijos valdymo įvesdami at
skirą valiutą Vakaruose, ir 
Sovietai turėją imtis tokių 
žygių, kad aosaugoti savo zo
nos ekonomiją.Tuo būdu,rusai 
patvirtina,kad susisiekimo už
darymas buvo padarytas ne dėl 
techniškų kliūčių.Berlynas pri
klausąs Sovietų zonai. Toliau 
savo atsakyme Kremlius sako, 
kad jis sutiktų eiti į konfe
renciją ir tartis dėl visos 
Vokieti jos,bet ne dėl vieno 
Berlyno,ir kad jie nepriima 
jokių sąlygų prieš konferenci
jos pradėjimą,t.y.nesutinka

Britanijos oalsavimas Saugumo 
Taryboje už Amerikos rezoliu
ciją del paliaubų, nes ta re
zoliucija ėjo prieš arabų in
teresus.!).Britanija greičiau
siai tai padarė dėl dviejų su
metimui išlaikyti vienybą su 
JAV šiuo kritišku momentu, ir 
neleisti karui įsiliepsnoti 
Artimuose Rytuose,į kuriuos 
Rusija turi atkreipusi savo 
akis. Britanijos atstovas prie 
Saugumo Tarybos Sir Alexander 
Cadogan prieš balsavimą pažy
mėjo, kad jo toks žygis nereiš
kia Israelio valstybės pripa
žinimo, ir nėra arabų apkalti
nimas. Jo nuomonė arabų reika
las nėra tinkamai Saugumo Ta
ryboje įvertinamas,ir kad did
žiosios valstybės turi atkreip
ti daugiau dėmesio į arabų in
teresus Palestinoje. D.Britani
ja balsavo už paliaubas vien 
tik išvengti karsi ir duoti pro
gos taikingam konflikto išspren 
dimui.

Togliatinui apleidžiant par
lamento rūmus, jaunas vyrukas 
prisiartino prie jo ir paleido 
tris šūvius.Pasikėsintojas bu
vo suimtas. Jis pareiškė poli
cijai, kad jis nepriklauso jo
kiai partijai ir kad jis aten
tatą padarė grynai savo atsako
mybe. Jis yra priešingas komu
nistams ir jų vedamai žalingai 
politikai.

Tuojau po pasikėsinimo pra
sidėjo visoje Italijoje riau
šės, ginkluoti susirėmimai su 
policija ir nemažas skaičius , 

Super-tvirtovės Anglijoj

a ftURrįtT* susi si eisi no

tė rusams sąlygą.nuimti Berly
no blokadą,tada jie bus pasi
ruošę tartis su rusais dėl Ber 
lyno,bet ne dėl visos Vokieti
jos.Mot Vakarai žino Husų nu- 
sistctąmą dėl visos Vokietijos, 
ir kad naujos tuo reikalu de
rybos būtų tik laiko gaišini
mas .

Kremliaus atsakymas į sąjun
gininkų notą buvo paruostas 
aiškiai propagandiniais tiks
lai s, nes nė vienas žmogus ne
gali patikėti notos išvedžio
jimams.Tačiau nota duoda me
džiagos komunistų partijoms, 
ypač Berlyno komunistams.

Kova dėl Berlyno
VAKARU DEMOKRATIJOS NEATŠAUKS 

SAVO KARIUOMENIŲ Iš VOKIETIJOS
Koks bus sekantis Vakarų 

žygis Berlyno konflikte - kol 
kas neaišku. Oro kelias pasida
rė gana efektyvus ir net rusus 
nustebino, dėlto jie daro žy
gių šią paskutiną priemoną su
varžyti. Jeigu jie tai pradėtų 
rimtai vykdyti - konfliktas 
būtų neišvengiamas. Reikia ma
nyti, kad ateinantį mėnnesį 
turės paaiškėti, ar bus karas 
šiais metais ar ne, nes vėliau 
jau bus pervėlu, atsižvelgiant 
į besiartinančią žiemą. Vaka
ruose abejojima, ar Rusai yra 
pilnai pasiruošą pasauliniam 
karui. Manoma, kad jie tikisi 
savo tikslus pasiekti kol kas 
be karo t.y.išvyti aliantus iš 
Berlyno ir vė liau iš Vokieti
jos ir tuo sustiprinti savo po
zicijas, galutinam susirėmimui, 
Amerikos prezid-nto rinkimai, 
ūkinis Britanijos silpnumas 
ir Prancūzijos vidaus nesuti
kimas (silpna koalicinė vyriau
sybė ir dega uiistų ir komunis- 
tų partijos) duoda Sovietams 
vilčių,kad tos valstybės yra

žmonių tapo užmušti ar sužeis
ti. Komunistų Partija paskel
bė visuotiną streiką, kaipo 
protestą prieš pasikėsinimą, 
ir gyvenimas buvo porai dienų 
paraližuotas. Kad komunistai 
per kelias valandas gali suor
ganizuoti tokius žygius, ±odo, 
kaip gerai jie turi išdirbą 
planus ir kaip efektingai jie 
yra organizuoti. Koresponden
tai iš Romos praneša, kad komu
nistai ture ją planą nuversti 
vyriausybą ir paimti valdžią 
į savo rankas. Vyriausybė griež 
tai pasielgė, tvarka tapo grei

tai atstatyta ir streikas, dė
ka krikščioniškų ir socialis- 
tiškų prof, sąjungų,po poros 
dienų iširo. Italams ir kitiems 
europiečiams tas įvykis tačiau 
davė rimtą įspėjimą. Nors Ite

Prieš didiji bandymą
Svarbi konląsencija

praėjusį pirmadienį ir ant
radienį “agoje įvyko D.Brita
ni jos,Francūzijos ir Beneljcc 
valstybių užs. reikalų minis- 
terių konferencija svarbiems 
reikalams aptarti.Kaip žinome 
tos valstybės turi sudariusios 
tarp savąs kariną santarvą. 
Berlyno krizės šešėlyje toji 
konferencija įgavo didesnės 
svarbos.

Gvarbiun.si dienotvarkės punk 
tai buvo; l)karinio komiteto 
pranešimas, 2) Amerikos karinė 
pagelba ir 3) JBerlynas.Tų vai-

Trijų 
Generolų 
pasitarimas. 
Iš kairės- 
amerikietis 
CLAY, 
ori tas 
ROBERTSON, 
prancūzas 
KOENIG.

per silpnos vesti karą.
Iš kitos pusės Berlyno blo

kada,nors ir daug kainuoja są
jungininkams yra tačiau tiek 
efektyvi,kad Berlyno gyvento
jai nebadauja ir net susidarė 
maisto atsargų.Lėktuvai pradės 
vežti dabar anglis.Kad prista
tyt! Berlynui maisto ir kūro, 
reikalinga lėktuvams nadarvti 
apie 700 kelio
nių į dieną.Šiuo 
metu jie Jau pa
daro apie 500. 
Lėktuvų skaiči
us yra skubia 1 
didinamas.Žino
ma, jei rusai pa
matys, kad žemės 
blokada jie są
jungininkų nega
li iš BeSilyno 
išvaryti, jie tu
rės imtis kito
kių priemonių. 
Vakarų valsty
bės pakartotin
ai pareiškė ne- 
atšauMančios 
savo kariuomen
ės nei iš Berly
no,nei iš Vokie
ti jos.
*«*****♦*#*»*» 
Ii jos komunistai 
rinkimus ir pralt 
nežiūrint to’sudaro jėgą,dėl 
kurios reikia nuolatinio budė
jimo.

Togliatti buvo labai rimtai 
sužeistas ir jo gyvybė yra 
pavojuje.Daktarų nuomone,Jis 
turi lygius šansus pasveikimui 
ar mirčiai.Stalinas atsiuntė 
užuojautos telegramą,kurioje 
apgailestauja,kad Togliatti 
rėmėjai negalėją apsaugoti 
savo vado.

Togliatti yra Italijos ko
munistų vadas,kominformo kūrė
jas, ir tarptautinio maštabo 
komunistų Šulas. 

stybių karinis komitetas pada
rė” žymų progresą tų valstybių 
karinių pajėgų koordinavimui, 
ginklų standartizavimui ir ben
dram genimos* plano iįdirbimui.
Tais reikalais taip pat Vašing

tone ėjo svarbūs pasitarimai 
tarp Britani jos,Prancūzijos, 
Benelux kraštų ir Kanados am
basadorių su Amerikos vyriau
sybe. JAV prižadėjo duoti Va
karų Europai karine garantiją, 
bet nori, kad prieš tai Vakarų 
Europa padarytų didesnį progre
są tarpusavyje gynimosi plano 
vieningume.

Berlynas, aišku, dominavo 
darbe, ir ypatingai tarp Be- 
vino ir Prancūzijos užs.reik. 
min. Bildaut pasitarimai buvo 
ilgi ir išsamūs. Prancūzijos 
dilema yra gana kebli.Kada D. 
Britanija ir JAV stoja už tvir
ta politiką ir nenori daryti 
jokių nuolaidų sovietams.Pran- 
ūzijos laikysena yra kiek min
kštesnė ir jaučiamas susirū
pinimas, kad ta politika gali 
privesti prie karo.Mat Prancū
zai gerai žino,kad karo atvėju 
jie taps pirmąja auka ir gyni
mąsi bus labai susilpnintas pa
čių prancūzų komunistų.Komunis
tų partija yra didžiausia par
tija Prancūzijoje, ir kiekvie
nas prancūzas žino,kiek žalos 
jie pridarė vokiečiams praėju
sios okupacijos metu. Tokią 
pat rolą jie gali suvaidinti 
ir naujo karo metu, ir nėra 
abejonės kieno pusėje komunis
tai kariaus. Dėl to,Prancūzijos 
vyriausybė ir spauda galvoja, 
kad gal reikėtų išmėginti,kad 
ir mažiausius galimumus taikin
gam konflikto išsprendimui, ir 
jaučiama, kad Prancūzija sutik
tų eii-i į konferenciją su Rusi
ja ir prieš Berlyno blokados 
nuėmimą. Tuo pačiu reikia pa
žymėti, kad Prancūzija yra tvir
tai susirišusi su Vakarais ir
nedrįs skaldyti Vakarų vieny- 
ibės šiuo kritišku momentu.

****»*«Ult*>Jti» ••***••*••»
PAVARTOTOS DUJOS

Kinų komunistinė kariuomenė 
panaudojo nuodingas dujas ko
voje dėl Sučien ir Yangho.

Vyriausybės kariuomenė tu
rėjo labai dielių nuostolių 
visuose frontuose.

Šansi provincijoje komunis
tų armijos priartėjo prie pro
vincijos sostinės Taiyuan.Pa- 
dėtįs mieste kritiška.

Santung provlnčijoje vyriau
sybininkai neteko dviejų svar
bių atramos punktų geležinke
lio linijoje Tientsin-Pukau.

Graikijoje likviduoja sukilimą
Baigianį likviduoti sukilimą Graikijo
je, Vyr.Stabas praneša,kad nuo 1946- 
1948 gėgužės mėn. yra žuvą kovose par- 
tizanų-komunistų 14.538,paimta belais- 
vėn-8.737 ir patys padėjo finklus 7,357.
Oficialus komunikatas iš Prahos prane
ša,kad Karo ministeris gen.Svoboda yra 
išvykęs atostogų ir laike jų "neprins 
pruvačios korespondencijos ir neatsaki
nės telefonu”.Keistas komunikato sure- 
dagavimas iššaukė kalbas,kad Svoboda 
yra pabėgąs į amerikiečių zoną Vokieti jo
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z. 1948.VIF R K T R I ir IDĖJOS
PABALTĖS VIENYBĖS KLAUSIMU

RAŠO - J.SERZINTAS
likdami ITia savo šeimas,© me
nininkai pilnu tempu pradėjo 
dirbti operos "Sevilijos Kir
pėjas" kuriamąjį darbą.Gandai 
apie lietuvių Operos kūrimąsi 
pasklydo labai plačia i.Tuo me
tu gauta iš UNRRA*os žinia, 
kad Detmoldo stovykla bus per
kelta į Augustdorfą, -liks tik 
Hidesseno s to vykios.Latviai 
matydami,kad lietuviai gyvena 
šiek tiek geresnėse patalpose, 
nutarė kaip nors lietuvius iš 
ten išstumti ir sutrukdyti lie
tuvių kultūrinį veikimą.

Hidesseno apylinkėje Anglų 
okup.valdžia įsteigė lentpiū- 
vę,kurioje daugumoje dirbo lat
viai, gyvenantieji Detmolde-Le- 
opoldo kareivinėse,visi buvę 
kareiviai.Na ir prasidėjo spau
dimą s, kad lietuviai būtų per
kelti į Leopoldo kareivines. 
Lietuviai dėjo visas pastangas, 
kad jie nebūtų keliami į ta s 
kareivines,bet tiesiai būtų 
perkelti į Augustdorfą,kad ne
būtų dvigubo-bereikalingo krau
stymosi.Dėka p.Brešmano,lie
tuviai visvien buvo iškeltiį 
tas kareivines...© po dešim
ties dienų vėl buvo priversti 
keltis į..Augustdorfą.Galima 
suprasti kaip sunku buvo mote
rims su mažais vaikais.be vy
rų pagalbos,ir šaltam,lietin
gam orui esant (lapkričio mėn) 
kilnotis iš vienos į kitą sto
vyklą.

Tų pavyzdžių yra šimtai,ku
rie geriau nei kokios deklara
cijos parodo,kad sugyvenimas 
su latvių tautybės žmonėmis 
yra sunkus,praktiškai neįma
nomas,nes jie visai nepažįsta 
kas tai yra tolerancija,o pri
pažįsta tik "kumštį".

Ir kuo p.V.Izbickas gali 
užtikrinti,kad lietuviai ir 
latviai,vienodai vežami į Si
birą,savo kelionės metu, užkal
tuose vagonuose,nepergyvena 
to,kas buvo gyvenama beveik 
visose stovyklose,kur tik bu
vo latvių, kad tame klaikiame 
vagone latvio "progresyvumas" 
nesireiškia lietuvio sąskai- 
ton.Mus taip galvoti verčia 
šimtai ir tūkstančiai gyvų 
pavyzdžių iš Vokietijoj pra
leisto laiko ir iš gyvenimo 
čia-Anglį joje.

Lietuvių tautai, iš istori
jos, gerai yra žinoma ką duoda 
bet kokios federacijos ar uni
jos.Lietuva 3 kartus turėjo 
nelaimę sudaryti uniją su Len
kija (1385m.Krėvo je, 1413m. Ho
rodlėje ir 1569m.Liubline). 
Rezultatai gerai žinomi tų vi
sų unijų.Net ir po didžiojo- 
pirmojo pasaulinio karo kiek 
buvo vargo su lenkais,kol mes 
juos įtikinome,kad esamomis 
sąlygomis jų broliais būti 
jau ne beito rime. Rezultate to 
"broliško” pasiglebesčiavimo 
mes netekome savo sostinės 
Vilniaus.

Ir kas gali garahtuoti,kad 
panašiai nepasikartos su dar 
kitomis-naujomis mūsų kombi-

Tilpusi ame "Britanijos Lie
tuvio” Nr.28 skyriuje "Kaktai 
ir Idėjos" straipsnyje "Pabal- 
tės vienybes klausimu",autorius 
gyvai įrodinėja.kad Labaitės 
vienybės faktas yra būtinas- 
reikia susijungti į viešiu val
stybę, tik trUksjra. .tolerantiš
kumo.

Nerašau plačios studijos, 
o noriu patiekti kelis faktus- 
ištraukas iš pabaltiečių savi
tarpio sugyvenimo,taigi-tole- 
ranci jos.

Autorius sako,-"Sūdėją lie
tuvio konservatyvumą ir ryžtin
gumą su palyginti dideliu švel
numu ir nuoširdumu, latvio pro
gresyvumą ir esto nuoseklumą, 
gauname puikų junginį atskiro 
valstybinio vieneto gyvavimui" 

Čia patieksiu keletą faktų, 
kuo reiškiasi tremties sąlygo
se latvių progresyvumas ir ko 
jis siekia...

Po Vokietijos kapituliaci
jos 1945 metais tremtiniai bu
vo sukelti į stovyklas. Vokie
ti jo je-Anglų zonoje,Detmolde 
ir jo apylinkėse buvo įsteigta 
daug stovyklų,net atskiroms 
tautybėms .Viena lietuvių sto
vykla,apie 3 km.nuo Detmoldo, 
buvo Hidessene.Be to,lietuviai 
Detmolde buvo išsirūpiną iš 

Anglų okupacinės valdžios vie
nus namus,Bahnhofstr 6,kur, 
nors labai susispaudę,tilpo: 
Vokietijos Lietuvių Centro S- 
ga,Anglų Zonos Lietuvių Trem
tinių Komitetas,Anglų Zonos 
Lietuvių Raudonojo Kryžiaus 
skyrius,Skautų Sąjungos Šta
bas, Detmoldo Apylinkės Lietu
vių Komitetas,mieste gyvenan
čių stovyklos raštine ir mai
sto sandėlis.

1946ni.kovo mėn.UNRRA’i per
ėmus iš Anglų Okupacinės Val
džios tremtinių aprūpinimą,į 
UNRRA tarnautojais bei darbi
ninkais stojo latviai ir UNRRA 
direktoriaus asmeninis sekre
torius buvo latvis-Brešmanis. 
Latviai į lietuvių kultūrinį 
susitelkimą tuose namuose la
bai nepalankiai žiurėjo ir pra
dėjo dairyti UNRRA*os direkto
riui spaudimą,kad panakinti 
tuose namuose susispietusias 
lietuviškas įstaigas,kaltinda
mi lietuvius spekuliacija,kad 
jiems prisiunčia iš Amerikos 
siuntas,kad tas siuntas rei
kia iš lietuvių atimti ir pa
dalinti ir latviams,gi lietu
vius perkelti į stovyklas,o 
tuose namuose įsteigti ligoni
nę.Nors lietuviai ir smarkiai 
kovojo,bet tais pačais metais 
gegužės mėn.namai buvo atimti. 
Latviams tik nepavyko iš lie
tuvių atimti amerikiečių dova
nas. ..

Po to spaudimas prasidėjo 
Hidesseno stovyklai, kur buvo 
sutelkti daugumoje profesoriai 
ir žymesnieji menininkai.1946 
pavasarį, įsteigus Hamburge Bal
tijos Universitetą, profesoriai 
išvažiavo į Hamburgą dirbti 
kultūrinį švietimo darbą, pa-

po kurios jau seka ię turT 
sekti...konfliktas. Žodžio 

"karas” bijo ištarti atsakingi

Padėtis Berlyne aštrėja die
na iš dienos. Abi šalys tiek 
toli nužengė savo viešai pa
reikštuose įsipareigojimuose, 
kad šiandien,jau daugelis po
litikų pesimistiškai pasisako, 
kad esame lygiai tokioje padė
tyje,kokioje buvo atsidūrusios 
vakarų valstybės tuoj po gar
siojo Miuncheno susitarimo.. 
Inciatyva išslydusi iš vado
vaujančių politikų rankų, karas 
artėjo Suolais,bet niekas ne
rado ir nesugalvojo išeities, 
nes visi per daug buvo užsi
angažavę įvairiomis garantijo
mis ir t.t. Argi nepanaši pa
dėtis yra šiandien. Britų Par
lamente jau girdime pareiški
mus, kad, girdi, mes daug galime 
nusileidinėti ir tartis,bet 
yra riba,o toji riba yra mū
sų garbės pažeidimo klausimas, 

nuotinomis federacijomis.
Stipriai pabrėžtina ir vi

siems mūsų federacininkams ge
rai įsidėmėtina,- Lietuva tu
ri savo garbingą istoriją,tu
ri savo valstybinę praeitį, tra
dicijas, kurios, kaip matome 
duoda mums kur kas daugiau 
takto ir proto valstybiniuose 
reikaluose (atsiminkime,kad 
ir vokiečių organizuojamus 
vadinamus SS legi jonus,-tik 
mes vieni iš pabaltijo jų ne
turėjome! Tai argi nėra vals
tybinės išminties ir toliregi- 
škumo klasiškas pavyzdys!) 
ir šventai tikiu,kad jos neleis 
ir dabar įsukti tautą į klaist- 
keiius,kuriuose ji vėl kankin
tųsi nerasdama pati savęs.

Federacija mums nieko ne
duoda pozityvaus,vien tik sva
jones. O vardan tų svajonių, 
joks lietuvis nesutiks,kad bū
tų pridengtas LIETUVOS vardas, 
kuris yra lygiai brangus išei
viui lietuviui, tremtiniui ir 
kovojančiam partizanui,nes tas 
vardas yra mūsų visos garbin
gos praeities,valstybinės tra
dicijos ir kovos aspiracijų 
stimulas.

Šio vardo sargyboje stovė
dami mes,atminkime gerai,kad 
ji paveldėjome iš praeities 
kartų,teesame laikini jo ne
šėjai, su įsipareigojimu gar
bingai perduoti ateinančioms 
lietuvių kartoms,šavrų ir ne
suteptą. Istorijos pamokos 
nuims tenebūna vien dulkini po
pieriai, o tebūna mūsų gyveni
mo ir kovos rodykUais,tada 
tik mes nesukiysirne,tada tik 
mes išnešime iš kiekvienos 
audros švarų LIETUVOS vardą.

O kovodami už prarastas lai
sves tiek mes,tiek latviai ir 
estai,dirbkime,kur reikia,pe- 
tis petin,stengimės ieškoti 
broliško sugyvenimo,bet pasi
laikykime kiekvienas sau savi
tą veidą,kuris yra ir liks 
brangus ir gaivinantis mūsų 
ateities keliuose

pareigūnai,jie mieliau kalba 
apie "taiką”,kurios jau patys 
mato ir įsitikino,kad esamomis 
sąlygomis,sukurti nepavyks.

Berlyno drama vystosi ir 
jos išsisprendimas-atomazga 
turi ateiti šią vasarą,nes il
gas maitinimas 2 milijonų žmo
nių vien tik lėktuvais-neįma
nomas,nes toks transportas 
maisto ir kitų reikmenių yra 
per brangus ir nepatogus.

ČEKŲ SAKALŲ SĄSKRIDIS
Sena čekų Sakalų organiza

cija šiomis dienomis turėjo 
savo narių sąskridį Prahoje. 
Sąskridžio metu pasireiškė dve
jopa demonstracija prieš ko
munistinį režimą Čekoslovaki
joje.Iš vienos pusės, sakalai 
parados metu nepa sveikinę tri
būnoje stovinčio komunisto- 
prezidento Gottwaldo, parodė 
kad jie nesimpatizuoja jo at
stovaujamam režimui, tą dar 
labiau sustiprino šūkiais! 
"Me§ norime Masaryko ir Bene- 
šo Čekoslovakijos!" Gi iš ki
tos pusės,demonstracija rei
škėsi pareiškimu sąskridyje 
dalyvaujantiems atstovams iš 
Jugoslavijos simpatijos jos 
vadui Tito ir jiems.

Žodžiu,sąskridis davė pro
gos stipriai pulti sakalus ir 
spėjama,kad nežiūrint taikin
gų ir raminančių pareiškimų 
iš Sakalų Vadovybės, kad ji im
sis aštrių priemonių prieš iš
sišokėlius, vyriausybė ir NKVD 
jau padarė savo sprendimą-su- 
imdama arti 300 sakalų,o sve
čius jugoslavus Vengrija ”ne- 
nori"praleisti namo...

Partijos spauda reikalauja 
atiduoti sakalus jos vadovybei, 
kad "perauklėti juos demokra
tiškai dvasiai"...

KARAS KINIJOJE
Europos įvykiai nustelbia 

karą Kinijoje,© reikia pripa
žinti, kad ten vystosi dideli 
įvykiai,kurių vienoks ar kito
ks finalas,turės labai aiškių 
ir apčiuopiamų pasėkų ir vi
sam pasauliui. Kinų komunis
tai pradėjo geberalinę ofenzy
vą prieš vyriausybės kariuome
nę.Ofenzyva vyksta sėkmingai, 
panaudotos net pačios aštr'ia- 
usitspriemonės-dujos. Amerikos 
parama Kinijos vyriausybei nė
ra efektyvi,gi Mask'va nesi
gaili nei priemonių,nei pata
rėjų, nes žino,kad Kinija yra 
neišsenkamas ar.‘uodas gyvosios 
jėgos-žmonių.

ISPANIJA
Šiam karui besibaigiant, Is

panijos diktatorius Franco pa
rašė laišką Britų Min.Pirm.p. 
W.Churchilli ui,kuriame išdės
tęs visą bolševizmo pavojų Eu

ropai ir pasauliui, rekomendi 
imtis jau iš anksto apsaugoi 
priemonių. Churchillis atsal 
kad ponas Franco perdedąa pi 
vojų,kad Rusija yra tiek nui 
pusi nuo karo, kad ilgą laiki 
bus nepavojinga Europai iri 
le,mandagiai priminė Francu 
kadetai esąs jo reikalas...

Šiandien tie laiškų pasl 
keitimai skelbiami amerikiei 
iU spaudoje su labai įdonlaa 
komentarais' . Pasirodo,kad t: 
rei kalai jau nėra šiandien 
vien..p.Franco ir Churchill 
reikalą s, bet yra likiminė d: 
lema- būti ar nebūti. . .visai 
civilizuotam pasauliui,o jli 
numatyti ir juos sutikti tii 
mažai padaryta pasirengimo.

GRAIKIJA—
Amerikiečių remiama Grali 

jos kariuomenė sėkmingose oj 
racijojee baigia išstumti si 
kilelius-komunistus iš savol 
teritorijos .Vadinamo jo suki 
lių vado generolo Markos šti 
bas traukiasi į Albanijos p 
slėnį.

TRCMANAS VIDAUS POLITE! 
KOMBINACIJOSE

JAV gyvena bu“Simų jų pre: 
den to rinkimų atmosferoje.Ji 
ir demokratai išstatė savo i 
didatą į prezidentus-Trumani 
Taigi,varžovai yra paaiškėji 
programos paskelbtos ir rinl 
minė kova eina pilnu įkaršii

Kaip žinome, Trumanas auti 
rė sušaukti specialią Kongrs 
sesi ją, kuriai jis. .patiekia į 
svarstyti lygiai tuos pačiu! 
įstatymų pro jektus, kokius ttd 
ri ir skelbia respublikonai į 
savo rinkiminėje kompanijoj® 
Politiškai Trumano lošimas jį 
tikrai meistriškai gražus.Ji 
reikia atsiminti,kad KoBgre® 
daugumą turi respublikonai, | 
vadinasi, jei Kongresas prliJ 
ma patiektus Trumano įstat^ 
mus, tuo pačiu sau.kaip parfl 
jai,išsimuša svarbiausius ri 
kiminės kovos ginklus,tada 
Trumanas sakysis.kad štai aš 
jau padariau tai,ko tik dar 
nori ateityje daryti jo var
žovai.Bet jei Kongresas vil
kins ir nenorės skubėti tų . 
įstatymų priimti, tada Trumą- 
na s turi irgi neblogą kozyri 
vadinasi,respublikonai ne- \ 
nori priimti tų įstatymų,ku
rių vardu jie eina į prezide 
to rinkiminę kovą...

Politiškai padėtis yra la 
bai įdomi ir susirenkąs Kong 
resas turės perkąsti labai 
kietą riešutą,matysime kaip 
jam tas seksis.

KULTŪRINE NYKUMA
( AIDAI Nr.12.) LIETUVOJE

fl >44—1846 METAI VILNIUJE)
J. ZALTVYKSTIS

"Ei,drauge padavėja,dar alaus! Dešimt bokalų šito
ms knygų žiurkėms...

Rėkdamas jis apsvaigsta ir savo sunkiu išpenėtu 
kūnu virsta ant stalelio.Stiklai byra ant grindų. 
Jis keliasi skeryčiodamas rankomis ir ima spardyti 
nukritusius bokalus.su gyvulišku pasitenkinimu rėk
damas! "Gol,gol..Argi aš nesu geras futbolistas." 
Mažiau girtas būdamas,jis mėgsta pasakoti nebūtus 
gandus.Tie gandai yra ne kas kita kaip jo
klastingas tikslas išprovokuoti žmones.Aš girdžiu 
jį kartą pasakojant,kad Suvalkijoje esanti sudary
ta Pyragiaus divizija,kuri greit atžygiuosianti į 
Kauną.

Marcinkevičiui pasitraukus,į jo vietą ateina 
Liūnė Janušytė.Gerokai senstelėjusi,bet dar elegan
tiškai apsitaisiusi.su riebiai ir ryškiai dažytu 
veidu.Ji visiems pasako,kad jai čia rūpi tik pini
gas uždirbti,nes jai gyventi yra sunku.Negaliu tei
gti,kad Liūnė pritartų bolševikinei okupacijai.Ji 
dažnai mėgsta kitus graudinti savo pasakojimu,kaip 
ją tardymo metu kankino vokiečių gestapas,bet iš 
josios lūpų aš niekad neišgirstu protarybinių kal
bų. JI net rašyti jau nesugeba, ką ji dabar rešo yra 
seni feljetonai,perdirbti pagal tarybinius reika
lavimus.ir ji savo nepasitenkinimą gyvenimu,kaip 
ir daugumas "Tiesos" bendradarbių,maldo degtinėje. 
Kas jai yra Likę tikro ir savito, nemeluoto-tai yra 
josios aistra, erotika, kur lai ji atsiduoda iki kraš
tutinumo.Bet visa kita,anot jos žodžių,yra baisiai 
nuobodu ir neprasminga.Keli stikleliai degtinės 
rytą (ji geria su Dovydaičiu netoli redakcijos esa
nčioje smuklėje) pataiso jos nuotaiką dienai. Tada 
tik ji gali kalbėti su tarybiniais žmonėmis ir per
dirbinėti savo feljetonus. Kartą (tai atsitinka 
inteligentų suvažiavimo metu) ji galbūt apsirikusi 
parašo tiesą "Tiesioje" atppausdintam feljetone. 
Ji rašo,kad valgyklose,kuriose yra maitinami suva
žiavę inteligentą i,tiek daug prineša visokių skan
ių valgių (tai bolševikai darė tyčia,norėdami py
ragaičiais ir nunelių kava patraukti inteligentus 

savojon pusėn),kad inteligentai tiesiog jų nepuje- 
fia sušveisti-likučius slapčia vynioja į laikraš- 
ius ir neša savo vaikučiams,jau senai nemačiusie

ms tokių skanėstų.Tai yra didžiausias netaktas bol
ševikų vyriausybės akyse.Pats Paleckis užsipuola 
redaktorių dėl neapsižiūrėjomč; Liūnė yra išbarama 
ir perspėdama.

Istorijos ir filologijos fakultetas (nekalbant > 
apie anglistikos katedrą ir anglų kalbos kurus,į 
kuriuos susirenka didžiausi būriai klausytojų)nėra 
populiarus studentų tarpe.Ir senesnieji studentai 
retai kuris pasilieka šiame fakultete-jie pereina 
į mediciną,techniką ir matematiką."Taip pasakė Le
ninas ar Stalinas","tokia yra neklaidinga marksiz
mo pasaulėžiūra" "taip moko mus VKP(b) istorijos 
trumpas kursas"ir panašios frazės yra girdimos vis 
dažniau ir dažniau iš humanitarinio fakulteto dės
tytojų lūpų.Tai ir yra svarbiausioji priežastis, 
kodėl studentai vengia fakulte’to,atsižadėdami ke
turių ir daugiau jau išklausytų semestrų.Fakulteto 
dekanu yra Vabalas-Gudaitis.Jo pataikavimas yra toks 
akivaizdus ir nevykęs,jog atrodo,kad jis nėra pro
fesorius,o kažkoks menukutis bolševikų ir jų pasau
lėžiūros tarnas.Tuo mes Įsitikinome,lankydami jo 
priešmokyklinio amžiaus vaikų peaaxogijos paskai
tas.Jau pačioje pirmoje paskaitoje jis primena stu
dentams apie "nauju*, s laikus" ir kad "socia
listinis gyvenimas reikalauja iš studentų laikytis 
naujosios drausmė s,kuri jau senai klesti 
tarybiniuose universitetuose.Savo dalyko aiškinimą 
jis stengiasi kuo arčiau suglausti su marksistine 
pasaulėžiūra.Jis tiek įsibėgėja,kad ima galu gale 
bėgioti į "Tiesos" redakciją,nešiodamas įvairius 
diskusįnius straipsnius,prašyte prašydamas redakto
riaus Šarmaičio talpinti "Tiesoje" jo straipsnius, 
kaip būtinai reikalingus mūsų visuomenei populia
rinti marksizmą ir leninizmą.Visomis progomis jis 
su didžiausiu pasitenkinimu talpina savo pasisaky
mus "Tiesos" puslapiuose.Komunistinei valdžiai ne
gali patikti Gudaičio vaikiškas pataikavimas,iš ku
rio visi juokiasi ir kuris tu® kenkia bolševikų gu
driems maskuotiems kėslams.Todėl jie į Gudaičio vie
tą pasodina komunistų partijai ne tik ištikimą,bet 
ir gudrų tarną Korsaką,prieš tai pakeldami jį docen
tu.

Negalėdamas pakęsti Vabalo,aš atsisakau pedago
gikos skyriaus ir įsiregistruoju į visuotinę isto

riją.Iš nemaloniųjų dalykų lieka tik TSRS tautų i 
marksizmo-leninizmo pagrindai,kaip privalomas dal 
kas, skaitomas Meškausko.Marksizmo leninizmo stude 
tai turi klausytis per savaitę net 10 valandų! Į 
kursą įeina taip pat ir Stalino knyga "Tarybų Sąi 
nga didžiajame tėvynės kare” nagrinejimas.Joje yr 
sutalpintos visos Stalino kalbos,pasakytos karo n 
tu.Bolševikai laiko (tai yra ypač pabrėžiama Mėšle 
sko),kad tai yra genialiausias karo meto veikalas 
žymiai pagilinęs ir praplėtęs Markso Lenino moks! 
Šiai knygai nagrinėti partijos įsakymu yra steigi 
mi specialūs būreliai įmonėse bei įstaigose.

Karas yra pa sibaigęs.Garsintuvai triukšmauja G 
dimino gatvėje.Ožeškienės aikštėje,prie gen.Černl 
chovskio paminklo (jis bolševikų laikomas Lietuva; 
"išvaduotoju" ir jo vardu norėta pavadinti Vilnių 
šoka raudonarmiečiai ir tarybinė publika.Vakare i 
visų miesto galų sudunda patrankos,saliutuodamos 
raudonosios armijos garbei.Pakiemiais tarškina ii 
automatų nusigėrę raudonarmiečiai.Kažkur klaikiai 
suklinka peršauta moteris .Ramūs gyventojai suguža 
į namus ir užsirakina duris, bi jodami įkaušusių bol 
s evi k u. Pavergtai tautai šita šventė neatneša dide
lio džiaugsmo.Ji galbūt kelia viltį apie artėjant) 
kitą, tikrąjį išvadavimą.Skausmas yra didelis, pagal 
vojus.kad karo pabaiga,kuri kitoms tautoms atnešė 
džiaugsmą ir ramybę, čia,Lietuve je, ji nieko nepakei 
čia! ir toliau plūsta nekaltų žmonių kraujas, ir 
liau rauda motinos ir žmonos,netenkančios savo sū
nų ir vyrų.Visi mato, kad dabar bolševikai dar sky
džiau raižys Lietuvos kūną.

NKVD komisaras Lietuvai Bartašiūnas išleidžia 
atsišaukimą į kovojančius miškuose Lietuvos parti
zanus, žadėdamas jiems neliečiamybę, paramą ir darM 
jeigu jie išeisią iš miško ir pasiduosią.Kad tai 
yra velniškas melas įrodo tie faktai, kad tuo metu, 
kai šis atsišaukimas tūkstančiais lipinamas ant t’ 
rų kaimuose ir miestuose, išmėtomas pamiškėse. Vilui 
je ir Kaune skubiai tuštinami kalėjimai.Visus ka
linius tremia į Rusijos gilumą.

Gyvenu Tauro bendrabutyje.Vieną rytmetį pažadi
na mane keistas kaukšėjimas gatvė j e. Liuda s irgi ne 
miega. Gal kariuomenė žygiuoja.Padai kaukši, lyg 
tų mediniai.Šokame prie lango.Skystuose rytmečio 
miglose linguoja žengiančių žmonių gretos.Viena, 
antra,trečia,ketvirta,vis daugiau ir daugiau,ir 
susilieja į vieną pilką žmonių masę.
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JpM 0>OSQ_ Gyvecncn o
A.KLIMĄ jį U.S.A. PALYDINT

Liepos LOd.Tadcaster’io lie
tuviai atsisveikino su A.Klimu, 
jvykstančiu į USA. Jis buvo 
■ios stovyklos vertė ja s.DBLS 
■iyriaus steigėjas ir pimninin- 
33.

Jo išvykimas yra skaudus 
aūgis visai šiai lietuvių ben- 
iruomenei, su kuria jis buvo 
tražiai susigyvenęs.Jis buvo 
tas,ant kurio pečių griuvo vi
sas visuomeninis, kuibtDrlnis

ATVIRAS LAIŠKAS P-UI JUOZUI BALČIŪNUI

j stovyklos tvarkymo darbas, 
isur jis suspėdavo,visiems, 
iek galėdamas, padėdavo, visur 
;o buvo pilna, jo įdėtas įna- 
■as Lietuvos vardo ir lietu
sių tautos siekimų išpopulia
rinimui liks ilgiems laikams 
loję apylinkėje.Ir tikrai,kas 
Sdcasteryje nepažino to vi- 
luomet besišypsančio Tony(taip 
■is buvo anglų vadinamas) .

Sunku rasti kitą žmogų,ku
ls mokėtų taip nuoširdžiai 
a visa bendruomene sugyventi, 
sip mokėjo p.Klimas.Visiems 
|is buvo malonus draugas ir 
teisingas administratorius.

Kiek jis buvo visų mylimas 
ir gerbiamas parodė jaudinan- 
;is atsisveikinimo mementas.

Tadcaster'io vyrai Tavęs, 
ielas Antanai,niekad nepamirš 
r jie dėkoja Tau už atliktą 
arbą, nuoširdžiai linkėdami 
Isokeriopos sėkmės naujame 
yvenime. Dirbk ir toliau pa
srgtos Tėvynės labui,kad grei- 
iau ateitų ta valanda,kada 
H galėtam grįžti į savo nu- 
■ylėtus-gimtuosius namus, į 
pnuno pakrantes.
f Tad iki pasimatymo Laisvoj 
retuvojj j.R_ius

DARIAUS IR GIRĖNO

inxas
ŠIS pirmasis Londono Skyrius, 
iepos 17 d. Lietuvių KLŪbo 
įtalpose surengė gražų mūsų 
■dvyrių- Dariaus ir Girėno 
išėjimą.
Minėjimą atidarė Skyriaus 

irmininkas, kuris kartu yra 
:Centro Valdybos Iždininkas, 
.Bulaitis.
Paskaitą apie Darių ir Gi

ną skaitė Jon.Matulionis. 
klegentas labai vaizdžioje 
įskaitoje supažindino klau
stoj us su Dariaus ir Girėno 
įsirengimu skristi,nurodė jų 
ityvus, pasiryžimą ir tragiš- 
įjų likimą,- nelaimę ties 
it Tėvynės slenkščiu. Antro- 
ipaskaitos dalyje,paliesda- 
is mus,-išeivius, tremtinius, 
atydamas pavyzdžiu tuos kil
os pasiryžėlius,ragino sek-
Ir mokytis iš Dariaus ir 

rfeno Tėvynės meilės,pasišven
to ir paširyžimo.
"Užgrūdinkime valią, kad ji 

Itų tvirta, kaip Anglijos plie
s’’- laukdami rytojaus,kuris 
deša mtlsų tėvynei laisvė ir 
įpr ikla usomybę .
Po paskaitos sekė menininė 

lis.Konf eravo Skyr.sekreto- 
us NemaJuška. Firmoj! pasi-

D.Britanijos Lietuvių Sąjungos organe (nr 28) 
įrodęs partijc»anijos žalą,netiesioginiai Tamsta 
metei į mane akmeniu. Už ką. Ar už varginančias 
keliones,dvasiniai stiprinti lietuvius.Ar už norą 
padėti vargstantiems.Ar už tai, kad, susidurdamas su 
vaikais,kurie lanko tik angliškas mokyklas,noriu 

kvėpti jiems Dievo ir Tėvynės meilę.Ar,pagaliau, 
už tai,kad sunkiai dirbančiųjų lietuvių nuoširdžios 
aukos bUtų centrinio bažnytinio komiteto registruo
jamos ir panaudojamos geriems tikslams .Argi laisv
ės šalyje Anglijoje,kur vietos katalikų gyvenimas 
organizuojamas nepaprastu intensyvumu,lietuvis ku
nigas turi nežinoti apie faktinai esamą lietuvių 
katalikų bendruomenę,kurios dvasiniams reikalams 
yra paskirtas,ir negali turėti teisės savo darbais 
pasidalinti su bažnytiniais komitetais.

Jei mane teisi už Tamstos susikurtą partijomani- 
ją.aš atsakau šv.Povilo žodžiais; "Todėl neištei-
einamas esi,kiekvienas žmogau,kurs teisi,nes,kitą 
beteisiamas, pats save smerki,’juk tu darai tą pat, 
ką teisi” (Rom.2,1).

Tamsta mini "vienintelę ir švenčiausią parti ją"- 
bendrą visų lietuvių kovą už mūsų Tėvynės laisvę! 
Kai kam gal tai ir"partija"(plg.lot.pars-dalis) 
man tai-visurna.Jei tą visumą "skaldo" lietuvių ka
talikų bažnytiniai komitetai,-nenorom!s sustoju 
prie rusiškojo stiliaus antraštės "Kame čia rei
kalas" ir prisimenu už geležinės uždangos vykstan
čią antireliginę kovą tariamais tautos vienybės mo
tyvais (plg.Graikų-Katalikų Bažnyčios tragediją).

Taip,graudu,mielas tremties Broli,kad mes "trem
ties sąlygose nieko nesame pasimokę,net nesuprato
me, kad vienybėje galybė" ir metame akmenį į įsivai
zduotą baubą.Norint mušti,lazda visuomet surandama.

Tamsta "ilgai negalėjai suprasti kame čia yra 
šuo pakastas".Ir savo viešame pasisakyme įrodei, jog 
nenorėjai suprasti,kad religinėje veikloje tokių 
objektų ieškoti gali tik lietuvių vienybės neigėjas.

Kai ne su meile ir džentelmeniškumu ieškoma tie
sos, jos ir neatrandama .MeilS gi yra "nepavydi,nesi
elgia sauvalingai,nesipučia"(l Kbr.13,4).

Tikiu,kad nesusipratimas iššaukė Tamstos piktus 
žodžius.Dėl to palikim "kas ciesoriaus ciesoriui, 
kas Dievo-Dievui" ir likime toliau alinančios trem-
ties nepalaužiamos dvasios broliais.

--Kun. J.Kuzmickis

rodo Londono lietuvaitė Kali
nauskaite,kuri sudainuoja so
lo dvi da ineles.Akompan uo ja 
Londono Lietuvių Choro diri
gentas V.Namaitis. Po to seka 
Pesio gražiai atlikta dėklą- 
macija,toliau,akompanuojant 
Černienei,dainuoja solo Vrub- 
liauskas (itališkai,gaila,bū- 
tų labiau tikę lietuviškai) 
ir Zakarevičiutė (irgi nelie- 
taviškai-angliškai).Vėl pasi
rodo puikus daktanatortus 
Pesys ir solistų koncertą bai
gia duetu Kalinauskaitė ir 
Dobravolskis,akompanuoja V. 
Namaitis. Po trumpos pertrau
kos pasirodo Londono Lietuvių 
Choras,vedamas V.Mamaičio.

Choras išpildo keletą dai
nų.Malonu, kad kiekvienas cho
ro pasirodymas žiūrovą nutei
kia linksmiau,- juk jei cho
ras darys tą pažangą,kokią jis 
dabar daro,sulauksime rimto 
ir pajėgaus choro. Davinių 
yra ir reikia tik linkėti cho
ro dirigentui V.Mamaičių! ir 
pasišventėliams choristams iš
tvermės .

Minėjimas baigiamas Tautos 
Himnu.

KODĖL ANGLIJOJE KURIASI 
LIETUVIŲ KATALIKQ' BENDRUOMENĖ

"Britanijos lietuvis" savo 
liepos 1 d. numeryje patalpi
no p.Juozo Balčitino straipsnį 
"Kame čia reikalas"..kuriame
jis su nusistebėjimu ir pasi
piktinimu rašo,kad Bradforde, 
Anglijoj kuriasi lietuvių ka
talikų bendruomenė.Sį dalyką 
visaip iškoneveikęs ir padaręs 
eilę neigiamų išvadų,p.J.Bal
čiūnas padaro sprendimą,kad 

; jokios kitos organizacijos be 
D.Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Anglijoj neturi būti.Kadangi 

■jo straipsnis tiesioginiai lie
čia Bradfordo lietuvius,tai, 
manau, jie į tai duos ir atitin
kamą atsakymą,nes aš ten negy
venu ir kas ten darosi nežinau. 
Bet aš randu reikalo iš esmės 
čia tuo klausimu pasisakyti.

D.B.Lietuvių Sąjunga apima

Iš kalbos ir darbų yra pa
žįstama širdis.Tie,kurie pa
siaukoja kitiems ar bent iš
taria paguodos žodį nelaimėje, 
yra laikomi "geros širdies" 
žmonėmis. Pasaulyje nemaža yra 
buvę tokių.Daugelis jų net po 
mirties savo meile šviečia ki
tiems.Tačiau palyginus su. Kri
stumi, išblėsta jie visi, tart įsa 
menkos žvakelės saulės švie
soje.Taip juk ir turi būti, 
nes jie yra tik žmonės,Kris
tus gi yra Dievas-Žmogus.

Išganytojo meile liepsno
janti širdis,jei taįp galima 
sakyti,neturėjo ramybės net 
danguje.Nusidėjusios žmonijos 
šauksmas,kaip graudus aidas, 
amžiais atsimušė joje.

Ir pagaliau Jis pats ėjo į 
žemę.Priėmęs čia žmogaus kūną, 
savo gyvybę atidavė už mus. 
Todėl pažvelgus atydžiai į mir
štantį ant kryžiaus Kristų, 
baimė ir nustebimas apisa sie
lą.Ir taip Iš ganytojo širdy 
atvertoji žaizda amžiams pasi
liks Jo begalinės meilės žen
klas. Kryžiaus auta buvo ati
darytas dangus.Negana to,Kris
tus Svenč.Sakramente pasiliko 
su žmonėmis ir čia nuolatos 
Jis kviečia juos;-Ateikite pas 
mane visi,kurie vargstate ir 
esate prislėgti,o aš jus at
gaivinsiu.

visų Anglijoj esančių lietuv
ių bendruosius reikalus.Ji 
yra ir bus reikalinga ir dar
bo jai visuomet užteks. Bet 
kad DBL Sąjunga negali apimti 
ir atstoti taip pat ir lietu
viškų katalikiškų parapijų,ku
rios kitais žodžiais vadinamos 
lietuvių katalikų bendruomenė
mis, tai,man rodos,turėtų būti 
visiems pakankamai aišku.Ir 
nei D.B.L.Sąjunga tai imtųsi 
vykdyti,nei Katalikų Bažnyčia 
jai tas pareigas pavestų,nors 
čia būtų ir patys geriausi 
žmonės ir patys geriausi ka
talikai .Katalikų Bažnyčia ku
ria ir tvarko katalikiškas pa
rapijas arba,kitaip kalbant, 
katalikiškas bendruomenes pa
gal atitinkamus,specialius 
nuostatus.Tie nuostatai lygiai 
veikia visame pasaulyje.Ir tai 
mums lietuviams nėra jokia nau
jiena.Juk mes turėjome ir tu
rime lietuviškas katalikiškas 
parėpi jas,arba lietuviškas ka
talikų bendruomenes ir Lietu
voje ir visur kitur pasauly, 
kur tik Lietuvių katalikų gy
venama, pav. Amerikoje,Kanado
je,Anglijoj,Brazilijoj ir t.t. 
Ir jų vaidmuo milžiniškas ne 
tik žmoniškumo ugdymui,bet ir 
lietuviškumo išlaikymui. Ir 
man tiesiog nesuprantama,ko
dėl p.J.Balčiūnas šiaušiasi 
prieš šių dalykų organizavimą 
naujai į Angliją atvykusių lie
tuvių tarpe.Nejaugė jis mano.

"Mes kenčiame-baisius var
gus, kadangi mes nepažįstame 
patys savęs" (šv.Teresa).

Ir blaškosi žmogus, ir blaš
kosi žynn-i ja,nes neranda ir 
nepažįsta pati savęs.Juk šių 
dienų pasaulis argi negyvena 
didžiulio blaškymosi žpnkle. 
Mes,nelyginant,aklieji blaško
mės didžios Kristaus meilės 
šviesoje,dažnai jos nematyda
mi, nesuprasdami, o juk toji 
graži meilė ir paguoda yra 
visad su metinis.

Ir kreipiamės į Kristų! 
"Viešpatie,padaryk mane savo 
taikos įrankiu.Ten kur yra 
neapykanta,leisk man matyti 
meilę.Kur yra abejonė-tikė
jimą, ten kur yra nusivylimaa- 
viltį, kur yra tamsa-šviesą, 
ir kur yra nuliūdimas,leisk 
man matyti džiaugsmą"

(Sv.Pranciškus iš Asyžiaus) 
Atgimimo,kario ieško žmoni

ja ir kuris yra taip arti mū
sų,-su mumis, sunku bus rasti, 
jei nepasirinksime teisingo 
kelio,nes "jei mes nesame ra
mybėje ir neieškome jos savy
je,mes jos nerasime kitur" 
(šv.Teresa). Tik per pavienio 
žmogaus Prisikėlimą Kristuje 
ras žmonija atsakymą į savo 
neramumą, savo blaškymąsi ir 
išspręs lengvai tuos 
klausimus,kurie šiandien atro
do tokie sunkūs,neišspręndžia- 
mi - 

kad čia mes jaa esame tokios 
tobulybės ir žmoniškumo ir lie
tuviškumo atžvilgi u, kad mums 
nereikalinga to.be ko visur 
kitur katalikai apseitl nega
li ir kas ir Katalikų Bažny
čios yra laikoma,kaip būtinai 
reikalinga. Taigi man atrodo, 
kad visai natūralu,kad į An
gliją daugiau atvykus lietu
vių katalikų,jie rūpinasi su
kurti ir savas parapijas, sa
vas bendruomenes.Ir tai bus, 
ar kam patinka,ar nepatinka, 
nes tai išplaukia iš pačių 
žmogaus,lietuvio sielos gelm
ių.Nieko čia nepagelbės nei 
užmetimai,kad tai skaldymas, 
kad tai noras dvigubais kata
likais padaryti,kad tai parti
nė politika ir t.t.,nes tai 
netiesa. Man rodos,kad tie 
užmetimai daroma arba tik per 
nesusipratimą,arba dėl prie
šingo šiam reikalui nusistaty
mo, kuris tik dangstomas šiais 
argumentais.

Aš tikiu,kad šie nesusipra
timai yra tiktai laikino po
būdžio.Aš manau,kad greit pa
aiškės ir tiems,kuriems šian
dieną dar ir neaišku,kad nau
jai besiformuojančios katali
kų bendruomenės bus dar vien
as svarbus veiksnys, kurs mus 
visus stiprins mūsų sunkiam 
tremties kely į laisvą,nepri
klausomą ir vieningą Lietuva.

D.J.

Saliniai!.. .1? Lukiškių varo..į stptį.Tiek daug! 
Jie eina išsirikiavę po keturius.Šaligatviais 

s keli metrai eina automatais ginkluoti raudon- 
Mečiai.Jų ginklai yra parengti šūviui ir nukrei- 
1 į kalinius.Kaliniai neša ryšulėlius.Kai kurie 
s be kepurių.Šeštoje gretoje aš pastebiu einanč- 
3 valstiečius.Vienas jų,kurio apžėlęs veidas ir 
oda ilga sermėga išsiskiria melsvose miglose, yra 
ižtas stambus vyras.Jis žengia tvirtai,atmetęs 
niekį kaktą,lyg didingas pranašas.Jo rankose nė- 
ryšulėlio.Iš kažkur atklydęs rytmečio šviesos 
K&tas nukrenta ant jo veido,ir aš pastebiu jo 
as,virpančias lūpas,galbūt kuždančias maldos ar 
isveikinimo žodžius.Kai kurie kaliniai maišelius 
1 prisirišę ant pečių,o rankose laiko klumpes 
eina basi.Seni ir jauni,ir septyniolikamečiai 
ikai.ir paliegę senukai-visi vienoje tūkstanti
ne voroje.Iš paskos juos lydi raiti kareiviai,rė- 
®i ir plūsdami atsiliekančius.Vora praslenka, pa
čiam širdį veriantį kaukšėjimą.
Jokia yra lietuvių tautos ėdikų tiesa, jų paža
dų saldūs užtikrinimai .Dabar jie masiškai tuš- 
» kalėjimus,kad būtų kuo daugiau vietos naujų 
slnių suėmimų aukoms.

Universitete įvairiomis progomis yra rengiami 
tingai,kurių metu į studentus kalba žymiausieji 
iunizmo skelbėjui Lietuvoje! Gedvilas, Paleckis, 
dkšas ir kiti.Čia jie nesivaržydami puola jauni- 
iėl netarybinės laikysenos,dėl nenoro įsijungti 

’atkuriamąjį tarybų Lietuvos darbą”.Jie perspėja 
i partija ir vyriausybė negalės ilgiau kęsti to
ts laikysenos,kad atėjo pats laikas "susiprasti 
Prisidėti prie bendro darbo".Jie įsakmiai pabrė- 

!>kad "laukti amerikiečių ar anglų išvadavimo yra 
tik kad didžiausia nesąmonė,bet kartu pražūtis 
©s,kurie puoselėja tokius troškimus".Per kiekvie- 
nitingą ant studentų kaip iš maišo byra kaltini- 
ir grąsinimai,lyg tik jie vieni,o ne visa lie- 

lų tauta būtų priešiška bolševikiškiems okupan- 
Įis.Po grąsinimų Paleckis ir jo kompani jonai kelia 
Mentams reikalavimus ir įvairius įpareigojimus, 
to jūs galite įrodyti savo tarybinį susipratimą, 
to meilę brangiajai Lietuvai ir josios didžiau- 
m bičiuliui draugui Stalinui",-kalba jie mokslo 
tams pasibaigus."Jūs žinote, kad buržuaziniai na
ftai is ta i savo ideologija nuodija kaimo žmonių 
■Onę, jie sėja ten neanykantą tarybų valdžiai, to

dėl jūsų uždavinys,nuvažiavus į savo gimtąjį sodž
ių, atitaisyti tai, ką žmonių sąmonėse sugriovė bur
žuazinė ir fašistinė ideologija,jūsų pareiga ugdy
ti savo tėvų, giminių,savo kaimynų širdyse meilę mū- 
sų partijai,jūs turite kaimo žmogui parodyti tikrą
jį tarybinės asantvarkos veidą,josios privalumus 
ir laimėjimus,kurie yra didžiausi pasaulyje".Taip » 
jie neparausdami išdrįsta kalbėti tiems jauniesiems 
lietuviams,kurių krūtinėse liepsnoja neapykanta bol
ševikų smurtui,kurie dar labiau negu jų tėvai bjau
risi tuo melu,kurį skelidžia komunistinė propaganda.

Pasyvus studentijos pasipriešinimas yra labai 
ryškus.Kai bolševikai iš studentų reikalauja įtikė
jimo į marksonizmo ir stalinizmo stabus,studentą i 
į tai atsiliepia savo dar gilesniu tikėjimu į Die
vą, prisirišimu prie Bažnyčios (pažymėtina,kad ir 
ateistinių nuotaikų jaunimas stropiai lanko pamal
das), kuri dabar yra jiems vienintelė užuovėja ir 
nusiraminimo šaltinis.Nuo Aušros Vartų ir iš šv. 
Jono bažnyčios kiekvieną sekmadienį gaudžia galin
gos, jaunimo giedamos,giesmės,užliedamos didžia ti
kėjimo srove siauručius Vilniaus skersgatvius, įžie- 
bdamos praeivių (jie sustoja ir klausosi) širdyse 
vilties kibirkštį,keldamos pavergėjams nerimą. Va
saros metu bolševikai sugalvojo pamaldas trukdyti 
privalomaisiais darbeis-sekmadieninėmis talkomis. 
Talkos,kurių metu žmones varo prie griuvėsių,kaip 
tyčia yra rengiamos nuo 9 iki 1 vai.Visi, kurie nei
na yra griežtai baudžiami,o studentai šalinami iš 
universiteto.Talkų metu nieko gero nėra padaroma, 
keli plytgaliai perkeliami iš vienos vietos į kitą, 
tačiau bolševikams rūpi visai kita-atpratinti žmo
nes nuo šventadieniško susimąstymo ir maldų. Kai 
gegužės pirmosios dieną visi Vulniaus nestatai "pa
sipuošia" raudonomis vėliavomis ir skraistėmis,kai 
įstaigų balkonai ir langai lūžta nuo didžiausių mar
ksizmo kūrėjų galvų,toks didelis pastatas,kaip stu
dentų Tauro bendrabutis turi tik vienintelę "puoš
meną" -pusės metro pločio Lenino atvaizdą,-kreivai 
pakabintą,© pets Leninas taip pirkliškai šypsosi 
paveiksle,kad net raudonarmiečiai eidami pro šalį 
juokiasi. Suimamas bendrabučio administratorius.

Iš komjaunimo juokiamasi ir į komjaunuolius žiū
rima kaip į parsidavėlius.Universitete komjaunimas, 
nors partija tiesiog spirte spiria studentus,beveik 
neegzistuoja.Yra keliolika studentų komjaunuolių. 

daugiausia su nelietuviškomis pavardėm!s.Bendrabu
tyje ant skelbimo lentos komjaunuolių atsišaukimai 
neišbūna nė vieno pusvalandžio.Kas juos nuplėšia, 
tai yra mįslė NKVD agentams, kuri ų bendrabutyje ne
trūksta. Komunistai įsitikina,kad nei pažadai s,nei 
viliojimu nei glostymu.nei grąsinimais nepatrauks 
jaunimo savojon pusėn.Jie atvirai ima kalbėti(ir 
"Tiesos" redakcijoje išgirstu tokias priekaištus), 
kad studentija yra nepagydomai užkrėsta buržuazin
ių idėjų.Todėl 45 metų viduryje prieš lietuviškąją 
valdininkiją nukreipta valymo operacija savo žudi
kišku pjautuvu paliečia ir studentus.Iš mano pažįs
tamų suimami broliai Miniai,nors jų tėvas yra iš 
tiesų socialistinių pažiūrų žmogus,bet ir jis,džio
va sergąs, su savo sūnumis patenka į Lukiškių kalė
jimą.Naktimis studentų bendrabutyje vyksta kratos 
ir dokumentų tikrinimas.Vieną vasaros popietį.ap- 
supę bendrabutį,įsiveržia enkavedistai ir nori su
imti trečiame aukšte gyvenančius paskutiniojo kur
so medikus.Studentai priešinasi.Vienas medikų sprun
ka laiptais žemyn ir pasislepia rūsyje.Kikavedistai 
seka iš paskos,ieško,įeina į tamsų rūsį ir šaudo 
į visas kertes.Jų kuika pataiko į pasislėpusį stu
dentą.Netgi paprasto žmogelio,bendrabučio sargo, 
kuris yra labai mylimas studentų tarpe,bolševikai 
nepalieka ramybėje.Ir jį suima. Per tas dienas 
"Tauto" bendrabutis visiškai praretėjo.Dauguma s 
studentų, pasiėmę savo būtiniausius daiktus, sutemų 
metu pasišalina iš bendrabučio ir slapstosi mies
te pas pažįstamus, o kurie jų neturi, tai bent mies
to griuvėsiuose-ten yra saugiau ir daugiau laisvės.

Zimanas-vyriausi o ji komunistų propagandos gal
va Lietuvoje-1945 metų rudenį perima vadovauti dvi 
aukštas vietas.Jis tampa "Tiesos" redaktoriumi ir 
marksizmo leninizmo katedros vedėju Vilniaus uni
versitete.Barti ja dar labiau nori sukietinti_savo 
propagandinį darbą krašte.Buvęs redaktorius Šarmai
tis, kaip žmogus,nors iki paskutinio plaukelio atsi
davęs bolševizmui,lėtas ir neryžtingas,yra nustu
miamas į kitas pareigas,sakoma,"tylaus mokslinio 
darbo dirbti”.Rinkiminė kampan!ja,kuri jau prasi
deda, reikala uja, kad melui vadovautų kieta ranka.su 
fanatiškai daužomu kumščiu.Toks yra Zimanas.

( bus daugiau )
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Žinios

PADĖKA

MASKVA.- Sovietų radijas 
paskelbė Rusijos atsakymą į 
Amerikos,Britanijos ir Pran
cūzijos notas dėl Berlyno blo- 
kados.Liepos 14 dieną Sovietų 
Ambasadorius Londone minėtą 
atsakymą įteikė Britų užs.reik. 
ministerijoje.Sovietų nota at
meta trijų vakarų valstybių 
reikalavimą atstatyti susisie
kimą tarp Vakarų zonų ir Ber
lyno.Rusai neprieštarauja ke
turių valstybių deryboms,bet 
atsisaJęo "išpildyti betkokią 
paruošiamąją sąlygą"-(panaikin- 
ti Berlyno blokadą.-Red.)Jie 
siekia,kad derybos būtų pradė
tos netik dėl Berlyno,bet dėl 
visos Vokietijos.Notoje sako
ma, kad "Vakarų Sąjungininkai 
pažeidė legalų bazą,kuria rė
mėsi jų teisė dalyvauti Berly
no administracijoje” ir,kad 
jie padarė savo teisą dalyvau
ti Berlyno okupacijoje negalio- 
jančia.Berlynas, pažymi Sovie
tų nota, yra Sovietų zonos da- 
lis.Visi tiekimo sunkumai yra 
Vii ą iš Vakarų Valstybių veiks
mų.Bet Sovietų vyriausybė ne
atsisakytų, esant reikalui,per
imti tiekimą visam Berlynui sa
vo priemonėmis.

HAGA.-Užs.reik.min. Bevinas 
tarėsi Berlyno klausimu su Pran
cūzijos, Belgijos, Olandijos ir 

Lukasenburgo užs.reik.ministe- 
riais,Europos vakarų sąjungos 
nuolatinės Tarybos posėdyje Ha
goje šios savaitės pradžioje.

LONDONAS,- į rytų Angliją 
atskrido 60JAV-bių skraidančių 
super-tvirtovių B 29,kurios čia 
apsistojo trijose bazėse. Nie
kas neslepia,kad šie galingi 
bombonešiai atskrido ryšium į- 
tempta padėtim Berlyne,bet ofi
cialiai sakoma,kad skridimo tiks 
las yra tolimo skridimo prati

mai.Su bombonešiais atskrido at
sarginės įgulos ir kitas aptar
navimo: personalas, viso 1 500 
žmonių.Super-tvirtovės B-29 tu
ri 4 motorus 2200 arklio jėgų. 
Jos maksimalus greitis 351 my
lių į vai. 25 tūst. pėdų aukš
tyje. Veikimo spindulys - 3050 
milių ir gali ąešti 10 tonų 
bombų krovinį.Sio,tipo bombo
nešis numetė pirmą atominą bom
bą Japonijoje.Skriedami per At
lantą, jie padarė virš 5000 mi
lių kelią be nutūpimo.Tai yra 
milžiniškas atstumas palyginus 
su nuotoliais Europoje,kur pa
vyzdžiui tarp Londono-Maskvos 
yra tik 1060 milių.Skraidančios 
tvirtovės stovės Anglijoje nuo 
3 iki 5 savaičių ir priklausys 
JAV-bių karo vadovybei Vokie
tijoje.

D.B.Lietuvių Sąjungos Val
dybai, Ponui Br.Daunorui ir 
DB Liet.S-gos Nottingham© sky
riaus lietuviams,tariame nuo
širdų ačiū, už parėmimą 
mūsų ruoštos parodos ekspona
tais.

D.B.Liet.S-gos 
Derby Skyrius.

kuo skubiausiai grįžti į Sov. 
Rusiją.

LONDONAS. Šią savai tą į D. 
Britaniją~atvyksta vizitui 
Persijos Sachas,kuris bus Ka
raliaus svečias ir apsistos 
Buckingham Rūmuose.Šacho žmo
na Fawzia,sakoma,yra gražiau
sia moteris Artimuose Rytuose.

VAŠINGTONAS. Sovietų Rusi- 
j os atstovas Saugumo Tarybo j e 
Andrei Gromiko,kuris bandė pa
šalinti grafą Bernadotte iš 
paliaubų tarpininko pareigų 
Palestino j e, apleido New Yorką. 
Išvažiuodamas į Maskvą jis pa
reiškė spaudos atstovams,kad 
turįs vilties grįžti į JAV.

BERLYNAS. Norėdami kliūdyti 
anglų ir amerikiečių transpor
to lėktuvams skristi į Berly
ną, rusai vis dažniau praneša 
apie numatomus aviacijos pra
tikus oro koridoriuose.Britų 
lėktuvams leidžiantis Gatow 
areodrome,sovietų naikintuvai 
skraido 2500 pėdų aukštyje. 
Sovietų parašiutininkai daro 
pratimus į vakarus nuo Bi*itų 
oro koridoriaus,o stebėjimo 
balionai labai dažnai iškelia
mi šalia oro koridoriaus.Nak
timis sovietų naikintuvai sk
raido pačiu koridoriumi.Atro
do, kad tuo rusai nori padaryti 
tiekimą Berlynui pavojingu 
galimų susidūrimą ore,kaip 
buvo netolimoje praeityje

dėl 
jau

* KOSTE RIŠČIŪNAITĘ - J
VLADĄ STRAKSI , ■*

* sukūrusius lietuvišką šeimą. »
* sveikiname linkėdami gražaus *
* gyvenimo. *

DBLS Skvri us *
Darley floor

J[ JN1F <D JR m/UCK If
Sąjungos Centro Valdyba 
skelbia šią apyskaitą ži
niai Koncertų rengėjų.

LIETUVOS OPEROS SOLISTŲ KONCERTŲ ANGLIJOJE
apyskaita

I š laidos

lės būti sušauktas posėdžiui 
24 vai.laikotarpyje.

PARYŽIUS. Sustreikavus Pra
ncūzijos civilinių areodromų 
personai ui,vyriausybė perėmė 
visą oro susisiekimą.

LONDONAS. Britanijos vyriau- 
sybė, la ūkdama Saugumo Tarybos 
sprendimo Palestinos klausimu, 
sulaikė pusės milijono svarų 
subsidijos išmokėjimą Trans- 
jordanui.

LONDONAS. Dėl labai netik- 
ros padėties ir įtemptos,kuri 
yra susidariusi ryšyje su Ru
sijos atsisakymu atšaukti Ber
lyno blokadą,Amerikos agentū
ros ir kariuomenės organizaci
jos atsisakė nuo žymios dalies 
užsakytų bilietų į Pasauliną 
Sporto Olimpiadą,kuri bus ati
daryta Londone liepos 29 d.Iš 
82.000 vietų Wembley stadijo- 
ne.daug bilietų dabar turės 
būti išplatinta vietoje.

NEW YORKAS, JAV muito val
dininkai sulaTkė 2 transporto 
lėktuvus,kurie buvo paruošti 
nelegaliam eksportui į Pales
tiną.

CARDIEFAS. Britų muitinė 
sulaikė 36 sunkvežimius,kuri e 
turėjo būti pakrauti į graikų 
laivą ir nuvežti į žydų uostą 
Tel-Avivą.Buvo pastebėta,kad 
prie sunkvežimių buvo kartu 
dunčiames plieninės plokštės, 
su kurių pagalba Palestinoje 
sunkvežimiai per kelias valan
das galėjo būti paversti šar
vuotais automobiliais.

VIENA.-Nuo šių metų pradžios 
daugiau nei 30 tūkst.Vengrijos 
pabėgėlių atbėgo į Austriją.Jų 
tarpe yra apie 10 tūkst. naujo
kų, kurie nenorėjo tarnauti ko
munistinėje kariuomenėje.Po ko- 
minformo - Tito nesusipratimo, 
Jugoslavų pasienio sargyba ma
žiau daro kliūčių pabėgėliams 
pereiti sieną.

VARŠUVA.- Jugoslavijos pa
siuntinybės personalas pasida
lino į du lagerius,kurių vie
nas pasisako už Tito, o kitas 
už Kominformą. Belgradas ne
siunčia Ambasadoriui pinigų.

1. Kelionės išlaidos,iš Vokietijos iki Londono ir atgal,
visam solistų-menininkų sąstatui,5 asmenims ....£93.16

2. Traukinių bilietai vykstant į Koncertus Anglijoje.............£.90.1
3. Maistas ir kitos artistų išlaidos,5 asmenims per 2 mėn.£.285.
4. Viešbučiai 5 asmenims................................................................................. £.115.
5. Drabužių nuoma............................................................................................. ..£. 20.
6.Solistų repeticijoms salės nuoma Londone...............................£. 29.'

g a j a m o s VISO £.63?

Sį sekmadienį
1948.VII.25d. 6 iki 8 vai. 

LIETUVIŲ KLUBE LONDONE 
rengiamos

viešos diskusijos Pabaltėss 
federacijos klausimu.

Kviečiame dalyvauti vi 
Dalyvauja lietuviai,lat
viai ir estai.

Didkusijos vyks anglų kalba

I. Londone rengtas koncertas davė pelno
2.Sleaforde.............t................................................
3. Fort William ( Škotija )...,....................
4. Peterborough.........................................................
5. Coventry....e......................................................
6. Bellshill (, Škotijoje ).............................
7. Glasgow ( Škotijoje )..................................
8 .Ashbourne................................„..............................
9. Cardiff.....................................................................
10. York..........................................................................
II. Tadcaster..............................................................
12. Gloucester................................ .. .............. ..
13. Coventry ( antras koncertas )......
14. Peterborough ( antras koncertas )

Susidarąs 
padengtas 

Pastaba

£. 
£. 
£. 
£. 
£. 
£. 
£. 
£. 
£. 
£. 
£. 
£. 
£. 
£.

113.0.0. 
18.0.0.
B.o.o.

12.8.4. 
25.0.0. 
49.17.0 
22.0.9. 
28.0.0. 
50.O.O. 
40.o.O. 
20.O.O. 
17.O.o.
25.0.0. 
50.O.O.

VISO £.478

nuostolis £.155.9.3. Centro Valdybos nutarimu 
iš Sąjungos lėšų.
ba. Iki šio laiko dar neatsiskaitė su Centru 

Bradford’as ir Glasgow’as įmokėjo tik dalį

sporto Kronika
Londono Lietuvią Sociali

nio Klūbo sporto sekcija pra
neša, kad šiais metais bus vėl 
atnaujintos Anglijos lietuvių

FUTBOLO VARŽYBOS 
dėl pereinamosios taurės "Li- 
tuanica”.

Taurė buvo paskirta 1936m. 
tuometinio Londono Lietuvių 
bažnyčios klebono kun.K.Matu- 
laičio. Dėl jos buvo rungtas! 
tik tris ka rt us, būtent *. 1936- 
1937 ir 1938 metais ir visus 
tuos tris kartus taurą laimė
jo Londono lietuvių futbolo 
komanda.

Taurė niekuomet nepereis 
kurios nors komandos visiškon 
nuosavybėn. Dėl jos vėl bus 
rungiamas! kasmet ir pirmą 
vietą laimėjusi komanda gaus 
metams tą taurą ir tam tikrus

pažymėjimus.
LLSK Sporto Sekcija kvieč

ia visus Anglijoje tiek nuo 
seniau gyvenančius,tiek nau
jai atvykusius lietuvių vie
netus, kurie pajėgia sudaryti 
futbolo komandą, tose »—varžy- 
bose dalyvauti.

Komandos sąstatan gali įei
ti tiktai vien lietuviai.Bus 
žaidžiama pagal paskutiniąs- g 
ias Anglijos futbolo taisyklei 
vieno minuso sistema. Taurės 
finalas numatomas 1949 m.per 
Velykas,Londone. Komandos re
gistruojasi iki š.m. 

rugpiūčio 31 d.
paduodant vardinį žaidėjų są
rašą. Registruojamą žaidėjų 
skaičius neribojamas,savaime 
aišku,negali būti mažiau negu 
vienuolika.

Registracijos ar smulkesnės 
informacijos reikalu kreiptis!

Mr. Juozas Dobrovolskis, 
31,Colville Rd.,Leytonstone, 

London, E. 11.

BUKAREŠTAS,-Rumuni jos minis- 
terių-tapyba nutraukė konkor
datą su šventojo Sostu,kuris 
buvo pasirašytas 1929 metais.

LONDONAS.- Prekybos minis- 
teriui Wilsonui paaiškinus Par
lamente apie vedamus pasitari
mus dėl prekybos mainų tarp D. 
Britanijos ir Rusijos,Parla
mento atstovas P.Stokes parei
kalavo, kad D.Britanijos vyriau
sybė nepalaikytų jokių preky
bos santykių su Sovietų Sąjunga 
tol, kol SSSR neįsipareigos lai • 
kytis principų, privalomų visoms 
civilizuotoms taitoms. Ipatin
gai, kol Sovietai nebaigs naudo
ti masinio vergų darbo, naudo
jant tam tikslui 17 milionų 
žmonių, laikomų stovyklose.

BERLYNAS.Iš vokiečių šalti
ni ų patiriama,kad Sovietų ar
mijos karininkų žmonos ir šei
mos, esančios Berlyne ir kitur 
Sovietų zonoje,gavo

Sieto neturiu prieš pasikalbėjimą,bet atsiprašau, 
kad negaliu atsistoti! (iš "Daily Herald" )

Communist Togliatti . . ;■ .f .

ROma. Streikų banga,kuri 
buvo kilusi po atentato prieš 
Italijos komunistų vadą Paimi- 
ro Togliatti,nurimsta.Toglia
tti sunkiai sužeistas trimis 
revolverio šūviais, guli ligo
ninėje.Jo sveikatos stovis ke
lia susirūpinimo.Kulka iš plau
čių yra išimta.Teisių studen
tas Antonio Pallante, kuri s šo
vė į Togliatti,išeinantį iš 
Parlamento,yra suimtas ir tar
domas.

LONDONAS.Britų komunistų 
partijos Parlamento atstovas 
P.Piratin buvo pakviestas į 
Amerikos komunistų partijos 
suvažiavimą,bet JAV konsulas 
atsisakė duoti jam vizą "poli
tiniais sumetimai s".Pirątin 
tuojau kreipėsi į Beviną, kad 
šia padarytų žygius jam vizai 
išgauti, bet ir Bevinas atsakė, 
kad tai esąs grynai JAV reika
las.

LONDONAS."Daily Herald" po
li tints korėsponden ta s ra šo, 
kad galimas dalykas,turint gal 
voje padėtį Berlyne,Britų Par
lamentas, kurio sesija baigiasi 
liepos 30d.,nebus paleistas 
vasaros atostogų.Tuo būdu,iš- 
kilas reikalui, Parlamentas ga- 

apleia< 
išleistas įstatymas dėl rasinės lygybės 
ir sutelkimas negrams lygių teisių.Jie 
išstatė savo atskirą kandidatą į prezi
dentus.Tuo būdu demokratų partija liko 
suskaldyta į tris dalis ir turi tris 
kandidatus: Trumaną,Wallace ir Thurmond. 
Trumanas savo kalboje kiek atstatė liūdr 
ną padėtį.Jis buvo labai optimistiškas 
ir paskelbė sušauksiąs Amerikos Kongre
są specialiai sesi jai,pabaigoje šio mėn. 
kad pamatyti kiek respublikonai yra nuo
širdūs, duodami įvairius priešrinkiminius 
pasižadėjimus. .

Respublikonai dabar turi Kongrese 
daugumą ir nuo jų priklausys ar Kongre
sas priims Trumano pasiūlytus įstatymus. 
Sis Prezidentė žygis yra gudrus,kuris 
jo prestyžą žymiai pakėlė.

Prezidentas Trumanas,bendradarbių 
pareiškimu, yra labai sąžiningas ir su
manus vyras ir geras administratorius. 
Jo silpnoji pusė yra jo tylus būdas ir 
neturėjimas iškalbingumo gabumų,kas 
yra būtina Amerikos Prezidentui,kad 
gauti populiarumą.

IŠ europietiškos pusės,kaip Trumano, 
taip ir Devey kandidatūros yra lygiai 
geros,nes abu kandidatai yra įsiparei
goju ginti ir remti Europą ir vykdyti 
Marshallio planą.

JM
Demokratų Partija išrinko 

prezidentą Trumaną kandidatu 
į prezidentinius rinkimus, ku
rie įvyks ateinantį lapkritį, 
ir senatorių Barkley kandida
tu į Vece-prezidentus.

Demokratų partija pergyve
no krizą ir ilgą laiką nežino
jo, ką daryti. Buvo jaučiamas 
pesimizmas, kad Trumanas nebus 
išrinktas prezidentu, o kito 
geresnio kandidato jie neturė
jo, atsisakius gen.Eisenhover. 
Susidarė gana nemaloni padėtis 
Prezidentui Trumanui.nes jis 
žinojo,kad jo kandidatūra yra 
nepopuliari,kad jie jį renka 
tik dėlto,kad nėra kito geres
nio, ir kad jo paties partijos 
vada netiki,kad jis laimės rin
kimus. Ypač pietinių valstybių 
atstovai buvo labai priešingi 
prezidento Trumano kandidatū
rai. ir jie demonstratyviai 

o salą.Mat jiems nepatiko Trumano

sus ėriukas

Demokratija

komunizmas

Gyvenimiška 
pa saka ... 
Tigras

"MUSŲ KELIO" 
leidykla Vokietijoje išleidž
ia naują laidą He:-lito anglą 
kalbos vadovėlio.Todėl visi 
Anglijoje gyveną lietuviai,no
rį įsigyti šį vadovėlį,prašo
mi pranešti savo adresus.Pla- , 
tinto jai prašomi sudaryti var
dinius užsisakančių sąrašus 
dvejuose egzemplioriuose.Vi
sus užsakymus siųsti "Mūsų Ke
lio" atstovybėn adresu!

J.Palšis, 
Union Mills Hostel,Valley Rd. 
Pudsey-Leeds. Vadovėlis An
glijoje kainuos apie 6 šil., 
tačiau jo galutine kaiąa gali 
šiek tiek pasikeisti. Šia pro
ga pranešama, jog jau gauta 
laimėjusi literatūros premiją 
Fausto Kiršos poezijos knyga 
"Tolumos". Norintieji įsigyti, 
užsakymus prašomi siųsti auk
ščiau nurodytu adresu. Jos kai
na 5 šil. Kelio" Atsto

vybė Anglijoje.

Karaliūnas Jonas,188 Sherman 
Ave,Hamilton,Ont.Canada,ieško 
Pūkelevičių Petrą, esantį Angį 
Ajoje.
C.Pečiulytė,gyv. (24) Seedorf 
b.Rotenburg,B.R.C.S.Hosp.6. 
Germany,prašo atsiliepti i Pra
ną Zonį, Joną Pliuškį ir Anta
ną Pakalniškį,Skuodo-Kretingos 
apskrt.

Aukštos klasės vyrišką ir 
moterišką rūbą 

SIUVYKLA.
Darbas atliekamas pagal pagei
daujamą stilią.Siuvyklos ve
dėjas- V.M ozuraitis. 
Mr.Turrill LTD. Middle Lave
ment 4. NOTTINGHAM.(telefonas 
44840 ).

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 
ir Kontinento siuvėjai 
turi didelį pasirinkimą 
geriausios kokybės medZ'

RŪBAI PASIUVAMI ,
pagal pageidaujamą stiliuj
Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių Laikotarpyj 

MAURICE, 
9.BURTON ST.

NOTTINGHAM (telef .40832)

12, Newland, Line oln 
(telef.Lincoln 10949)

Atsiliepkite į Sąjungos Cen
trą- 3,Marlborough Gate Sta
bles, Lancaster Gate,London,W2.

Bronius Jacka, Janina Pro- 
scevičiutė,Petras Navakauskas 
ir Jonas Bartusevičius

Produced for the Lithuanian Association in Great Britain by Wardland Limited. Lordon. S.E. 15,

"MINTIS" 
Vienintelis lietuviškas laik
raštis tremtyje,išeinąs 3 kar
tus savaitėje.Prenumeratos mo
kestis 1 mėn.-3 šil. 3mėn-9 š. 
Užsakoma pas F.Neveravičią, 
13,College St.,Leicester. Ten 
pat galima gauti

Švaisto "Rašau sau"-romanas, 
kaina 1/6,persiuntimas 2 pen

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

Esu 19m.lietuvaitė,noriu su
sirašinėti su lietuviais.Ra
šyti- H.G.,Showell Green La
ne, Sparhill, Birmingham.

4

pratimai.Su
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