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SOVIETAI NESUTINKA ATŠAUKTI BERLYNO BLOKADOS
Nežiūrint žymiai pagyvėjt»-~ 

sios diplomatinės veiklos d lū
žiųjų valstybių sostinėse,tarp
te iltini s įtempimas yra kiek 
atslūgjs. Prezidentas Truma
ns s pareiškė, kad esą' puikūs 
šansai susitarimui,ką patvir
tino ir gen.Clay,kuris neseniai 
lankėsi Všsingtone ir turėjo 
pasitarimus su Prezidentu ir 
tarinių jėgų vadais. Tuo pa- 
šiu laiku D.Britanijos parla
mente Bevinas padarė svarbų 
pareiškimą ta prasme,kad D. 
Britanija sutiktų derėtis 
su Pusi ja del Berlyno ir ki
tų reikalų t.y. ir dėl visos 
Vokietijos,kada bus nuimta Ber
lyno blokada. Tai yra nuolaida 
rusams,nes anksčiau savo noto
je Molotovui, Bevinas aiškiai 
pasakė,kad derybos gali būti 
tik dėl Berlyno, o ne dėl vi
sos Vokieti jos.Gi maršalas 
Sokolovskis per vienus pietus 
prie vodkos^būk tai išsireiš
kęs, kad jeigu amerikiečiai 
nereikalautų vizų iš asmenų 
eljnčių iš rusų į amerikiečių 
zoną,tada sovietai atidarytų 
susisiekimą su Berlynu. Tas 
areiškimas vėliau buvo oaneig- 

„as.
Kiek reikšmes tie pareiški- 

nai turės negalime dabar pasa
kyti. Iš viso yra neišmanoma 
spėlioti apie ateiti, šioje be
protiškoje atmosferoje. Galime 
tik paklausti,ar tas įtempimo 
atslūgimas yra kelias į santy- 
ti pasiruošusiems lydėti Berly
nan maistą gabenančius lėktuvus 
tada galima piiųai suprasti pa
dėties rimtumą.Šio paskutinio 
žygio buvo imtasi po to, kai 
rusai prahešė.kad jų kariniai 
lėktuvai darys pratimus oro

Ba==^r--- s-sc--
IŠTIESKIME PAGALBOS RANKĄ

SPAUDAI
Ryšyje su valiutos reforma 

Vokieti joje,ten esančioji mū
sų perijodinė spauda yra atsi
dūrusi itin blogoje padėtyje. 
Kiekvienam lietuviui,kur jis 
bebūtų, savaime aišku,kad sve
timiesiems mūsų spaudos išlai- 
tymo klausimas negali rūpėti 
ir,aišku,nerūpi.Tuo susirūpin
ti turime mes,lietuviai,nes 
spauda yra geriausias rodyklis 
nūsų gajumo,mūsų stiprintoja, 
užtarėjas ir mūsų ginklas ko
voje dėl Lietuvos laisvės.

Plačiau aiškinti savosios 
spaudos reikšmę,atrodo,nebūtų 
reikalo. Vien tik prisiminki- 
ne netolimos praeities spau
dos idealistus darbininkus - 
Aušrininkus,Varpininkus ir ki
tas nepailstamus kovotojus,ku
rie nebodami net pavojaus gy
vybei leido ir platino spaus
dintą žodį,turėjusį tiek daug 
i,takos mūsų tautiniam atgimi
au!. Būkime ir mes verti jų, 
remkime savo spa ūdą,stiprinkim 
tų ginklą kuris šiomis sąlygo
mis yra tiek vertingas.

V.Paulionis.
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kių pagerinimą,ar tai tik tyla 
prieš audrą.

■lemiantis patyrimu būtų la
bai nayvu pranašauti apie san
tykių pagerėjimą tarp Sovietų 
Rusijos ir Vakarų. Juo labiaulf 
kad imant dėmesin vykstančius 
pasitarimus Mew—Yorke,Londone 
ir Berlyne,peršasi antroji al
ternatyva .New-Yorke, viešint 
generolui Clay,įvyko nepapras
tas štabų višininkų slaptas 
posėdis,MarshalIis būk tai 
esą nusistatąs prieš derybaa 
su rusais, del visos Vokieti
jos, kol nėra pęrspektyvų su
sitarimui pasiekti.Pereitą sa
vaitgalį Berlyne buvo susirin
ką Amerikos ambasadoriai Lon
done ir Maskvoje, kart ii su JAV 
ekspertu Rusijos reikalais 
Bohlen,kuris specialiai č>a 
atskrido iš Amerikos.Abu amba
sadoriai vėliau atskrido į Lon- 
doną.kur turėjo pasitarimus 
su Britų vyriausybe. Tie pasi
tarimai yra surišti su Berlyno 
klausimu.Nauja nota Sovietų 
Rusijai jau esanti paruošta 
ir ji tik buvusi sulaikyta lau
kiant naujos Prancūzijos vyriau' 
sybės sudarymo.

Kartu su diplomatine veikla 
eina ir kariški pasiruošimai. 
Britai ir amerikiečiai plečia 
aerodromus Vokieti joje,kad bū 
tų galima patalpinti kuo daugia 
bombonfešių ir naikintuvų,kurie 
turi būti pasiruošą, jei derybos 
su rusais dėl Berlyno blokados 
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 
~ i. 'u. _ i. ■- 'M

Hostel.Stamford Bridge,Bri
dlington Rd.,Nr.York.

nutruktų.
Raudonoji Armija tuo tarpu 

pradėjo tarp Baltijos ir Tue- 
ringijos manevrus,kuriuose da
lyvauja 35 divizijos,viso apie 
330 000 karių.Manevruose varto
jami sunkiausi Juozapo Stalino 
markės III tankai,62 tonų,bom
bonešiai ir Yak naikintuvai.ku-
rie dažnai manevruoja ir tn-itų 
ir amerikiečių oro karodoriuo- 
se. Atskiros armijos daugiau 
nepriklausomai viena nuo kitos 
su tikslu pasiruošti atominiam 
karui,kada armijos gali būti 
izoliuotos.

Raudonosios Armijos Vokie
tijoje moralė es. nti neperge
riausia.Nusivylimas dėl blogų 
gyvenimo sąlygų Rusijoje nei
giamai veikid. karius. Sovietų 
karininkai abefloją,ar Raudono
ji Armija pajėgsianti užimti 
ir išlaikyti Europą tuo atvėju 
jei Maskva ir kiti didmiesčiai 
būtą a tom Lain įąmbų sunaikinti.
Sovietai nori maitinti Berlyną.

Savo grąsinimą pasiimti viso 
Berlyno gyventojų maitinimą sa
vo atsakomybėn sovietai jau 
pradėjo vykdyti. Jie paskelbė 
atsiųsią į Berlyną 10.000 tonų 
grūdų,o taip pąt vedą derybas 
su Lenkija ir Čekoslovakija 
dėl pieno ir bulvių pristatymo. 
Tuos produktus galėsią pirktis
ir Berlyno vakarų zonų gyven
tojai su sovietų zonos markėmis 
Tai yra grynai politinis žygis, 
ir britai jį pavadino propagan
diniu.

Sovietai aiškiai nori suda
ryti įspūdį,kad kiek jie visi 
yra atsakingi už Berlyną,kuris 
jų nuomone,priklausąs sovietų 
zonai.

MALAJAI ir PALESTINA

Sukilimas Malajų pusiausalyje pasidarė tiekp pavojingas, 
kad atsakingi pareigūnai rado reikalo uždaryti komunistų 
partiją ir dvi kitas satelitines partijas Malajuose.

Apie 100 asmenų yra sfcimta. Kaip pranešama,komunistai 
turėjo tikslą paimti valdžią į savo rankas. Vyriausybė ėmė
si grįžtų priemonių.

Kolonijų Ministeris Britų Parlamente pareiškė,kad yra siun
čiami pastiprinimai ir kad vyriausybė griežtai elgsis su 
sukilėliais,kol tvarka bus pilnai atstatyta krašte.

Palestinoje,atrodo,viskas nurimo ir paliaubos vyksta su 
pasisekimu. Grafo Bernadotte pirmieji uždaviniai,kaip prane
ša spauda,yra Jeruzalės miesto demilitarizacija,arabų pabė
gėlių sugrąžinimas į, savo gyvenamas vietoves,kurios šiuo me
tu yra žydų ginkluotųjų pajėgų užimtos, ir žydų imigracijos 
į Palestiną klausimas.

Visais tais reikalais jis veda derybas su arabais ir žy
dais.

WALLACE TREČIUOJU KANDIDATU į JAV PREZIDENTUS

Wallace rėmėjai,kurie pasikrikštijo Progresyvine Partija, 
vienbalsiai išrinko Wallace kandidatu į JAV prezidentus. 
Paskelbtoje Wallace politinėje programoje randame,- susitari
mas su Rusija ir užleidimas Berlyno sovietams,atsisakymas 
nuo Marshalllio plano,įvedimas planingos ekonomijos ir pra
monės suvalstybinimas.

Suvažiavimo metu, pasakytose kalbose buvo išreikšta meilė 
Sovietų Rusijai ir pasmerkta Jungtinių Amerikos Valstybių 
vedama politika.

Šiais laikais demokratiniame pasaulyje pasitaiko visokių 
kurijozųi...

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖS KRIZĖ NUGALĖTA.
Vyriausybės kriz. iššaukė karinio biudžeto svarstymas Par- 

•lamente. Socialistai norėjo karinį biudžetą sumažinti, su kuo 
nesutiko MRP (katalikai ). Per balsavimą spcialistai susiblo
kavo su komunistais ir pareiškė vyriausybei nepasitik®ji^fę.

Shumano vyriausybė tuojau atsistatydino.
Prancūzijos Prezidentas pavedė naują vyriausybę sudarjrti 

radikalui Mario,kuriam parlamentas jau davė pasitikėjimą.
Naujos vyriausybės sudarymas buvo labai sunkus,nes įvai

rios partijos smarkiai varžėsi dėl vietų vyriausybėje.
Vyriausybė yra koalicinė.
Krizė buvo iššaukta labai nepalankiu metu,kaip tik tada, 

kai užsienių reikalų ministeris Bidault dalyvavo tarptautinė
se konferencijose ir kada reikėjo vyriausybės autoriteto nu

PROPAGANDOS REIKALU
Skundžiamės,kad neturime tin
kamos propagandinės literatū
ros anglų kalba.Dažnas iš mū
sų, tinkamai nemokėdamas anglų 
kalbos,negali reikiamai paaiš
kint! į statomus klausimus,ku
rių kas kart vis daugiau atsi
randa ryšyje su bebrąstančiu 
konfliktu su rusais.Gi propa
gandą reikia pagyvinti. Tam 
tikslui gali pasitarnauti lei
džiami Baltų žurnalai ir kita 
literatūra.Jei nepajėgtume už
sisakyti atskirai kiekvienas, 
tada reikėtų kiekvienam sky
riui susidėjus užprenumersroti 
bent po vieną egz. Rekomenduo
jame šiuos leidinius:
THE BALTIC REVIEW. Rašo lietu
vių,estų ir latvių autoriai. 
Rimtas žurnallas apie Pabalti
jo valstybes.Leidžiamas Stok
holme. Ką tik išėjo Nr.10.Ga
lima gauti ir ankstesnių nr. 
Atskiro Nr.kaina 3 šil, meta
ms kainuoja 12 šilingų.
NEWSLETTER FROM BEHIND THE 
IRON CURTAIN. Žinios iš ana
pus "geležinės uždangos" su 
atitinkamais komentarais.Dau
giausia žinių iš Pabaltijos 
valstybių.Išeina kas savaitę. 
Kaina vieno Nr.—lšil,metams 
kainuoja 50 šilingų.
BALTIC ECLIPSE. 307 puslapių 
knyga,parašyta prof,Ants Oras. 
Autoriaus per gyvenimai rusų 
ir vokiečių okupacijoje.Kai
na 15 šilingų.

Leidinius galima užsisaky
ti Sąjungos Centre,arba tie
siog, šiuo adresu- Northern 
Publication, 2,Berceau Walk, 
Wa tford, Herts.

BALTŲ TARYBA

HELSINKIS. Suomijos Preziden
tas pavedė naują vyriausybą 
sudaryti socialdemokratui,p. 
Fagerholm’ui, kuris žinomas 
kaip aiškus antikomunistas.

Kaip žinome,prieš tai bu
vo Min.Pirm.komunistas Pekka
la, bet po Suomijos Parlemento 
rinkimų turėjo atsistatydinti.

tarimams priimti

FOR THE YEAR IH77.

Taip Europą vaizdavosi daili
ninkas prieš 70 metų...

Argi nepanašu į dabartiną 
padėtį.

IsVLIKo sušauktos tremtiniu atstovu konferencijos Fellbache rezoliucijų
PADĖTIES ĮVERTINIMAS 

KONFERENCIJA, išklausiusi 
Vykdomosios Tarybos pirmininko 
pranešimo apie atliktus darbus 
ir, pastangas Lietuvos valstybės 
suverenių teisių vykdymui atsta
tyti ir susipažinusi su tarptautine 
padėtimi,

1) su pasitenkinimu konstatuo
ja, kad visų Lietuvos laisvinimo 
veiksnių suderintos pastangos ir 
palankiai besiklostanti tarptauti
nė padėtis žymiai priartino visų 
mūsų siekiamąjį tikslą — Lietu
vos išvadavimą*,

2) su dideliu tačiau susijaudini
mu ir skausmu konferencnjos da
lyviai konstatuoja, kad pačios lie
tuvių tautos naikinimas jos gim
toje žemėje nėra liovęsis, o dar 
sustiprėjęs;

3) konferencija tad pakartotinai 
skelbia be kompromisinį visos lie
tuvių tautos pasiryžimą tęsti ko

vą, kol bus pašalinta iš Lietuvos 
•kupacija ir sudarytos sąlygos 
eikti Lietuvos konstituciniams 
rgansms;
4) pritaria Lietuvos laisvinimo 

veiksnių padarytiems žygiams ir 
pastangoms sudaryti ekzilinę Lie
tuvos vyriausybę, kuri reikiamu 
metu prisistatytų kitų valstybių 
vyriausybėms ir pradėtų viešai 
veikti;

5) prašo Lietuvos laisvinimo 
institucijas siekti, kad dar trem
ties sąlygose būtų sudarytos rei
kiamos prielaidos įgyvendinti lie
tuvių tautos teritorinėms aspira
cijoms rytuose ir vakaruose.

PASAULIO LIETUVIU BEN
DRUOMENĖ

KONFERENCIJA, turėdama 
galvoje, kad lietuvių tautai yra 
svarbu ne tiktai laisvę atgauti, 
bet ir išlaikyti tautos gyvybę, pra

šo Vykdomąją Tarybą daryti vi
sa, kad po pasaulį pasklidusieji 
ir svetur išsklystantieji lietuviai 
būtų kiek galima, greičiau ap
jungti j vieną tautinę bendruo
menę, kuri padėtų jiems išlaikyti 
savo gimtąją kalbą, garbingų lie
tuvių garbę, tautiškumą ir neiš
blėstančių meilę savam kraštui, į 
kurį jie galėtų tinkamu laiku par
grįžti.

PADĖKA VOKUI IR VYKDO- 
mąjAi TARYBAI

KONFERENCIJA, susipažinusi 
su VLIKO ir Vykdomosios Tary
bos darbu, siekiančiu Lietuvos 
išlaisvinimo, reiškia savo padėką 
ir pasitenkinimą atliktu darbu ir 
prašo su tokiu pat ryžtumu ir dar 
didesne energija siekti Lietuvos 
laisvės, o tai kovai skatinti ir 
telkti visas mūsų tautos jėgas.

LIETUVOS PASIUNTINIAMS

KONFERENCIJA didžiai ver
tindama Lietuvos pasiuntinių di
delį darbą, skiriamą Lietuvos iš- 
lafevinimuk, dėkoje už jų triūsą 
ir pastangas ir prašo, kad jie su 
tokiu pat ryžtu ir budrumu sektų 
ir gintų Lietuvos bylą ir, glau
džiai bendraudami su kitais Lie
tuvos laisvinimo veiksniais, pa
dėtų mūsų tėvynei veikiau išsiva
duoti iš okupacijos.

AMERIKOS LIETUVIAMS
Džiaugdomasi Amerikos lietu

vių veikliu ir našiu darbu Lietu
vai išlaisvinti ir tremtiniams var
ge padėti, KONFERENCIJA reiš
kia užjūrių broliams nuoširdžią 
padėką, ir kartu nuoširdžiai linki 
sėkmės gražioms pastangoms su
sitelkti apie vieną centrą, kuris 
visus Amerikos lietuvius jungtų 
bendrai, suderintai kovai dėl Lie
tuvos laisvės.

8 METAI, KAI LIETUVA TERIOJAMA OKUPANTŲ IR LIEJASI BROLIŲ KRAUJAS!
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B.H.Liddell Hart. (vert.i

Visuotina pažiūra,atrodo, 
yra ta net ir dabar, kad karas 
neįvyks greitu laiku,bet jis 
yra galimas,ar net neišvengia
mas, ateinančių 20 metų bėgyj.

Man atrodo,kad ši pažiūra 
mažina artimuosius pavojus.bet 
yra per pesimistinė,kas dė 1 
tolimesnės ateities pavojų.

aš laikyčiau greitesnio ka
ro pavojų turint lygiai tiek 
Šansų,ar net ir daugiau,bet 
kartu skaitau,kad pavojus tu
ri daugiau galimybių sumažėti, 
nei padidėti, jei mes pergyven
sime ateinančius metus ar po
ra metų.

Abipus "geležinės uždangos" 
yra plačiai paplitusi nuomonė, 
kad puolamasis karas esąs pla
nuojamas abiejų partnerių. Tą 
pažiūrą galime atmesti kaip 
vien "baidyklą".Juk jei sovie
tų vadai tikrai būtų norėją 
užimti Europą, jie tai būtų ga
lėją padaryti lengvai,bet ku
riuo laiku pereitų dviejų me
tų būvyje.Juk vargiai kas juos 
galėtų sustabdyti,nes didžio
ji dalis Amerikos žemyno ir 
oro pajėgų išvyko iš Europos 
ir buvo demobilizuotos.Ir jei 
rusai nemėgino tai daryti, tai 
tik parodo,kad jie nėra pasi
ruošė karui.O kas link jų gar
sių šauksmų,kad Amerika pla
nuoja juos užpulti,turėtų bū
ti aišku,jog ir Amerikai pa
togiausias laikas būtų būvąs 
tą atlikti,jei būtų toks no
ras, tuoj po Vokietijos ir Ja
ponijos kapituliacijos,kada 
dar ir Amerikos visa pramonė 
tebedirbo pilnai įjungta karo 
reikalui ir visos ginkluotos 
pa (jėgos tebebuvo parengtyje. 
Amerika pasirinko demobiliza
cija, -tai rodo,kad ji nebuvo 
linkusi klausyti pasalinių 
balsų,kurie skatino išnaudoti 
šią progą,- sumušti rusus,dar 
prieš jiems atsigaunant nuo 
didelių karo žadisdų.

Bet jei mes galime atmes
ti sąmoningą norą sukelti ka
rą, tai vistik nepašaliname 
nesąmoningo regimos! galimam 
karo pavojui.

Savaime suprantama , kad da
bartinė įtampa ir didelis try
nimasis gali tąstis ilgą lai
ką.nesukeldamas sprogimo,juk 
taip yra būvą ir praeityje ir 
dėl to karai nekildavo. Bet, 
yra galimybė.kad konfliktas 
gali išsiplėsti iki ginkluoto 
susirėmimo,o toji aplinkybė 
yra,- jei Rusija įkištų savo 
nosį taip toli,kur Amerika 
justų reikalą pasipriešinti, 
o Rusijai nebebūtų kelio trau
ktis nepažeidžiant savo ambi
cijos .Reikia pripažinti,kad 
tokia galimybė šiuo metu yra. 
Atsimintina rusų vis kartoja
mą įsikišimo politiką ir ame
rikiečių kas kart piktesnes 
reakcijas.Amerikiečių šauksm
as,kad vyriausybė turi būti 
griežta su Rusija ir šioji 

KULTŪRINĖ NYKUMA
( AIDAI Nr.12.) LIETUVOJE

IMS METAI VILNIUJE)
J. ZALIVYKSTIS

III Tąsa.

Jam atė jus, tarp Redakcijos bendradarbių, ku
rie savo vidine Laikysena stovi nuošalyje arba net 
pasyvioje opozicijoje,kurie savitarpyje vadina šią 
įstaigą bala,kyla baimė.Zimanas yra agresyvus komu
nistą s.Norėdamas būti tikras savo bendradarbių atsi
davimu, jis įrengia kadrų skyrių,kurio vedėju pasta
to rusą,apsitaisiusį enkavedisto uniforma. "Gabie
siems" laikraščio rašeivoms Zimanas pažada už taik
lius kovingus straipsnius,kuriuose bus demaskuojami 
buržua z taisi nacionalistai,gražiai pavaizduojamas 
naujasis "aukso" gyvenimas Lietuvo je,mokėti didžiau
sius honorarus.Pav.,už propagandiną atkarpą ar veda
mąjį moka iki 400 rublių,o tai yra darbininko pusan
tro mėnesio uždarbi s.Tuo metu ir pradeda Jonas Dovy
daitis, Ragažia us slapyvarde pulti Lietuvos išvadavi
mo kovotojus ir eilinius valstiečius už prievolių 
nevykįrmą. Zimanas įsako savo bendradarbiams bet ku
ria kaina išplėšti pasisakymus laikraščiui iš tų 
Lietuvos inteligentų, kurie nepasitraukė į vakarus, 
bet dabar savo neveidmainišku tylėjimą traukiasi 
nuo komunizmo.

- Dauguvieti s,Matulis, Bieli ūkas, Vabas-Gudaitis, 
Korsakas-ne,ne. .Šitų įžymįrbių pasisakymai manąs ne
vilioja .Kiekviena pr*ga jie buvo spausdinami ir taip 
atrodo,kad tik jie vieni pritaria mūsų reikalui.At
neškite man Balio Sruogos ir panašių pasisakymą.Tie 
žmonės turi didelį pasitikėjimą tautoje,ir jų žodis 
mūsų laikraštyje būtų labai svarus ir reikšmingas 
rinkiminei kampanijai,— taip Zimanas kartą kalba sa
vo reporteriams,netiesioginiai teigdamas,kad Daugu
viečiai, Korsaką i ir jiems panašūs juau yra praradą 
lietuvių tautoje pagarbą ir pasitikęjimą.Tauta jų 
žodžiais šlykštisi.

Pas Zimaną į redakciją beveik kas antrą vakarą 
atsilanko Dauguvieti s.Abu "bičiuliai" kombinuoja 
pjesą (Dauguvietis rašo,Zimanas iš pagrindų pertai
so ), kuri vėliau pastatoma Vilniaus dramos teatre. 
Nors rašoma,kad tai yra Dauguviečio veikalas,bet 
visi puikiai žino,kad ji yra didesne dalimi Zimano

tiesiogi- 
peržengus 
hetiesio-

akcija remiama azartinio už - 
tikrinimo,kad santykiuose su 
Rusija tik griežtumas privers 
rusus nusileisti.Bet reikia 
atsiminti,kad rusai turi ry
tietiškų savybių ir kad "ho
nors s" reiškia jiems daugiau, 
nei vakariečiams.

Karas gali kilti 
niu keliu - Rusijai 
"uždangos" sieną,ar 
giniai,- per vieną iš Rusijos 
satelitų.Antro ji galimybė ga
li būti pavojingesnė,nes sate
litinės galios žingsnius,kad 
ir pav.vienos iš Balkanų val
stybių, būtų sunkiau apskaičiuo
ti ir kontroliuoti,kaip pačios 
Rusijos.Prasidėtų "parėmimas" 
savo sąjungininkų,kuris išsi
vystytų į visuotiną karą.

Trynimosi taškų yra daug, 
jie išsidėstą nuo Ramiojo van
denyno riki Adrijos ir Saiaurės 
jūros.Žymesnieji jų yra,kur 
galėtų įvykti sprogimas,pra
dedant Korėja,Persi ja,Graiki
ja, Tries tu, Austrija, Voki eti- 
ja ir Skandina vi ja. .Nepatogus 
priminimas mums yra šiandien 
Berlynas,taip toli įsibrovus 
už "uždangos".Ir sunku supras
ti, kaip mūsų valstybės vyrai 
iš viso sutiko su zonų padali
nimu, tokia koks jis dabar yra, 
nes juk Britų ir Amerikos bei 
Prancūzijos Kontrolinė s Komi
sijos sekcijos padarytos įkai
tų padėtyje.Tai buvo lygiai 
tiek absurdiška,kaip ir 1939m. 
duoti garantiją izuoliuotai 
Lenkijai,sustiprinant provoka
cijos ir pagundos pavojas.

Kitas veiksnys,koris links
ta didinti pavojų, yra akį rė
žiantis balanso trukumas tarp 
karo pajėgų dvejose uždangos 
pusėse .Angį ų-amerikieči ų-pran- 
cūzų okupacinės armijos yra 
tik simbolinio didžio,tuo lai- i 
ku kai Rusijos ginkluotosios 
pajėgos yra pilna to žodžio 
prasme armijomis,nes jas su
daro didelis skaičius divizi
jų, kurios trumpu laiku gali 
būti parengtos prasiveržimui 
pro "popieriau uždangą”,kuri 
saugo Vakarus.Kol yra tokia 
disproporcija jėgų,gali būti 
rimtas pavojus,kad koks nors 
vietinis rusų vadas gali būti 
sugundytas peržengti liniją, 
jausdamas,kad jo negalės sus
tabdyti. O įvykus tokiam, kad 
ir mažam įsiveržimui,kita pu
sė gali tuojau panaudoti ato- 
miną bombą,kaip vienintele 
svaria šio lošimo korta.

Pasvėrus visus šiuos pavo
jus matome,kad karo pavojus 
dabartinėje dramatinėje padė
tyje yra rimtas,nors niekas 
jo nenori.Bet įtempimas,kuris 
jau yra taip intensyvus, turi 
atlyžti,jei nesprogsta Pačio
je dalykų prigimtyje ir lygiai 
žmogaus prigimtyje taip jau 
yra, kad negalima i Sigai išlai
kyti įtempimas, arba jie turi 
nuslūgti, arba. . įvyksta spro
gimą s.Tuo būdu kiekvienas ati
dėjimas sprendimo gali padėtį

sušvelninti,su sąlyga,jei ne
atidedama nuraminimo (appease
ment) politika.

Karo pavojus su Rusija iš
buvo mūsų horizonte jau koks 
šimtas metų.Mums kartu su Ru
sija nugalėjus Napoleoną tas 
pavojus visad lydėjo mus.

Verta prisiminti,kaip daž
nai buvo aštrus įtempimą g, ke Įp 
jis atlyždavo ir kaip pavojus, 
pagaliau,išnykdavo. Kai tik 
istorikai galėdavo ištirti do
kumentas, pasirodydavo, kad Ru
sija niekad nebūdavo tiek pa
sinešusi agresyviam karui,kiek 
mes savo baimėje įsivaizduoda
vome. Vieną kartą laike to šimt
mečio įtempimas buvo privedąs 
prie karo,bet jis buvo lokali
zuotas Juodojoje jūroje.Gali
me semtis vilties iš praeities 
patyrimų,net ir daleisdami ga
limybes iššauktas pasikeitusių 
.sąlygų.Pagrindiniai karo pavo
jai kyla ne iš sąmoningos in
tend jos, bet iš ližsj rūsti nimo 
ir ilgesnio išsipykimo.

Ji gali užtikrinti Amerikai 
galutiną pergalą,bet vargu ar 
išgelbėtų Europą nuo sunaiki
nimo,Angliją nuo išsisėmimo, 
nes ji negalėtų apsaugoti Va
karų nuo Rusijos armijų antplū
džio. Atominė bomba yra abejo
tinos vertės nuo invazijos ar 
antplūdžio,kokio ji gali tikė
tis karui kilos .Atominė bomba 
nėra taktinis ginklas,padary
tas atmušimui puolančių armi
jų. Tada, ar mes galime ja pa
siklota uti kaip lemiama atsi- 
mokėjimo priemone.Tai toli gra
žu nėra tikrą.Rusija sudaro 
daug retesnį ir kur kas mažiau 
jautrų taikinį,nei bet kuri 
Vakarų valstybė.Rusi ja jau yra 
parodžiusi sąvo galią perneš
ti tokio mąsto sunaikinimus, 
kurie tikrai būtų būvą pražū
tingi civilizuotiems kraštams. 
Be to,kuo greičiau ji pasistū
mėtų į- Vakarus,tuo daugiau 
ji laimėtų apsaugos savo pra
monei ir galėtų imti iš užim
tų Vakarų valstybių mases įkai
tų, kaip grąsinimą prieš pavar
tojimą atominės bombos griau
ti jos pačios miestus.

Yra visai galimas dalykas, 
kad Rusijos armijos greit pa
siektų Kanadą.Kai kurie Ameri
kos autoritetai pareiškia,kad 
rusai galėtų ten atvykti per 
48 vai.Šita nuomonė neima dė
mesin realių įvertinimų,-pris
tatymą provizijos,lygiai ir 
kitų veiksnių.Bet daug gali- 
mesnis dalykas,kad jie galėtų 
užimti Vakarų Europą per porą 
savaičių,ypač kad toji invazi-
ja ji ATns bus lengvinama penktų
jų kolonų.

Rezultate Anglija būtų įs
tumta į kėblią izoliacijos pa
dėtį, kaip buvo 1940 metais. 
Šį kartą ji,turbūt,tuojau at
sidurtų,mažų mažiausia,akivai
zdoje greito pakartojimo jos 
patyrimų 1944 m.—bombaodavimo 
V-bombomis,nes Rusija tų gin
klų tari ir juos vystė su di
deliu intensyvumu su pagalba 
rastų vokiškų planų ir panau
dodama vokiečius mokslininkus. 

parašyta (kaip va dina si, neats Įmenu, berods "Žmonės 
audroje" ar panašiai).

Vilnietė tautiniai® drabuži*!*

Prieš pačius rinkimus, 1946 m.sausio pabaigoje, 
eina kalbos mieste,kad bolševikai yra pasirengą,jei
gu tik rinkimai bus boikotuojami,imtis keršto prie- 
monių-išvežti Rusijon 20.000 jaunimo-Sunku pasakyti, 
ar tai yra tik bolševikų paskleistas gandas,norint 
įbauginti žmones rinkimų išvakarėse,ar iš tikrųjų 
ųa u ja si s smūgi s, okupantų r uošiama s lietuvių tautai. 
Šiaip ar taip,apie tai kalba ne tik netarybiniai 
žmonės paslapčiomis,bet ir patys komunistai,kaip 
kad "Tiesos" red.pavaduotojas Karosas.Jo žodžiais, 
lietuvių jaiinjimh daro didelą klaidą,nestodamas į 
komjaunuolius.Reikia imti pavyzdį iš latvių, kur 
dauguma jaunimo tapo komjaunuoliai s.Po šio sampro
tavimo Karosas kai kam pakužda apie artėjančius 
suėmimus ir apie aną minėtą tūkstantinį skaičių.

Rinkimų dieną matau,kaip Didžiojoje gatvėje du 
komjaunuoliai tempia už pažastų senatą moterį į rin- 
kiminą būstiną.Gi namo ši paliegusi moteris pargrįž
ta jau be palydovų. Ji negali eiti. Jai silpna .Par
griūva nualpusį ties Dailės muziejumi.Praeivis i pa
kelia ją ir nuveda į namus, iš kurių ją grąsindami 
buvo istempą komjaunuoliai, sakydami,kad visa Lietu
va privalo balsuoti.

Suvalkijoje valstiečiai beveik nebalsavo.Lietuva 
savo procentų skaičiumi yra viena paskutiniųjų Tary
bų Sąjungos "respublikų".Skandalas.Lietuvos komunis
tą! kramto nagus.Jie yra įtūžę.Lietuva "balsavo" 
tik 97,9$,o kur dar 2,3$. Už s į nepriteklių, kuris 
tikrovėje buvo dešimteriopai didesnis (nuostabu,ne
žiūrint visų grąsinimų ir NKVD durklų),tuoj pat po 
rinkimų prasideda masinis ištisų kaimų deportavim
as Suvalkijoje.Aš tuo pats savo akimis įsitikina sa
vo pabėgimo dieną.

Kai turiu kišenėje visus suklastotus dokumentus, 
kurių reikia norint tapti iš Vilniaus (pagal Maskvo
je pasirašytą lietuvių-lenkų sutartį) besievakuojan
čių lenkų, su didžiausiu nekantrumu laukiu transpor
to 'dienos.Kovo pradžioje jau esu su lagaminais sto
tyje.Apie tūkstantis lenkų repatrijantų,karie taip 
pat džiaugiasi galėdami palikti Šitą pragarą, laukiu 
vagonų.Naktį suliepsnoja laužai.Žmonės šąla,vaikai 
klykia, tačiau rusai vagonų nesiskubina atvežti.Pra- 
sėdime lauke 48 va landas.Iš geležinkeliečių sužinau,

Rusijai būtų tuo svarbiau tuoj 
panaudoti tą spaudimą,atsižvel
giant į tai,kad Amerikos karo 
ekspertai yra numatą panaudoti 
šią salą,kaip ant inkaro sto
vintį lė ktuvnešį ar platfor
mą išeities operacijoms.Jie 
kalba gana linksmai apie nau
dojimą šios salos tam tikslui. 
Atsižvelgiant į mūsų padėtį, 
reikė tų susirūpinti ir atkrei
pti dėmesį į išlaikymą Ispani
jos šiam uždaviniui.

Bet kuriuo atvėju Anglijos 
likimas liūdnas,© dar liūdnes
ni kontinento kraštų.Galutinė 
pergalė nebūtų išgelbėjimas, 
nes daug mažiau beliktų kas 
galima būtų išgelbėti,nei 1944 
ir tas vėlyvas išlaisvinimas 
pasirodė gana blogas.Ir dabar 
Amerikos ir Anglijos kariniai 
planai numato sudaryti dide
lius rezervas apmokytų žmonių, 
tokios rūšies pavėluotiems vei- 
ksmams-invazijai. Abipus Atlan
to vis dar neatsisakoma nuo 
sumanymo pakartoti Normandi
jos invazijos.© mes turime su
prasti, kad invazija yra ne tik 
kad pasenusi karinė priemonė, 
bet ir mūsų karinio apmokymo 
sistema yra netobula .Pusiau 
apmokyti vyrai pašaukti iš 
civilinio gyvenimo, reikalui 
kilus,nesudaro pajėgos tinka
mos atremti moderniškam grąsi- 
nimui, t.y.-nepaskelbtai inva
zijai ar maskuotai infiltraci
jai.Armi ja, sudaryta iš pašauk
tų vyrų, yra panaši į senoviš
ką provincijos gaištininkų ko
mandą, kuri turėjo būti suran
kiota iš laukų ir dirbtuvių.

Kaip alternatyva tokiam pa
vėluotam išsigelbėjimai,viltis 
dedama į pasėkas staigaus ir 
dilelio bombardavimo .Jos rėmė
jai kartoja seną papūgos riks
mą, -"ataka geriausias apsigy
nimas!" Moderniškose sąlygose 
tai būtų tiesa,jei smogis ga
lėtų būti tuojau lemiamas,© 
■Juo mes negalime pasikliauti. 
Šiaip toks bombardavimas ves 
tik prie abipusių teriojimo ir 
bendro žlugimo. "Ligos išven
gimas yra geriau,nei gydymas", 
turi daugiau tiesės šiais lai
kais,nei kada nors,ypač Euro
pos atžvilgiu.

Kadangi ofenzyva ir net ko- 
ntr-ofenzyva yra dabar tokia 
abejotina priemonė išsigelbė
jimui, geriausias stabdis būtų 
defenzyvinė galia.Bet čia mes 
turime skaitytis su dabartiniu 
Vakarų Europos silpnumą ir sun
kumu sukurti jos defenzyviną 
jėgą.Tuo tarpu geriausias ap
sisaugojimas yra laikytis šal
tai, atsižvelgiant į kitų "ho- 
norą",lygiai kaip ir mūsų pa
čių. Yra išmintinga būti grie
žtiems, bet būtų kvailybė ką 
nors provokuoti,nes rankos 
"niežtėjimas" skelti kitam pa
sidaro kaip savižudybė,kai pa
skutinis žodis yra "atomas".

AR VAKARŲ SĄJWGA YRA 
IŠGELBĖJIMAS

Galėtų būti,bet tik su vie
na sąlyga,kuri labai sunkiai 
išsprendžiama,-reikia pakeis
ti nuomoną dėl Vokietijos nu
ginklavimo, kas sunkiai bus su
derinama kai kurioms Europos 
valstybėms.

Besivystant mokslui ir tech- 

nikai,mažesni kraštai vis sll- 
pnė jo, solidesni vis stiprėjo. 
Net Prancūzija ir Anglija yra 
dabar "mažos" galios, palyginus 
su dviem kolosais-JAV ir SSSR.! 
Atskirai paimta nei viena V&ka. 
rų šalis negalėtų ilgiau išsi
laikyti prieš atakas.Susijunij 
mas įgalintų jas sudaryti trą
šią galybą.Tai yra pagrindinis 
argumentas už Vakarų Sąjungą. 
Bet kad tokia grupė turėtų re
alų saugumą, ji tari išpildyti 1 
kai kurias pagrindines sąlygas 
Ji turėtų būti strategiškai 
sandari grupė ir neturėtų įjun 
gti tų kraštą,kurie yra per 
toli ir kuriems sunku būtų su
teikti pagalbą.Lygiai neturė
tų būti joje tokių kraštų,ku
rie netari harmonijos savo po
litikoje ir gali būti silpnu
mo ar provokacijų šaltiniu. 
Sąjunga neturėtų turėti sienų, 
neproporcingai, — ilgų savo 
karinėms Išgalėms.Jai reikia 
gerai apmokytos kariuomenės- 
profesionalinės "gaisrininkų 
komandos",kurios galia galėtų 
būti tuojau pavartota. Nariai- 
kraštai turi būti taip suor
ganizuoti, kad galimai daugiau 
sumažintų savyje strateginius 
taikinius, iš sklaidydami pra
meną ir ne tik žemės paviršiu
je, bet ir suslėpdami po Žane. 
Šios sumažintos galimybės su
žeisti atims norą užpulti. 
Lygiai butų naudinga šiai gru
pei turėti daugiau erdvės į 
gilumą,nei Vakarų Europa duo
da, svarstytinas gretimo kon- 
tinento-Afrikos klausimas.Te
ri tori ja ten yra paskirstyta 
tarp Britanijos, Prancūzijos, 
Belgijos ir Portugal!jos.Jos 
visos yra galimos partnerės 
Vakarų Sąjungoje.Na u jas ho
rizontas užpildytas konstruk
tyvios idėjos mūsų žmonėms 
duotų galimybų atgauti pasi
tikėjimą ir tikro tikslo pa
jutimą. Bet Sąjungai reikia 
saugios fronto linijos,kaip 1 
ir saugaus pagrindo.Panagri
nėjus problemą, sunku įžvelgti, 
kaip tas galėtų būti padaryta, 
jei Vokietijai neleidžiama da
lyvauti jos gyvenime.Vokieti
ja yra pagrindinė dalis,kuri 
galėtų duoti Sąjungai karinį 
tvirtumą.Be to cemento,Vakarų 
Sąjunga galėtų būti panaši į 
prieškariną Lenki ją, didesnia
me maštabe — marmeladas buter
brode, sudarytame dviejų daug 
stipresnių valstybių.Žinoma, 
mes turime skaitytis su poli
tine rizika apginkluodami Vo
kieti jąrbet dar didesnė rizi
ka yra toji,kad Vakarų Sąjuno 
ga gali pasilikti palaidas 
sambūris kraštų. Tai yra argu
mentas už pilną federaciją.

Yra tik dvi priemonės sus
tabdyti Rusijos agresijai ir 
veržimaisi į Vakarus,—grąslui
nas su Amerikos atominėmis 
bombomis arba atstatymas jėgų 
lygsvaros Europoje,priimant 
Vokietijos pagalbą.Pirma prie
monė yra kur kas rizikingeshė, 
nes ateityje atomonė jė ga 
neliks vienpusiškai JAV nuosa
vybė, ir laras būtų fatališkas, 
nežiūrint rezultatų. Kaip kon
trastas, Vakarų Sąjunga,kuri 
būtų defehzyviai galinga žemė
je, visai galėtų atgrąsinti nuo 
karo.Bet ir vėl,tik su Vokie
tijos pagalba toks barjeras 
gali būti kas nors daugiau,bei 
pianą siena-tvora.Nors mams 
toji mintis ir labai gali ne
patikti, bet mes turime tiesiai 
pasižiūrėti šiai prohienai 1 
likis.

Šiandien mes mokame už' pu
siausvyros jėgų suardymą,pada
rytą besivaikant pergalės mi
ražo.Praeityje mūsų kariai da
žnai turėjo valstybės vyrų or
ientaciją, kaip akivaizdžiai pa
rodo rūpestis išlaikyti Prancū
ziją pa jėgia, karo metu su Napo
leonu.Gi paskutiniu laiku mūsų 
valstybės vyrai buvo trumpare
giai, kaip kariai vedą kavaleri
ją į ataką, prarasdami aukštes
nės strategijos pa jutimą, ir to
limesnės ateities viziją,pasi
duodami momento susijaudinimui.

Labai buvo neparanku, kad 
mūsų karo meto Minister!s Pir
mininkas pradėjo savo karjerą, 
kaip "pramuš ta galvi s gusaras"- 
ankstesnės įtakos gali turėti 
ilgai trunkančias pasėkas.

Jė gų pusiausvyra buvo iš
mintingas dėsnis.Jo vertė buvo 
įrodyta mūsų pačių.Fizinė lyg
svara padeda išlaikyti morali
nį pastovumą.

( bus daugiau )

kad "toliau nuošalėje stovi transportas su žmonėmis 
iš Suveiki jos, kariuos rusai deportuoja j, Sibiru,

70 vagonui Tai yra demokratiškiausių pasaulyje 
rinkimų rezultatas.Vargšė mano Lietuva,vargšė mano 
Suvoki ja,kurioje aš gimiau ir praleidau savo vaiky! 
tės dienas.Išveš žmones,iškirs miškus,išdegins so
dybas, nualins laukus ir daržus ir šauks pasauliui* 
visa Lietuva džiaugiasi tarybiniu laimingu gyveni®

( Pabaiga )
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GRAŽIAI NUSISEKUSI PARODA

Y.M.C.A.Elmbridge Hostely, 
netoli Gloucester’io,nuo bir
želio 24 iki liepos 4 d.vyko 
paroda.

Parodą ruošė YMCA supervi
sor Mr.Sursham, remiant visų- 
tautlnių grupių atstovams.

Parodoje buvo išstatyti lie 
tuvių, estų, latvių, ukrainiečių 
Ir vengrų įvairių rankdarbių 
eksponatai. Lietuviški rankdar
biai, ypač moteriški tautiniai 
rūbai,atkreipė ypatingą besi
lankančių parodoje anglų dėme
sį. Parodos tikslas — suažin- 
dinti anglų visuomenę su šių 
tautų kultūriniu gyvenimu ir 
menu, sprendžiant iš gražių at
siliepimų vietinėje spaudoje, 
pavyko padaryti.

Elmbridge Skyrihs reiškia 
nuoširdžią padėką Gorshamo ir 
vietos Hostelio .lietuviams 
už didelą paramą ruošiant šią 
parodą.

A.Kavolis.

COVENTRY. Coventrio lietuvių 
kolonija glaudžius ryšius pa
laiko su anglų katalikų ben
druomene. Šių ryšių palaikimui 
ir jų nuolatiniam stiprinimui, 
daug padeda dideli lietuvių 
prieteliai, - kun.Gardner ir 
prof.Stevenson.

Visiems Mums gerai žinoma 
padėtis katalikų Anglijoje, 
dėl to ir nenuostabu,kad čia

KODĖL ANGLIJOJE KURIASI 
LIETUVIU KATALIKU BENDRUOMENĖ

Ponas D.J.praėjusiame "B.Lį" 
numeryje rado reikalo pasisa
kyti iš esmės dėl kuriamos Lie
tuvių Katalikų Bendruomenės. 
Tas pasisakymas,tačiau,išėjo 
gana paviršutiniškas ir,toli 
gražu,ne esminis.

Pono D.J.pasisakyme teisi
nami dalykai,kurių niekas ne
puola ir nekąįtina,kaip taį^ 
katalikų būrimasis į parapijas, 
o Lietuvių Kat.Bendruomenės 
organizavimo reikalingumas,dėl 
kurio ir iškilo diskus!jos,taip 
ir liko neatsakytas.Pono D.J. 
pastangos įrodyti,kad parapi
ja ir bendruomenė yra tas bats 
dalykas,ką jis rado reikalingu, 
trumpame straipsnelyje net 
penkis kartus pakartoti,rodo 
teigimo silpnumą ir tik dar 
labiau sustiprina kilusias abe
jones dėl steigiamos L.K.B. 
reikalingumo ir jos tikslų. 
Ir kaip p.D.J. gali sakyti,kad 
tai nėra politika,kada jis pats 
prisipažįsta Bradford’e negy
venąs ir kas ten darosi nežin
ąs.

Be reikalo p.D.J.taip nars
iai gina katalikiškų parapijų 
buvimą Lietuvoje ir kitur.Tam 
juk niekas neprieštaravo ir ne
prieštarauja, ir aišku, DB Lietu
vių Sąjunga neturi jokio noro 
vykdyti Katalikų Bažnyčios ar 
katalikiškų parapijų pareigų. 
Tam turime dvasios vadus-kuni- 
gus,kuriems į pagalbą ateina 
parapijiečių išrinkti bažnyti
niai komitetai. Tačiau,nei Lie

tuvoje, nei kitur,toms pareigo
ms vykdyti nebuvo organizuotų 
L.K.Bendruomenių,su paruoštais 
įstatais,šaukiamais suvažiavi
mais, renkamais centro organais 
ir t.t.

Dauguma lietuvių yra kata
likai ir jie automatiškai su
daro katalikų bendruomeną.Tad 
kokiais sumetimais yra steigia
ma atskira organizacija L.K.B. 
vardu.

Jeigu Vidurinės Anglijos 
Lietuviai buriasi apie savo ku
nigą į parapijas ir išsirenka 
bažnytinius komitetus,tai yra 
labai pagirtinas pavyzdys,ku- 
riuo turėtų pasekti visi lie- 
tuviai.Jeigu tik taip yra, tai 
ir vadirbkime parapijas parė
pi jomis, bažnytinius komitetus- 
bažnytinais komitetais,© ne 
bendruomenėmis,Tarybomis ar p. 
Tuo bus užkirstas kelias nesu
sipratimams .Juk dangstymasis 
kitais vardais duoda progos 
įvairiems įtarimams.

Jeigu,tačiau,L.K.B. yra nau
ja organizacija šalia DBLS.ar 
dargi net turinti politinį at
spalvį, kaip kad buvo vienoje 
korespondencijoje rašyta,tada 
toks žygis būtų ne tik kad ne
reikalingas, bet ir labai žalin- 
fas.Skaldymas išeivijos jėgų, 
tais sunkiais mūsų tautai lai

kais yra smerktinas ir parody
tų aū“sų tautos politinį ne
subrendimą.

L.K.B.steigėjai turėtų duo
ti išsamų ir aiškų atsakymą, 
kad pašalinus kilusius nesusi
pratimus.

M.Bajorinas.

Malda Už Idetuvą
Tėv. B. Mikalauskas, O. F. M.
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Iš tolumos žvelgiame į gim
tąjį kraštą.Nežinomas rutojus 
slegia,bet protėvių dvasia gai
šina, primindama, kad tėvynė ne
žus. Taip pat ir šių dienų kan
kiniai užtikrina savo krauju, 
jog ateįks kiti galiūnai, ir 
išpildys jų šventus įžadus; 
trispalvė laisvėje vėl plėve- 
SUOSf

S«|indien, ištrenime, pakelto
mis širdimis prie Dievo alto- 
rfcaus.mes kalbame; ”0 Viešpa
tie, aukščiausius Valdote,savo 
sūnums leisk širdį atverti." 

Aukos šventajai kotai jau 
ant aukuro sudėtos; ramioji 
būtis,brangiausioji žemėlė, 
jos kankiniai ...

Tad,Dieve,mes prašėme tik 
vienos malhnės; laisvės tėvy
nei. Viską mes pašvęsime,tik 
teikis pasigailėti,nes baisios 
nelaimės spaudžia mūsų gimtą
ją žemą,priešai laukia jos pra
žuvimo. Ji mus augino,globojo, 
grožio ir džiaugsmo dienas ža
dėjo...Dabar gi vargai ant jos 
užtvino,o mums plyšta širdis, 
jos vaitojimų beklausant.

Dieve,pasigalėk mūsų brolių! 
Argi amžiais plaus ašaros jų

veidą. Juk esi teisingas,© 
Viešpatie! Valdai ir siunti 
laimų ir bausmų.Teikis tad 
išgelbėti mūsų tėvynę. Mes 
meldžiame Tave už palikusius 
joje brolius.Duok jiems ištver 
mės ir palengvink jų kančią,o 
įnirusiems suteik amžiną po
ilsį.

Brangi Lietuva,nėr širdies, 
kuri neplaktų tau,nėr akies, 
kuri nebūtų vilgoma ašarų. 
Pirmieji laisvės žiedeliai jau 
skleidžiasi tavo krūtinįje.Jie 
greit padabins Laisvės Šventų.

0 mes broliai,stokime į ko
vą! Dievas gi bis mūsų vadovas. 
Darbuokimės ir melskimės! Tė
vynė mus visus ša ūkia .Nevi en 
jėga,bet meile,tikėjimu,malda 
mes išvaduosime tėvų žemų.

Prie maldos tat su tekan
čia saule! Dangiškasis Tėvas, 
kurs amžius mus guodė,išties 
pagelbos ranką ir priešus iš 
tėvynės išmes.

Švenčiausioji Panele Mari
ja, šv.Kazimi era i, globokite my
limą Lietuvą! To mes širdingai 
meldžiame.

bažnyčiose daugiau rinkliavų, 
nei pas mus ar kituose katali
kiškuose kraštuose,nes tomis 
aukomis ne tik bažnyčios,bet 
ir mokyklos bei prieglaudos' 
Išlaikomos.

Liepos 19 d. Katalikų iš
laikomos "Kristaus Karaliaus" 
mokyklos choras davė visuome
nei koncertą. Koncertas buvo 
labai įspūdinga s, mokinių cho
ras pasirodė pajėgus (reikia 
pažymėti,kad šis choras,veda
mas prof.Stevenson’o nesenai 
yra laimėjus Leamingtone su
rengtame mokyklų festivalyje 
pirmą vietą) ir balsingas.

Koncertas paliko malonių 
prisiminimų.

Vyturėlis.

MES VĖL PUOLAMI

Pa skilti nt n laika įvairiuo
se Anglijos provincijos laik
raščiuose pasirodė straipsnių, 
kariuose visais galimais būdais 
puolami čia atvykusieji DP,pri
metant įvairiausius kaltinimus; 
kaip; besaikis girtuokliavimas 
muštynės, nenoras dirbti,bėgi
nąs iš paskirtų darboviečių 
ir t-, t. Ir pabaigoje, žinoma, *' 
-atkalaujama visus grąžinti 
foktėtijon.

Kieno čia darbas - mums ai
šku.Tie patys,kurie prieš pra
dedant mus į čia gabenti rėkė, 
kad,girdi, dėl mūsų noro ištrū
kti iš Vokieti jos,mes čia at
rytų pasidarysime konkurentais 
(pildysime visus Darbo Min.nu
rodymus, sutiksime dirbti už 
žemesnį atlyginimą ir t.p.)ir 
tin a t Imsime darbą iš anglų- 

tie patys šiandien mums meta 
rtsai kitus kaltinimas.Prie
šas mus puola mums jau pažįs
tamais ginklais ir nors tas 
aūsų nebe jaudina, bet pro tai 
praeiti tylomis negalima.

Gyvename laisvame krašte, 
:ur kiekvienam leidžiama gal
ioti ir sakyti tai kas jam pa
tinka.Ta laisve naudotis yra 
Leidžiama ir mums ir ja,rei
dini liečiant mus,o kartu ir 
Jūsų kovą dėl tėvynės išlais- 
rinimo,nepasinaudoti, būtų ne
pateisinamas nusikaltimas.

Mūsų pareiga į mums meta
lus kaltinimus duoti atsaky
čius tiems patiems laikraščiams, 
sūriuose apgalvotai,nesikarš- 
Siuojant atremti primetamus 
ai tinimus.Tuo turėsime dvejo- 
:ą naudą; ne tik sudarysime 
rega anglai skaitytojui susi
daryti apie mus bešališką vai
dą, ir kartu parodysime jiems, 
ad mes esame politiniai trem- 
iniaijO ne laimės ieškotojai, 
ad mūsų buvimas čia tėra Tal
inas, kad mes nesiruošiame jie- 
a" atimt i” uždarbius ar darbą, 
ad mes dirbame tą darbą, kurį 
uodą ir nurodo Darbo Ministe
rs.

Tokia tat yra viena medalio 
usė.Iš antros pusės, ranką prie 
Irdies padėję pasakykime,-ar 
es nesudarome progų tokiems 
traipsniams,ar mūsų tarpe to
lų reiškinių nepasitaiko,ypač 
esaikio girtuokliavimo ir peš- 
ynių. Pa sakyti ne, negalime.To
lų reiškinių pasitaiko ir.rei- 
ia pripažinti,gana daug, ypač 
aunuomenės tarpe.Jau ne vieną 
artą yra pasitaiką, kad už pa-

Mrs. Katol|s. a Lithuanian at the Displaced Persons’ Hoste] at 
Elnxbridse Court wears her national costume at the exhibition 
of article from the 15 hostels li> Gloucestershire now on view JM 
EUmbridge Court. She Is displaying a collection of VkranMM, 

blouses.

Iš anglų spaudos atsiliepi
mų apie Elmbridge parodą.

našius įvykius vyrai i šmetami 
iš vienos stovyklos į kitą,iš 
kurios irgi greit iškraustomi. 
Kokį garsą tokie vyrai apie 
mus paskleidžia •— aiškinti ne
reikia.Tai yra niekuo nepatei
sinami nusikaltimai.Tuo laiku, 
kai didžioji tautos dalis kru
vinoje kovoje, įtempus paskuti
nes jėgas,kovoja su nepalygi
namai stipresniu priešu,kai 
tremtyje esantieji vadovaujan
tieji veiksniai visomis gali
momis priemonėmis beldžiasi 
į pasaulio sąžiną dėl mūsų tau
tai ir tėvynei padarytų ir da
romų skriaudų, tokie vyrai sa
vo veiksmais kiša pagalius į 
tėvynės išlaisvinimo kovos ra
tus.

Čia turėtų susirūpinti DBL 
Sąjungos skyrių valdybos ir 
pravesti ciklą paskaitų-pasi- 
kalėjimų ta tena.

Kol iš savo tarpo nepašalin
sime visus kabliukus,kurių mū
sų priešai tik ir ieško,tol 
mes nuo tokių straipsnių neiš
sivaduosime ir nepajėgsime tin
kamai apsiginti.

V.Steponavičius.
(Red.pastaba) Priešiškos ak

cijos grandyje ir Londono spau
da “Daily Mirror" net per du Nr. 
išspausdino puolančias DP st
raipsnius. Sąjungas Centro Val
dyba jau reagavo į tai,pasiųs
dama tįnkamą paaiškinimą-a t sa
kymą. Šiomis dienomis pasiro
dė ir ginančių DP straipsnių, 
pav."Enpire News” Nr.3358 iš 
25/VII.
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UPELIO PAŠA 
Sustoki bėgęs vandenėli, 
Nustoki žarstęs kiautelius, 
Aš tik paklausiu tavęs žodį — 
Kelis mažyčius žodelius.

Klausyki tu, iš kur keliauji 
Ir ko skubi toks neramus? 
Turi gal pamotę negerą, 
Gal sesę laukiančią namuos?

Neši tu jai gintaro saują, 
Žuvytę aukso gal neši?
Ir pasaką, kaip narsūs broliai 
Išskrido juodvarniais visi. ..

Jieškoti brolių sesė ėjo 
Jiems ryšulėliu nešina, 
Ir klausė upių, klausė vėjų 
O tie atsakė — nežiną. ..

Sustoki bėgęs vandenėli, 
Sustoki žarstęs kiautelius 
Ir pasakyk nors vieną žodį, 
Kelis mažyčius žodelius...

Pr.Alšėnas.

"Demokratinimo keliu

Ach,nereikia būti nė susi-

K A ATGAILOS ŽYGIS

Kasmet ši vieta garsėja.Šių 
metų liepos 16 d. įvyko isto
rinė diena-Paaukojimas Angli
jos ir Vglijos Nekalčiausiai 
Marijos Širdžiai,sujungtas su 
atgailos žygiu. Liepos 2-14 d.d. 
iš įvairių Anglijos.net ir Va
li jos, vietų prasidėjo atgailos 
žygis.Apie 300 jaunų vyrų ant 
savo pečių nešė 14 sunkių ą- 

14 Kristaus kryžiaus kelio sto
čių.Kiekvi ena grupė padarė per 
14 dienų 14 sustojimų įvairiuo
se vietose. Prie jų prisijung
davo žmonių būriai pakelyje. 
Savo kelionės nuovargį stipri
no ražančiaus malda,prašydami 
pasauliui tikrosios taikos.

Šventės išvakarėse visi at
gailos kryžiai jau buvo ’alsing- 
ham.P^iškilmin&ų liepos 16 d. 
pamaluų,kurios vyįfo prie Slip
per Chapel koplytėlės,dalyvau
jant vyskupams, apie 300 kuni
gų ir 10.000 maldininkų,išsi
rikiavo aidžiulė eisena. įspū
dingiausia eisenos dalis -14 
kryzių.nešamų pamainomis ant 
pečių vyrų, pagelbstint kitiems 
nešti išilginę kryžiaus dalį. 
Daugiau kaip 300 jaunų vyrų, 
tarp jų ir keliolika kunigų, 
ėjo visi basi,jau po ilgos ke
lionės sužalotomis kojomis,kal
bėdami rąžančių. Iš pagarbos 
žmonės klaupė pranešant kryžius 
ir šluostėse byrančias ašaras. 
Kryžiaus nešėjų pavyzdžiu pa
sekė nemažas šilaičius maldinin
kų, eidami uaskui basi. Didžiu
lė procesija perėjo 3 kilome
trų kelių,vadovaujant J.Bn. 
Kardinolui Griffin.Užbaigia
mos pamaldos įvyko prie senų 
vienolynų griuvėsių ’.‘.’alsing- 
ham gražioje aikštėje,apsupto
je medžių.Šioje jaukioje vie
toje J.Em.kard.Griffin pasakė 
pamokslą,prisimindamas Liurdo . 
ir Portugal!jos Eatimos Die
vo Lotinos įsoėjiraus apie at
gailą, kreipė Jįf į klausytojus; 
"Arba atgaila ir malda,arba 
katastrofa".Ko savo kalbos,at- 
kartojant tuos našius žod žius 
žmonių minia,paaukojo Angliją 
įr Veliją Nekalčiausiai Marijos 
Širdžiai (šv.Tėvas 1942m. visą 
pasaulį pavedė Nekalč .Marijos 
Širdžiai).Pamaldos baigtos 18- 
kilmingu ra laiminimu su Sv.Sa
kramentu žmonių ir ypatingai 
ligoniu. I '
atvykus prancūz 
rys su savo kry 
statula. I“ ’ 
iš Londono lietuvių motinų 
grupė,kurių keleivinį autobusą 
puošė gražus parašas; Lithua
nian Catholic Mothers".(Lietu
vės Katalikės Motinos.) Daly
vaujantiems katalikams ir ne
ką talikaius šios iškilmės pada
rė neišaildomo ispūdžio.Nevel
tui šių eilučių rašytojui du 
nekatalikai vyrai,grįžtant at
gal, kalbėjo; "jei pasaulis 
būtų krikščioniškesnio,būtų 
ramybė ."Aliaujaučių maldi
ninkų nuotaiką kėlė išlipdy
ti ant visų jų autobusų šū
kiai! "L'er '.alsingham Mariją, 
maldą ir atgailą į taiką."

Dalyvis.

Rytinėje Anglijos dalyje, 
Norfolk’o apylinkėje,yra ne
didelis Waldingham miestelis, 
vad. Little Walsingham,kuriame 
praeityje buvo keli žymūs vie
nuolynai ir Marijos šventovė , 
vad.Nazareto Namelis,primenąs 
pirmąjį šio vardo Namelį,kuria
me įsikūnijo Dievo žodis, ^ri- 
jų kilometrų atstume nuo ’Jai- 
singham miestelio nedidelė šianfžuolinių kryžių,primindami 
dieninė atnaujinta koplytėlė, 
vad.Slipper Chapel,kurioje ran
dasi taip pat nedidelė Švč.P. 
Marijos su Kūdikėliu Jėzum ant 
rankų statulėlė, primenanti 
senoviną garbingą Marijos šven
tovę.Anįli jos karaliaus Henri
ko VIII religinės reformacijos 
sąjūdis leido girsti griuvė» 
siais šioms garbingoms vietoms, 
kurių pradžia sielzia 1061 metus 
1934 metais Slipper Chapel - 
koplytėlė atnaujinta, prista
čius gretimas didesnes patal
pas, ir iš naujo pašventinta. 
Nuo to laiko vėl prasidėjo nuo
latinės maldininkų kelionės. 
Koplytėlė ir nemaža aikštė pa
maldoms laikyti priklauso ka
talikams, bet kitos vietos ’Val- 
singham dar tebėra nekatalikų 
rankose.

▼o aukas kremątorijumuose,kad
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to metų amžiaus,noriny prisi
minti tai,kaip pirmiau vadino
si Sovietų Sąjungos valdymosi 
forma ir kaip ji vadinasi šian- 
dien.Mes.ir jaunesniosios kar
tos atstovai,prisimename tuos
laikus, kuomet bolševikinis rė J h’austo 
žimas save vadino proletaria
to diktatūra.Na,o dabar.-Gi di 
džiausią demokratija iš visų 
buvusių ar esančių pasaulyje. 
Mat,pagal madą...Dabar Krem
liaus "apaštalai" netgi teigia 
jog"rytų demokratija" esanti 
geresnė už vakarų.Pastaroji, 
esą, išsigimusi,supuvusi...

Tad žvilgterėkime kas vyk
sta šiuo metu tuose kraštuose, 
kuriuos Kremlius "išlaisvina" 
iš "fašistinio rėžimo" ir ku
riuose įvedama "rytų demokra
tija".

VOKIETIJOS SOVIETŲ ZONOJE. 
Amerikiečių leidžiamas vokie
čių kalba leidžiamas laikraš
tis "Die neue Zeitung” Berly
no laida praneša,jog patikin
tomis žiniomis,nuo 1945 m.li
gi šio meto, sovietai iš savo 
okupuotos zonos Vokietijoje 
išgabeno į Sovietų Sąjungą ar 
į kitas satelitįnes valstybes 
200.000 žmonių.Žmonių deporta
cija ir toliau tebevykstanti.

Išvestieji grupuojami į tri: 
dideles kategorijas!1)specia
listai su šeimomis(tai darbo 
jėga sovietų karo mašinėi),2) 
naujieji koncentracijos kali
niai (pa smerkti sunaikinimui) 
ir 3) uranijaus kasykloms dar
bininkai.

Sovietų zonoj koncentraci
jos stovyklos šiuo metu esan
čios tuščios ir jos paverstos 
"pereinamomis stovyklomis".Juk 
kam gi sovietams naikinti sa-

darys ir vis vien išmirs...). 
Iš tų stovyklų dideli kalinių 
transported paskutiniais mėne
siais išgabenti į rytus.Kali
niai vežami naktimis,gyvulin- 
niuose vagonuose,po 70-^0 as-

IR AUSTRIJOJ.Austrijos vi- 
_ daus reikalų ministerijos vdst 

sekretorius Ferdinand Graf lie
pos 5 d.pareiškė,kad per 3 pas
kutiniuosius metus iš Austri
jos sovietai išvežė į Sibirą> 
areštavo arba jie kitais būd- 
dais "dingo"(kaip paprastai 
sovietuose) net 500 asmenų...

Tai vis demokratinimo prie- 
monėg...

ČEKOSLOVAKIJOJ. Nuo Čeko
slovakijoj "tikros rytų demo
kratijos" įvedimo ligi šiand
ien, kaip ir pats to krašto ma- 
rionetinėsvyriausybės vidaus 
reikalų ministeris oficialiai 
paskelbė, į užsienį pabėgo 3000 
čekų.Žinoma,jų būtų pabėgą ir 
daugiau, jei siena nebūtų sau
goma sovietiniu pavyzdžiu.

Kaip matome, bėga nuo"rytų 
saulės" karščio...

dar šiomis dienomis iš ver
dančio šiuo metu Čekoslovaki
joj pragaro paspruko žymi če
kų artistė Lyda Baarova.kuri, 
su savo vyru Kopeckiu,laimin
gai pasiekė Vieną.

0 LENKIJA-jau tiek pažengu
si "demokratėjimo” srity, jog, 
Vokietijos sovietų zonos pav
yzdžiu, nuo spalio mėn. pradžios 
ten jau būsią "sulydyti"socia- 
listai su komunistais į vieną 
"lydinį" ir bus įsteigta vie
na partija-"Einheitspartei"... 
Žinome,kad tokia partija so
vietų zonoj-Vokietijoj yra pa
dėties viešpats...

s

4 šias iškilnes buvo
“ , studentų bu

itini ir I.ari jos 
Iškilmėse dalyvavo ir

3
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♦ BUDAPEŠTAS.-Vegrijoje vyks- 
ta ‘Skiniukų ir žemės ūkio dar
buotojų masiniai suėmimai.Ko
munistinė vyriausybė paskelbė 
žemės ūkio kolektivlzaci jos ir 
"buožių" likvidavimo politiką.
# SINGAPŪRAS. - Malajos plau

ta ei jose kaučuko prouukcija 
sumažėjo 25 nuošimčiais, dėl 
neramumų ir komunistų teroro 
plantacijose.
> BERLYNAS.- "Sunday Graphic" 

praneša iš Berlyno apie dide- • 
liūs Sovietų toriuomenės ma
nevrus, vykstančius rytų Vo
kietijoje nuo Baltijos jūros 
iki Tueringi jos Manevruose 
dalyvauja keturios šarvuočių 
armijos, viso 35 divizijos su 
330 tūkst. vyrų.Tarp sunkių 
tankų yra 62 tonų "Josef Sta
lin" III tankai.Tie milžiniš
ki tankai yra naudojam! šarvuo
čių pulkuose su mechanizuotais 
arba motorizuotais pėstininkais 
ir su moderniškiausių apginkla
vimu. Armijos daro pratimus 
daugiau atskirtos viena nuo ki
tos, nes pagal naują Sovietų 
strategiją įsivaizduojama ga
lima izoliacija dėl atominių 
bombų ir partizanų veiklos 
susisiekimo linijose.Nors ap
ginklavimas yra geresnis,bet 
karių moralė yra žemesnė. 
Pratimai daromi "įsivaizduo
jant puolimą iš Vakarų ir 
planingą” Sovietų kontrpuo- 
limą.
• NEW-YORKAS.-29 latvių vyrų 
moterų ir vaikų grupė atvyko 
į Provincetown, JAV—bės, 20 me
trų ilgio laivų.Laivas prieš 
43 dienas apleido Doverio uos
tą, į kur jis buvo atplaukąs
iš Švedijos.Kaip "Daily Tele
graph pažymi,pabėgėliai gyve
no keturius metus Švedijoje, 
poto, kai komunistai užėmė Lat
viją.

MASKVA.-Minint Sovietų avi- 
aci Jos Swentą, spauda ir agita
toriai garsino,kad Sovietų oro 
pa jėgos, yra galingiausios pa
sauly je.Rusų oficiozas Berlyne 
"Taėglische Rundschau" sako,kad 
Rusijoje yra konstraktuojami 
naujo,slapto^tipo lėktuvai.laik 
raštis rašo, kad rusiškų super- 
tvirtovių eskaadronas būsiąs 
atsiųstas Vokietijon,atsakant 
į Amerikos bombonešių vizitą 
Britani jo je .Gen.ma j .Suchanovs- 
kitkalbėdamas per radią,pasa
kė Jtead tol jggziLstųpJa imper
ializmas '"vis ūme t buvo mūsų 
tėvynės užpuolimo pavojus." 
Sovietų vyęiausyba nenuilsta
mai plečia karo aviacijos pa- 
jėgas,-jis pažymėjoįTurėjus 
įvykti aviacijos paradas Mas
kvoje, dėl blogo oro atidėtas.
• ROMA,-100 mylių į šia urą 

nuo Italijos sostinės Monte 
Aaiata miškuose buvo pasis
lėpt apie 3000 ginkluotų vy
rų ir moterų,po generalinio 
streiko dėl Togliatti atenta
to.Keli batalionai kareivių 
ir policijos apsupo miškus.
© PARYŽIUS. -Prancūzi Jos socia
li s tams pareikalavos sumažin
ti karo biudžetą 14 mil. sva
rų, ir komunistams parėmus pa
siūlymą Parlamente,P.Schumano 
vadovaujamai vyriausybei buvo 
pareikštas nepasitikėjimas. 
Ministerių kabinetui atsista
tydinus fResp.Prezidentąs pa
vedė naują vyriausybę sudary
ti radikal-socialistui P .An L 
dre Marie,50 metų amžiaus tei
sininkui.Už naujojo ministerio 
pirmininko P.Marie paskyrimą 
Parlamente pasisakė 352 atsto
vai, prieš - 190 (komunistai). 
Nuo balsavimo susilaikė daugu
ma de Gaullistų.į naująjį min. 

j kabinetą įeina P.Paul Meynaud- 
> finansų ministerių, buv.min. pirm.
Schuman -užs. reikalų ministerių 
Vidaus reikalų ministerių lie
ka P.Julea Moch, daug kovojąs 
su komunistų ardomąja veikla 
krašte. Kaip pareiškė P.A.Ma
rie .Prancūzijos užsienio poli
tikoje nebus pakeitimų.Ji bū
sianti "tvirta bet neprovokuo
jant i."

' • VAŠINGTONAS.-JAV-bių vyriau
sybė sutiko grąžinti Jugoslavi
jai 12 mil.svarųjvertės aukso, 
kuris buvo "užšaldytas" laike 
karo Amerikoje. T^- pat laiku 
Jugoslavija įsipareigojo atsi
skaityti už nacionalizuotą ame- ’ 
rikiečių turtą.
< FRANKFURTASj-į Amerikiečių 
zoną Vokietijoje pabėgo kelizona Vokieti joje paoego nen 
Čekoslovakijos karininkai,jų 
tarpe būvąs Prez.Benešo kari
nis patarėjas gen.Antonin Bo— 
htnnil Hasal.
• VAŠINGTONAS.-Prez.Trmnanas 

sušaukė aukštus karo ir užs. 
politikos pareigūnus pasitari-

mui Baituose Rūmuose.Pasitarime 
dalyvavo grįžąs iš kelionės 
Armijos pasekretorius P.Draper 
kuris lankė "geležinės uždangos 
pasienius. Beto pasitarime da
lyvavo Gynybos sekretorius P. 
James Forrestal,Armijos sekre
torius P.Kenneth Royall ir ki
ti aukšti karininkai.Prez.Tru- 
manas priėmė ir turėjo paslkal 
bėjimą su Amerikos gubernato
rium Vokietijai gen. Clay.

NEW-YORKAS.-Federalinio Biū- 
ro valdininkai suėmė 6 didž
iuosius lyderius kemunistų par
ti jos susirinkime NEW-Y0RKE. 
Septintas komunistų lyderis 
suimtas Detroite .Visi jie yra 
kaltinami už slaptą mokymą 
jėga nuversti JAV-bių vyriau— 
sybą,ir buvo paleisti už 5000 
dolerių laidą kiekvienam.
• VAŠINGTONAS. -Of italiai pas 
reiškiama,kad sekantį mėnesį 
JAV-bių ginkluotos oro pajėgos 
Europoje bus daugiau nei dvi
gubai didesnės už tas,kurios 
buvo prieš 4 savaites. 75 Ame
rikos naujausių naikintuvų,— 
"Meteorai" (Scooting Stars) 
bus iškrauta Škotijoje š.m. 
rugpiūčio 4 dieną iš lėktuv
nešio. Vėliau naikintuvai skris 
į Vokieti ją.Šešiolika tokių 
"Meteorų" jau perskrido Atlan
tą ir nuskrido į Vokietiją. 
Jie turi "jet" variklius.be 
propelerių, ir yra greičiau
si naikintuvai pasaulyje.
® LONDONAS.- į Londoną atvy
ko 8 Amerikos gen'.štaMo kari
ninkai "vadovaujami gen. maj. 
įemniter, dalyvauti Vakarų 
Sąjungos karinio komiwteto 
darbuose. Netrukus atvyks taip 
pat Kanados ka rininkai.
© ROMA^—Gascino j e, ne toli Pi- 
zos, įvyko amunicijos sandelių 
sprogimą s.Kaii namai sugriuvo 
ir yra aukų.

LONDONAS.- Nuoliepos 25 die
nos D.Britanijoje panaikinimas 
duonos ir miltų normavimas.
• BELGRADAS . -A ti darydama s Ju
goslavijos koministų partijos 
V Kongresą marš. Tito pasakė
8 valandų kalbą. Rūmai,kur vy
ko kongresas, buvo kariuomenės 
saugojami ir netoliese paruoš
tos priešlėtuvinės patrankos. 
Tito atmetė visus Kominformo 
kaltinimus prieš jį ir pasisa
kydamas už draugiškumą su Ru
sijos komunistų partija,nepa
rodė norįs nusileisti ginčija
mais su Kominformu klausimais.
® LONDONASt- Atsakydamas P.Edi- 
nui.užs. reik.min. Bevinas dėl 
Berlyno pasakė! " Mūsų politi
ka lieka ta pati.Kaip pasakė 
vakar P.Marshall.mes negalime 
būti jėga priversti .Kai tik 
techniškos kliūtys, kurios t n ug
do susisiekimą su Berlynu,bus 
pašalintojujies Jaūsime pa sir uo
gą apfarti su Sovietų vyriau
sybe* Berlyno ir kitus klausi
mus." P.Churchill’is sakydamas 
"Mes,aišku, remsime vyriausy
bės užsienio politiką",paklau
sė, ar galėtų būti padarytas 
pareiškimas apie padėtį kari
niu požiūri u, nes yra svarbu, 
kad tas neprasilenktų su diplo
matinės procedūros Linija.(Čia 
komunistas Pirątin sušuko! "Ka
ro kurstytojas!" )Min.pirm. 
Attlee atsakė,kad jis būtų pa- 
siruoSas pasitarti su P.Chur-

■ ehlllAfl ar toks pareiškimas 
būtų-Naudingas sekančią savai- 
tą.Atsėkydamas kitam Parlamen
to atstovui apie derybų gali
mybes su Rusija, min.Bevinas 
pasakė! " Juk negalima savigar
bos turinčiai vyriausybei sė s- 
tis ir tartis tais klausimais, 
kada jos kariuomenei yra atkirs* 
tas normalus susisiekimas ir 
2 1/2 mil. žmonių naudojami 
spaudimui ant jos."

BOKSAS

Sudarymui Olimpinės bokso 
komandos, gegužės mėn.pabaigo
je buvo pravestos D.Britanijos 
bokso turnyrąs.Sunkaus svorio 
finale susitiko K.Gardner*is 
ir Anglijos lietuvis

Joną s Mork us.
J.Morkus šias rungtynes pra
laimėjo tik nežymiu taškų ski
rtumu ir todėl,kaip pirfcas at- 
sąrginis sunkiame svoryje ats
tovaus D.Britaniją pasaulinė
je sporto Olimpiadoje.

Turėdami galvoj rimtą J.Mor- 
kaus darbą ir gerus boksinin
ko davinius,kuriuos jis neabe
jotinai turi,galime būti tik
ri, jog vieną dieną apie jį dar 
daugiau išgirsime.

J.Morkus gimęs ir augąs An
glį joje, kalba neblogai lietu
viškai ir kas maloniausia pa
žymėti, jog jis visur ir visa
da save vadina lietuviu.

A.L.

KREPŠINIS

SKAUTAMS

Vokietijoje esančių lietuvių • 
krepšinio rinktinės gastrolės 
Prancūzijoje pasibaigė visišku 
pasisekimu.

Iš sužaistų šešiolikos run
gtynių tik vienas tepralaimėjo., 
Bendras taškų skaičius 9911337 i 
mūsų rinktinės naudai.

Tos gastrolės išsklaidė vi
sas abejones dėl Lietuvos krep
šinio lygio ir įrodė jog Lietu
va dar ir šiandien tebėra fak
tines Europos meisteris krepši- 
nyje.nes tas titulas pernai 
buvo iš jos paglemžtas Lietu
vai turnyre nedalyvaujant.

B.T.

Tik ką gautas L.S.S.Tarybos 
Pirmi jos pirmininko vyr.skautn.' 
Palšisusko raštas,išryškina, 
kad norėdami paremti lietuvių 
skautą iš Vokietijos atvykstan
tį į Škotijos Jamboree, turėsi
me surinkti dešimtį svarų.

Stovykla jau Vyksta nuo lie
pos 22 iki rugp.4d. Taigi,jei 
kas siunčia, šiandien jau lai
kas išsiųsti.

Jau gautos šios aukosi 
Karaliaus Minda ugo draugovė 
Halifax’e.......... ..  8 šiling.
Anoniminė auka su kukliu raš
teliui "skautų reikalams"3 ši
lingai ir 6 penai.

Graži dyylikos tautiečių 
parama gauta iš Blandford, Dor
set,persiųsta p.Petro Miklovo, 
11 šilingų ir 5 penai.geltonas lėktuvas nėrė į JTO 

rūmus ir metė mažą bombą.Bom
ba krito į au|o parką 150 me
trų nuo rūmų.Žalos nepadaryta, 
bet JTO įstaigos tarnautojai 
buvo išgąsdinti. Pastaruoju 
laiku Valstybės Departamentas 
pareiškė,kad Sovietai prisiun
tė didelį kiekį komunistų agen 

^tų po JTO tarnautojų skraiste.
® LONDONAS.-Kolonijų ministe- 
ris Creech Jones pareiškė kad 
Melajos komunistų partija ruo
šė sąmokslą įsteigti komunis
tinę valstybe Mala jose.Todėl • 
vietos vyriausybč turėjusi už
drausti partiją ir jos 3 šalu
tines organizacijas. Kovai su 
Bukilėliais yra pasiūsta oro

• keliu ginklų.
• ANKARA.- į IStambulą atplau
kė vienuolika pagelbinių karo 
laivų,kuriuos Amerika dovanojo 
Turkijai.
• LONDONAS.- į pasitarimus 

Berlyno klausimu į Londoną 
atvyko JAV-bių Valstybės De
partamento aukštas valdininkas 
P.Charles Bohlen,kuris dalyvavo 
visose konferencijose, su Ru
si ja.Pagal M.Marshallio instruk
ciją į Londoną atvyko taip pat 1

Produced for the Lithuanian Association in Great Britain by Wardland Lt

Dar kartą primenu! rugp.
7 d. šaukiu York’o provinci
jos skautų-čių sąskrydį Hali
fax’s. Atvykstantieji tuojau 
apie tai praneša. Jei bus tin
kamas oras,iškylausime gražio
je vietoje. Vakare laužas.Bū
tini šilti drabužiai,nes nak
vynė palapinėse.

Sktn.R.Spalis.
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OLIMPIADAI PRASIDĖ JUS

Mūsų specialaus korespondento Masaičio reportažas

Beveik prieš mėnesį laiko, 
kone viso pasaulio sportuojan
čio jaunimo pažibos pradėjo 
plaukti į Angliją, kad išbandy
ti savo jėgas keturioliktoje 
pasaulinėje sporto Olimpiado
je.

Jau šio mėn.17 d.Olimpijo
je (Graikijoje) didelio ląšio 
pagalba, saulės spinduliais už
degamas olimpinis žibintas,ku
ris estafetiniu būdu buvo ne
šamas per visą Vakarų Europą 
į Empire s ta Sijoną Londone.

Ketvirtadienį (29.VII)po 
pietų įvyko iškilmingas pačios 
Olimpiados atidarymas.

■Jau porą valandų prieš tai, 
didžiules minios žmonių užtvin
dė Empire stadijoną. Prieš pat 
4 vai.įvyko visų tautų parad
as ir lygiai keturiomis,Angli
jos Karalius Jurgis VI paskel
bė Olimpiadą esant pradėta.

Tuoj po to,sugriaudžia 21 
šūvio patrankų salvė ir tūks
tančiai balandžių paleidžiami 
į orą. Vos nutilus paskutinie- 
ms patrankų šūviams,į stadijo
ną įbėga gražios sudėties at
letas su Olimpiniu žibintu ir 
padarąs ratą bėgimo taku, užde
ga Olimpinę ugnį. Tuo pat me- 
tu.masinis mišrus choras gie
da R.Kipling’o "Non Nobis Do
mine"- Olimpinį himną,po ka
rio visi aktyvūs Olimpiados 
dalyviai priima olimpinę prie

saiką. Po priesaikos giedamas 
anglų tautinis himnas ir su 
visų tautų išžygiavimu iš aik
štės, baigiamas tikrai spalvin
gas atidaromosios ceremonijos.

Penktadienį (30.VII) prasi
deda pačios varžybos.

Dabar šiek tiek iš Olimpia
dos istorijos.

Olimpiados tėvyfeė yra Grai
kija.Kada tie žaidimai prasi
dėjo, tiksliai nežinoma,bet pra
dedant 776 m.prieš Kristaus 
gim. Olimpia do s buvo rengiamos 
reguliariai, kas keturi metai.

Vokiečių archeologai sura
do ir atkasė tuometinį stadi
joną Olimpijoje,kuris galėjo 
sutalpinti 40.000 žiūrovų.Bė
gimo takas turėjo pasagos for
mą.Nuo 394 m.po Kristaus gim. 
Olimpiadų ruošimas nutrūksta 

, ir tik 1896 m.prancūzo Pierre 
i de Coubertin pastangomis,viso 
1 pasaulio sportuojantis jauni

mas vėl sušaukiamas į Atėnus.
Tai buvo pirmoji modernaus 

sporto Olimpiada ir nuo to lai 
ko nutariama jas rengti kas 
keturi metai.

Nemaža dalis tų Olimpiadų 
dėl neramių laikų neįvyko,bet 
vis dėlto pasauliui ta idėja 
pa-hi iro ir susidomėjimas Olim
piadomis netik kad nemažėja, 
bet vis didė ja.

1908 m.Londone-dalyvaujant 
22 tautoms,vyko olimpiniai 
žaidimai.

1912 m.Stockholme-varžybų 
programa žvmiai praplečiama.

"MŪSŲ KELIO" 
leidykla Vokietijoje išleidž
ia naują laidą He lito anglų 
kalbos vadovėlio.Todėl visi 
Anglijoje gyveną lietuviai,no
rį įsigyti šį vadovėlį,prašo
mi pranešti savo adresus.Pla
tintojai prašomi sudaryti var
dinius užsisakančių sąrašus 
dvejuose egzemplioriuose.Vi
sus užsakymus siųsti "Mūsų Ke
lio" atstovybėn adresui 

J.Palšis,
Union Mills Hostel,Valley Rd. 
Pudsey-Leeds. Vadovėlis An
glijoje kainuos apie 6 šil., 
tačiau* jo galutinė kaiųa 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- 
a 5 šil. TTMūsų Kelio" Atsto

vybė Anglijoje. į

1920 m.Antverpene - pašau* 
lį nustebina ilgų distancijų 
bėgikas suomis Paave Nurmi.

1924 m.Paryžiuje - dalyrai 
ja jau 41 tauta.

1928 m.Amsterdame - Oliuęj 
adoje pirmą kartą dalyvauja 
ir moterys.

1932 m.Los Angeles - Oils 
piados dalyviams apgyvendinti 
pastatomas specialus "olimpi. 
nis kaimas".

1936 m.Berlyne - pirmą kaj 
tą atnešama Olimpinė ugnia ii 
Olimpijos ir į programą įtrai 
kiamas krepšinis.

1948 m.Londone - dalyvauji 
62 tautos su 6.000 sportini!

Lietuva iki šiol dar joki 
je Olimpiadoje nedalyvavo,te: 
pat ir šioje ji nebus atstos 
jama.nei šiapus,nei anapus "j 
ležinės uždangos" gyvenančiu 
lietuvių.

Baigdamas šią įžangą, norė 
čia u priminti, jog daugumai i 
mūsų tai yra pirmoji ir reta 
proga pamatyti tą įžymų spon 
to įvykį, todėl kiekvienam bti 
tų pravartu pasižiūrėti vie
nas kitas varžybas.PagTindiit 
ės kovos, - lengv.atletika.ph 
kimas,futbolas,boksas ir kit 
vyks Onpire Stadium, populiai 
iai vadinamame Wembley Sta
dium, kuris randasi visai prii 
pat Wembley Park požeminio i 
t ra ūkinio stoties. Krepšinis 
ir Imtynės bus pravestos Ha-, 
rringay Arena,netoliese nuo į 
Manor House požeminio trauki 
nio stoties.

Buvo pasklidą gandai, jog j 
visi bilietai į šią Olimpiadj 
jau senai išparduoti.Pasirto 
kad tai netiesa .Trys savaip 
atgal jų dar buvo galima gau
ti visai laisvai 
žybas.Turint tai 
do,jog ir pačios 
metu yra vilties 
į krepšinį, kurio

galvoj, atroJ 
Olimpiados j 
jų gauti,ypi 
anglai nelaį 

bai temėgsta.Krepšinio turny 
ras vyks nuo liepos 31 iki 
rugpiūčio 13 d.Bus žaidžiana 
visomis savaitės dienomis.il 
skyrus sekmadienius, tris kar 
tus į dieną, būtent 1 9, 14 ir 
19 vai.

Apie Olimpiados eiga.kar-. 
tas nuo karto, pranešinėssan-1 
glų, radi jas, o specialus Olin 
piados trumpųjų bangų siųstu 
vas informuos pasaulį dvide
šimts keturiomis kalbomis

I e Skomą s Jonas Dirvelis, rašy
ti -M.G.,Connty Mental Hospital 
Radeliffe en Trent, Notts.
Paieškomi GAŲDIEŠIUS Kaziraie^ 
ras ir INDRIUSKA Karčius. abu 
gyveną Telšių apskrt.Atsilie-:; 
pti- Antanui Anužiui, Y.M.C^. 
Hostel, Sudeley Castle,Winch-; 
combe, Glos.

Aukštos klasės vyriškų ir 
moteriškų rūbų 

SIUVYKLA.
Darbas atliekamas pagal pag«< 
daujamą stilių.Siuvyklos ve
dėjas- V.M o z u r a i t i s. 
Mr.Turrill LTD. Middle Pave
ment 4. NOTTINGHAM. (telef ones 
44840 ).

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 
ir Kontinento siuvėjai tj 
turi didelį pasirinkimą į 
geriausios kokybės medž- i 
1,8Steu PASIUVAMI 
pagal pageidaujamą stilių. 
Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių laikotarpyj. 

MAURICE, 
9,BURTON ST. 

NOTTINGHAM (telef.40838)

" KI N T I S " 
Vienintelis lietuviškas laik
raštis tremtyje, išeinąs 3 kar 
tus savaiteje.Prenumeratos st 
kestis 1 men.-3 šil. 3mėn-9 t 
Užsakoma pas F.Neveravičių, 
13,College St.,Leicgster. Tai i 
pat galima gauti

Rusijos Karo.Kinisteris 
____ N.Bulganin*as._____

12,Newland,Lincoln 
(telef.Lincoln 10849)

Ieškau Hatekonį Petrą,Buivy
dą Alfą,Juodį Edv.ir kit.drau
gus. VI. Ka valia us kas ( cirk)N.S. 
Hostel,Stanbr.Rd.Leighton Bu
zzard, Beds.

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

Butas ar kambarys, su ar be 
dų reikalingas Londone nuo rU 
piūčio mėn.Siūlyti c/o Miss 
Herbert (S.P.) 2,Ash Grove, 
Skipton, Yorks .
Du vyrukai po 87m.amžiaus,no
ri susirašinėti su lietuvaitį 
mis.Rašyti- No2331-B.32 ir 
No 2329-B.32. N.C.B.Hostel, 
Botti sham,Cambri dge.

4

variklius.be
dienomis.il

	1948-07-29-BRITANIJOS-LIETUVIS-0001
	1948-07-29-BRITANIJOS-LIETUVIS-0002
	1948-07-29-BRITANIJOS-LIETUVIS-0003
	1948-07-29-BRITANIJOS-LIETUVIS-0004

