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AR PAVYKS SUSITARTI?
ĮTEMPIMAS BERLYNE PADIDĖJO ŠEŠTADIENĮ VAKARE,KADA RUSAI PAKARTOTINAI 

ĮSIVERŽĖ Į VAKARŲ VALSTYBIŲ SEKTORIŲ IR ČIA VĖL PASIGROBĖ DU VOKIEČIUS
POLICININKUS. BRITAI IR AMERIKIEČIAI PASTATĖ KARIUČMENĖS SARGYBAS IR

- - - - - -------------- ----- ■ - ,J - --------- u---------------------------------
ĮRENGĖ BARJERĄ. SUSTIPRINTOS BRITŲ IR AMERIKIEČIŲ ĮGULOS NESĄ SARGYBĄ.

Jokių oficialių komuni katu, 
Si pasitarimų Jfaskvo je, dar nė- 
a. Anglijos .Amerikos ir Fran
tai jos pasiuntiniai Maskvoje 
Ji turėjo pasimatymą su Molo- 
5tu ir Stalinu praėjusį pirma- 
ienĮ, tai buvo septintas jų su
rikimas su Sovietų užsienių 
eikalų ministeriu ir antrasis 
i Stalinu, Berlyno klausimu.
Įvykiai New Yorke,sąryšyje 

i Kosenkinos byla ir kitur 
sarti Įtempta padėtis nesudaro 
iros atmosferos deryboms, ir 
■rendžiant iš Rusijos elgesio 
rlyne,neatrodo,kad Kremlius 
Itų pasiryžus daryti bet kurių 
lolaidų. Bet gali būti,kad sa- 
> griaunančia ir gręsinančia 
ilitika Berlyne ir kitur,Rusi- 
i tikisi padaryti spaudimą į 
rų valstybes ir priversti 
priimti Sovietų sĄlygas.

taip pat jaučiama,kad Vaka- 
į valstybės nėra visai vienos 
iOmonės santykiuose su Sovie- 
;Rasi ja. Tų valstybių pasiun
čia! Maskvoje turėjo daug 
si tarimų tarp savąs, tikslu 
derinti savo nuomones,kad 
e galėtų pareikšti vieningą 
Įsą Kremliui. Anglija ir 
erika yra nusistačiusios ne
ryti principinių nuolaidų 
vie tams, ir nori geriau nu
sukti derybas,nei paaukoti 
incipus ir sulaužyti duotus 
žadas. Prancūzija gi yra kiek 
olaidesnė ir sutiktų eiti 
liau, kad pratęsti derybas, 
ancūzi ja gyvena naujo galimo 
nflikto pavojuje, kurio pase- 
s tą kraštą pirmiausia palie- 
1-Berlyne Sovietai praaėjo vyk
ti savo teroro politiką pil- 
tempu. Tikslas yra- paimti 

są Berlyną Į savo valdžią ir 
rodyti vokiečiams,kad Vakarų 
'stybės teis yra bejėgės.
Agrobimai.areštai ir kito- 

z.monių terorizavimas tapo 
sdieniniu įvykiu. Protesto 
tos siunčiamos viena po kitos 
anas iš drastiškiausių Įvykių 
to atliktas pereitą sekmadie-

nĮ.kada Sovietų karinė polici- j 
ja pagrobė iš amerikiečių zo
nos aukštą JAV-bių karinės val
džios pareigūną,kuris buvo pa
leistas kitą dieną.

Keli vokiečių policininkai 
irgi buvo pagrobti iš Vakarų 
zonų. Du iš jų pasipriešino So
vietams, buvo sunkiai sužeisti 
ir išgabenti Į Sovietų zoną. 
Susišaudymas Įvyko Potsdamer 
platz.kuri yra JAV-bių, 
Anglijos ir Rusijos zonų su
sikirtime, ir kur Sovietai pa
darė puolimą,neva tikslu areš
tuoti juodosios rinkos speku
liantus. Susirinkusi minia la
bai Įniršo ir pradėjo mėtyti 
akmenimis Į sovietų karius. 
Sovietai pradėjo atsišaudyti 
ir keli vokiečiai buvo sužeis
ti ir vienas užmuštas. Tvarka 
liko atstatyta,atvykus britų 
kariuomenei. Zonų siena toje 
vietoje dabar jau saugoma bri
tų karių,ir statomi geležiniai 
barjerai.

Berlyno kuro administrator
ius, vokietis,buvo Sovietų areš
tuotas už tai,kad jis ėjąs sa
vo pareigas,nežiūrint to,kad 
jis Sovietų gubernatoriaus bu-

Įvąs atleistas. Jo Įstaiga yra 
Sovietų zonoje. Vakarų valsty- 
,bių gubernatoriai pareiškė,kad 
Sovietai vieni neturi teisės 
jį iš pareigų atleisti ir dėl 
to jis savo pareigose turi 
teisėtai likti. Iš kitos pu
sės, Sovietų zonos saugumo ir 
kriminalinės policijos vadas 
(vokietis) buvo areštuotas 
Britų zonoje,kur jis buvo atvy
kęs pasižiūrėti bokso rungtyn
ių. jis buvo areštuotas Vakarų 
zonų policijos vado Dr.Stumm 
Įsakymu. Jis kaltinamas savo 
valdžios teisių peržengimu- 
Apsigindamas teisinosi,kad vi
si areštai Berlyno Sovietų zo
noje vykdomi ne jo Įsakymais, 
bet Sovietų Įstaigų. Kiek vė
liau jis buvo paleistas.

Tie ir pabašūs Įvykiai ne
duoda per daug optimizmo, dėl 
Maskvos derybų pasisekimo.

Berlyno aprūpinimas oro ke
liu vyksta labai sėkmingai ir 
maisto atsargos šiuo metu yra 
didesnės,nei kad buvo prieš 
blokados pradžią. Dabar jau 
pristatoma ir pakankamai kuro, 
taigi patenkinami svarbiausi 
gyventojų reikalavimai

PRANCŪZIJA
PAUL REYNAULD-PRANCŪZIJOS

VILTIS
Nors M.Marle ir yra Prancū- 

jos vyriausybės Premjeru- 
riausybė visuomenei geriau 
noma,kaip Reynauld vyriausy- 
. Ir nėra jokios abejonės, 
i Paul Reynauld,finansų mi
steris, yra stipriausias vy- 
susybės narys ir nuo jo pro- 
itaos pasisekimo priklausys 
tik vyriausybės,bet gal ir 
mcūzijos likimas.
Prancūzija yra blogoje padė
ję ir jei greitu laiku nebus 
įlėktas pagerčjimas, ekonomi- 
krizė yra neišvengiama. Pre- 

į kainos labai aukštos ir gy- 
įtojai išleidžia iki 4/5 sa- 
oždarbio vien maistui, Dar- 
ilnkai reikalauja didesnio 
yginimo,kainos gi vis tebe- 
a. Infliacija grąso. Reynau- 
turi sustabdyti infliaciją 
subalansuoti valstybės bla
tą. Jis pradėjo eilę kalbų 
radi ją,kuriose nurodo kreš- 

paaėties rimtumą, ir nurodo 
ių žygių reikią imtis pa- 
inimui. Jis stato Britaniją 
yzdžiu ir reikalauja,kad 
kių suvartojimas būtų sąma
tas ir eksportas žymiai pa
latas, 
ir pavyks jam tai pasiekti- 
i} šiandien sunku pranašauti, 
iau, jeigu iš viso tai yra 
Ima,Reynauld yra vienintelis 
gus,kuris tai galės padaryti, 
jau antru kartu yra pa šauk- 
gelbėti Prancūziją iš bedug- 

. Pirmą kartą,karo metu, jam 
ant Premjeru ir nežiūrint 
didelių gabumų, jam tada ne
rto išgelbėti Prancūzijos, 
e vairo jis buvo perkėlai 
fleitas. Reikia tikėtis, kad 
šį kartą turės geresnį pa

akiną. Juk Prancūzija yra

JAV 
spre usmini ų 
naikintuvų 
eskadrilė 
žygyje
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ax Romana
U METAI

Šv.Edmundo Koledžas,Ware 
kur vyksta Pax Romana 

konferenci ja.

Gražiose Ware apylinkėse 
esančio šv.Edmundo Dvasinėje 
Seminarijoje vyksta Tarptauti
nis Katalikų Kongresas Pax Ro
mana. Pati Seminarija yra 400 
amžiaus ir turi daug senų tra
dicijų.Seni ąžuolai dideliam 
ją apsupančiam parke,galėtų pa
pasakot daug senų istorijų apio 
tuod laikus,kada Henriko aštun
tojo laikais šio krašto katall- 

Įkai dideliais skaičiais mirė 
(kalėjimuose už savo Įsitikini
mus.Istorija kartojasi.Tą pri
minė ir Konferencijos atidary
mo metu, konferencijai vadova
vus anglas Dr.F.X.Aylward.Paly
ginkime šių laikų istoriją su 
Įvykiais Anglijoje 400 metu at
gal.

Konferencijoje dalyvavo virs 
dvidešimt tautųrkitos atsiuntė 
net po kelioliką delegatų.Pran
cūzų ir italų delegacijos buvo 
itin gausios.Atidaryme dalyva
vo Northampton© Vyskupas,kuris 
trumpai pasveikino susirinkusiusjzuoti betarpiai,nepriklausomai

punktas užėmė dvi Ilgokas30 
sesijas.

Pax Romana perorganizavimo 
klausimas.Kad palengvinti ir 
suprastinti Pax Romana darbą, 
Amerikos delegatas prof.Taylor 
pasiūlė padaryti "chirurginę 
operaciją"-duoti daugiau galios 

'sekretoriatams ir juos organi-

i delegatus.Ilgesnę kalbą pasakė, 
apie simbolinę vietos istoriją. 
Seminarijos Rektorius Monsinjor 
Bagshaw.Konferencijos metu de
legatus priėmė Sv.Tėvo Delega
tas Archbishop Godfrey.

Banku yra viską išpasakoti 
kas buvo iškalbėta nuo ankstaus 
ryto,ligi vėlaus vakaro,per že
istas dienas.Ir šitas raportas 
yra tiktai palaidas atskirų min-Į 
čių rinkinys.Konferencijos se
sijose daug laiko reikėjo pas
kirti Įvairiausiems Pax Romana 
organizaciniams reikalams.Pri
imta praėjusių metų Romoje vy
kusios Konferencijos protokolas. 
Ten mūsų atstovė buvo Agota Šid
lauskaitė, tuomet dirbusi Mila
no Universitete.Paskui sekė at' 
skirų komisijų pranešimai.Dak
tarai, architektai, teisėjai,so-

nuo Pax Romana bendro sekretor
iato Freiburge,kuris yya ir 
taip perkrautas darbu.Šitas 
klausimas iššaukė gyvų disku
sijų.Kai kas bijojo,kad tokia 
"operacija” gali pakenkti Pax 
Romana vieningumui ir "vaikas 
gali praryti tėvą" (italai). 
Kiti gi manė,kad tame nėra nie
ko blogo,“jei vaikas praauga 
tėvą,tai dar nereiškia kad jis 
turi jį praryti"(lietuviai). 
Tie darbai buvo atlikti pirmą 
ir antrą kongreso dieną.Posė
džiai užsitęsdavo iki vėlaus 
vakaro-buvo daromi pranešimai 
atskirų delegacijų apie padėtį 
ir veikimą savo kraštuose.

Trečioji diena buvo sekmad-
!ienis.Pamaldos buvo laikomos 
intencija tų,kurie pasiliko už- 
geležinės uždangos ir negalėjo 
atvykti.Mūsų delegatas M.Bajo- 
rinas dalyvavo tiktai popieti- 
nėj sesi joj.Pirmadienį Lietuva 
atgtovavo kun.J,Sakevičius ir 
M.Silkaitis.Tą dieną visi dele
gatai buvo pristatyti šv.Tėvo 
Pasiuntiniui arkivyskupui W.

ciologai ir rašyt Ojai davė pra
nešimus apie tai,kas nuveikta 
praeitais metais.Daug sunkumų 
teko sutikti visose srityse.Op
timistiškiausias pranešimas bu
vo rašytojų sekretoriaus veng
ro Toledano.

Antroji Konfereneijos diena 
buvo paskirta žmogaus Teisių 
Deklaracijai.Pranešimą šiuo rei 
kalu darė Paryžiaus teisėjų Są
jungos delegatas.Šitas Kongre-

Godfrey. Po to sesijoje buvo pla
čiai diskutuota savitarpinė pa- 

.galba katalikams intelektualams 
(tremtyje. j.

vienintelė didelė valstybė Eu
ropos kontinente,šioje geleži
nės uždangos pusėje.

Visų laisvą mylinčių ž men
ių simpatijos yra šiandien su 

Prancūzi ja .
Prancūzijos vyriausybė šio

mis dienėmis nutarė rekomenduo
ti kitoms vyriausybėms sušaukti 
suvienytos Europos Parlamentą. 
Į tą Parlamentą turėtų Įeiti

visos Europos valstybės,bet ka
dangi daug jų,būdamos Sovietų- 
okupacijoje,negali šiuo metu 
dalyvauti,pradžia turėtų būti 
padaryta Vakaruose. Inciatyos 
turi imtis Briuselio Pakto pa
sirašyto jai, -Britanija, Prancū
zija, Belgija, Olandija ir Luksen. 
burgąs. Tokio Parlamento tiks
las būtų ištirti Europos Unijos 
klausimą.

KAS NAUJO ŠI4 SAVAITĘ?
KOSENKINOS BYLA. SOVIETŲ KONSULAS NEW YORKE LOMAKINAS P APRA-
SYTAS APLEISTI JAV-BES.IR LOMAKINAS BIJO GRĮŽTI Į RUSIJĄ

Kasenkinos byloje Rusijos 
blėfas nepavyko.Paprastai So
vietai taip daro,-kuo kaltesni 
jie,tuo labiau kitus atakuoja, 
remiantis sena aksioma,kad ger
iausia apsigynimo priemonė yra 
puolimas. Taip jie mėgino elg
tis ir ponios Kosenkinos reika
le.

Sovietų Rusijos padėtis Sia
me klausime pasidarė nepapras
tai skandalinga ir kenkianti 
jų interesams.Ką Sovietai daro 
pas save namie,tų jie pajėgia 
dažniausia užtušuoti ir toliau 
gražiai apgaudinėti pasaulio 
žmones, kad jie esą laisvą ijylin 
tieji demokratai. Dėlto visai 
nenuostabu,jei Sovietai ėmėsi 
visai nepaprastų priemonių pri
dengti Įvykius Amerikoje.

Uždarius rusų vaikų mokyklą 
New Yorke,du mokyto jai,Samarin 
ir Kosenkina,turėjo išplaukti 
Į Rusiją liepos 30 dieną. Nei 
vienas iš jų,nustatytą dieną

Į laivą neatėjo,bet vieton to 
pareiškė JAV įstaigoms,kad jie 
norį pasilikti Amerikoje, kaip 
politiniai pabėgėliai. Tas,ži
noma. Sovietams nepatiko ir jie, 
žūt būt,nutarė neklaužadas mo
kytojus paimti į savo rankas 
ir išsiųsti į Sovietų Rusiją.

Samarinas paprašė JAV-bių 
policijos apsaugos,ką jis ir 
gavo. Kasenkina buvo apsigyve
nusi Reed ūkyje,iš kurio rusų 
konsulas Lomakin ją prievarta 
atsiėmė ir uždarė į rusų konsu
latą. Nematydama kitos išeities 
ji iššoko per langą ir sunkiai 
susižeidė. Apie tai jau bu
vome rašą pereitą kartą plačiau 
'”ndien Kosenkinos sveikatos 
cvis labai rimtas,liga kom- 
ikuojasi ir jos gyvybė yra 

pavojuje.
Tie įvykiai labai įpykino 

.< etikos visuomeną. Tiesiog ne
toleruotina, kad tokie dalykai 
gali vykti demokratiniame kraš-

te.Jr kad ilgoji GPU ranka ga- keliais metais anksčiau,kur jis 
lėtų vykdyti savo smurto žygius buvo Rusijos konsulu^atkreipė 
Amerikos laisvės statulos aki- j 
vaizdoje. Sovietu Rusijos pas
iuntinys Amerikoje Paniuškinas, : 
tačiau, rado reikalo Įteikti 
Valstybės departamentui smar- ' 
kią protesto notą,kurioje JAV 
policija kaltinama sulaužymu 
diplomatinio neliečiamumo Ru
sijos konsulato,pagrobimu so
vietų piliečių ir jų laikymu, 
neleidžiant Sovietų atstovams 

■ su jais susisiekti. Molotovas 
panašią protesto notą Įteikė 
Maskvoje Amerikos ambasadoriui. 
ŠNotose reikalaujama išduoti
Sovietų konsului Rusijos pilie
čius.

JAV Departamentas griežtai 
ir Sovietams nelauktinai Į tai 
reagavo. Atmetė visus apkalti
nimus, kaip prasimanymus ir at
sisakė išduoti Sovietų pilie
čius prieš jų norą. Sovietų 
konsulą Lomakiną apkaltino el
gesį u, nesuderinamu su jo ūži
mams vieta ir už melagingą fak
tų iškraipymą. Amerikos Vyriau-j 
sybė atėmė jo diplomatines tei
ses ir pareikalavo iš Kremliaus^ 
šį konsulą neatidėliojant atš
aukti. Į domu pastebėti, kad 
Lomakinas jau nebe pirmą kartą 
pasižymi tokiu GPU elgesiu. 
Jo veikla San Francisko mieste,

Amerikos policijos dėmesį ir 
nuo tada jis buvo visą laiką 
sekamas.

Kaip Rusija Į tai reaguos, 
dar neaišku. Manoma,kad Sovietų 
Rusija vargiai imsis žygių Ame
rikos konsulatui Vladivastoke 
uždaryti. Rusija turi daug dau
giau konsulatų Amerikoje,nei 
JAV Rusijoje ir dėl to nuo to
kių uždarymų daugiau nukentėtų.

Vladivastokas yra vieninte
lė vieta,kur JAV-bės turi save 
konsulatą Rusijoje.

Pažymėtina,kad nors ir pats 
Rusijos ambasadorius Paniuški
nas yra ne mažiau kaltas 
sulą Lomakiną,dėl Įvykių 
Yorke,JAV-bių Vyriausybė 
reikalavo jo atšaukimo.

Jo atšaukimas reikštų 
lomatinių santykių tarp JAV ir 
Rusijos nutraukimą,ir,žinoma, 
Maskvos pasitarimai tuo būdu 
irgi turėtų iširti. Amerika, 
matomai,šiuo metu dar nenori 
eiti prie tokios krizės.

Korespondentai iš JAV-bių 
praneša,kad Lomakinas bijąs 
grįžti Į Tarybų Rusiją ir no
rįs pasilikti JAV-ėse...

Ar tos žinios pasitvirtins, 
pamatysime sekančią savaltą.

už kon
New 
nepa-

Britai pastatė didžiausių lėktuvą pasaulyje.Gali paimti 100 
keleivių.Kainavo £.6.000.000.
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PENSININKŲ VARDU DĖL KNYGOS

raštis vis kitur užsakomas, ne 
visos knygų leidyklos turi An
glijoje savo platintojus,o ir 
tų platintojų be laiško nepa
sieksi .Būčiau linkęs manyti, 
kad net J.Cicėnas nežino visų 
Vokietijoje esančių lietuviu
kų leidyklų adresų.© jis kny- 

;gomis gyvena,džiaugiasi,sielo
jasi, serga.Tad ką jau kalbėti 
apie kiekvieną mūsų brolį, ku
ris niekada šitokiais reikalais 
nesisielos,bet pasiūlitas nu- 
piks ar užsisakys,pasinaudoda
mas platintojo patarnavimais.

Mano išmanymu,laikraščiui 
ir knygai praktiškai pasitar
nautume, jei žymiai padidintu
me platintojų tinklą /tik ki
tokį, negu dabartiniai platin
to jai, kurių kiekvienas atsto- 

‘vauja atskirai leidyklai ar 
i net atskiram leidiniui/.Tai 
■ būtų tas tikrasis kelias padė- , 
ti spausdintam žodžiui ir skai
tyto jai .Kitaip net ir spaudos 
ligoniai pradeda svyruoti,pri
trūkę laiko ir kantrybės.

šiandien skaičiau laikraš
tyje, kad, be Dr.J.Baltrušaičio 
knygos apie lietuvių liaudies 
meną,dar išleidžiamos trys 
puikios propagandinės knygos. 
Norėčiau jas turėti.Ar aš tu
riu platintojui pasiųsti 74 ši —j 
lingus.Ne.aš nesu toks turtin- | 
gas.kad iš karto galėčiau at
sisakyti beveik visos savaitės 
atlyginimo.Tai ar man keturis 
kartus eiti į paštą,pirkti če
kius, rašyti laiškus,O.Viešpa- 

' tielJuk tai nėra vienintelės 
knygos, kuriasbūtų gera turėti. 
0 "Aušros"bėgusių skaityti pie
menukų tik vienintelis vienas 
ir težinomas.

Koks patenkintas būčiau,jei 
į šeštadienį ar sekmadienį galė- 
!čiau užsukti pas platintoją 
į ir nusipirkti knygų už tokią 
sumą,kokią tada leistų manoji 

i kišenė.Jei tas platintojas su
rastų kampelį,kur susirenka 
daugiau 
je jis visada 
jis išplatintų nemaža knygų, 
surinktų laikraščiams prenume
ratų.Taip, tai būtų gražu.

Tokių lietuvių,kurie čia 
pinigą padarė auksiniu dievu- 

i ku,tėra labai maža.O jei spaus
dintam žodžiui nepadeda savo 
šilingais didelė dauguma,tai 
tik todėl,kad tas spausdinta
sis žodis kažkaip toli nuoša
lėje stovi, reikia daug, oi, dstug 
laiko ir kantrybės,kol atpra
šai jį į namus.Mielas svečias, 
bet ir vargo su juo nemaža.

Žinau,kad platintojai tega
li būti tik šiam reikalui la
bai atsidėję žmonės,iš širdies 
einantieji savo pasiimtąsias 
pareigas.Tokių reta, bet jų rei
kia.Tikriausia, kad tada mes 
nebūtume tokie pensininkai,ne
žalotame savo natūralaus vei
do ir taip didžiai neįžeista
me Tėvynės,kaip apie mus sako
ma

;liški ir knygos juo-

Jeronimas Cicėnas"Britani- 
jos Lietuvio" Nr.33 /55/bara 
mus.Anglijoje dirbančiuosius 
lietuvius,kad mes nepalaikome 
lietuviškosios spaudos-laikr- 
raščių ir knygų.Ką gi,gal mes 
ir verti to barimo,gal ir nu
sipelnę esame,todėl nenorėčiau , 
teisintis,bet vis dėlto teisy
bė, kaip ir lazda,pasirodo,be
turinti du galus,kurių vienas 
laikomas saujoje,todėl nelabai 
kitiems teįžiūrimas.

Kai mes gyvenome savo kraš
te, tai ir i^ gilaus provinci
jos užkampio retkarčiais pas- 
siekdavome miestą.Kas buvo i: 
linkęs skaityti,tas mieste 
surasdavo knygyną ir knygų, 
man teko gyventi mieste, ir jei 
ne kita proga,tai šeštadieniais 
būtinai parsinešdavau nusipir- i 
kęs knygų.0 juk tokiam Kaune 
knygų net į alaus barus užneš
davo ir užnešę parduodavo.Be- 
piga buvo skaitytojui,nebloga 
ir knygai,nes ji lengviau pa
kliūdavo į skaitytojo namus.

Dabar taip pat šeštadienio 
popiečiai senuoju įpročiu trau
kia mane į knygynus,bet tuo, 
žinoma,aš nė kiek neparemiu 
tautinės kultūros,nes tie kny
gynai __
se angliškos.0 jei aš noriu 
įsigyti lietuvišką knygą,tai 
turiu eiti į paštą,nusipirkti 
reikiamos sumos piniginį paš- 

’fekį, parėjęs rašyti laiš
ke Ir siųsti spaudos atstovui, 
"s. rodos,kas būtinai nori ga&- 
tS šią ar kitą knygą, tas rizi- i 

o ja ir negauti jos,jei lauks 
1 Anglijoje esantieji spau

dos atstovai gaus jų,nes jie 
gali ir negauti /juk kai kurių 
knygų net Vokietijoje gyvenan
tieji negalėjo pamatyti, jos 
kažkur dingo,nebent po valiu
tos reformas vėl iškils į die
nos šviesą/.Ir šitoks vaikš
čiojimas reikalingas dėl kiek
vienos mielos knygos ar kito
kio leidinįo.Nemaža taip pat 
painiavų,jei leidiniai papra
šomi tiesiog iš Vokietijos-čia 
atsiskaitymas už jas dar pai
nesnis.Tad šitokiomis sąlygo
mis sistemongai knygas rinkti 
tegali tik šios rūšies ligoa 
niai.nes tam reikia ne tik pi
nigo, bet dar ir laiko ir kant
rybės .

Paprasčiau šis reikalas vyk
sta Vokietijoje.Ten kiekviena 
stovykla turi savo spaudos pla
tinto ją, kuris vienas gauna be
veik visus laikraščius ir vi
sų leidyklų knygas.Mes pasaky
tume, kad ten knyga plisti tu
ri tiesiog prabangias sąlygas, 
palyginus su mūsiškėmis.Jei 
čia mes bent kiekviename mies
te, kur yra lietuvių,ar stovyk
loje turėtume po rūpestingą 
spaudos platintoją,esu giliai 
įsitikinęs,tada iš Gallupo pa
vyzdžiu renkamos žinios ką ki
ta sakytų.Per tokius platinto
jus būtų užsisakomi laikraščia 
pas juos būtų gaunama knygų. 
Patogu ir lengva-štai svarbiau 
šioji priežastis,bet ne pini
gas.Jei šia prasme padėtis ne 
pagerės,tai gal nieko nepadės 
ir barimas.Dažnas mano bendra 
darbis nupirktų knygą,jei jiems 
kas nors čia pay pasiūlytų,bet 
šitas vaikščiojimas į paštą 
ir laiškų rašinėjimas,ne,ši
tai atbaido žmones.Juk atsim 
minkime,kad kiekvienas laikr-

lietuvių /o stovyklo- 
isada būtų pasiekiamas/ 
otintu nftTnncf.n knvun

R

į rytus nuo mano tėvo ūkio,buvusioje Suvalkėlių 
dvaro Žemėje,kurią dabar valdo Juozas Grikštas,styp- I 
so nedidelis kalnelis.Jo paplokščią viršūnę saugoja 
ąžuolinė tvora,į vidų žmonės įsileidžiami pro siau
rus vartelius.Už tvoros stūkso žemi mediniai kryžjaĮ /

Tai karių kapai.Juose ilsisi Didžiajame kare kri
tę vokiečiai.

Kai mažas buvau,bijojau šios tylios mirusiųjų sa
lelės, kyšančios klegančio kaimo pakrašty. Man atro
dė,kad joje gyvena vaiduokliai.Bet augdamas pamažu 
pripratau prie jos,pradėjau ją lankyti ir pamėgau. 
Mane žavėjo paslaptinga jos tyla,šerpetoti mediniai 
kryžiai ir žydinčios gėlės,netvarkingai išsimėčiu
sios po žolę.O toji pakili dvasios nuotaika,kuri ten ; 
mane apimdavo,kai eidavau nuo kryžiaus prie kryžiaus 
ir skaitydavau kritusiųjų pavardes,-svaigino.Gal to
kiu būdu iššaukdavau jų vėles,kurios bežode kalba 
prabildavo į mane,atidengdamos didžiausias gyvenimo 
paslaptis,kurių nepajėgdavau suvokti.

0 gal tada sukildavo slaptos,mano sielos gelmė
se glūdinčios jėgos,kurioms paklusniai pasiduoda- 
vau,nemokėdamas jų suvaldyti.Kaip ten bebūtų,o kei
stas liūdesys,kuris visados mane po to apimdavo, 
suteikdavo daugiau paguodos,negu kančių.

Šiais metais,rugpiūčio mėn.Varšuvoje vyko 
taip vadinamo demokratinio,o mūsiškai tariant 
komunistinio jaunimo tarptautinis kongresas.

Vakarų Europos jaunimas,lygiai demokratinio 
nusistatymo,bet nepripažįstąs komunistinių dog
mų, sukvietė beveik tuo pat laiku jaunimo tarp
tautinį kongresą Londone,Church House patalpo
se,kurio svarbiausias obalsis buvo - "Jaunimo 

į darbas ir laisvalaikis".
Šiame kongrese dalyvavo 26 tautos.
Buvo iškelta labai įdomių minčių, sukėlusių 

Igyvų atsiliepimų ir diskusijų.Kanados atstovas 
siūlė kongresui priimti rezoliuciją,kad šis su
važiavimas viso laisvojo pasaulio tautų jauni- 

jmo.būtų užuomazga ir branduolys organizacijos, 
j kuri suburtų viso pasaulio jaunimą kovai su ko- 
imunizmu. Europiečiai,o ypai prancūzai,anglai 
ir belgai laikėsi principo,kurį iškėlė belgų 
atstovas,kad jaunimo tikslas yra bendradarbia
vimas su kuo nors,bet ne prieš ką nors. Pasta
rieji tvirtino,kad griežtos kovos paskelbimas

I komunizmui gali Jik sustiprinti komunistinio 
S jaunimo veiklą. Šioji pažiūra buvo priimta.

Kongresas naudojosi ypatingu Anglijos Vyriau, 
sybės dėmėsi u. Kol 

'mininkas ir daug
globojo Britanijos Švietimo Ministeris Morris.’

J.D.N.

mgresą sveikino Ministeris Pir- 
; žymių visuomenininkų.Kongresą
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JAUNIMO KONGRESAS

Pieno Centro rūmai Kaune

Pavojingas vulkanas
IŠ JUGOSLAVIJOS BANDĖ PABĖGTI GRUPE AUKŠ-

TŲ KARININKŲ. PASIENIO SARGYBA NUŠOVĖ BUVUSĮ 
ŠTABO VIRŠININKĄ GENEROLĄ JOVANOVIČIŲ IR GEN. 
PETRISEVTČIŲ suėmė. pavyko pabėgti tik pulk.
DAPČEVIČIUI. TITO ĮSAKĖ PADARYTI ARU JOS

____ Lietuvaitė

VALYMĄ. YRA JAU ŠIMTAI SUIMTŲ.

Pereitą savaitę iš Jugoslavijos bandė pabėgti gru- 
ipė aukštų karininkų,kurie pasienio sargybos buvo pas-’ 
tebėti ir įvykusio susišaudymo rezultate,buvo nukau- į 
tas buvęs Jugoslavijos Generalinio Stabo Viršininkas 
jgen.Jovanovič,suimtas gen.Petriševič.Tik vienam Dulk. 
Dapčevič pavyko pabėgti į Rumuniją. Kaip dabar aiškė
ja, šie karininkai ruošė perversmą prieš Titą.Laike 
Dunojaus konferencijos jie vedė slaptus pasitarimus 

i su Višinskiu ir Pauker. Kaip žinome,dabar Bukarešte 
yra Kominformo centras ir čia koncentruojama visa ak
cija kovos prieš nepaklusnųjį Titą.Tam darbai vadovau
ja Jugoslavijos ambasadorius Bukarešte Golubovič, kurį 
nesenai Tito pašalino iš ambasadoriaus posto,bet ru
munai ir rusai jį tebelaiko "teisėtu" Jugoslavijos 
iatstovu.Matyti ir šie karininkai norėjo prisijungti—, 
į prie Golubovičia us organizuojamos kovos prieš Titą,,J

Ryšyje su šiais įvykiais, labai pastiprėjo propa^M 
dinė akcija prieš Titą rytų bloko valstybėse.

Vakarų spauda rašydama apie tai, p® žymi,kad mirtis 
gen.Javanovičiaus sumaišė Kominformo planus,kuris no
rėjęs išsikviesti autoritetingą komunistą ir čia su
daryti "laisvos Jugoslavijos" valdžią.Reikia pažymėti: 
kad nušautasis generolas buvo vienas iš artimiausių į 
Tito bendradarbių kovų metu ir šiuo metu naudojosi 
diktatoriaus palankumu.Paskutineje komunistų konfered 
ei joje Belgrade, jis buvo išrinktas į specialias komi- 

| sijas.
toji pati spauda pažymi,kad neatsižvelgiant į tai 

Rusija laike trijų savaičių vis vien sudarys Jugosla
vijos "vyriausybę" užsienyje, kad pateisinti savo nūnai 

I tytą akciją prieš Titą.Žuvus numatytam naujos "vyriai! 
sybės galvai" Jovanovičiui,jo vieton išstatomas gene: 
las Peko Dapčevič,brolis pabėgusio pulkininko,kuris 
šiuo metu yra Maskvoje.

Dešinioji ranka maršalo Tito, generolas Rankovič.kt 
iris išaiškino ruošiamą perversmą ir kuris šiuo metu 
yra slaptosios policijos šefas,veda energingą valymą 
Jugoslavų armijos ir civilinio-administracinio apars- 

i to. Jau yra suimtų apie 200 karininkų.Dalis komunistų 
bėga iš Jugoslavijos į Vengriją ir Rumuniją.

Tito kol kas tyli, bet tikimasi, kad netrukus jis ks 
bės į Jugoslavijos liaudį.Jugoslav!jos spauda tik la
bai trumpai tepažymėjo įvykį, pabrėždama, kad "išdaviki 

■buvo paklusnūs Maskvos įrankiai ir tarnavo ne Jugo."'' 
J vi jos, bet Maskvos interesams, aklai vykdydami jos į.į 
Ikymus,kurie kenkia Jugoslavijos gerovei.

Vengrijos vice-premjera s,komunis
tas ,Rakoši,kalbėdamas Budapešte pa
reiškė, kad Tito yra gangsteris,kurio 
valdžia negali ilgai tęstis.Laisvo jo 
pasaulio (žinoma komunistinio) užda
vinys yra,eugrązpinti Laisvę Jugosla
vijai.Ir tas,galimai greičiau, bus pa
daryta. Matyti,ponas Rakoši turi tik
slių žinių...

Pereitą sekmadienį Italijoje,pieti
nėje dalyje,buvo žemės drebėjimas. 
Sunaikinta,,20 namų ir apie 50 sunkiai 
nukentėjo.Žemės drebėjimas buvo už- 
reistruotas ir Portugalijoje.

JAV užsienių sekretoriato kalbėto
jas pareiškė,kad jei pones Lomakinas 
pabandys pasilikti Amerikoje,tai JAV 
policija privers jį apleisti kraštą.

*
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VYTAUTO DIDŽIOJO MUZĖJUS 
KAUNE.

Šiame puslapyje įdėtų 
nuo traukų, atvirutės 
formato,galima užsisa
kyti Sąjungos Centre. 
Kaina po 3 penus.

Štai dėl ko aš mėgau ir tebemėgstu šiuos karių 
kapus.Štai dėl ko aplankau juos kiekvieną vasarą, 
kai tik parvykstu tėviškėn.

Ir šią vasarą jų neužmiršau.

; to milžino 
Niekas čia 
taip apsi—

, pro juos, 
karas-niekam

Vieną gražų pavasarį užlipau kalneliu,įeinu į 
kapus ir dairausi.Rodos,viskas po senoveiJTik štai 
ga mano akys už kažko užkliūva.

Na,o kas ten dabar.Kas ten sėdi ant 
akmens nugaros.Taip anksčiau nebūdavo; 
neateidavo; Kaimo gyventojai su kapais 
pratą,kaip su duona ir druska.Jie eina 

j juos aplenkia, bet jų nepastebi.Praūžė L_____ _________
į jis jau negalvoji Niekam nerūpi ir jo atminimas- 

karių-kapai;
Prieinu visai arti akmens.Ant jo sėdįs žmogus 

i pakelia galvą.0,tai mano tėvo kaimynas,Juozas Grik
štas! Čia jo laukas.Jo lauke šie karių kapai.

-Kazys!...
-Taip,ašį
-Sveikutis! Seniai bematytas; Kada parvažiavai.
Sveiki; -pasveikinu.-Vakar.
Atsisėdu šalia jo ant akmens.Žodis po žodžio ir 

jis pradeda pasakoti savo bėdas.

Sako,apėjęs kviečių laukąlžiūrėjęs,ar ne laikas 
juos kirsti.Nu,ir ką.Žinoma kad laikas; Stiebai 
sausi kaip parakas; Grūdai kieti kaip titnagaslTis 
siog verkia, kad jų nekerta; O,ko gero,-neduok,Die' 
ve;-iš po nakties pakils,sujudins visą lauką ir 
išbarstys pusę grūdų;...Reikia kirsti! Bet kur gai 
ti darbininkų.Dabar toks darbymetis! Ir akmuo kru
ta;

Taip bedūmodamas, jis nejučiomis užėjęs į kapus. 
Apsidairęs.Atsisėdęs ant akmens ir susimąstęs .Me
diniai kryžiai jam priminę karą ir prūsus.

-Atsimenu, - prabyla jis,valandėlę patylėjęs.0 
jo akys įsminga kažku» į tolį,tartum ten vėl re- 
gėtų seniai matytus vaizdus.-Tai buvo tuoj po ka- 
ro.Visi laukai bu vo pilni prūsų lavonų.Prūsai už
simanė juos suramkiot ir palaidot šitam kalnely. 
Prie darbo jie suvarė visus apylinkės gaspadorius 
-kas tik turėjo arklį ir vežimą.Važiavau ir aš,no 
buvau mažažemis.Mat,arklį turėjau nuo senų laikui
tokią sartą,šleivą kumelpalaikę.Ovežimą buvau ga
vęs iš žmonos tėviškė s i kai, prūsams užėjus, jų tro
bos sudegė,tai jie susikrovė visą savo lobį į ve
žimą ir atbildėjo pas mumis.0 vėliau, palikę visą 
turtą ir sergančią Izabelę,mano žmonos seserį, ka; 
tu su kaimynais išdūmė į Rusiją...

Taigi,įsikinkiau savo šleivą sartukę į vežimą 
ir išvažiavau prūsų rankioti.Iš karto mes visi į 
lavonus bijojome ir pažiūrėti.Tačiau greit apsip- 
pratom.Kaikurie net taip įsidrąsino, jog ėmė apva- 
f’inėti lavonus.Nebojo nei uždraudimo nei grėsian- 
ių bausmių.

-žmogau,hi jok Dievo; Apvogdamas lavoną,tu papj 
dai dvigubą nuodėmę;— kartais neiškentęs dribtel-

sergančią Izabelę,mano žmonos seserį, ka; 
myriais išdūmė į Rusiją...
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Didž.Britani jos Lietuvių 
Sąjungos Centro Valdybos Pir- 
lininkas p.P.B.Varkala grįžo 
iš atostogų.

RAUDONOJO KRYŽIAUS
BOIKOTAS

Rugsėjo pradžioje numatytas 
DBLS Skyrių suvažiavimas Brad
fords . Suva žia vime da Lyva us vi - 
si Sąjungos skyriai esą arčiau 
Bradford©. Suvažiavimą organ!- 
juoja Bradfordo Skyrius, į kurį 
vyksta du ar trys Centro Vaidy
bos nariai.

TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE
Organizącinis Komitetas Tau

tos Šventei ruoštį,kurį sudaro 
visų lietuviškų organizacijų 
atstovai,numato Tautos Sventę- 
HugSėjo 8-tą ją šiais metais 
švęsti rugsėjo 12 d. Westmin- 
sterio Katedros salėje. (Ten 
ęet.kur pernai buvo švęsta 
Vasario 16).

Paskaitą skaitys Prof.S.Ža- 
Levičius, šiuo metu dirbąs Bir- 
-inghamo Universitete.

Mūsų meninės pa jėgos,vado
vaujamos p.V.Mamaičio,intensy
viai ruošiasi šventei.

»W3M » e

"DAILY HERALD" rašo apie 
lietuviškas vestuves Swinton’e, 
Lancs. Jaunieji - Adėlė Bri
kaitė ir Jonas Tamašahskas, 
sekant senu lietuvišku papro
čiu, sutinkami grįžtą iš baž
nyčios su duona ir druska.

Stokholme,Svedijoje, prasideda 
Tarptautinio Raudonojo Kryž
iaus konferencija.Joje dalyv
auja 54 valstybės.Vien tik Ru
sija ir jos satelitai boiko
tuoja šią konferenciją. Alba
ni ja , Bulgari ja, Vengri ja ir Ju
goslavija atvirai pasisakė ne
dalyvausiančios, gi ;usija,Len
ki ja,Čekoslovakija ir Rumuni
ja nieko neatsakė į pakvieti-

DIDELI MANEVRAI
Pirmomis dienomis rugsėjo An
glijoje prasidės dideli oro 
manevrai.Manevruos ir sausu
mos kariuomenė.Bus pavaizduo
tas bandymas išsikelti į An
gliją metant oro desantą.
Kariuomenės vadovybė pareiš

kia, kad šie manevrai nieko 
benaro neturi su įtempta tar
ptautine padėtimi ir jie esą 
buvo jau senai planuojami.

MASARYKAS NORĖJO PABĖGTI 
į ANGLIJĄ

Sensąncingus davinius apie 
Čekoslovakijos už.r.min. 

Jono Masaryko mirtį paduoda 
New Yorko Laikraštis "Satur
day Evening Post".

Pagal laikraščio žinias,J. 
Masarykas buvo nutaręs pabėg
ti į Angliją ir čia apsivesti 
su viena emerikiete,kuri tik 
kelias dienas prieš jo mirtį 
buvo išsiųsta iš Prahos įAn- 
gliją.Zinias paduoda asmeni
nis Masaryko gydytojas Dr.Os
kar Klinger,kuris turėjo kar
tu bėgti su Masaryku.Bet tą 
patį vakarą,kada buvo numaty
tas pabėgimas,slaptoji čekų 
policija išaiškino pabėgimą 
ir tuoj nuvyko į asmeninį bu
tą, kad suimti Masaryką.Masary- 
kas gynėsi ir nukovė net ketu
ri us policininkus.Bekovodamas 
išbaigė šovinius ir bandė pa
bėgti išlipdamas per langą. 
Lie#a paslaptimi-ar jis pats 
iššoko,nebematydamas kitos 
išeities,ar tiesiog buvo iš
stumtas bekovojus su slapto
sios policijos agentais.Bet 
Dr.Klinger griežtai paneigia 
pasklydusius gandus,kad ass- 
sykas jau iš anksto yra pla
navęs nusižudymą, liasarykui 
žuvus,dr.Klingerįui vėliau pa
vyko pabėgti iš Čekoslovakijos

KINIJA PRAŠO PAGALBOS

1948.VIII.26

astzva
binti pagalbą ginklais Kinijos 
armijai,kovojančiai su komu
nistais.

KUO TOLIAU,-TUO DRĄSIAU T. B. Ramanauskas, O.F.M.

Prieš nunacinimo teismą sto
jo atsakovu būvąs Hitlerio lai
kais vienas redaktorius-Carl 
Hitzeroth,kuris teisme parei
škė "redaktoriai ir žurnalis
tai vokiečiai dabar stengiasi 
įtikti okupacinėms anglų-ame
rikiečių pa jėgoms,lygiai taip, 
kaip buvę žurnalistai turėjo 
atsižvelgti ir prisiderinti 
prie Goebbelso direktyvų".

Kreipdamasis į teisėjus jis į 
pareiškė"Kokiais argumentais 
ponai ginsitės prieš teismą 
tada,kada išeis okupacinės pa
jėgos ir jūs būsite patraukti 
atsakomybėn už bendradarbiavi-I 
mą su sąjungininkais"...

TITO JAU DAIROSI į VAKARUS
Padėtis Jugoslavijoje diena 

iš dienos blogėja.Jau nebenus- 
lepiamas faktas,kad pačioje 
Jugoslavijoje yra skilimas 
tarp komunistų-dalis lieka su 
Tito,kita dalis dairosi Mask
vos link. Višinskis išvyksda- 
mas iš Belgrado pareiškė- 
"Stalinas yra pasakęs-tautos 
yra nemarios",taigi,atseit, tau
tų vadai yra "marus"...

Korespondentas "Daily Grap- 
! hic” Berne (Šveicarijoje) pra- 
' neša,kad Tito skubiai ieško 
išsiaiškinimo su Vakarais,dėl 
jų laikysenos,galimos rusų in
vazijos į Jugoslav!ją.Tito, 
sako korespondentas,neturi jo
kių abejonių,kad akcija Rusi
jos sieks jo "likvidavimo".

AMERIKA JAUDINASI

Marija Išgelbėjo
1906 metais Italijoje išsi

veržė Vezuvijaus ugniakal
nis. Ugnine lava šniokšda
ma slinko žemyn ir pakely
je viską naikindama, veržė
si į pakalnėje esatį Torre 
Annunziata kaimą. Kai lava 
pasiekė pirmuosius kaimo 
namelius, gyventojų tarpe 
kilo baisi panika. Staiga 
vietos klebonui kilo nuosta
bi mintis. Kai lava viską 
griaudama vis veržėsi pir
myn, klebonas paėmė iš baž
nytėlės Švenč. Marijos sto
vylą ir ją padėjęs prieš at
slenkančią ugnies masę, 
balsiai meldėsi: “O Švenč. 
Panele, dabar maldaujame 
tavęs, gelbėk 
Nugręžk nuo 
nelaimę, nes 
tavo stovyla 
mas”.

vą. Ir staiga, lyg kokios 
antgamtinės jėgos paveikta, 
ugnies masė sustojo prie 
dangaus Karalienės kojų, 
ir praėjusi pro kaimą, pasu
ko jūros link.

save ir mus...
mūsų baisią 

kitaip sudegs 
ir mūsų kai-

ištikti žiurėjoLyg stabo 
kaimo gyventojai į Marijos 
stovylą ir į atslenkančią la-

Šiandien Europoje vėl iš
siveržė naujas ugniakalnis. 
Ne Vezuvijus tai, bet bedie=- 
viškojo komunizmo ugnia
kalnis, kurio keršto ir nea
pykantos ugnies lava užlie
jo ištisus kraštus sunaikin
dama jų laisvę, nepriklauso
mybę ir religinį gyvenimą. 
Ši su nepaprastu smarku
mu besiveržianti iš Sovietų 
Rusijos komunistinė lava 
gresia sunaikinti visą pa
saulį.

Kas apsaugos pasaulį nuo 
šios baisios nelaimės? Ir 
mūsų akys krypsta į Krikš
čionių Pagalbą Mariją. Ji 
yra vienintelė išsigelbėjimo 
viltis.

Kosenkinos byla stipriai yra 
sujaudinusi amerikiečius,tas 

i įspūdis neatslūgsta iki šios 
dienos.Kosenkina tebeguli li
goninė je, jos sveikatos stovis 
nėra pagerėjęs.Pereitą savai
tę buvo padaryta kraujo trans- 

i fuzi ja.
"Daily Mail” koresponden- 

itas New Yorke Don Iddon.rašy- 
idamas apie amerikiečių nuotai
kas ryšyje su Kosenkinos byla, 
pažymi,kad šuolis iš konsula- 
tinio kalėjimo,koks jai yra 
buvęs Sovietų konsulatas New 
Yorke,sukrėtė ir užaliarmavo 
amerikiečius kur kas labiau, 
nei nužudymas Masaryko,ar da
bartinis apsupimas-blokada 

. , . , , įBerlyne. "Ne perdedu.-rašo
„ JAV-ėse, .korespondentas, -kad tas vie-
uellington Koo,atsilankė pas nas incidentas daug labiau pa- 
Marshall į ir paprašė pasku- 'blogino santykius JAV-Rusijos, 

inei visi Molotovo ir Višinskio 
I"kaltinimai", ar kova už Berly- 
|ną". Amerikiečiai gyvena psi- 
jehozine liga,-kad rusai visur 
ir visada veda šnipinėjimą, 

įjjkad tų šnipų yra pilna aplink, 
jkad taip toliau tęstis negali, 
kad reikia imtis kokių nors 
priemonių. Dabar amerikiečiai 
lygiai tiek pat nekenčia rusų, 
kiek jie nekentė karo metu 
vokiečių..

ir šiandien jaudina visą Ameri
ką.

Lidija yra duktė rusų pul
kininko iš Leningrado, kuri po 
tėvų mirties slapta atbėgo į 
Švediją ir apsigyveno vieno

JAI SUS "NUSIKALTIMAS"

Kaip žinome,dėl nuola
tinių nesusipratimų iš
iro Berlyno bendroji 
Komendantūra.Rūsai iš
sikraustė iš rūmų,nusi
ėmė vėliavą. . .bet pamir
šo "tėveli," Staliną,ku
ris kabojo generolo Ko- 
tikovo kabinete.

Nuotraukoje matome, 
kai vienas rūmų sargas 
vokietis nukabina nie
kam nebereikalingą tė
veli, nuo sienos.

IR STOKHOLME RUSAI.
Švedijoje rusai bandė jėga 

priversti važiuoti atgal į 
Rusi ją,čia gyvenančią rusaitę 
muzįke Lidiją Kaprovą,19 metų 

Švedijos už.reik.ministeri- 
ja papra, 
bėję mergaitę. (Ar ne kiti vė 
jai papūtė Švedijos vadovybėj 
juk ne taip senai jie.sulaužy 
darni tarpcautinę teisę, yra iiš 
dąyę rusams Pabaltiečius.) 

Kaprovos byla labai prime
na Kosenkinos aferą,kuri dar

rusus palikti rainy-

lydimas policininko ir dar vie
no ambasados tarnautojo,atvyko. 
Ir vėl jis "norėjęs" įteikti 
"tėvo" laišką. Inžinieriaus 
žmona įleido tik policininką. 
Kiti liko už durų. Laiškas 
buvo įteiktas,bet pasirodė kad 
tai ne nuo mirusio tėvo,bet 
nuo ambasados sekretoriaus 
Nikišino.Jis rašė įkalbinėda
mas, kad Lidija išsivaduotų iš 
tų voratinklių ir grįžtų į 
"laisvę" Rusijon. Lidija atsi
sakė važiuoti " "—■*
jon ir I 
pareigūnus 
nuo

Lidija atši
lai §von" Rusi- 

kreipėsi į Švedijos 
nūs prašydama apsaugos 

Laisvės" piršLių.

inžinieriaus viloje.Tai buvo 
prieš 4 metus.

Prieš dvi savaites atvyko 
į vilą rusų ambasados atašė 
Petropavlovsk!.Jo mašiną ly
dėjo dar kita,kurioje buvo du 
asmenys.Anot Petropavlovskio, 
jis atvežęs laišką nuo...tėvo 
kuris jau yra miręs.Jėga no
rėjo įeiti į kambarį,kuriame 
buvo pasislėpusi Lidija.Ir 
tik su pagalba kaimynų,nepra
šyti svečiai buvo išmesti iš 
vilos.Anot lietuviškos patar
lės, -geros akys dūmų nebijo, 
taip buvo ir sutais rusais.
Po poros dienų vėl šis ponas

L.Koklys 
TAKELIS BAŽNYČION 

Ten prie vieškelio tėvynėj. 
Kur berželiai du stovėjo, 
J bažnyčią takas vedė - 
uodberiais keliu riedėjo. 

Sunkios varpos lenkias vyrui 
Ant takelio į bažnyčią. 
Dobilas takan pasviro. 
Penkiais lapais,lyg netyčia. 
Man svetur taip miela, 
ęrisiminti tą takelį. 
Šventą dieną,ar nedėlia 
Varpai jaudina širdelę

da vau tokianTvagišiui.
bet vieną dieną ir man velnias koją pakišo.Va

žiuoju sau vienas pro Barulio sodą ir žiūriu - 
patvory kyšo pušnys.Tuoj iššokau iš vežimo ir pri
einu arčiau.Ogi drybso prūsų oficieras.Aš vėl dirst 
į pušnis.Tai pušnys!...l’a-čiupinėjuiminkštos, švel
nios, tarytum vakar siūdintos! "O.kad taip ėmus ir 
numovus! A. Kas žinosi" Vėl pasižiūriu į oficierą. 
Jo veidas kaip žemė.Bet ne toks baisus,kaip kitų. 
Matyt jis žuvęs pačioj karo pabaigoj.Todėl ir jo 
pušnys tokios sveikos! "Numausiu,ir tiek!" manau 
sau.O kažkas,rodos,kužda man į ausį! "Grikštai.ne
liesk tų pušnių,jos ne tavo!" Aš atsikertu!” 
"Aišku,kad ne mano! Dėl to nėra ko ginčytis! Bet 
kam kam,o lavonui pušnys tai jau tikrai nereikalin
gos! Juk jis niekur neis! į kapines aš jį nuvešiu!* 
Paslaptingasis balsas vėl man kužda!”Grikštai,vog
ti nuodėmė!" Aš imu širsti! "Ką tu čia man niekus 
plepi! Pats žinau,kas nuodėmė! 0 gal nori,kad to
kį šaltą rudenį basas purvą maknočiau,a.Ar nematai 
kokios mano klumpės!senos,iššleivotos,leidžia van
denį! Žengiu žingsnį- šliukšt!.Žengiu kitą-šliukšt. 
Biaurul Va.apsiausiu^šito prūso pušnimis ir vaikš
čiosiu kaip ponas! Nu,ir ką tu man..."

Tuoj numoviau pušiiis ir paslėpiau po sėdyne.0 
prūsą įritau į vežimą ir nutarabanijau į kapus. 
Vakare parvažiuoju namo, iškinkau kumelę ir,pasiė
męs pušnis,proriščia įbėgu į trobą.Pati verda va-nęs pusnis,prorišcia įbėgu į trobą.Pati verda va
karienę, vaikas miega,o Izabelė sėdi prieš ugnį ir 
mezga^AŠ tuoj čiumpu už kažkokio skarmalo ir valiai 
šluostyt pušnis...šluos

0,skurdžiai mes tada gyvenome 1 Vakare net lem
pos neūžąįjdegdavome- nebuvo žibalo.Vakarieniaudami 
pasišviesdavome balanomis,o paskui vėl pa tamsyje

sėdėdavome...
Vos tik aš predėjau valyti batus,pati tuoj klau

siai "0 ką tu čia dabar prasimanei."-"Košę grūdu!" 
atsakiau.Ji tuoj užsidega skiedrą ir pasižiūri. 
"Jėzau,Mari ja,tai jau prūsą apiplėšia!!" Aš nė mur- 
mur.O ji kad ims rėkti! ”0 tu bėrazumi, ką tu pada
re i!.. Ar jau užmiršai kas buvo su Vaišvilių Vincu, 
kai jis nukniaukė auksinį laikrodį!..Sužinos prū
sai, tai mums sprandus nusuks!..” Aš neiškenčiau ir 
surikau! "Nutilk! Nekišk snapo į svetimus barščius!" 
Ji nutilo,© aš pradėjau galvoti! "Iš tikrųjų,kas 
būtų,jeigu prūsai sužinotų. 0 jeigu,neduok,Dieve, 
imtų vaidintis aficierio dūšia!..

Mane šaltis nupurtė.Pušnis,kurią ant rankos už
nėręs, valiau, man pasidarė šlykšti.Ranka pradėjo 
virpėti,ir ji nuslydo abt žemės.Tačiau greitai vėl 
atgavau drąsą. "Tai man vyras,išsigando bobos ple
palų!" pasijuokiau sau pats iš savęs, pamėmiau puš
nis ir apsiaviau.Tai pušnys! Kaip dailiai guli ant 
kojų! Tartum užsakytos! Pliaukštelėjau per aulą- 
ranka prilimpa! Trinkteliu kulnim į žemę-suskamba 
visa trobai Tai pušnys! Dabar aš nebijau nei ru
dens purvynų,nei žiemos pusnynų!..

Tuo tarpu Izabėlė uždega balaną ir įkiša į sie
ną.Pati paduoda vakarienę.Valgom.Tylu.Tik šaukštai 
barška, ir balana spraksi.Po vakarienės moterys plau
na indus,o aš rūkau.Rūkau ir gėriuosi pušnimis.Sie
noje užgęsta gal jau kokia trečia balana.Ir šį kar
tą niekas neuždega naujos.Mano pypkė taip pat iš
blėsta. "Laikaas gulti" pamanau sau ir atsiklaupiu 
pasimelsti.Ir štai besimelsdamas prisimenu prūsų 
afisierių.O,Dieve,koks baisus jo veidas! Kaip aš 
galėjau to nepastebėti,numaudamas jo pušnis.

"Viešpatie,suteik man stiprybę ir atitolinks

nuo manęs mintis apie
Tuo metu kaip perkūnas sugriaudžia paslaptingas 

balsas! "Kvaily,Dievas vagims nepadeda-nesišauk Jo! 
Verčiau pasiskubink nusiauti pušnis-prūsų aficie- 
rius ateina jų atsiimti!"

Mano kūnas pagaugais nueina.Ką. Ateina..įsiklau
sau.Taip, ateina! Aiškiai girdžiu jo žingsnius 1Jau 
visai netoli durų! Virst-atidaro duris! Aš pašoku. 
Atsisuku. Taip,tai jis! Be pušnių! "Neatiduosiu 1" 
pamanau ir stveriu už kėdės. "Nejudėki už-mu-šiu!" 
užbaubiu ir užsimoja.Bet pati staiga pagriebia už 
kėdės ir išplėšia ją man iš rankų. "Pamišai!"sukly
kia ji nesavu balsu. "Būtum užmušęs Izabėlę!" Man 
pradėjo svaigti galva.Manau,kad pamišiu.Pasirodo, 
kad Izabėlė,suplovusi indus,buvo išnešusi šuniui 
lakti.Aš negirdėjau,kai ji išėjo.0 kai grįžo,tai 
palaikiau ją prūso dūšia...

Tą naktį aš nesumerkiau akių.O ant rytojaus į 
gabalėlius sukapojau pušnis ir,nunešęs už kluono, 
užkasiau.

Juozas Grikštas nutyla,o aš neprabylu.
Tegul iš kapo iššauktoji dvasia grįžta savo am

žinojo poilsio vieton!
Po valandėlės abu pakylam nuo akmens.Grikštas 

pasižiūri į vakarus ir sako:
- Na,man jau laikas dzimbinti namo.Saulė tik 

per šienkartę nuo žemės.
0 paduodamas ranką,dar priduria:
- Ateik katrą dieną į svečius - pasišnekėsim.
- Ačiū, - sakau, - ateisiu.

Ir spaudžiu jo kietą ranką.

Po šio Krikšto pasakojimo karių kapai man tapo 
gyvu neregimo pasaulio paveikslu.
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ZUINIOS

PRAHA. Čekoslovakijos komu
nistų partijos vykdomasis ko
mitetas įsakė pravesti parti
jos valymą.Nuo spalių 1 iki 
gruodžio 31,iš partijos turės 
būti pašalinti visi neištiki
mieji nariai,tie,kurie įstojo 
į partiją po komunistinio per
versmą ypač bus atrenkami.

ANKARA. 300 Turkijos Univer
siteto studenčių baigė 3 mėn. 
kursus priešlėktuvinėje arti
lerijoje.

LONDONAS. Pereitą sekmadie
nį Londone,daugiau nei 1.000 
slaugių,dirbančią anglų ligo
ninėse, suruošė demonstraciją, 
reikalaudamos pakelti atlygi
nimą iki 5 svarų savaitėje.

VAŠINGTONAS. Skraidančioji 
oro tvirtovė B-29,perskridusi 
nuo Floridos iki San Francis- 
ko ir atgal per 24 valandas, 
sumušė skridimo rekordą.Lėktu
vas nuskrido nenusileisdamas 
5.792 mylias.

AMMANAS. Irako ir TransJor
danijos vyriausybės susitarė 
dėl jungtinės abiejų kariuome
nių vadovybės Palestinoje.

HELSINKIS. Suomijos vyriau- 
sybės skirta komisija paskel
bė, kad valdžios policijoje iš 
10 valdininkų-7 yra komunistai. 
Iš to skaičiaus,61 policijos 
valdininkas anksčiau buvo tei
stas už politinius,karinius 
ar kriminalinius nusikaltimus. 
Tokia buvo suverbuota polici
ja, buvusio komunisto-vidaus 
reikalų ministerio Leno.

LONDONAS. Anglikonų vysku
pų ŽambetE-konferencija, kurio
je dalyvavo iš viso pasaulio 
329 vyskupai,priėmė rezoliuci
ją, kurioje sakoma,kad anarchis
tinis komunizmas yra priešin
gas krikščionių tikėjimui,nes 
jis neigia Dievo buvimą,aprei
škimą ir pomirtinį gyvenimą? 
ragina klasių kovą ir t.t.

Canterbury arkivysk. Dr.G. 
Fisher džiaugėsi,kad angliko
nų 
jo

bendruomenės vadovai galeė- 
susirinkti pirmą kartą po 
metų.
HAVANA. Rusų žinių agentū- 
"TAS3* praneša,kad į Sovie- 

............................. )e, 
bom

ba .Vėliau iŠ pravažiuojančio 
automobilio buvo šaudoma.

VaŠINGTPNAS. Prezidentas 
T romanas,pasibaręs su Valsty
bės Sekretoriumi Marshalliu, 
pareikalavo,kad Rusija tuojau 
atšauktą savo konsulą New Yor
ke Jakov Lomaklną,kuris pasi-

ra
tų misijos įstaigą Havanoj 
Kuba,buvo įmesta žibalinė

savo karjerą,bet ir turės at
sakyti prieš "teismą",kuris, ( 
aišku,duos jam priverčiamųjų 
darbų.

STOKHOLMAS. Švedijos užs. 
reik.ministeri ja perspėjo So
vietų ambasadą Stokholme,kad 
paliktų ramybėje 19 metų amž. 
Lidiją Kaprovą.kuri 1944 m. 
per Baltijos kraštus atbėgo 
į Švediją.

VAŠINGTONAS. Saugumo Tary
ba priėmė Britani jos,Amerikos, 
Kanados ir Prancūzijos pasiū
lytą rezoliuciją,kuria Taryba 
reikalauja,kad žydai ir arabai 
Palestinoje nustotų laužyti . 
paliaubas.Nusižengusiai pusei 
grąsinama sankcijomis.

ATĖNAI.Graikų kariuomenė 
baigė karo veiksmus prieš va- i 
dinamoje "generolo" Markos su
kilėlius Gramos kalnuose.Mar
kos su sukilėlių likučiais pa
sitraukė į Albani ją,palikęs 
daug nesunaikintų atsargų mai
sto ir ginklų. Graikijos vy
riausybė įteikė griežtą pro
testo notą JTO-jai,kaltindama 
Albaniją leidus jos teritori
joje pasislėpti Markos sukilė
liams, kur jie persigrupuoja 
naujiems veiksmams.

BELGRADAS. Jugoslavijos sla
ptoji policija OZNA,veikdama 
pagal vidaus reik.ministerio 
Rankovič įsakymą,yra įpusėju
si didžiausį valymą Jugoslavi
jos kariuomenėje,likviduojant 
Kominformo šimpatikus.Skaito
ma, kad iki šiol yra keli šim- 

>tai suimtų.Manoma,kad netrukas 
valymas bus pradėtas ir kito
se valdžios įstaigose.

VAŠINGTONAS. Amerikos gene
ra linio štabo viršininkai tu
rėjo slaptą konferenciją su 
Gynybos Sekreotoriumi James 
Forrestaliu.Manoma,kad buvo 
svarstoma jungtiniai ameri- 
kiečių-kanadiečių veiksmai 
būsimame pavojuje. Gen.Spaatz 
pareiškė,kad oro pajėgų sri- 

-tyje Arktikos rajonas turi 
tokią pat svarbą,kaip Gibral
taras, ar Panamos kanalas.Jis 
ragino,kad JAV pirmosios su
konstruotų super-garsinę ne
kietą, kuri galėtų nešti ato- 

į miną bombą 5.000 mylių.
BERLYNAS. Amerikos "Skyma- 

ster" transporto lėktuvų trys 
eskadrilės bus pritaikytos 
akmens anglims vežti į užblok
uotą Vokietijos sostinę.

BUDAPEŠTAS. Per rubežių į 
Vengri ją perėjo du jugoslavai 
karininkai ir paprašė prieglau
dos. Jie nepritaria Tito anti- 
sovietlškai politikai.

LONDONAS. Transjordano ara
bų legijono vadas anglas Glubb 
Paša,su šeima,atvyko į Londoną. 
Jis tarsis dėl Britanijos sub
sidijos TransJordanui.

BUKAREŠTAS. Pabėgęs į Humu-

^ONDONAS. Čekoslovakijos 
atletų,dalyvavusių Pasaulinė
je sporto olimpiadoje, vadovė 
P.M.Prgvaznikova atsisakė grį
žti į Čekoslovakiją ir parei
škė? "Esu politinė pabėgėlė 
ir didžiuojuosi tuomi.Kai aš 
apleidau Čekoslovakiją,buvau

B.A.L.F’O PRANEŠIMAS

YAKOV LOMAKIN 
žymėjo Kosenkinos bylije.Ry
šium su buvusiu Kosenkinos 
pagrobimu iš grafienės Teistoj 
ūkio,notoje sakoma? "JAV vy
riausybė negali leisti jokiai 
užsienio valstybei vykdyti po
licijos pareigas Amerikoje". 
Lomakinas apleidžia Ameriką 
šį šeštadienį.Buvęs Sovietų 
diplomatinės tarnybos narys, 
dabar gyvenąs JAV,Kravčenko 
pareiškė,kad atšaukiamasis 
Lomakinas už savo "nesugebė
jimus" tyliai sutvarkyti Ko- 

‘senkinos —* J----------J-netik ted prarado

Pagal naująjį įstatymą,gali atvykti į JAV-bes tik 
tremtiniai gyveną Vokieti joje, Austrijoje ir Italijoje,ten 

įgyvenę ankščiau 1945 metų gruodžio 22 d.
Kurie jau išvyko į „Angliją, Kanadą, Aus trail ją. Pietų Afrikę 

ar kitas valstybes, tie naujuoju įstatymu negali pasinaudoti, 
įneš šis įstatymas yra specialiai skirtas tremtiniams iš Vo- 
jkietijos,Austrijos ir Italijos išvežti.

įstatyme numatyta,kad į Ameriką atvykstančiųjų 40% bus iš 
Lietuvos,Latvi jos,Esti jos ir Rytinės Lenkijos, už Kurzono 11- 
nijos. Atvykstančiųjų 30% bus ūkininkai ir norį dirbti ūkiuo
se asmenys.Toliau seka namų ruošos darbininkai,žmonės mokslo 
įstaigoms,statybininkai ir būtiniems darbams reikalingi asmens 
Pirmenybė teikiama ir vykstantiems į Ameriką pas giminę,iki 
trečios kartos.

Mane Provazntkova 
pasiryžusi negrįžti.Esu Bene- 
šo šalininkė”.

LONDONAS. Norholt areodro- 
me nusileido Čekoslovakijos 
keleivinis lėktuvas,kurio uo
degoje rasti du pasislėpę kė
lei viai-"ęuikiai”.Abiems bėg
liams iš Čekoslovakijos leis
ta pasilikti krašte.

KOPENHAGA. Danijos saloje 
Bornholm nusileido vienvietis 
sportinis lėktuvas,kuriuo iš 
Lenkijos pabėgo trys lenkai. 
Jie pareiškė,kad esą politi
niai bėgliai.

LONDONAS. Rugsėjo 3 dieną, 
karo paskelbimo devynerių me
tų sukaktuvių dieną,Britų ir 
Amerikos karo aviacija pradės 
didžiausius pokarinius oro 
manevrus Britani joje,kurie 
truks keturias dienas.Svarbiau- 
sias"puolančių” bombonešių 
tikslas bus Londonas,o jo gy
nybai veiks visos oro ir že
myno pajėgos.

BERLYNAS. Iš Sovietą zonos 
pranešama apie ten vykstantį 
generalinį valymą Socialistų 
vienybės partijoje (taip vadi- 
naši komunistų partija Vokie
tijos rytų zonoje ).Partijos 
oficiozas "Neues Deutschland" 
rašo,kad Vokietijos opozici
jos grupės,nuo pat karo pabai
gos, veikusios prieš komunistus 
ir raudonąją armiją.Ir net pa
rtijos pareigūnai skleidžia 
priešingas nuotaikas partijai 
ir sovietų armijai.

BERLYNAS. Sovietų kontrol
iuojama spauda Berlyne paskel
bė, kad Berlyno gyventojai,ku
rie užsiregistruos maisto nor
moms Sovietų sektoriuje,gaus 
po centnerį akmens anglių.Tas 
"kyšis" siūlomas dėlto,kad li
gi Šiol tik 20 tūkstančių gyven
tojų iš 2 milljonų,gyvenančią 
vakarų sektoriuose, užsiregis
travo Sovietą sektoriuje-krau- 
tuvėse.

BELGRADAS. Britani ja, Pran- 
cūzlja ir JAV-bės atsisakė pri 
pažinti naują Dunojaus konven
ciją,kurią 7 balsais priėmė 
Rusija ir jos satelitai.Pasi
baigus konferencijai,buvo su
rengtos konvencijos pasirašy
mo iškilmės,kuriose vakarų vai 
stybės nedalyvavo

REDAKCIJOS ATSAKYMAI. Redakcijoje yra gauti keli diskusiniai 
straipsniai ir eilėraščiai,pasirašyti vien slapyvarde,nenuro
dant autoriaus pavardės ir adreso.Redakcija primena maloniems 
bendradarbiams,kad tokių anoniminių straipsnių bei eilėraščių 
spausdinti negali.Ateityje prašomi autoriai,šalia nurodomos 
slapyvardės,žymėti ir savo adresą bei pavardę.

Sukūrusiems lietuvišką 
šeimą,

p. VACLOVUI SIUNGAILAI

p.VALERIJAI REMEIKAITEI, 
linkime daug laimės.

MANCHESTERIO

y Mūsų mielą tremties 
brolį

7 JONĄ KATKAUSKĄ ir
0 p. ADELĘ BRINYTĘ,
N sukūrusius lietuvišką šeimą, 
3 nuoširdžiai sveikiname lin- 
y kėdami gražaus gyvenimo bei 

ištvermės sunkiose tremties 
sąlygose.

Thrybergh Stovyklo 
Lietuviai.

Gautas lietuvių skautų Aus
tralijoje svaikindmas?

Širdingiausi sveikinimai 
bei linkėjimai visiems lietu
viams skautams bei skautėms 
D.Britani joje pasaulio skau- 
tijos 40 mt. ir Lietuvos skau- 
tijos 30 mt. proga.

Mes,Austrai!joje esą lietu
viai skautai ir skautės.linki
me .Turns mielos sesės ir broliai 
ir toliau veikti "Dievui ir Tė
vynei ir Artimui",nežiūrint į 
aplinkai siaučiančias audras?

Norintieji susirašinėti su 
Australijoje esančiais lietu
viais skautais,atsiunčia savo 
adresus skln.R.Spaliui.

Rugpiūčio 7/8 dienomis Ha
lifax’ an suskrido iš septynių 
vietovių lietuviai skautai ir 
skautės.Stovyklauta gražioje 
vietoje,kur buvo aptarti or-

ją Anglijoje liečiu 
Klausimai ir priimta visa e;J' 
Lė rezoliucijų. *1

Kai kurie mūsų skautų vy
čių būreliai tikrai gražiai 
dirba surasdami vietos ir lai' 
ko savd> skautiškam gyvenimui 
ir kartu nešdami lietuvių var
dą į šeimininkų tarpą.

Štai "Vydūno" sk.vyčių bū
relis prie Sudbury.be savo tis 
sioginių sueigų 3 kart buvo 
sulaukęs anglų skautininkų,ku
riuos apdovanojus lietuviško
mis dovanomis.Taip pat net aš
tuonetą kartų dalyvavęs anglų 
skautų laužuose ir tris kart 
su jais stovyklavęs.Būrelis 
yra įtaisęs ir savo būklę, ku
rį rūpestingai tvarko.Būreliu: 
vadovauja sk.vyt.skilt.B.Lin
ker ičius.

Tolimesnės aukos gautos iš 
Tiirybergh’o skautą būrelis "V; 
tis”siunčia--dešimt šilingą. 
Skilt.A.Veršelis iš Silsdeno- 
siančia----- du su puse šiling-1

ZONE

U.S. 
ZONE

Potsdamo aikštė Berlyne,kur susieina Britų, 
JAV ir Sovietų zonų ribos (žiūr.žemėlapį). 
Šioje aikštėje vyko susirėmimas su rusais. 
Nuotrauka vaizduoja rusus Potsdamo aikštėje 
(Rusai naudoja amerikoniškus džipus).

FOTSDAMĘS PLATZ
POTSDAME R ST

Dapievič papa sako jo,kad buvęs 
Tito generalinio štabo virši
ninkas gen. Jovanovič,kuris 
bandė pabėgti per sieną į Ru- 

i mani ją,buvo pasienio sas-gybos 
nuša uta s.Gen-ma j.B.Petri č evič 
buvo sužeistas ir suimtas.Ru
muną pranešimas sako,kad vie
nintelis gen.Jovanovičiaus 
nusikaltimas buvęs tas,jog jis 
liko ištikimas Merksizmo-Leni- 

■ nizmo doktrinai ir kad jis ne 
į pritaręs Tito politinei lini
jai.

PARYŽIUS. Prancūzijos vy- 
! riausybė nutarė paremti Euro- 
\ pos Parlamento idėją.Praneūži 
į ja kreipėsi į Europos valsty- 
j bes,pradžioje į Britaniją ir 
i Benelux© kraštus,imtis žygių 
paskubinti Parlamento išrin- 

I kimą.
LONDONAS. Karo Ministerija 

:praneša,kad~2-oji gvardi jos 
brigada greit išvyksta iš An
glijos į Malajus.Prie dalinio 
bus prijungta artilerija,pio
nieriai ir kiti pagalbiniai 
vienętai su pilnu apginklavi
mu. Ši brigada papildys esamą 
Singapūre ir Malajuose Britų 
kari uomenę,kovai prieš Mala j ų 
komunistus,kurių pakilimas _ 

plečiasi ir apima 
vis didesnius plo- JAV-bių Aras ir Sovietų plau
tus. tavas....

ATĖNAI.Oficialiai pranešama, 
kad karo veiksmai prieš suki 
lelios yra baigti.Likučiai

Komunistiniai ne
ramumai pietų-ry
tų Azijoje, sujudi-pasitraukę į Albaniją, 
no ne tik britus, 
kurie ten turi li
kučius kolonijų,bet 
ir palietė kitus 
kraštus-Siamą,Bur- 
mą ir net siekia 
Indijos bei Indo
kiniją.

Komunistinis 
tigras pasirodė 
pietų-rytų 
Azijos džiunglė
se...

GAarsN.

(Ieškomas Vyšniauskas Justinas 
dirbąs anglių kasyklose,Atsi
liepti- Jusikis Jurgis. Motcom- 

yrsįbe.Park Hostel. Shaftesbury,
įūorset.

AUKŠTOS KLASES LONDONO -0 
ir Kontinento siuvėjai £ 
turi didelį pasirinkimą 
geriausios kokybės medž- $

PASIUVAMI 
pagal pageidaujamą stilių.? 
Pristatymas užtikrintas S 
4-6 savaičių laikotarpyj. & 

MAURICE, ?
9,BURTON ST.

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

Gabalis Steponas,gyv.10, Lo- 
chiel House,Kinlochleven, 
Scotland. Ieško Mančičių jo
ną, gyv.D»Britanijoje.

12,Newland, Lincoln 
(telef.Lincoln 10949) d

SŪMAZINTOS KAINOS’ 
Šioms" SŪDUVOS" knygoms - 
Pietario-Algimantas- 3/6 (Ild) 
Anglų kalbos skaitymai-4/6. 
N.Mazalaitės "Apversta valtis" 

novelės,kai na-...3/6
Dipl.inž.Drąsutis,"Elektroin- 

steliatoriaus vadov.-9/- 
Europos geografi ja- 3/~
Don Kichotas.......................... 2/-
Nulis ir Begalybė.....3/- 

Su užsakymais kreiptis- 
J.Palšis,Union Mills Hostel, 
Valley Rd.,Pudsey-Leeds.

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