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Ką šiandie žada pasauliui Berlynas?
Jau nuo seno yra žinoma,kad 

anglo-saksų tautos nemėgsta 
oratoriškų kalbų,triukšmingų 
oeradu, triumfuojančios maršų 
muzikos ir panašių parengimų, 
ką mes matėme Hitlerio Vokie
tijoje ir kas šiandien dedasi 
Stalino Rusijoje. Dėl to, la
bai dažnai atsitinka,kad svar
būs įvykiai anglo-saksų kraš
tuose praeina ir lieka mažai 
pastebėti.

Štai,pereitą savaitą Parla- 
nento posėdyje,Užsienių reika
lų ministeris Bevinas padarė 
pirmaeilės reikšmės pareiški- 
ną,kuris, tačiau, liko mažai pa
stebėtas, plačiau neiškeltas. 
Atsakydamas į Churchillio pa
klausimą dėl Didž.Britanijos 
karinių pajėgų stiprumo,ponas 
Bevinas pasakė, kad jeigu tarp
tautinė padėtis ateinančių ke
lių dienų laikotarpyje nepage
rės, vyriausybė bus priversta 
sustabdyti karinių pajėgų de
mobilizaciją.Tas reiškia,kad 
karinės pajėgos bus pradėtos 
didinti,nes naujokų šaukimas 
'is toliau,kaip ėjąs.o atitar
avusieji kariai nebus palei- 

užiaiji namo.
Visos perti jos,išskyrus 

komunistus,remia vyriausybės

Pasaulio įvykių sukury VENGRIJOS PREZIDENTAS 
ATSISTATYDINO

ksčiau buvo sustabdyta.
Ta pačia proga minister!s 

Bevinas pranešė,kad Britanij
os, JAV ir Prancūzijos vyriau
sybės susitarė dėl sekančių 
žygių santykiuose su Sovietų 
Rusija. Kadangi uolių siunti
nes gali per ilgai užtrukti, 
tų valstybių ambasadoriai Mas
kvoje atskirai sieks pa simaty
so su Molotovu,kad išaiškinti 
galimybes santykių sunormavi
no. Kadangi Britų ambasadorius 
kuris buvo iššauktas į Londo
ną, susirgo, Bevino privatus

sekretorius Roberts išskrido 
į Maskvą ambasadorių pavaduo
ti.

Ambasadorių pasimatymas tu
rėjo įvykti praėjusios savai
tės pabaigoje,tačiau pasirodė 
kad Molotovas yra išvažiavęs 
atostogų ir niekas nežinojo 
kada jis grįš,gi jo pirmasis 
pavaduotojas Višinskis šiuo 
metu yra Jugoslav!joje,kur jis 
dalyvauja Dunojaus konferenci
joje.

Vakarų valstybių pasiunti
niai praėjusį penktadienį ma
tėsi tik su Zorinu,vienu iš 
Molotovo pavaduotoju. Sekma
dienį gi buvo pranešta,kad Mo
lotovas nutraukęs savo atosto
gas, sugrįžęs į Maskvą,kur jis 
priėmęs atskirai JAV ir Pran
cūzijos ambasadorius ir Bevi
no sekretorių Roberts.

Ta pačia proga,pasiuntiniai 
paprašė pasimatymo su Stalinu, 
kuris pirmadienio vakare suti
ko priimti ir priėmė pasiunti
nius. Tų pasikalbėjimų turinys 
nebuvo tuojau paskelbtas. Grei
tų pasikalbėjimo rezultatų ne
laukiama.

Tačiau,jeigu Stalino atsa
kymas būtų visiškai neigiamas, 
tada žinoma padėtis labai grei 
tai pasidarytų kritiška.

Berlyne tuo tarpu Sovietai 
tebetęsia pradėtą procesą Ber
lyno inkorporavimo į Sovietų 
zoną.

Kadangi oro keliu pristaty
mas maisto badaujančiam Berly
nui išėjo gana efektyvus ir 
jis nuvylė sovietus,reikėjo 
imtis kitų žygių savo tikslams 
pasiekti ir savo prestižui pa
laikyti. Jau anksčiau buvo ra
šyta, kad rusai prižadėjo visą

Berlyną aprūpinti maistu ir 
kviečią vakarų zonų Berlyne 
gyventojus užsiregistruoti ru
sų zonoje maisto produktams 
pirkti. Dabar gi jie pranešė, 
kad jie yra pasiruošą aprūpin
ti ir vakarų Berlyno pramonės 
įmones žaliava,elektros energi
ja ir pan.,jeigu tas įmonės 
parduos savo gaminius rusų zo
noms.

Aiškiai sovietai nori suda
ryti įspūdį,kad tik jie yra 
atsakingi už Berlyną ir kad 
vakarams liktis Berlyne nėra 
ko

Berlyno gyvento j ai, ta č ia u, 
visa tai žiūri labai skepti- 

i sovietų žygius, ir
į visa tai 
skai į tuos .
pilnai supranta politinę tų 
žygių vertą. Dėl to.manomą, 
kad kol vakarai pajėgs aprūpin
ti Berlyno gyventojus maistu 
ir teiks pašalpą bedarbiams, 
kurie negauna darbo dėl pramo
nės įmonių užsidarymo,tol gy
ventojai neskubės pasinaudoti 
sovietiškais suviliojimais. 
Tik labai mažas berlyniečių 
skaičius užsiregistravo Sovie
tų zonoje maisto produktams 
pirkti

Amerikiečių šarvuoti daliniai Vokietijoje

GINČAS DĖL BERLYNO POLICIJOS

Vengrijos Prezidentas Zol- 
tanas Tildy padavė atsistaty
dinimo pareiškimą,ryšyje su 
jo žento,Vengrijos diplomato. 
Ssornoky areštavimu,kaltinant 
jį išdavus valstybines paslap
tis Vakarų valstybėms.

Naujuoju Vengrijos Prezi
dentu, spėjama, bus Szakasits, 
socialdemokratų partijos va
das, kuri susijungė su Vengri
jos komunistų partija.

Esąs emigracijoje būvąs 
Vengrijos Ministeris Pirminin
kas Nagy,narys Vengrijos smul
kiųjų ūkininkų parti jos,parei
škė, kad rusai privertė atsis
tatydinti prezidentą Tildy, nes 
jis nebuvo komunistas. Šie 
rusų žygiai,kaip sako Nagy, yra 
tąsa pradėtos akcijos siauri
nant galią ir likviduojant vi
sus nepalankius asmenis sate
litinėse valstybėse.

Prezidento žentas "apkaltin
tas" išdavimu valstybinių pas
lapčių, o vienas komunistinis 
laikraštis jį apkaltino net 
perdavimu slapto šrifto sve
timai valstybei.

Prezidentas Dr.Tildy,savo 
atsistatydinimo rašte pažymė
jo, kad "visada sutiko su liau
dies demokratija Vengrijoje" 
ir atsistatydina ne dėl poli
tinių priežasčių,bet tik dėl 
to,kad vienas iš jo ššimos 
yra areštuotas ir apkaltintas 
valstybinių paslapčių išdavi
mu.

DUNOJAUS KONFERENCIJA

Stačiokiška laikysena Sovietų delegacijos vadovo Višinskio

Šiomis dienomis Belgrade 
ryksta Dunojaus laivininkystei 
tvarkyti konferencija,kurią, 
remiantis ankstyvesnių susita
rimu, sušaukė Jugoslavija.

Be keturių didžiųjų valstyft 
bių, - JAV, Britanijos, Prancūzi
jos ir Rusijos,joje dalyvauja 
iar šie kraštai; Bulgari ja, Uk
raina ,Rumųni ja,J ugoslavi ja,Ven
gri ja ir Čekoslovakija.

Austrija dalyvauja tik kaip 
stebėto jas, nes Rusija ir jos 
satelitai nesutiko Austrijos 
priimti pilnateisiu nariu.

Rusija atsiuntė į šią kon
ferenciją ypatingai stiprią 
ielegaciją su Višinskiu pry- 
Sakyje. Manoma, kad to prie
žastis yra Jugoslavijos gin
tas su Kominformu.

Konferencijos tikslas- lai
svas plaukiojimas Dunojaus 
ipe. Didž.Britanija ir Pran
cūzija pačioje konferencijos 
pradžioje pranešė,kad jos ne
sutiks atsisakyti nuo teisių 
1 Dunojų, ką jie gavo remiantis 
1921 metų Paryžiaus konferen
cijos paktu.net jei ir konfe
rencijos nutarimai būtų prie
šingi .

Kaip matome iš konferenci
jos sąstato,rusų blokas1ten 
turi didelą daugumą.

Višinskis griežtai reagavo 
( tokį Anglų-prancūzų pareiš
kimą. Anot jo,Sovietų Rusija 
negalinti priimti tokio ulti
matumo ir jį ignoruosianti. 
Hes vakarų valstybių kalba esa
nti tolygi įsakymui,bet ne ben
dradarbiavimui, ir jeigu vaka-

rai tokio nusistatymo laikys
is, tada durys bus atdaros So
vietų Rusijai iš konferencijos 
išeiti.

Sovietų Rusija padarė savo 
pasiūlymą konferencijai.Pagal 
tą rezoliuciją,Dunojum galėtų 
naudotis tik tos valstybės,per 
kurias Dunojus teka.Tokiu bū
du vakarų valstybės- Anglija 
ir Prancūzija būtų išstumtos 
iš teisių į Dunojaus laivinin- 
kystą.

Imant dėmesin konferencijos 
valstybių sąstatą,toji rezo-

Ginčai eina dėl policijos 
kontrolės. Berlyno burmistras 
Frau Schrčder atleido iš parei
gų Berlyno policijos vadą pulk 
Markgraf,kuris yra sovietų sim- 
patikas ir jų mokinys, ir jo 
vieton Berlyno miesto Taryba 
paskyrė Dr.Stumm,kuris iki 
šiol buvo policijos vado pava
duotoju.

Pulk.Markgraf atsakė,kad 
jo atleidimas esąs nekonstitu- 
cinis,jis jį ignoruosiąs ir 
toliau eisiąs savo pareigas. 
Sovietų komendantas gen.Koti- 
kov tuojau atleido Dr Stunsn 
iš jo naujų pareigų ir pasky
rė pulk.Markgraf likti,kaip 
ir anksčiau,policijos vadu.

Britanijos,JAV ir Prancūzi
jos komendantai vistik patvir
tino Berlyno Miesto Tarybos 
nutarimą paskirti Dr.Stumm 
policijos vadu ir pasmerkė So
vietų komendanto elgesį,ku
rio imtis jis neturėjus tei
sės be Berlyno komendantūros 
sutikimo. Kaip žinome,komendan
tūra Berlyne jau nebeveikia

Tuo būdu liko atidarytas 
kelias Berlyno policijos pasi
dalinimui. Dr.Stumm atidarė 
savo įstaigą Berlyno JAV zo
noje ir kvietė Berlyno polici
ninkus iš visų zonų prie jo 
prisidėti.

Pulk.Markgraf ir toliau ei
na policijos vado pareigas So
vietų zonoje ir padare visai 
panašų kvietimą į Berlyno po
licininkus, kartu pareiškė,kad 
jis imsiąs instrukcijas tik 
iš Sovietų,-nepripažinsiąs 
vakarų valstybių teisės kiš
tis į Berlyno policijos rei
kalus.

Miesto Taryba,kuri yra so
vietų zonoje,manoma,kad irgi 
turės persikelti į Vakarų val
stybių zonas. Mat Taryboje 
socialdemokratai turi aiškią 
daugumą ir nesiskaito su ko
munistais.

Taryba taip pat išnešė pro
testą prieš rusų blokadą,ir 
pažymėjo,kad tai esąs nusikal
timas prieš žmoniškumą.

GAMYBOS TARYBA

Daug kritikos ir komentarų 
iš konservatorių,o taipgi ir 
iš darbiečių pusės susilaukė 
bendras anglų-amerikiečių Ga
mybos Tarybos sudarymas.

Toji Taryba susidės iš bri-
tų ir amerikiečių pramoninkų 
ir profesinių sąjungų atstovų 
gi

•Ar channel'ICELAND ICELAND

Kharkov

Liucija gali būti priimta.
Kaip pasielgs Vakarų valsty
bės tuo atvėju,įvairiai spėl
ioja spauda,kaip vienų iš iš
eičių,minima, -pasitraukimas 
iš konferencijos.Taigi ir šia 
nepavyktų rasti bendros kalbos

Demokratų Partija išstatė kandidatu į 
Jungtinių Amerikos Valstybių Prezidentus 
Trumaną ir j, vic-prezidentus senatorių 
Barkley.Rinkimai bus šį rudenį.

Delhi

Tarybos tikslas bus tirti 
duoti patarimus produkci

jos našumui pa kelti.Kitaip sa
kant, amerikiečiai duos patari
mus anglų pramonei.

Sir Staford Cripps,Finansų 
ministeris stengiasi apginti 
tos Tarybos sudarymą. Nesą 
juk nieko blogo pasimokyti ir 
padaryti pagerinimus.Britąi 
neims instrukcijas,bet tik pa
tarimus.

Tarybos oponentai smarkiai 
ją puola. Britų pramonė,ant 
kurios patyrimo visų kraštu 
pramonė yra susikūrusi,dabar 
turinti imti "pamokas" iš sa
vo mokinių. Tai esą per dide
lis nusižeminimas. Britų pra
monė yra žinoma visame pasau
lyje savo kokybės aukštu lyg
iu, ir jai nepravartu perimti 
Amerikos masinės gamybos meto
dus. Britų eksportas yra pa
grįstas prekių kokybe,bet ne 
kiekybe.

Tačiau britų pramoninkai 
ir darbininkai savo pritarimą 
tai Tarybai jau davė ir pasky
rė savo atstovus.

BELGRADAS. Konferencijoje 
dėl laisvos laivininkystės Du
nojumi, dauguma balsų buvo at
mestas Amerikos pasiūlymas,kad 
anglų kalba būtų viena iš ofi
cialių kalbų ruošiamoje konven
cijoje.Britanijai ir Prancūzi
jai pareiškus,kad tos valsty
bės sieks palikimo 1921 metų 
Dunojaus konvencijoje duotos 
joms teisės naudotis vandens 
keliais.net jeigu konferenci
ja nutartų priešingai,-Sovie
tų už.r.min.pavad.A.Višinskis 
apkaltino Vakarų valstybes už 
"ultimatumą" Dunojaus konfe
rencijai. Jis pareiškė,kad jei
gu Britanija,Amerika ir Pran
cūzija spirsis.tai "durys bū
tų atviros joms išeiti”..

BRITAI STIPRINA SAVO JĖGAS BERLYNE IR VAKARŲ
Vakarų spauda pilna strai
psnių nagrinėjančių stra- 
teginą padėtį. Pridedamam 
žemėlapyje pavaizduojamos 
spėjamos puolimo kryptys 
galimame kare.

Jau trečia savaitė,kai bri
tai siunčia naujus kariuomen
ės dalinius į Vokieti ją.Be to, 
iš tikrų šaltinių patirta,kad 
paskutiniu laiku britai žygiai 
sustipriną savo įgulą Berlyne. 
Britų kariuomenė į Berlyną siu

nčiama lėktuvais.
visa tai daroma,ryšium su 

sovietų vykdoma Berlyno bloka
da. Tomis pačiomis žiniomis, 
visa britų kariuomenė,buvusi 
Palestinoje,yra perkeliama į 
Vokietiją.

1

paktu.net
keliais.net
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FAKTAI ir IDĖJOS
jos" sąvokos vartojimo Sovie
tų Rusijoje.Gi"laisvė"turi 
labai duslų atgarsį "visuoti
name kare” ir bent kOKiuose

Taip miršta lietuviai Sovietų Rusijoje
SIBIRO TREMTINIŲ LAIŠKAI

Ar bus naujas karas?

AB NEUTRALTMAS YRA GALIMAS

NAUJAME KARE

Rašo žinomas anglų žurnalistas 
B.H.Liddell Hart(vert.iš P.Post)
II Dalis.

Bendra pažiūra yra toji, kad 
neutralumas jau yra pasenus 
dalykas.Visos eilės mažų val
stybių neutralumas buvo sulau
žytas pereitame kare,bet,rei
kia pripažinti,kad buvo ir 
reikšmingų išimčių,net tarp 
tų kraštų,kurie buvo payojin- 
gai^arti karo sūkurio. Švedi
ja, Šveicarija, Ispanija ir Tur
kija išliko nepaliestos, nors 
kovos vyko aplink juos. 0 vis- 
dėlto kelias per jų teritori
jas būtų buvęs labai nauding
as,ypač naciškai Vokietijai. 
Išanalizavus paaiškėja,kad vi
si tie kraštai,kurie buvo už
imti,buvo kaip tik tie kraštai, 
kurių padėtis buvo pernelyg 
svarbi strategiškai.0 išliku
sieji kraštai,savo neutralum
ui apginti turėjo pakankamas 
jėgas,arba tokias jėgas,kad 
jų užėmimo pliusas neišsimo
kė jo, -reikė jo įdėti į jų už
ėmimą pernelyg daug jėgų.Tai
gi galima padaryti išvadą,kad 
ir ateityje neutralumas gali
mas, jei kraštas gali parodyti 
pakankamai jėgos jį ginti,kad 
} tikinti agresorių,jog perga- 
ės kaina viršis laimėjimus.
Bet mes pamirštame kitą ke

lią, -tarp neutralumo ir lauki
mo progos įsikišti į konflik
tą. JAV parodė šį kelią abejuo
se paskutiniuose karuose.Ir 
iš abiejų jos išėjo stipresnės 
ir turtingesnės,o kovotojai 
iš pirmos dienos karo,nusilpo. 
Sis Amerikos kelias, laukimo 
kelias,buvo labai panašus į 
Anglijos kelią ankstyvesniuo
se šimtmečiuose,kada jos ga
lia ir gerbūvis augo.Tuo metu 
Anglijos politika buvo taip 
tvarkoma,kad būtų visad tau
pomos jėgos.Ir tai jai visa
da užtikrindavo lemiamą įtaką 
į bUsimą taiką.Abejuose pasku
tiniuose susirėmimuose Angli
ja pasirinko kitą kelią.Viso 
to pasekmės šiandie yra labai 
skaudžiai aiškios.Ir daugumas 
tokių galių,kurios anksčiau 
buvo pirmaeilės,dėka tos tak
tikos susmuko į antraeieles 
galias.Pamoka turėtų būti pa
mokanti ir aiški.

AR BŪSIMAS KARAS BUS TARP

mas safo esmėje yra konserva- 
tiškas.įsivyravo visuotinas 
nusivylime s pažanga ir jos ga- 
limumais.Kairieji intelektua
lai ir pranašai,atrodo,esą la
biausia nusivylę ir tame nusl- 
vilime puola į prieglobstį tų 
pažiūrų,kurias jie buvo pasmer
kę kaip reakcijoniariškas.Op
timistiškas utopizmąs,kuris 
atžymėjo šio amžiaus pradžią, 
nuslūgo net ir ten,kur jis dar 
neišnyko.Vis dažniau girdėti 
abejojančių balsų dėl susita
rimų sulauzimo,dėl tradicijų 
atmetimo.apie taip vadinamą 
pažangų auklėjimą.apie vaikų 
teisę daryti savo sprendimus, 
apie lygybės ir emancipacijos 
idealų praktiškumą.Biologija 
ir psichologija įnešė patai
sas į kraštutinesnes pažiūras, 
kurios vyravo šiuose klausi
muose ir mažino viltį,kurias 
puoselėjo kairieji galvotojai.

Pasikeitimai pasirodė pir
miausia Sovietų Rusijoje.Le
ninas buvo aukščiausias kai
riųjų laipsnis,bet jau ir prieš 
jo mirtį jau pasirodė keitimo
si žymių.valiau jos vis ryškė
jo ir prie Stalino jau įvyko 
pasisukimas.Iš kitos pusės, 
pasaulis apsiriko laikydamas 
Mussolinį ir Hitlerį dešinio
sios partijos šalininkais. 
Iš jų privačių pareiškimų ir 
minčių pasidaro aišku,kad no
rs jie ir naudojo savo tiksl
ams konservatorių baimę dėl 
komunizmo,bet jie pasiliko 
kraštutiniai radikalai,vis 
daugiau pasiruošę pašalinti 
tą santvarką,kurią jie,atrodė, 
beginą.

AR "KRIKŠČIONIŠKAS FRONTAS" 
YRA GALIMAS IR PAGEIDAUJAMAS

"DEŠINĖS" ir "KAIRĖS'
Visiškai ne.Tai tik iliuzi

ja, kuri įar ir dabar tebepa
laikoma. Žmoni ja rėmusi kairę, 
per kelias kartas,pasuko į 
dešinę,nors ir label mažai žmo
nių tai pastebėjo.Posūkis pra
sidėjo Sovietų Rusijoje! Bet 
tai nemažina pavojaus,nes du 
teisingi (right-teisingas.de- 
šinys) gali sukurti dvigubą 
blogį,kaip tai istorija dažnai 
parodė. Argi mes jau žengiame 
į pasaulinio konservatizmo lai
kotarpį.Toji mintis gali pasi
rodyti kaip labai stebinanti, 
ypač tuo laiku,kai "socialis
tinės" vyriausybės veikia dau
gumoje kraštų.Bet tačiau, daug 
faktorių rodo tą kryptį.0 iš
kabos turi Labai mažą reikšmę, 
o veiksmai atskleidžia tikrą 
nusistatymą.Dėmesio vertas tas 
dalykas,kad "kairiosios" vyr
iausybės tik pagal vardą,toli 
atsitolino nuo savo skelbtų 
tikslų,paėmusios valdžią.Net 
ir ūkio srityje jų padaryti 
pakeitimai buvo mažesnio mąs
to, nei jų žodžiai,ir buvo ne 
daug kas kito,kaip tęsimas ben
dros mūsų laikų ūkio krypties, 
suvedimas į sistemą, planuojama 
ir reguliuojama iš centro.Ka
pitalistinei sistemai išsivys
čius į didžiules monopolines 
sąjungas,kelias buvo atidary
tas perdavimui aukštesnės kon
trolės valstybei.Šiandien bū
tų labai sunku grįžti prie eko
nominio "laisser faire" dabar
tinėse pasaulio sąlygose,nežiū
rint $o kokia partija yra iaMž- 
ioje.Šiandien mes visi,noromis 
nenoromis esame socialistai ir 
tėra vienintelis klausimas kaip 
išsaugoti pakankamai laisvės 
ir išvengti natūralaus sasipan- 
čiojimo biurokratijoje.Kas yra 
dar reikšmingiau,nei rezulta
tai ekonominėje srityje,yra be 
augąs konservatizmas.kurį kai
riosios vyriausybės parodo pla 
tesniuose ir gilesniuose klau
simuose.Tai yra simptomątiška. 
Ilgiau nei puse amžiaus augo 
pažangumas,© senoji tvarka iro 
Tas procesas buvo lydines nai
kinančių kerų ir suiručių,ku
rios skleidė skurdą ir tirani- 
ją iki tokio laipsnio,kad net 
persvėrė žmonijos laimėjimus. 
Ir šiandien daugumas žmonių, 
daugumoje kraštų trokšta sau
gumo ir pastovumo.Tas troški

Galimas - taip! Pageidauja
mas - ne! Aistringas jėgų su
būrimas naujiems Kryžiaus ka
rams, krikščionybės prieš komu
nizmą, reikštų galimą baisų ka
rą.Ir net jei jis pasibaigtų 
pergale,jis galėtų reikšti ir 
laisvės pabaigą,nebent vėl kil
tų nauji konfliktai.

Aišku,susirėmime su Sovie
tų Rusija-"Krikščionybė prieš 
komunizmą",yra galimiausias 
kovos šūkis,juo labiau,nes su
darytų bendrą platformą tarp 
Amerikos,kuri laikosi kapita
lizmo, ir Europos,kuri daugumo
je prisiėmusi socializmą.Juk 
demokratija prarado daug savo 
galios veikti į jausmus,dėl 
per didelio jos akcentavimo 
ir dėl dabartinio "detnokrati-

pasĮrengimuose.paremtuosę ka- 
j rinės prievolės sistema.Sis 

žodis yra surištas su libera
lizmu, prieš kurį iškilo pla
čiai paplitusi reakcija,tiek 
politinėje,tiek religinėje 
srityje.

Katalikų Bažnyčia niekad 
nebuvo liberali,© ir protes
tantų bažnyčios,jau kuris lai
kas, eina į mažiau lanksčią or
todoksiją. Ir jd krikščiony

bė bus pašatkta į kovą su S. 
Rusi ja,kovos eiga gali išvys
tyti ir užkietinti naujas au
toritarines kryptis Bažnyčio
je ir valstybėje.Konfliktą s 
visada sustiprina kraštutinu
mus.Tokia kova sukeltų didelį 
fanatizmą,o kadangi krikščio
nybė jau ilgą laiką,kaip rodo 
istorija,buvo to pobūdžio - 
kaip persekiojanti galia,todėl 
yra visai galima,kad krikščio
nybė vėl įgaus tą pobUdį, nau
jų Kryžiaus karų pasekoje.Pas
kutiniu laiku reakcijos į teo
logišką dogmatizmą meta šešėlį 
į priekį.Tuo būdu "krikščioniš
kojo pasaulio" pergalė prieš 
komunizmą,gali būti tik tru
puti mažiau pavojinga žmogaus 
proto laisvei,nei"komunizmo" 
pergalė.

Maža viltis gali būti deda
ma į argumentą,kad trūkumas 
stiprių religinių įsitikinimų 
daugumoje žmonių,kurie sudaro 
tuos kraštus,krikščioniškus 
tik iš vardo,sustabdytų tą ten
denciją.Praeityje galime ras
ti daug įrodymų,kaip lengvai 
masės yra įsiūbuojamos,sukėlus 
jų jausmus,ir mūsų lai kais 
matome, daugėlyje kraštų,siau
čiančio fanatizmo atgimimą ir 
koks jis gali būti užkrečiam
as.Sveiko proto ir toleranci
jos stoka yra epidemijos.

Kaip Vakarų Europa yra pa
vojuje būti materialiai su
triuškinta dviejų priešingų 
jėgų- Amerikos ir Rusijos,ly
giai ji gali atsidurti pavoju
je būti dvasiniai sutriuškinta 
tarp komunizmo ir reakcionie- j 
riškos krikščionybės formos. • 
Geriausia viltis galėtų būti 
rasta palaikyme "jėgų pusiau
svyros" tarp katalikybės ir 
protestantizmo.Pri simintina, 
kad relativi tolerancija,ku
rią krikščionybė išvystė, iš
augo iš tokios jėgų pusiausvy
ros ir ji išgelbėjo Vakarų ci
vilizaciją, kai IVII-to š.karai 
ją buvo bebaigtą sunaikinti.

IŠVADA

mas."Jėgų pusiausvyras" idėja 
buvo ne taip suprasta ir pas
merkta, kaip nevykusi.

Netobulumas buvo ne pačia
me dėsnyje,bet iškilo tik tada, 
kai buvo panaikinta pusiaus
vyra, jėgų pusiausvyra veda prie 
vidinės pusiąusvyros

.. atslūgti,nors pa-
šaimys tepalieka tos pačios, nepagydytos ir 

nepakitėjusios.
Sekant politinių įvykių raidą,gaunasi įspūdis,kad šiuo me- 

+ gyjsasme lygiai panašias valandas,kokios buvo prieš 10 me
tų. Tada, panašia i kaip dabar Stalinas,Hitleris įsibėgėjęs sa- 

Juroje,privertė susirinkti Miunchene "didžiuo
sius (camberlainas.Daladie ir Musolinis) ir tos konferenci-

jos rezultate ponui Hitleriui 
buvo "įteikti" raktai nuo vi
durio Europos.

Panašiai ir šiandien.Nors 
ir vakarai ir rytai šiuo me
tu karo nenori,bet "šalto 
karo" pagalba gąsdina vieni 
kitus,ieškodami geresnių for
mulių susėsti prie bendro 
derybų stalo. Rusai moka vai
dinti galingus,© vakarai mo
ka priimti pasityčiojimus 
tyliai ir nužemintai.Ir,kiek 
galima spėti,netolimoje atei
tyje "didieji" susirinks nau
joms deryboms.Kyla klausimas 
ar ir vėl bus pakartotos tos 
klaidos,kurias padarė Jalto
je ir Teherane Rusveltas su 
Ciorčiliu,padovanodami vi
sus Europos rytus despotiš
kai bolševizmo malonei.

Maskvos radijas puldamas 
Jugoslavijos diktatorių Tito 
tarp kitų kaltinimų,ypač iš
kelia tą,kad Jugoslavijoje 
Tito į-vedęs diktatūrą ir 
panaikinąs "Laisvą",kurią 
buvo suteiką rusai,-jų rau
donoji armija.Taigi,anot 
Maskvos,-Jugoslav!joje jau 
nebėra "demokratijos"...

Šok,Juozai ’....
(Daily Herald" kariket)

laikui bėgant,mūsų gyvosiosbolševizomo aukos,Sibiro trem
tiniai, gauna progų su savo likusiais Tėvynėje artimaisiais 
pasikeisti laiškais.Didelis pluoštas tokių laiškų, kaip autem 
tiškos vertės istoriniai dokumentai,apnuogintai vaizduoją ne. 
išpasakytai liūdną šių mūsų brolių ir sesių dalią ir pirštu 
prikišamai rodo Vakarų pasauliui jų vakar dienos sąjunginin
ko nematytą-negirdėtą barbarizmą,buvo mūsų kovojančių lietu
vių pasiųsti iš anapus geležinės uždangos.

NORĖČIAU įLASINTI KRAUJĄ Į RAŠALĄ...
Kaž kur Sverdlovsko srityje,viename sovchoze jau dvejus 

metus kamuojasi,kaip ir tūkstančiai kitų mūsų tremtinių, vįe- 
na iš daugelio lietuviška šeima,vyras,žmona ir du vaikai.Žmo
na dar turi Lietuvoje seną motiną ir sergantį brolį,kuriam 
ji rašo apie savo baisų gyvenimą.Laišką pradeda B.Brazdžion
io eilėraščiui

...Visam pasaulyj aidi skaudūs mūsų žingsniai- 
visų šalių,visų dienų,visuos keliuos, 
arty*,artyn vis prie mirties atverto slenksčio 
ir niekad niekad atgalios...

Citavimas poeto iš atminties,© taip pat graži rašysena ro
do, kad laiškų autorė,lygiai kaip ir visa jos šeima,priklauso 
mūsų inteligentijai.Iš kiekvienos laiško eilutės matyti,kaip 
laiško rašytojos nuovargis didėja, nervingumą s auga.Ir tai su
prantama, kai imi skaityti;

"Mano gerasis ir nepamirštamas broli! Šiandien ne tai] 
ryškiai jaučiu ištremimą^kaip kitomis dienomis.Šiandien gavai 
Tav3> ir Mamytės laiškus.Šiandien vėl mokėjau juoktis ir būti 
žmogumi..Tau senokai rašiau -ir turėčiau už tai atsiprašyti. 
Rimtos priežasties ir nebuvo,tad ir pasiteisinti nemokėčiau. 
Esme,galbūt tame,kad Urale pavasaris buvo pasirodęs.Pirmos 
dvi gegužės dienos buvo nuostabiai gražios.Medžių pumpurai 
per vieną dieną virto lapais..Mus visus pritrenkė toks stai
gus pavasario pasirodymas.Ilgai žiūrėjau aš į išsprogusius 
^ėdžius.Klausiausi,kaip kalnuose aidi ganomų ožkų skambučiai 
Žiūrėjau į saulę,jaučiau vėją,švelnų pavasario vėją iš vaka
rų ir nejučiomis darėsi liūdna..Buvo dienų,kada atrodė,jog 
nepakelsime tokios dvasios nuotaikos..Vis dėlto,antras pava
saris užklupo mus ištremime.Visi kaip vienas pa jutome,kaip 
nepaprastai pasiilgome savo mažutės tėvynės,dieną ir naktį 
girdėjome mus šaukiantį Nemuną,matėme baltas alyvas, o kalnuo
se šypsojosi mėlynakės žibutės..Taip,mano gera
sis broli,mes galvojome apie pavasarį tėvynėje.Jis nuostabia: 
turėtų būti gražus.Ar grįšime mes kada...Šiandien vėl šiek 
tiek atsipeikėjau.Urale vėl žiema.Nuo gegužės 6 d.iki šian
dien pas mus siaučia sniego pūgos, vėl šaltis ir^darganos pla
ka tremtinių veidus.Tačiau tai geriau nei saulėTrada bekovo
dami su gamta,pamirštame viską,viską. .Man buvo skaudu skai- 
Sti žodži us, kuriais išmėtinėjai už nerašymą.Sakai, kad mes-P 

pykę.Kaip Tu galėjai taip pagalvoti.Dažnai galvoju,kad t' 
vynėje be Tavęs ir Mamytės man nieko nebeliko,-Tu vienas li
kti iš mano brolių ir sesutės tarpo.Tik vieną kartą pamatyti 
vieną krtą broliškai apkabinti širdis taip trokšta.Norėčiau 
įlašinti kraują į rašalą,kad Tu tik patikėtum mano žodžiams. 
Žinau Tavo sveikatą,Jonuk,ir man graudu,kad užuot gydęsis, 
rūpiniesi mumis.Tavo pagalba yra tūkstantį kartų didesnė, 
negu kad privalėtume! padėti.Visus Tavo siųstus,siuntinius 
esame gavę.Jų savininkas Feliksas parašė ir padėkojo.Paltuk
as Kęstučiui tik tik tiko.Visdėlto juodu paaugo per du me
tus su viršum. Jie įuvo labai sumenkę, tačiau kai gavome siun
tinius, vėl atkuto.Šiaip esame beveik sveiki.Liūdniausia svei 
kata,turbūt,mano.Nesenai siuntė rentgenan.Dešinysis plautis 
eina velniop.Užeiga daug dienų.kada neturiu vilties dar kar
tą pamatyti auksinę saulėleidžio šalį.Liūdna.Gaila Ramutės 
ir Kęstučio.Kęstutis nepaprastai prisirišęs prie manęs.Šim
tus kartų per dieną,glaudžasi,bučiuoja ir vis kartoja;"Mano 
mamytė!"..Jis darosi nepaprastai panašus į a.a.Vytuką.Kiek
vieną kartą,kai jis prisiglaudžia prie manęs,per mane nubėga 
šiurpas.Nežinau kodėl,bet man atrodo.jog vieną iš mūsų paims 
likimas...Katrą..Sunku pasakyti.Geriausiai,atrodo,laikosi Ra 
mutė.Kadaise p.Matulioniai sakydavo,kad ji turėtų patikti ru 
kiams.Vls dėlto, jų tiesa.Rusams ji tiesiog nuostabiai graži 
ir ją vadina kukla-lėlė.Bendrai rusams patinka viskas,kas gr 
bu.Man geriau patinka Kęstutis,nes jis taip panašus į mūsų 
vaikus,kai buvome maži.Tik jo vienoje akutėje,kurią žiemą op 
ravo.taip ir liko žymė.Feliksas nėra sveikas,tačiau,nežiūriu 

-to,nepaprastai daug dirba,labai dažnai po 18-20 vai.per para 
Pasidarė panašus į "smūką".Dabar pačios juodžiausios dienos^ 
ištremime.Iki naujo derliaus ne visi išliks.Rinkoje nieko nė 
ra,išskyrus pieną.Perkame visokias sėlenas ir mokame pasakiš 
kas kainas.Buvlių sunku gauti.Vakar pirkau keturias bulves 
ir sumokėjau 16 rublių. Keturios bulvės keturiems žmonėms. .Ma
nau supranti sotumą.Kaip būtų gera,kad gautume dažniau tokią 
miltų iš savųjų.Mes nelaukiame kvietinių.Kiauliamilčiai ir 
tai per gerai.Kurie lengviau ginasi nuo bado,laukia per die
nas grįžimo tėvynėn,kurie sunkiau-šaukiasi išvaduotojos mir
ties..Tau už rūpestį dėkojame,dėkojame..Mamytė rašė,kad gavu 
si iš Tavęs laišką.Nepapraštai džiaugėsi tuo.Rašyk jai daž
niau.Dėkoju iš širdies,kad vėl pasiuntei si antinį.Linkiu dau 
laimės Tėvynėje.Linkėjimai Tavo namiškiams.Bučiuoju Tavęs pa 
siilgusi Elena.

Kitame laiške toji pati autorė rašo savo broliui!' 
(ištraukos) Feliksas vis dar serga.Prie to dar prisidėjo Ra
mutė.Tiesiog nežinau,kaip aš laikausi,nes savęs visu mažiau
sia žiūriu-man ir kąsnis menkesnis tenka ir apavas,drabužiai 
menki.Neturime nei maisto nei pinigų,Vakar skolinau 50 r.Nu
pirkau už juos 2,5kg.bulvių.Tai visas mūsų išteklius, Ramutė 
karščiuoja ir prašo gerti.Trečia diena kaip ji gyvena tik va: 
deniu,nes burnelė nuo ksrščio žaizdota.Kad būtų Lašas pieno, 
bet tam neturime pinigų.......... Duonos dabar gauname tik 6oo gr.
keturiems.Ji tokia nepaprastai gardi,ir taip jos maža.... 
Būtų gerai, kad Tu paubagautum tik duonos ir siidžiovinęs bent 
porą siuntinukų prisiųstom tik jos .Miltų siųsk tik pačių pa
prasčiausių, ruginių,miežinių ar avižinių.Jeigu pasitaikytų, 
kad kas duotų kvietinių,tai pabandyk išmainyti į blogesnius. 
Mums svarbu ne kokybė,bet kiekybė.Žinau Tavo sveikatą,ir ne
manyk, kad man lehgva tai rašyti ir krauti Tau tiek vargo. 
Tačiau skęstantis ir skustuvo griebiasi.Tad gelbėk mus.gera- 
sis,vienintelis brolis.į kat aš kreipsiuos, jeigu ne į Tave. 
Feliksas daug kam rašė ir sprafkes (leidimą siuntiniui siųs
ti) pasiuntė,tačiau jie tyli,tarsi mirę. Dėl prašymų (t.y. 
malonės.Red) štai ką parašysiu.Charakteristikos(atseit užta
riančių pažymėjimų.Red) iš niekur negausime ir nereikia.Iš 
viso,lietuviška savigarba neleidžia lįsti kažkokiems MVD mi
nistrams uodegon.Kasdien vis daugiau ir daugiau matosi išti
nusių, išbadėjusių žmohių,kasdien dažnėja baltų grabų eisenos 
ir dėl to norisi dantis sukandus tylėti,nesilenKti tiems žį-, 
nims,o laukti savo likimo.Mūsų tarpe nėra nė vieno zpmogžuaz- 
io ar išdaviko.. .Jeigu grįšime, tai grįšime be jų malonės, jei, 
ne,- Žūsime,kaip žūsta tūkstančiai. (Mūsų pabraukta.Ėed)

Tavęs pasiilgusi Ėlena. Kovaja Lialia,Sverdlovsk obl. 
1947.VI.6....................................................... .. ............................................

Jeigu tuo tarpu ne kitkuo,tai nors lietuvio vidujiniu iš
gyvenimu galime reaguoti į herojiškas mūsų tremtinių kančias 
ir dėl jų nepalaužiamos dvasios.Skęstantis ir už skustuvo 
griebiasi,-rašo kilni tautietė, bet M5D ministrui malones pra
šymą rašyti, kaip tai yra numatyta didiesiems prasikaltėliams, 
vagims, galvažudžiams, lietuvės tremtinės tautine savigarba ne
leidžia, nežiūrint viso bado.ligų, gal jau artimos vyro mirties 
ir išblyškusių dviejų vaikų.

Sunkią naštą neša mūsų pabėgėliai Vokietijoje ir kitose 
Vakarų Šalyse,bet mūsų brolių tremtinių laiškai iš Sibiro 
skatina visa tai. perkainoti,palyginti, susimąstyti.

( BDPS biul.Nr4/5.)
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V®OSQ DAR ŽODIS DĖL "BENDRUOMENIŲ" BENDRUOMENĖJE STEIGIMO

KYKLOS GYVENIMO
Bottishamo angliakasių mo

kykloje jau kuris laikas kai 
ruošiasi angliakasio darbui 
apie 50 lietuvių.Jų dauguma 
naujai atvykę is Vokietijos 
lietuviai,kita dalis, jau an
ksčiau čia dirbą,daugiausia 
ienės ūkjtje. Kur sas išeina
mas per 6-8 savaites.Kursą 
baigus visi angliakasiai-iso- 
kiniai turi vykti į praktikos 
darbus, į anglių kasyklas. 
Paskutiniu laiku, dėl nešino- 
nų priežasčių,jau visas mėnuo, 
kai nėra transportų į prakti
kos mokyklas,nors šios laidos 
kursas yra baigtas. Anglai ai
škina, kad tai atsitikę dėl bu
tų stokos,bet neoficialiai teh- 
ka nugirsti, kad "vietiniai" 
rra nepalankiai nusistatę prieš 
ižsieniačių įsileidimą į ang
lių kasyklas,biją konkurenci
jos ir nedarbo.

Išlaikiusiems nustatytus 
igzaminus, iki atsiras vietų 
;rening centruose, bus sudary
tos sąlygos darbams žemės ūky-

Gyvenamomis patalpomis (ba- 
kos), maistu negalime nusisku
ti, turim gal kiek geriau,nei 
itose dirbančiųjų stovyklose.

Dėl neaiškaus pastovumo,lai- 
ino gyvenimo sąlygų,visi lie- 
aviai dar nėra užmezgą ryšių 
u DBLS.nei užsiregistravo ma
li Atstovybėje Londone.

A.Kirkilionis.

NORIMA SUSIORGANIZUOTI
iudeley, netoli Uinchcombe, gy- 

a nedidelis skaičius lietu- 
, stovykloje.Visi stovyklos 

ietuviai.8 vyrai,iki šiol pri 
lausė E2jp.bridge skyriui,bet 
61 sunkumo susisiekti su Elm- 
rldge.kilo mintis sudaryti 
ideley skyrių, į kurį galėtų' 
iti pritraukti ir netoli sto- 
jfclos,gyveną pas Ūkininkus, 
Iti lietuviai,kurių yra apie 
išimtį. Balys Svalia.

į mano iškeltas mintis,į kurias, buvau tikras,kad atsakys nau
josios religiniai-kultūrinės organizacijos Centro Komitetas,bet 
pasirodė,- Centras tyli,o gavau net du atsakymus iš privačių 
asmenų...ir abu atsakymai pralėkė pro šąli.visai nepaliesdami 

klausimų esmės,kas buvo mano iškelta. (žiūr,"BL" Nr.30(52).) 
Anoniminis laiškas p.D.J.,mano nuomone,nieko bendro neturi 

su mano iškeltomis mintimis,tai tik tuščias frazeologinis pra- 
čiuožimas paviršiumi,tinkąs daugiau propagandai,bet ne rimtam 
klausimo išsiaiškinimui.Todėl jo ir neliesiu.

Gerb.kun.J.Kuzuickini norėčiau atsakyti plačiau.
Pirmoje eilėje didis ačiū už gražius pamokymus ir labai cha

rakteringas citatas, kurios,mano giliu įsitikinimu,imant Jūsų 
mąstu.mums abiems vienodai gražiai tinka...nes ne su mei
le ir Jūs, gerb.kunige,pasirodėte šioje diskusijoje,o kaip spren
dėjas ir teisėjas. 0 citatą "Meilė...nesipučia" (IKor.13,4).. 
grąžinu Jums.

Toliau. Mano mintis iškraipėte.Visai iškraipėte,aš net pats 
jų nebegaliu atpažinti.Stebiuosi,kad net negalėjote džentelmen
iškai pacituoti mano sakinių...(būkite malonus žvilgterėti į 
aiškinimą "partija" ir atkreipkite malonų demesį į kabutes,ta
da paaiškės ir manoji mintis,- o Jūs,juk sauvališkai suklasto
jote mano mintį ir giriatės atradę "ameriką"..)

Dabar,prieš paliesdamas klausimo esmę,su nusistebėjimu kon
statuoju Jūsų,Gerb.kunige, pernelyg didelį jautrumą,kiek tai 
liečia Jūsų asmenį.Yra gražių lietuviškų patarlių tuo reikalu, 
bet argi verta jas cituoti...Noriu tik pažymėti, kad Jūsų asmens 
niekas nelietė,ir kaip sakote Jūs - "niekas nemetė akmenimis". 

[Apsaugok mane,Viešpatie,nesu toks karingas,kad imčiau muštis 
dėl tokių mažų nesusipratimų. Tikrai. Visai pilnai,visa širdi
mi prisidedu prie visų Jūsų išrokuotų nuopelnų pagerbimo. Ly
giai taip,kiek Jūs nusimanote apie savo nuopelnus,lygiai ir 
aš Jus pilnai gerbiu už Jūsų darbus,kurie tikrai yra verti pa
garbos. Bet juk šiuo atvėju Jūsų kilnūs darbai nieko bendro ne
turi su L.Kat.Bendruomenės įsteigimu,nes Jūsų nuopelnai lygiai 
vertingi buvo prieš įsikūrimą LKB. lyfeiai tokie liks,tikiu,ir 
po to.

0 dabar dar kartą palieskime esmę. Gal bus aiškiau. Kam to
ji "bendruomenė" argi neužtenka parapijinių komitetų.Argi tai 
nėra,mūsų sąlygose,nesąmonė steigti "tautą tautoje" (Būkite ma
lonus suprasti mane tikroje prasmėje,vėl nenuimkite mano padėtų 
kabučių,kaip buvo su "partija").Jūs sakote,kad parapijinai ko
mitetai negalėjo patenkinti visų reikalų. Argi. Parapijinius 
komitetus rėmė 1 .................... .. ‘
rašiusieji nariai.Kas dėl piniginio atsiskaitymo-pilnai 
sudaryti centrinį Parapijinį Komitetą. Antra. Kad įnešėt neaiš
kumų ir susilaukėte ne vien spaudoje,bet ir pačiame steigiamame 
suvažiavime nesusipratimų,juk tai vis reakcija nenorinčiųjų su
tikti su,Jūsų bandymu dangstytis ir slėpti tikruosius tikslus. 
Trečia. Štai ko Jūs vis nedrįstate paskelbti visuomenei,o den- 
giatės "religine veikla". Pasiklausykime kaip skamba LKB įsta
tų 7 str. " ORGANIZUOJA RELIGINĮ-KULTŪRINĮ SĄJŪDĮ ( CHORUS, 
PASKAITAS, VAKARUS,IŠKYLAS ir k.).Vadinasi,DB Lietuvių Sąjunga 
organizuoja jau visi metai tai,ką Jūs šiandien bandote pradėti. 
Manote,kad LKB "chorai,paskaitos,iškylos ir vakarėliai"bus rei
kšmingesni ir "geresni" nei Lietuvių Sąjungos. Sakykite,argi 
tai nėra beprasmis jėgų skaldymas. Juk vakarėlių ruošimas nie
ko bendro neturi su religiniu aptarnavimu stovyklų...Tai,malo
nus Kunige,jau nebe religinė veikla,bet visuomeniskai-ku2>tūri- 
nė. Vadinakime dalykus tikraisiais vardais,-nesidangstykime. 
Visą neaiškumą ir įneša tas Jūsų noras prisidengti "religiniu" 
skydu,turint visai kitus tikslus...

beveik visi lietuviai,© LKB rems jau tik įsi- 
i.Kas dėl piniginio atsiskaitymo-pilnai užteko
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MES TIKIME Į LIETUVOS PRISIKĖLIMĄ!

Bernardas Brazdžionis

Tremtiniiį Malda
Viešpatie, tai Tu paukščiui lizdą krauni. 
Kur tėvų tėvai jį pūkeliais puošė. 
Ir skambėjo jų giesmės sidabrinės 

Džiaugsmui Tavajam.
Viešpatie, tai Tu trapią sraigę saugai, 
Kad nedužtų jos mažasai namelis, 
Ir pro rudenį ir pro gilią žiemą 

Gyvą pravedęs.
Vesk ir mus namo, kur kapai senolių, 
Kur piliakalnių aukštos pušys ošia, 
Vesk ir mus tenai, Baltijos pakrantėn, 

Viešpatie geras.
Čia sudžiūsim mes, ilgesy paskendę, 
Ir neras vaikai gintarinio žiedo, 
Mėlynų linų ir baltųjų drobių 

Dyvino rašto.
Nežydės čionai Nemunas gėlėtas, 
Nežaliuos Neris Vilniaus miesto bokštais 
Ir neoš dainų savanorių žygio 

Juodosios girios.
Kas pavasarį grįžta ten kregždute, 
Ir kas dieną ten grįžta mūsų mintys — 
Vesk greičiau namo mūs našlaitę širdį, 

Tėviškės žemėn.
Vesk greičiau namo, kur Maironis šaukia, 
Ir kur Vaižganto žemės žingsniai ilsis, 
Vesk, ir mus tenai, į tėvų Ramovę, 

Viešpatie geras.

UGLIJOS LIETUVIŲ KREPŠINIO J.Balčiūnas.

pirmenybEs
Esant gražiam orui, buvo ga

ma pradėti jau seniau supla
ktas krepšinio pirmenybes ir 
ai,pirmose pirmenybių rungty
se, liepos 24,Tadcasteryje su
tinka Manchester!© "Kovas” 
Tadcasterio komanda. 
"Kovas",kad ir nepilnos su- 

ties,išvysto spartų žaidimą, 
duodamas priešininkui pasi- 
ikšti inciatyva.ir kelinį 
igia 2211. Antrame kėliny 
icasteris parodo jau žymiai 
esnį žaidimą ir kėlinį pra- 
.mi tik 15i12. Bendru rezui
tų- 37113 laimi "Kovas".
Žaidė- Manchesterio "Kovas" 

rgis 10, KvederaviČius 0, 
stkauskas 11, Radauskas 3, 
kesanas 13. Tadcasteris- 
Lpokas 2, Aleknavičius 
sbrauskas 2, Timošenko 
ičinskas 3, Baliukonis 
Isėjavo Bruzgelevičias 
enys

Sekančią dieną susitiko Tad- 
steris su Halifaxu.Sios ran
dės buvo gana blankios, nei 
vienos pusės neparodyta dar
inio žaidimo,nors pavieni 
lifaxo žaidėjai ir turi ne
gu davinių.Komandose matė- 
aiški stoka treniruočių, 
gtynes laimi Halifaxas re- 
įtatu 2126 (13:6). 
Aidė-Halifaxo-Bruzgelevi- 
£ 1, Navickas 10, Slėnys 2, 
įkas 2, Zonys 6. 
■adcasteris tos pačios su
les.Teisė jago Radauskas ir 
Kis.

Iš Australijos
rašo

Australijos Lietuvių Draugijos 
Pirmininkas A. Bauze.

Birželio 29 atvyko iš Euro
pos 5-tas transportas baltie
čių, kuriame buvo 199 lietuviai. 
Iš viso į Australija jau yra 
atvykę apie 1.300 lietuvių. 
Jie visi yra išskirstyti mažo
mis grupėmis po yisą Australi
ją ir Tasmaniją.Čia jie turės 
atidirbti valdžios nustatytą 
darbą 2 metus.Atlyginimą gau
na lygiai tokį oat,kaip ir au-

4, 
0, 
2. 
ir

'itaaHaU loiiiMo klubu neapeemabe suktybių (Klišė ,Jm Ausland“)

na lygiai toki, pat, kai 
straliečiai.Daugumas i 
kasių nori skubiai atsiimti 
savo gimines,šeimas ar sužie
duotines iš Europos,Australi
jos valdžia tai leidžia,tik 
reikia užpildyti nustatytus 
blankus ir paduoti prašymą. 
Visi šiuo keliu atvežamieji 
irgi turės atidirbti nustaty
tą laiką,kaip ir visi DP.Iš- 
imtis-žmonos ir vaikų darbo 
prievole neliečia. Atsikvies
ti tremtinius gali ir senesn
ieji lietuviai,tik tuo atvėju 
jie turi garanįuoti 5 metams 
darbą ir butą.Sis klausimas 
sudaro daug sunkumų.Bet taip 
iškviestieji yra laisvi nuo 
įsipareigojimo 2 metus dirbti 
valdžios nurodytą darbą.

Iš atvykusių lietuvių gau
nu Labai daug laiškų.Pasitai
ko ir nusiskundimų.Vienas iš 
tokių rašo,kad Australijoje 
viskas labai blogai ir vienin-

tėlė jo svajonė,kaip galima 
greičiau,grįžti į Vokietiją 
atgal.Sunku suprasti kaip ten 
yra,nes iš tos pačios darbovie
tės kiti rašo ir prašo,kad pa
dėčiau sutvarkyti dokumentus 
dėl atsigabenimo savo artimų
jų iš Europos,kaip sako,iš ba
daujančios Vokietijos. Visi 
besikreipiantieji rašo,kad iš 
savo uždarbio pilnai galės iš
laikyti savo šeimas.Kitas jau 
klabena Imigracijos įstaigos 
duris norėdamas atsimokėti už 
kelionę,kad būtų laisvas nuo 
darbo prievolės per 2 metus. 
Tokie prašymai valdžios įstai
gų yra atmetami,- dirbti val
džios nurodytą darbe per 2 m. 
teks. Mano manymu,kad tie ku
rie Vokietijos DP stovyklos© 
buvo užsiėmę prekybą ir gerai 
uždirbdavo ir nedirbdamas fi
zinio darbo,čia gi tenka dirb
ti fizinį darbą,gal ir sunku.

Apskritai paėmus,dauguma 
nesiskundžia sąlygomis,gražiai 
sugyvena su savais ir austra- 
liečiais.Tuo ypač pasižymėjo 
S .A .geležinkelių mokyklos bal- 
tiečiai lietuviai. Aišku,be 
kita ko,yra ir tokių,kuriems 
pasitaiko nuslysti,bet tai 
yra išimtys. Ir aš esu tikras, 
kad mes Australijos lietuviai 
nepažeminsime savo ir tautos 
vardą.

Ypatingai gaila moterų naš
lių BP su šeimomis, jos prašo, 
kad padėčiau atvažiuoti į Aus-

traliją.Bet šiuo metu aš labai 
maža ką tegaliu padėti.Prašau 
kreiptis į savo pažįstamus ir 
IRO. Lygiai daug gaunu paieš
kojimų gyvenančių nuo ankščiau 
Australijoje lietuvių.Kuri uos 
pasiseka surasti.su mielu no
ru skubiai atsakau,o kurių ne
galima, atsakyme s užsivilkina, 
tad žinokite,kad jūsų paieško
mas asmuo dar nesurastas.

Pirmam transportui atvykus, 
lietuviai pareiškė norą įsto
ti į Australijos Lietuvių Są
jungą nariais.Buvo sukviestas 
nepaprastas susirinkimas ir 
visi naujai atvykę lietuviai 
vienbalsiai buvo priimti na
riais. Palyginus į mūsų kaimy
nines tautas,čia lietuviai pa
sielgė gražiai,- savo brolius 
ir sesutes pasitiko ištiesto
mis rankomis.

Iš naujai atvykusių lietuvių 
tik 8 yra paskirti darbui į 
Sydney. Pas mus nuo seno yra 
mintis sudaryti Sydney mieste 
lietuvių centrą,turėti lietu
vių bažnyčią-parapi ją,salę- 
klūbą.

Trečiuoju transportu atvy
ko lietuvis kun.K.Kavaliauskas, 
jis yra vienintelis kunigas 
lietuvis Australijoje. Šiuo 
metu jis yra paskirtas Boregi- 
11a stovyklos kapeli jonu. Mes 
linkime gerb.kun.Kavaliauskui 
sveikatos,pasisekimo ir norė
tume jį matyti Sydney begyve
nantį .

Siunčia geriausius linkėji
mus, per "Britanijos Lietuvį? 
visiems broliams lietuviams 
nuo Australijos lietuvių.

A.Bauze , 
A.L.D. Pirmininkas

Londono dienraštis "Daily Mi
rror", kuris būro patalpinąs 
du straipsnius,nukreiptus prieš 
DP,šiomis dienomis juos a“ 
kė,atitaisydamas mestus kalti
nimus.

VLIK*as ir BDPS

u—

Kaip praneša "Lietuvių Žodis", 
vadovaujamieji veiksniai jau 
išsiaiškiną su BDPS,ir nesklan
dumai esą pašalinti.

"Išeivių Draugas" rašo,kad gru
pė inciatorių rengiasi leisti 
kultūros žurnalą Anglijoje. 
Sveikiname jų pastangas ir lin
kime pasisekimo.
Redakcijoje lankėsi Pasauli
nės Sporto Olimpiados dalyvis, 
Urugvajaus valstybinės krep
šinio komandos žaidėjas,lie
tuvis Viktoras Cieslinskas. 
Malonus tautietis puikiai 
kalba lietuviškai,nors iš 
Lietuvos išvažiavo teturėda
mas 6 metus.

Ryšium su Market Harborough 
pereinamosios stovyklos panai
kinimu, nuo šių metų liepos 24 
dienos likvidavosi Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Market Harborough skyrius.

Visos skyriaus bylos ir ka
sos likutis sumoje £.3.17.9į 
prisiųsti 1, Sąjungos Centrą,

AR IŠGELBĖS 
LIETUVIUS BERLYNE?

Sovietų užblokuo
tame Berlyno "kati
le" dar iki šiol 
yra likąs mažas 
skaičius lietuvių.
Jų dauguma gyve

na amerikiečių ir 
britų sektoriuose.
Jau nuo seniau 

buvo daromi žygiai 
juos perkelti į 
vakarines zonas.
Susidarius dabar

tinei padėčiai,gal 
tik vienam kitam 
pavyks išsigelbė
ti oro keliu ir 
lėktuvais persikel
ti į Vakarinę Vo
kietiją.

S GĖLĖSLAUKINĖ

Trakų pilies griuvėsiai E. Zdanauttko nuotr.

-r

Remkime 
savo spaudą

Vladas Šlaitas

Kur nors linguojat
Liūdnoj draugystėj 
Kur nors linguojat 
ir ilgitės,
Ga 1 būt, manęs . .
Qal vieno tik paglostymo
Švelnių ir šildančių mergaitės rankų..
Aš per save žinau, kaip kartais pasiilgsta 
Širdis vienatvėj šilimos ir rankų.
Kur nors linguojat jūs,mano vienatvė s seserys, 
Aukštaičių žemėje tarp kadugių ir smilgų. 
Linguokit,seserys,tiktai palūzt nereikia.
Arba be laiko atsigult į smėlį

Škotija,1948.

jūs,mano vienatvės seserys, 
kadugių ir smilgų.
jūs.anei vienos akies nepastebėtos
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PRAHA. Oficialiai paneigia
mi gandai,kad benzino trūkumas 
Čekoslovakijoje kilo dėl atsar
gų rekvizavimo karo reikalams. 
Visi automobiliai,išskyrus tar
naujančias gyvybiniems krašto 
reikalams,turės būti sustabdy
ti neribotam laikui.

LONDONAS. Atvykąs į Londoną 
pasitarti su Attlee ir Bevinu, 
Australijos už.f.ministeris ir 
vicepremjeras Dr.Evatt pareiš
kė.kad vis labiau aiškėja,jog 
taika ir pastovumas Pacifike 
bei rytų Azijoje bus pasiektas 
tik tada,jei taika bus Europoje

LONDONAS. Nuo rugšėjo 1 d. 
pradės galioti nauji 24 kupo
nai rūbams,pusės metų laikotar
piui.Nuo rugpiūčio 9 d.dauge
liui tekstilės gaminių bus rei
kalaujama mažiau kuponų, o ava
linė (visų rūšių) jau parduoda
ma be kuponų.

VAŠINGTONAS. Prez.Trumanas 
sušaukė vasaros atostogų meta 
Kongresą ir patiekė svarstyti 
eilą įstatymų kovai su galima 
ūkio krize,kuri galėtų grąsti 
pasaulio taikai.Siūloma susta
bdyti pragyvenimo išlaidų di
dėjimą (kainų kilimą).

LONDONAS. "Daily Herald"ra
šydamas apie Darbo partijos 
centro Tarybos pareiškimą Ber
lyno klausimu,pažymi,kad šiame 
nusistatyme Britanijos vyriau
sybė ir tauta yra vieninga.

LONDONAS. Atsakydamas į ke
li us Parlamento atstovų pa klau
simus dėl EVW dirbančių žemės 
ūkyje blogo elgesio ir girtuo
kliavimo. Darbo minister!s pa
reiškė, kad nėra pagrindo nu
siskųsti tais darbininkais.

LIŪDyiGSHAFENAS. Dideliame 
J.G.Farben chemijos fabrike 
įvyko milžiniškas sprogimas, 
kuris sugriovė 125 pastatus. 
Visame mieste ir antroje Rei
no pusėje Manheimo mieste iš
byrėjo visų langų stiklai.Ug
niagesiai kovojo su ugnimi ir

I p-lei ELENAI SEFERYTEI, •- 
a sukūrusiems lietuviškos šei-^ 
$ mos židinį, linkime daug lai-^ 

mės. L.irA. Deržlnskai į

P.FELIKSUI RAM ONI UI

MASAITIS
Rašo musų korespondentas

P.EUGENIJĄ MALSKAITYTĘ

P. DOMĄ NORKŲ, 
sukūrusias lietuvišką šei 
mą,nuoširdžiai sveikina 
ir linki laimingo ir gra
žaus gyvenimo.

D.B.L.S.Skyrius 
Scotia "South"

LONDONAS. Parlamento atst. 
H.MacMilton,kalbėdamas Liver
pulyje, pasakė, kad Britanija 
neturėtų pasitenkinti oro su
sisiekimu su Berlynu."Tinkamu 
laiku nes privalome pareika
lauti ir priversti leisti pri
ėjimą kanalais,keliais ir ge
ležinkeliai s.Mes neprivalome 
laukti per ilgai".Toliau jis 
pažymėjo,kad kova greit turi 
pasiekti krizą.Neturi būti svy
ravimų bei silpnybių.Negali 
būti nei kalbos apie Berlyno

bar,reikštų apleisti visą Vo
kietiją vėlia u.0 didžiausias 
pavojus pasauliui,tai agresy
vus junginys Vokietijos naciz
mo ir rusiškojo komunizmo.Da
bartinis pasitraukimas,ar net 
tik diplomatinė nuolaida duo
tų baisių rezultatų."Lenkijo
je ,Vengri j o je,Čekoslovaki joje 
ir kituose kraštuose už gele
žinės uždangos bet koks pasi
priešinimas sustotų-visos vil
tys išsigelbėti dingtų”,-pasa
kė MacMillAn ir dar pridūrė, 
kad nusileidimas Berlyne,komu
nizmui įgalintų sustiprėti vi
same pasaulyje) Pramcūzijoje, 
Italijoje,Graikijoje,Indi joje. 
Mala juose,Burmoje ir kitur. 
Dėlto,nors ir grąstų karo pa
vojus, Britani ja turi priešin
tis.

BUDAPEŠTAS. Vengrijos pre- 
zidentas Dr.Zoltan Tildy atsi
statydino

du jų.Žuvo apie 100 darbininkų, 
o sunkiai sužeistų yra keli 
šimtąį.

VAŠINGTONAS. Valstybės sek
retorius P.Marshallis pareiškė, 
kad trijų žmonių komitetas 
ištirs kaltinimus,kad JTO at
veža Amerikon asmenis, kuri e su
daro pavojų JAV saugumui.

BELGRADAS. Maršalas Tito, 
kuris Jugoslavijos komunistų 
partijos kongreso buvo išrink
tas partijos gen-sekretoriumi, 
Dunojaus konferencijos laiko
tarpiai išvyko iš Belgrado į 
savo vasaros rezidenciją Dal
matijos kalnuose.

BTtFA RĖŠ TAS. Rumunijos poli- 
cija suėmė dar du Britų žibalo 
bendrovių tarnautojus,kurie 
ruošėsi apleisti Rumuniją.

DUBLINAS. P.Attlee,kuris 
atvyko su šeima į Airiją pra
leisti savo atostogas,pasira
šė Anglįjos-Airijos prekybos 
sutartį.

SINGAPŪRAS. Mala jos komuni- 
stai turėjo labai didelių nuos
tolių Batu Arang rajone,kur 
kariuomenė ir policija pravedė 
didelį puolimą.Siame rajone, 
liepos mėnesį komunistai buvo 
užėmę anglies kasyklas.

RANGŪNAS. Burmos min.pirm. 
Thakin Nu pranešė apie pradė
tą kovą prieš komunistus suki
lėlius.

VAŠINGTONAS. Buvusi komunis
tė ir Sovietų šnipė Elisabeth 
T.Bentley davė parodymus JAV 
Senato komitetui dėl komunistų 
veiklos Amerikos įstaigose.Ji 
išdavė visą eilą tarnautojų, 
teikusių žinias sovietams.

SIDNĖJUS. Exchange Telegraph 
praneša,kad Australijos polici
ja suėmė 16 baltų ir lenkų,įta
riamų, kad jie yra komunistų 
agentai.Suimtieji esą profesio
nalai agitatoriai,kuriems pasi
sekė patekti į Australiją.

NEW YORKAS.Atidarant didž
iaušią pasaulyje areodromą N. 
Yorke,Prez.Trumanas stebėjo 
oro pajėgų paradą ir pasakė; 
"Oro pajėgų demonstracija,ku
ri įvyko čia,yra mūsų nusista
tymo likti stipriais taikos 
reikalui įtikinantis įrodymas

pirmos dvi Diatos varžybų
Sekančiuose Nr.paduosime pla
tesnius reportažus, šiandie 
paduodame rezultatus.

10.000 metrų bėgimas.

48 min.31 sek.
Anglijos viltis,Whitlock,žy
gio metu gavo saulės smūgį 

ir buvo nugabentas į ligoniną.
(JO brolis 1936 m.Berlyne 
buvo laimėjąs I vietą.)

400 m. su kliūtimis.

PASAULIS
DISKAS, 

(moterims^ 
1.0stermeyer( Prancūz. )41m.92cm,
2. Cordiale(Italija) 41m.3cm.
3. Mazeas (Prancūz) 40m.47 cm.

ŠUOLIS į TOLį

1. (JAV) Cochran per 51,1.Nau
jas Olimpinis rekordas

2. White (Ceįlonas).
3. Larsson (Švedija)

nurodydamas,kad jis 
negali būti skaito
mas pa tikimu, kada jo 
žentas V.Csornoky su
imtas. Vengrų diploma
tas V.Csornoky yra 
kaltinamas išdavąs 
valstybės paslaptis 
Amerikai ir Britani
jai . Dr.Z.Tildy buvo 

ūkininkų partijos,kuri dabar 
priešinasi ūkio kolektyvizaci
jai, atstovas.Kandidatu į nau
jus prezidentus yra išstatytas 
prokomunistiškas socialistas 
Szakasits.

BERLYNAS. Sovietų oficiozas 
"Taegliche Rundschau" perspėjo 
visus gyventojas ir įstaigas 
Berlyno vakarų sektoriuose ne
klausyti Britų,Amerikos ir Pra
ncūzijos komendantų jokių po
tvarkių.Laikraštis sako;"Kas 
klausys,tas darys tai savo ri
zika", ir prideda,kad Sovietų 
nota iš liepos 14 d.aiškiai nu
rodė, jog Vakarų Valstybės nus
tojo teisių dalyvauti 4 valsty
bių miesto administracijoje. 
Todėl bet koks įsakymas išlei
stas vakarų valstybių komendan
tų, neturi juridinės gailos..

MASKVA. Pereitą sekmadienį 
įvykusioje Stalino aviaci jos 
šventėje Tušino areodrome,prie 
Maskvos,dalyvavo Jak naikintu
vai, moterų-pilotų vedami .Mas
kvos radijo komentatorius kal
bėdamas apie paradą pasakė; 
"Kaip žinoma,pirmieji sprau- 
sminiai lėktuvai(be propeler
ių) buvo sukonstruoti Rusijoj. 
Sovietų konstruktoriai pirmau
ja tokių lėktuvų statyboje. 

BERLYNAS.Berlyne paskelbus 
naujas Sovietų protesto notas, 
apie tariamą Amerikos lakūnų 

i oro saugumo taisyklių laužymą, 
’ perskrendant virš Sovietų zo

nos, laukiama tolimesniu žygių.

Steele (JAV) 7 m.82 cm.
2. Bruce (Australija) 7,55.
3. Douglas (JAV) 7,54.

KŪJO METIMAS. (fInalas)
1. Nemeth (Vengrija) 56 m.o,7
2. Gubijan (Jugoslav)54,27
3. Bennett(JAV) 53;73

VU

X
4 
1

1. Zatopek(čekas) 29 min.59,6s
2 .Mimoun-O-Kacha)Prancūzi jos 
Alžyras)30,4*7.
3.Albertson(Svedija)30,53,6.

100 metrų.

Steele

polan;

Iš skautų gyvenimo

CZECHOSLOVAKIA

finalinį užbėgimą pateko 
negrai ir 2 baltieji.
vieta-negrąs Dillard,suko- 

rąs per 10,3 sek.
2. Ewell per 10,4 sek.
3. Labeach per 10,6 sek.ir
4. (baltasis)McCorquodale 

anglas,22 metų amžiaus 
karininkas.

50 kilm.žygis.
1. (švedas) Ljunggren per 4 vai

41 min.52 sek.
2. (šveicaras) Godel, 7 min.vėliau
3. (anglas) Johnson,per 4 vai

Tuo pat laiku,Sovietų armijos 
laikraštis pažymi,kad panašios 
rūšies Britų pilotu prasižen
gimai negali būti ilgiau tole
ruojami. Ame riko s transporto 
lėktuvas Dakota krito ir su
dužo miesto centre.Du lakūnai 
užsimušė.Vokiečių gyventojai 
padėjo gėlių prie sudužusio 
lėk tuvo.

BERLYNAS. Berlyno miesto 
Taryba iŠ pareigų atleido So
vietų paskirtą policijos vadą 
pulk:.Markgrafą ir jo vieton 
paskyrė Dr.Stmnm.Sovietų kom
endantas gen.Kotikov įsakė Mar
kgrafui toliau eiti policijos 
vado pareigas.Abu policijos 
vadai išleido įsakymus polici
jos tarnautojams neklausyti 
kito vado patvarkymų ir grąso 
baudomis prasižengėliams.Dr. 
Stumm turi savo bustiną Ameri
kiečių sektoriuje,© pulk.Mark- 
graf-Sovietų,bet abu nori va
dovauti viso Berlyno policijai

MASKVA.Nutraukęs savo trum
pa s atostogas Molotovas grįžo 
į Maskvą ir tuoj priėmė Brita
ni jos, JAV ir Prancūzijos pas
iuntinius, kurie apsilankė pas 
jį skyriam.Bevino priv.sekrt. 
F.Robertsą lydėjo Britanijos 
Charge d'Affaires P.Harrison. 
Pasikalbėjimai,kurie trūko 
2o-3o minučių,turėjo ir JAV 
ambasadorius Maskvoje Bedell 
Smith ir Prancūzijos ambasad. 
Chataigneau.Po pasikalbėjimų, 
nei vienas iš atstovų nepada
rė pareiškimo.Pasikalbėjimas 
įvyko 24 valandos po pasiunti
nių pasimatymo su Sovietų už. 
reik.min.pavaduotoju Zorin, 
kuris pavadavo atostogaujantį 
Molotovą.Pasiuntiniai nori pa
simatyti su Stalinu.

Tolimesnės aukos (tąsinys) 
Nežinomas aukotojas iš A.M. 
Derby Moor Hostelio...5 šil. 
Būvąs "Vilniaus" tunto skau
tas R.Leiraonas...................1 šil.
Vydūno būrelio skautai ir rė
mėjai iš Sudbury......7 šil 
Skautų rėmėjas p.Z.Orvldas 
aukojo...................................... 1 šil
Vyr.skilt.K.Bražinskas-5 šil 
Skautas Kvietkauskas Vyt»2/2

Vykstantieji į sąskrydį Hali
fax’ e laukiami šeštadienį- 
rugp. 7 d. tarp 14-16 vai.Mil
ton 14,of Gibbetd. Su savimi 
paimti dėką,puoduką ir svies
tainių.

Sktn.R.Spalis.

FUTBOLAS
Iki šiol sulošta ir yra šie 
rezultatai;
Britanija-01andija 4;3
Danija-Egiptas 3;1
Prancūzija-Indija 2;i 
(Pažymėtina,kad indai lošė 
basi ir lošimo eigoje neišnau
dojo dviejų baudų.)
Jugoslav!ja-Luksmenburgas 6)1

Svarbesnieji susitikimai 
Prancūzija-Iranas 62;30 
Brazil!ja-Urugvajus 36; 32 
Argentina-Egiptas 57;38 
Kanada-Britanija 44;24 
Vengrija-Italija 32)19 
Cile-Irakas 100;18 
Filipinai-Korėja 35)33 
Meksika-Kuba 39;31.

—j Dillard ■

Oro koridoriuose 
nuolat vyksta ne
susipratimai .Kiek 
atrodo,sovietai 
norės bandyti su
varžyti ir oro ke
lią, tuo pastiprin < 
darni Berlyno bloką 
dą.Vašingtone pa- j 
kartotinai buvo pa-£S 
reikšta,kad bandy
mas suvaržyti oro 
kelią į Berlyną su 
darys tokią padėtį, 
kad Vakarų valsty-įį 
bės turės imtis 
griežtų žygių 
prieš tokį galimą 
pasikėsinimą.
Sovietai savo no

rą suvaržyti oro ke
lią pateisina,neva 
susidarančiu pavojum 
jų lėktuvams,dėl per 
žemo skraidymo tie

F.Neversvičius praneša visie
ms prietėliams ir asmenims su 
juo turintiems reikalus,kad 
pakeitė adresą ir prašo rašy
ti šiuo; 40,Fosse Rd.,Central, 
Leicester.

"MINTIES” atstovybė pakeitė 
adresą. Visais laikraščio rei
kalais rašyti -
F.Neversvičius,40 Fosse Rd., 

Central, Leicester.

Sėkmingai baigias žygis ...
KREPŠININKAI BAIGĖ GASTROLES PO PRANCŪZIJĄ. 

IS 16 SUŽAISTU RUNGTYNIŲ — 15 LAIMĖJIMU

Šaunioji mūsų krepšinio rinktinė,nesenai gastroliavusi po 
Prancūziją,pasiekė stebėtinai gražių rezultatų. Iš 16 rungty
nių, -15 pergalių! Mes didžiuojamės jų atliktu žygiu ir sveiki-, 
name juos,atlikusius puikią propagandą Lietuvai,Prancūzijos že

mėje. Kartu labai gaila.

TWMES

Mainosi Laikai..Berlynietis taip sutikdavo lėktuvus 1945 m 
ir taip sutinka tuos pačius lėktuvus 1948 m...

kad mūsų vyrai negalėjo da 
lyvauti Pasaulinėje Olim- 
iadoje,kur,reikia manyti, 
sulyginant matytus žaidi
mus,mūsų komanda būtų bu
vusi viena iš pajėgiausių. 
Ir prancūząi,matyti,dėl ne 
noro pralaimėti prieš pat 
Olimpiadą savo valstybinei 
komandai neleido sužaisti 
su mūsų vyrais.

Lietuva įrodo,kad ji 

sterio vardą^ir moraliai 
dabar tebenešioja’

ir Kontinento siuvėjai re 
turi didelį pasirinkimą £ 
geriausios kokybės medz- į

12,Newland,Lincoln 
(telef.Lincoln 10949)

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 
ir Kontinento siuvėjai

RŪBAI PASIUVAMI 
pagal pageidaujamą stilių 
Pristatymas užtikrintas -i
4-6 savaičių laikotarpyj.< į

MAURICE, «
9,BURTON ST.

NOTTINGHAM ( telef .40832) J 
a r b a -

t

vertai nešiojo Europos mei-

Aukštos klasės vyriškų ir 
moteriškų rūbų 

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

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

Atsiliepki Adėlė Gleijaršiūtfi, 
kilusi iš Krosnos valsč.Rama- 
navos kaimo,rašyti- Petrui 
Kubiliui, c/o Notts Gypsam Pro
ducts, Kilvington Orston, Notts.
Paieškomas Antanas^Leveckis, 
kiląs iš Sintautų,Sakių apsk. 
Atsiliepti- J.Davei,S.C.A.E.C. 
Hostel,Norwood Hill, Nr.Horley. 
Surrey.

Two women aged 30 to 40 years 
wanted for house work in pri
vate house no cooking.Family 
two.Separate bedrooms.Wages 
£.2.15.0 per week each.Refe
rences required. Return railway 
fare paid for interwiew. 
Rae.Rossett Green,Harrogate, 

Yorkshire.
Keturi lietuviai pageidauja 
susiraSinėti su lietuvaitėmis-
1.30 metų.Membership
2.32 ” " "

4.20 " " "
Rašyti šiuo adresu - 
Miners Hostel,Thorne 
Nr.Doncaster, Yorks.

No.827.
N®.826.
No.825.
No.823.
Hatfield
Road,

4
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