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AMBASADORIAI VĖL KALBĖJOS
Nepabaigiama problema

pasitarimai Maskwje parai- 
į savaitę buvo pasiekę lemia- 
os fazės ir grąsė peši tarimą 
(irimu. Prieš nutrenkiant de
gtas, pasiuntiniai dar kartą 
aprašė pa s is* tymo su. Stalinu, 
e d dar kartą ir galutinai iš- 
Sstyti Stalinui Vakarą ta Išty
lą nekintamą nusistatymą dėl 
aMyno.kad jis turėtą aiškų 
įpratimą kokios gali būti iš 
j pasėkos. Stalinas,kai p mė
gti iš neoficialių pranešimų,

mjų pasiūlymų £ derybas,ne- 
i padarydamas mažą nuolaidų. 
3kios tos nuolaidos buvo, su
su dabar pasakyti,b«t jos pa
lakė Kremliaus tikslą-vilkih- 
l derybas toliau.Pasiuntiniai 
islliko Maskvoje ir vėl turė- 
3 net du pasitarimu* su Molo- 
jvu.Buvo laukiama,kad. tuoj 
is išleistas oficialus koau- 
ikatas apie pasitarimus ar 
įsi tarimą, bet nei šeštadienį, 
ai sekmadienį nebuvo nieko 
Ikelbta.Paskelbimas atidė- 

vfeliasniam laikui, sakoma, 
spavyksta "susitarti” su Bu
lis dėl komunikato turinio.
3 susitarimo dėl turinio bu- 
3 laukta pirmadienį, bet nei 
Irmadienį,nei antradienį Jo 
sbuvo.

Diplomatiniai korespondea- 
!i rašo, kad pasikalbėjime su 
talinu pasiektas tik labai 
sžymus ir ribotas susitari- 
3ę dėl šių trijų dalykų: 
.Salys s u tinka, kad ryt ų raar- 
i ’sovietų) būtų vienintelėe 
iliuta Berlyne,bet ją ir Job 
Irkuliaciją kontroliuos vi- 
l keturi Berlyno gubernator- 
il. 
.Valiutos įvedimo reformos 
stales palikti gabernatoriams. 
.Berlyno blokada bus nuimta 
Ik tada,kada valiuto* refor- 
i bus padaryta Berlyne, raiš
is, kada gebernatoriai susi- 
irs dėl rytų markės įvedimo.
Ir išpildžius visas tris 

įlygas.galės būti sušaukta 
•■•irių didžiųjų konferencija 

etijos klausimui nagržjaė-

rTta.ua , būtų paskelbta kaip nei- 
trali. Gan.Kbtikovas atsakė 
išsisukdamas ir vieton paaiš
kinimo, davė visą eilę klausi
mų Dr.Buhri Ar Suhr norįs,kad 
Sovietai įsikištų į santykius 
tarp Berlyno darbininkų ir Mie^ 
sto Tarybos,kas,Kotikovo nuo
mone, būtų nesuderinta su So
vietų demokratine valdytuos! 
fonsa. ( I ) Ir ar Miesto Taryba 
norinti visai uždrausti daą- 
ūininkams demonstruoti.

Vietos stebėtojai praneša, 
kad Markgrafo policija(kontro
liuojama sovietų) nei nemėgino 
sudrausti demonstrantų,o rusai 
net uždarė fabrikus,kad darbi
ninkai gelėtą dalyvauti riau- 
šėse.VyrAuja nuomonė,kad jei 
rusai nesiliaus trukdę posė
di iub,Taryba kreipsis į Vaka
rą valstybes,prašydama vietos 
vakarų Berlyno sektoriuje.

Britų pareigūne s, kalbėda
mas ta tema,pareiškė,kad jei 
Miesto Taryba kreipsis tuo 
reikalu, jai bus duota vieta 
posėdžiauti vakarų sektoriuj.

Tuojau po pirmos komunistų 
demon s tre c i j oe So vietų sekto-.
ri u j e, an t i-komunistiniai vo- 
kiečiai suruošė kontrdemonstra- 
ciją Britą sektoriuje,pjrieš 
griūvėsius Reichstago,kur7 da- 
iyvavo žymiai daugiau žmonių.
ia buvo pasakyta labai aštrią 

žodžių prieš komunistus ir 
rusus,kurie buvo palyginti 
su naciais.

Prieš-komunistinfes demonstracijos Berlyne

Faktai iškyla
Valstybės Sekretorius Mar- 

shallis pareiškė,kad JAV Jo
kių nuostolių nebus dėl jų kon
sulato uždarymo Vladivastoke, 
nes konsulato pareigūnai būda
vo taip suvaržyti, kad net sa
vo pareigų negalėjo tinkamai 
atlikti.

Ponios Kosenkinos s Velkate 
pagerėjo ir ji davė pirštąjį 
pasikalbėjimą spaudos atsto
vams. Ji pareiškė,kad šokusi 
iš lango ne su tikslu nusižu
dyti, bet pasprukti iš konsu
lato, nes ji nenorinti grįžti 
į Rusi ja. Ji mylinti savo tau
tą, bet nesutinkanti su Juozapo 
Stalino vedama politika.Jis 
nužudęs jos vyrą ir josios sū
nų. Paklausta,kodėl ji kores
pondentams kitaip kalbėjo,ka
da ji buvo sovietų konsulate, 
Kosenkina pareiškė,kad Sovie
tų ambasadorius ir konsulas 
jai įsakę taip sakyti,nes ji 
buvusi kalinė ir tas jų suruo
štas pasikalbėjimas su spaudos 
atstovais tebuvo farsas.

Buvęs Sovietą konsulas New 
Yorke,Lomakinas išplaukė iš 
New Yorko laivu į Rusi ją.Prieš 
išplaukdamas jis koresponden
tams pareiškė,kad jis dalyvaus 
Jungtinių Tautų 4-oje sesijoj 
Paryžiuje,rugsėjo mėnesį.

Ateitis parodys,ar išsipil
dys pono Lomakino viltys. ___

Apie ką kalba Paryžius
Prancūzijoje nauja vyriausybė

Kaip matome,susitarimas, 
si iš viso jią toks buvo, yra 
ibai siauras .Žinoma, jis galė- 
j sudaryti modus vivandi, jei 
Itų noras ir gera valia su- 
Ltarti.Bet sprendžiant iš Ru- 
Ljos politikos Berlyne, tenka 
sbai suabejoti ar Rusija iš 
Įso nori susitarimo.Juk Vaka
ri valstyės niekad neaiprie- 
?ino prieš rytų markės įve- 
imą Berlyne visiems Ją loan- 
roliojantjir kariniai gubar- 
įtoriai.kaip žinome,ilgai dėl 
) tarėsi ir jokio susitarimo 
sgalėjo pa siekti. Dideli s kla u- 
Imas ar jie dabar turės geres- 
l pasisekimą.Juk jei būtą pa
lėktas susitarimas,tai tuo pa
lu rusai būtą pakartotinai 
lipa žiną teisę Vakarą sąjun- 
Ininkams pasilikti Berlyne,ko 
aip tik rusai nenori ir dėl 
j yra atsiradusi visa toji 
iva už Berlyną ir jo blokada.

Visai pagrįstai galime klau- 
ti ar iš viso buvo kas nors 
szityvaus pasiekta laike Mas- 
ros derybų,kurios tęsėsi vi- 
į mėnesį.Bešališkai vertinant, 
■.Įima konstatuoti,kad po 11- 
H pasitarimų-derybų,padėtis 
ebėra ta pati,kokia ji buvo 
rleš derybas.

įvykiai Berlyne nerodo,kad 
ovietai norėtų bent riboto 
tįsi tarimo . Pri ešingai .Vi ska s 
lenką viena ir pastovia kryp
tini, t. y. paimti Berlyną į Ru- 
Ijos valdymą.Miesto Taryba 
Magistratas) .kurioje komunis- 
ai turi nežymią mažumą ir ku- 
i nesutinka aklai sekti rusų 
Ik t avim ui, negalė jo turėti po
odžių dėl nuolatinių komunis- 
U demonstraciją ir išsišoki- 
Jj.Miesto Tarybos būstinė yra 
ovi etų sektoriuje.Jos pirmi- 
lakas r.Otto Sukr,pasiuntė 
eneroim Kbtikovui raštą, kiau
tą ma s, kiek rusą valdžia Ber
yti e yra atsakinga už tvarkos 
Blaikymą ir ar jie gali garan-' 
moti Miesto Tarybos saugumą, 
r kad vieta apie Magistrato

Tik vieną mėnesį teišgyve
nusi Prancūzijos Vyriausybė, 
vadovaujama p.Marie,atsistaty
dino praėjusį šeštadienį.Tai 
buvo Jau dešimtoji vyriausybė 
karui pasibaigus .Nors tarptau
tinė padėtis ir yra labai kom
plikuota , reikalaujanti pasto
vios ir energingos vyriausybės 
bet,partiniai nesutarimai ima 
viršų,sprendžiant valstybinius 
klausimus.Atmintina,kad pasi
tarimai su Rusija yra lemiamoj 
fazėj,ir Prancūzijos atstovas 
Maskvoje lieka kuriam laikui 
be vyriausybės autoriteto,iš 
kur jis galėtų gauti nurodymų.
Ir vidaus gyvenimas yra kritiš
kas,- kainos kyla ir darbinin
kai reikalauja didewniu atlygi
nimų, kas gali privesti valsty
bę prie katastrofinių ūkinių 
sukrėtimų ir infliacijos.

Kaip praėjusią Šumano,taip 
ir šią Marle vyriausybę nuver
tė socialistai,kurie negalėjo 
sutikti su visais Einansų Min. 
Reynaud programos punktais. 
Reynaud buvo nuomonės, kad tau
ta gyvena virš savo išteklių.

kad tik griežta reforma ga- 
padėtį išgelbėti ir atito-Ii , .

linti besiartinančią ekonomi
nę katastrofą Prancūzijoje. 
Jis sau statėsi,kaip pavyzdį, 
Angliją ir siekė kainų sumaži
nimo, di dėsnio eksporto, palie
kant mažiau prekių krašte, kuo 
daugiau išvežti,kad gavus,taip 
reikalingas Prancūzijos ūkiui, 
svetimos valiutos.Kartu jis 
nesutiko su atlyginimų padidi
nimu.

Socialistai,nors ir sutiko 
su Reynaud pažiūromis į ekono
minę krašto padėtį,bet jokiu 
būdu nenorėjo sutikti su Rey
naud metodais,kuriais finansų 
minister!s norėjo tą padėtį 
pagerinti.Socialistai sako, 
kad visa blogybė tame,jog naš
ta nevienodai padalinta Pran
cūzijos gyvento jams.Turtingie
ji ir ūkininkai šiuo metu gy
vena gerai,o miesto darbinin
kai skursta.Panašios nuomonės 
yra ir kitos partijos,bet visa 
problema tame,kaip gi padalin
ti tą naštą lygiomis,jei tie 
turtingieji ir ūkininkai ge
ruoju nenori dalintis sunku-

Ar ne žaidimas ugnimi?
Kai niekas esti viskuo

niais su kitais.Iš viso,ūkini
nkai, kaip ir visuose kraštuo
se yra pernelyg konservatyvūs, 
o turtingieji per dai g slapūs.

Krašte jaučiamas neramumas 
ir nepasitenkinimas dėl per 
dažno vyriausybės keitimosi, 
kurios nieko gero nebeduoda 
kraštui,ištro|kusiam ramybės 
ir pastovumo.Šias krašto nuo
taikas puikiai išnaudoja gen. 
Gaule ir komunistai.Ir visai 
nestebina,kad nemažai prancū
zų intelektualų šaindien jau 
kalba apie vienintelę išeiti- 
diktaiurą..tik klausimas kas 
paims valdžią į rankas,ar gen. 
be Gaule ar komunistai.

Vyriausybei atsistatydinus. 
Prezidentas Auriol tuoj pradė-j 
jo pasitarimus su partijų va
dais dėl naujos vyriausybės 
sūdarymo.Pirmie ji pas Prezi
dentą atsilankė komunistai, 
kaip didžiausios partijos at
stovai Parlamente.Toliau sekė 
MRP (Progresyvūs katalikai) ii 
so dalis ta i. Prezidentą s pave
dė vyriausybę sudaryti socia
listui Ramadier,nes reikia atf

,kad socialistai iššaukė 
paskutinės vyriausybės krizę, 
taigi Prezidentas norėjo duo
ti progą jiems sudaryti naują 
vuriausybę.Remadier jau buvo 
Premjeru pereitais metai*.Bet 
ponui Ramadier, pasitarus su 
partiją va dai s, ne pa vyko suras
ti priimtinos bazės visoms 
partijoms,ir jis pranešė,kad 
atsisako sudaryti naują vyriau
sybę.Buvo kalbama,kad socialis
tai sudarysią vien iš savo pa
rtijos narių vyriausybę,bet 
reikia atsiminti,kad jie Par
lamente neturi reikiamos dau
gumos, taigi, jiems teko ieško
tis koalicinių jėgų.O tokios 
galėjo būti arba komunistai, 
su kuriais socoalistai nenori 
bendradarbiauti,arba MRP,kuri 
nagai 1 atleisti socialistams 
už avie Jų paskutinių vyriausy
bių nuvertimą,ką,anot MRP,so
cialistai padarę ne tautiniais, 
bet partiniais sumetimais.Tai
gi,meilės tarp jų mažai teli-

Prezidentas pavedė naują 
vyriausybę sudaryti dabartin
iam už s .r .min.Šumanui (MRP) ir 
kuris jau vadovavo trims pra
ėjusioms vyriausybėms.Spėjama, 
kad Šumanas bandys sudaryti 
vėl koalicinę vyriausybę iš 
MRP,socialistų ir radikalų. 
Kol kas neturime žinių kaip 
sekasi Šurna n. ui sudarymas, bet 
viena tik aišku,kad naujos vy
riausybės uždavinys,kas ją be
sudarytų, bus labai sunkus ir 
pareikalaus didelių gabumų iš 
minis terių, tiek vidaus poli
tikoje, tiek užsienių.

T TAPIMAS TARP BELGRADO IR MASKVOS DIDĖJA .MASKVOS RADIJAS ATVIRAI RAGINA
SUKILTI PRIES TITĄ.KOVA NOTOMIS.MASKVOS BĖDOS SU NACIONALKOMUNISTAIS

Tito vyriausybė pasiuntė aštrias notas Rumunijai ir Vengri ja i,kaltindama 
organizavimu sukilimo Jugoslav!jojje ir rėmimu politinių emigrantų.Notų tu
rinys yra labai aštrus ir visai neįprastas uiplomatinėje praktikoje.Jo jevar- 
toti tokie žodžiai,kai p "melagiai","brutalus" ir 1.1.Kol kas nei Rumunija, 
nei Vengrija neatsakė į notas,bet jų vadovaujantieji asmenys nenutraukia ak
cijos prieš Titą.Sion zodinėn kovon įsijungė ir Maskvos radi jas,kuris pas
kelbė nesenai pabėgusio Jugoslavijos aviacijos gen.Popivoda straipsnį,ragi
nantį Jugoslavijos armiją sukilti prieš "diktatorių" Tito. Pats Tito paskel

Stalin & Molotov

bė laikraštyje "Borba" straips
nį, kuriame kaltina kaimynines 
valstybes priešiška akcija ir 
skunažiasi.kad "mūsų aiškinimas 
nerandąs atgarsio Kominformo 
vadovybėje,-jis yra kurčias mū
sų žodžiams" ir pabaigoje šio 
straipsnio primena,kad ateina 
laikas,kada "šiomis aplinkybė
mis visi taikūs pasitarimai su 
draugais veda prie fiasko ir 
Jugoslavija turi ruoštis pati 
save ginti."

Kaip rašo užsienio spauda, 
Belgrade eina nuolatiniai pa ši
ta rimai tarp Tito ir vidaus r. 
min. gen Ranko vi č , kuri s yra sau
gumo viršininkas ir šiuo metu 
veda "valymo" akci ją.Lygiai gy
vas judėjimas pastebimas ir Mas 
kvo je

Kardelj Ar Tito 
Laukiama,kad Tito nutars nutraukti diplomatinius 
santykius su Rumunija ir Vengrija. O pabėgąs gen. 
.opivoda skelbia,kad jis pabėgąs iš Jugoslavijos, 
nes ten siaubiąs pašėlęs teroras policinio režimo. 
Ir jis kviečiąs,kaip galima skubiau, išvaduoti pa

vergtus jugoslavus ir dar kartą atnešti laisvą.* 
Anot jo,žuvęs gen.JovanoviSius yra tikras socialia 
no didvyris,žuvęs nuo niekšą rankos.

Nacionalkpmunistinis sąjūdis už geležinės už
dangos auga.Šiomis dienomis pasirodė Vengrijoje 
"suklastotas" komunistą dienraštis Šabad IJep",ku
rio abu pirmieji puslapiai buvo tokie,kaip visau, 
gi kiti turėjo anti-bolševikinius straipsnius ir 
kritikavo Maskvos politika,kuria siekiama,kad vi
sos satelitinės valstybės pasidarytą tik Maskvos 
kolonijomis.Apie Bulgarijos diktatorią jau senai 
kalbama,kad jis esąs Stalino nemalonėje už pana
gią politinę liniją.Lygiai tas pat kalbama ir 
anie Lenkijos komunistą vadą Gomulka.Juo toliau, 
^■•o sunkiau "askvai darosi mulkinti pavergtuosius.
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GYVENAMASIS LAIKAS
■H BU BH8 mbb JSar §žs sa g

-----------------------------  RAŠO P.MAŽALAITIS ———————
TAUTOS ŠVENTĖS I Š V A K A R S S E

GYVINAMASIS LAIKAS IS MŪSŲ REIKALAUJA NUGALĖTI NE TIKTAI 
SUNKIAS TREMTIES VALANDAg BET IR ĮTEMPTI BEI SUKAUPTI VISAS 
RANKŲ IR PROTO JĖGAS AUKŠČIAUSIAM MUSŲ TAUTOS TIKSLUI-LAISVEI.

KELYJE I LAISVĘ BE MUSŲ GERO ASMENIŠKO ELGESIO IR ORGANI
ZACINIO VEIKIMO, REIKALINGA YRA TAM TIKRA DIPLOMATINĖ VEIKLA 
ATSIDĖJUSIŲ ASMENŲ, KURIE ĮVAIRIAIS MEMORANDUMAIS IR VISOKIAIS 
KITAIS PRIEINAMAIS BŪDAIS KLEBENTŲ LAISVOJO PASAULIO ATITIN
KAMŲ ASMENYBIŲ IR lŲSTI'Į'UCI JŲ DURIS, PRIMINDAMI LIETUVIŲ TAU
TOS KANOJAS IR JOS SVENCIAUSIAS TEISES.

GAL KAM NORS GALI ATRODYTI,KAD SI VEIKLA YRA TYRUOSE ŠAU
KIANČIO BALSAS, BET IŠ TIESŲ TAIP NĖRA. JEIGU DABAR PASAULIN
IŲ KONFERENCIJŲ TEATRE DĖL TAM TIKRŲ PRIEŽASČIŲ IR NUTYLIMA 
MUSŲ TEISĖ IR TAUTOS ASPIRACIJOS, TAI BUKIME TIKRI, KAD ATEIS 
IR TOJI VAĮANDA.KADA PASAULIO TVARKYTOJAI NEGALĖS LAIKYTI 
MUSŲ, LYG IS DŽIUNGLIŲ NETIKĖTAI ATSIRADUSIŲ SU SAVO PRETEN
ZIJOMIS,BET ŽINOS,KAD TAI YRA RYŽTINGA,NUOLATINEI IR SUNKIAU
SIOMIS VALANDOMIS KOVOJUSI IR TEBEKOVOJANTI DEL LAISVĖS TAU
TA. TIK SI KOVA GALI PARODYTI PASAULIUI, KAD MES SIEKIAME LAI
SVĖS IR ESAME JOS VERTI.

IŠLAISVINIMO AKCIJAI UŽSIENYJE VADOVAUJA AUKŠČIAUSI MUSŲ 
TREMTIES ORGANAI, BET, SAVAIME SUPRANTAMA, KAD JIE VIENI BE MU
SŲ PARAMOS NEDALI SI OS KOVOS VESTI, TODĖL KIEKVIENO LIETUVIO 
ŠVENČIAUSIA PAREIGA YRA, NORS DALELE, PRISIDĖTI, NES TAI YRA VI
SŲ MŪSŲ R ET PATAS. IR .JEIGU MES NEGALIME ŠIANDIE TIESIOGINIAI 
ŠIOJE AKCIJOJE DALYVAUTI, TAI GALIME IR TURIME BENT PATEKTI 
PINIGINĖMIS AUKOMIS TĄ KOVĄ,KURIOS VISAD YRA REIKALINGOS.

ŽINOME,KAD KIEKVIENA KOVĄ REIKALAUJA NE VIEN DVASINTŲ, BET 
IR MATERIALINIŲ GĖRYBIŲ, O MUSŲ VADOVYBĖ MOKESČIŲ MOKĖTOJŲ NE
PURI, TAIGI LIEKA TIK GEROS VALIOS AUKA, SUSIPRATUS JŲ TAUTIE
ČIŲ SUDEDAMA. PINIGINĖ AUKA MUMS, GYVENANTIEMS DIDŽIOJOJ BRI
TANIJOJ, YRA NESUNKI, TIK REIKIA GERŲ NORŲ BEI TAUTINIO SUSI
PRATIMO, IR NEBUSIME ŲARAMI IS ANAPUS KANALO,KAD JAU PBt DAUG 
GARPTNafR IR PRISIRISOME PRIE PĖNO, PAMIRŠDAMI BENDRUOSIUS 
TAUTOS REIEALUS,VARGUS IR KOVĄ.

TA TGT, MIRT AS TAUTIETI, TAUTIETE, NEPAGAILĖK, NORS IR SUNKIAI 
UŽDIRBTO VISTO KITO ŠILINGO TAUTOS ŠVBSTĖS PROGA PAAUKOTI 
TAUTOS FOND UI į JEI TAU ATRODYTŲ, KAD AUKA YRA PKIDIDELĘ,-PA
BANDYK MINTIMIS NUSKRISTI T3T- Į TĖVYNĘ, Į PARTIZANŲ BŪSTINĘ, 
Į JŲ ŽYGIŲ LAUKĄ, Į KIEKVIENĄ TRIOBĄ IR PALYGINK JŲ IR SAVO 
AUKAS...

KAD ŠIS TAUTOS ŠVENTĖS PROGA VYKDOMAS TRUMPAS AUKŲ VAJUS 
BŪTŲ SEKINGAS,- SKYRIAI, KURTE APIMA BEVEIK VISUS ISSISKLAI- 
DZ TUSIUS LIETUVIUS, TURĖTŲ IMTIS INCIATYVOS IR ORGANIZUOTAI 
PRAVESTI AUKŲ RINKIMĄ. NE TIEK SVARBU AUKOS DYDIS, -AUKOJAME 
TTEF.KTFK IŠGALIME; KIEK SVARBU VAJAIS VISUOTINUMAS. NUDARY
KIME PROGĄ -KIEKVISJAM TAUTIEČIUI, KIEK JO IŠGALĖS LEIDŽIA, PRI
SIDĖTI PRIE LAISVĖS KOVOS.

SURINKTAS AUKAS, PAŽYMINT, KAD JOS SKIRIAMOS TAUTOS FOŲDUI, 
SIŲSTI DBLS CENTRUI,KURIS, PAGAL VLIK PAGEIDAVIMĄ, ĮMESI ŽYGIŲ 
VISŲ D. BRITANIJOS LIETUVIŲ ORGANIZACIJŲ TURIMAS TAUTOS FONDUI 
LĖSAS CWTRALIZUOTI. ŠIE PINIGAI YRA LAIKOMI BANKE, SĄJUNGOS 
SĄSKAITOJE IR DISPONUOJAMI TIK PAGAL VLIK ĮSAKYMUS PER SĄJUN
GOS VAIDYBA, TAM RETKAT.UT PASKIRTŲ ASMENŲ - IS SĄJUNGOS PISES 
P. MASAĮAICIO IR LIETUVAI GELBĖTI FONDO VALDYBOS ATSTOVO A. 
RADZEVIČIAUS. . .

TAD PARODYKIME SAVO TAUTINĮ SUSIPRATIMĄ NE VIEN ŽODŽIAIS, 
BĘT IR DARBATS, PAT.TWGVTNKTKR IR SUTRUMPINKIME PAVERGTOS MŪSŲ 
TĖVYNĖS KANČIASJ

RAŠO - kun.J SAKEVTČIUS.MIC
LIETUVIŲ KATALIKŲ PARAPIJINIŲ BENDRUOMENIŲ REIKALU 

Nesenai "BL" buvo patalpin
ta keletą straipsnių dėl Vid. 
Anglijos lietuvių kat.bendruo
menės.Dalykas, atrodo, galutin
ai paaiSkėjo.Tačiau pravartu 
tuo reikalu ŠĮ tą pastebėti.

Prisilaikant Kat.Bažnyčios 
nuostatų,katalikai susiskirs-

to parapijomis,iš parapijų su
sidaro vyskupijos.Atvykę Ang
lį jon katalikai savaimi pri
klauso tai anglų kat.parapi
jai, kurioje apsigyvena; ir tos 
parapijos kelbonas tvarko ju
ridinius aktus, pa v. vedybas.

Anglijos kat.vyskupai leidž-

.a atskirų tautybių žmonėms 
turėti savus kunigus,kurie,bū
dami tiesioginėje vietos vys
kupo žinioje ir solidariai vei
kdami su vietiniais kat.para
pijų klebonais,galėtų geriau 
pagelbėti savo tautiečiams.Ta
čiau pagal bendrus Kat.Bažny
čios Įstatymus (išimtis JAV) 
neleidžiama atskiroms tautoms
sudaryti tautines kat.parapi
jas.Galima organizuoti tik pa
rapijines bendruomenes,lyg ir 
parapijas plačia prasme imant, 
kurios tvarkosi pagal savo re- 
guliaminus,prisilaikant bend
rų K.Bažnyčios Įstatymų. Net, 
pcav.Londono lietuviai katali
kai teisiniai nesudaro kanoni
škos parapijos,bet tik parapi
jinę bendruomnenę,kurios para
pijiečiai huo senai gyvena tri
jose Londono vyskupijose.

Nuo š.m. kovo 1d.lietuviai 
kunigai Anglįjoje,norėdami ge
riau patarnauti saviesiems,pa
siskirstė apylinkėmis.Kun.J. 
Kuzmickis, šiuo laiku gyvenąs 
Bradforde,St.Ann’s Presbytery, 
Edward St.Bradford,Torks,rūpi
nasi šiaurine ir iŠ dalies vi
durine Anglija. Kun.P.KaĮriti
nąs, gyv. 13,College St.Leices
ter, patarnauja lietuviams vi
durinėje Anglįjoje.Kun. Alf. 
Petraitis,dabar gyv. Y.M.C.A. 
ELsĄbrėdge Eostel.nr.Glouces
ter, rūpinasi lietuviais vaka
rinė je,pietų-vak Anglijoje ir 
Vali joje.Kunigai marijonai- 
kun.J.Sakevičius ir kun.A.Kaz
lauskas, gyv.21, The Oval,Lon
don, E. 2, aprūpina lietuvius Lo
ndone ir artimesnėse bei toli
mesnėse apylinkėse.

Lietuviai katalikai savo 
gyvenamose vietose savaimi su
daro kat.parapijines bendruo
menes, kurių tikslas rūpintis 
religiniais ir su tuo artimai 
suristais reikalais, pa v.kuni
go palaikymas,vaikų auklėjim
as, gailės ting ūmo darbai.Para
pijinė bendruomenė nėra tai 
lygiagretė organizacija,kuri 
turėtų pratesizijų pavaduoti 
arba faktinei atstotų kurią 
nors kitą organizaciją,pa v.Lie
tuvių S-gą ir pan. Apskritai, 
šis momentas nėra tinkamas nau- 
joms organizaci joms, ypatingai 
politinėms partijoms reikštis 
(turint galvoj Angliją,kurio
je nedidelis skaičius lietuv
ių), kada visų dėmesys turėtų 
būti nukreiptas Į didesnę mū
sų tautiečių vienybę,saugojant 
savo gražias tautines bei re
ligines tradicijas ir kovojant 
dėl Lietuvos laisvės.Susiskal
dymas atskiromis grupėmis,ku
ris priimtinas normaliais lai
ka i s, yra žalingas dabartiniu 
laiku.

Geresniam aptarnavimui, pa
gal vietinio kunigo nuožiūra, 
atskiros lietuvių stovyklos- 
vienetai išsirenka mažutĮ pa
rapijinį komitetą (geriau iš 
tri j ų žmonių-pirmininhę,sekre
toriaus ir kasininko).Šių ko-

Komunistų skaičius atskirose valstybėse 
Komunistų tvirtumas atskirose šalyse nepasireiškia jų parti

jų narių skaitlingumu.Ne skaičiuje yra jų stiprybė,bet fana
tizme,.Kiekvienam pamojimui iš Maskvos visur jie žemai nusilen
kia .Komunistų partijos yra visur mažumos partijos,bet labai 
energingos mažumos,kurios prisidengusios "liaudies demokrati
jos" vardu, siekia diktatūros.Kur tik jie pasiekia valdžios,- : 
tuojau griebiasi sukūrti slaptąją policiją-vienintelĮ tikrą 
ginklą savo pastovumui už tikrinti. Rusų komunistų centralė.iš 
anksto,kasmet nustato skaičių asmenų,kurie turi būti priimti 
Į parti ją.Tokiu būdu komunistų^parti ja S.Rusijoje sudaro 3% 
bendro gyventojų skaičiaus,gi Čekoslovakijoje turi 7%, tai yra 
žymiai daugiau, nei reikalinga kraštui valdyti .Komunistai, pap
rastai, yra skaitlingesni tuose kraštuose,kurie yra arčiau*Ru
si jos.Pav.Bri tani jo je^ tesudaro 0,1%,o JAV jau tik 0,05% bendro 
gyvento jų skaičiaus. Štai kiek komunistų turi Europai 
EUROPOJE- Belgija-100.000,Bulgari ja-450.000,Danija-60.000, Vo- 
kieti jaJ(rusų zona) 1.575.000,ir(vakarų zona )350.000,Suomi ja- 
28.000,Prancūzi ja-1.300.000.Graiki ja-400.000,Bri tani ja-43. 000, 
Italija-2.200.000,Jugoslav!ja-100.000,Olandi ja-50.000,Norvegi
ja -33.000.Austri ja-150.000.Lenki ją-500.000.Rumuni ja-500.000, 
Slovak!ja-250.000,Svedi ja-46.000,Šveicarija-21.000,Čekoslova- 
kija-1.000.OOO.Vengrija-650.000. AZIJOJE- Burma-4.000, Kini ja- 
2.000.000.Indi ja-53.700, Ja poni ja-6.000, Ko rėja-50.000,Li banona 3 
15.000.Palestina-l.400.Sirija-8.000. AMERIKA- Kanada-23.000, 
Meksika-25.000. JAV-74.000,Kostarika-20.OČO,Kuba-152.000, Domi - 
nikos resp-2.000. Argentina-30.000.Brazilija-130.000,Čilė-5000i  
Ekvadoras-2,500,Kolambi ja-lO.OOO.Psragva jus—8.000,Peru-35.000 
Urugvajus-15.000,Venecuela-20.000. AUSTRALIJOJE- Australija- 
25.000, N .Z elandija-2.000. AFRIKOJE- Eritrėja-200.

Nors šie daviniai yra paimti iš oficialių komunistų šalti*- 
nių,tačiau reikia labai atsargiai juos vertinti.Pav.komunistų 
skaičius Prancūzijoje yra labai išpūstas .Tikras komunistų-par- 
tijos narių skaičius tėsiekia iki 800.000-900.000. (Die Tat)

Didžios praeities ir garbingo Lietuvos prisikėlimo liudytoju buvo tautai 
didingi Karo Muziejaus rūmai Kaune. Tarp Lietuvos didžiųjų vyrų biustų ir pavei 
lų, prie Nepriklausomybės kovų patrankų liekanų ir prie kitų brangių relikvijų lie 
vis sėmėsi jėgų, kad Nauja Lietuva būtų sukurta graži, jauki ir šviesi... Šiand 
juodas gedulas nuklojo Lietuvą ir svetimieji plėšia iš mūsų visa, kas buvo tautai ta 
giausia...

mttetų pirmininkai sudaro cen
trinį komitetą,kuris išsiren
ka sentrinio komiteto pirmin
inką. Viso gi komiteto prieša
kyje stovi patsai apylinkės 
kunigas, savo nuožiūra tikin
tieji kunigo palaikymui ir 
kitoms religinio patarnavimo 
(pamaldos etc.) išlaidoms ga
li apsidėti nuolatiniu mokes
čiu arba pasitenkinti pagal 
susitarimą Laisvomis aukomis 
bei kitais protingais būdais

remti religinį pastoracinį dar
bą. Trumpai su parapijiniu dar
bu rišasi ir vaikų mokymas bei 
auklėjimas.Anglijos katalikai 
griežtai nusistatę,kad katali
kų vaikai lankytų tik katali
kiškas mokyklas,kurios papras
tai yra prie didesnių parapijų. 
Lietuviai katalikai,neturėdami 
savų lietuviškų parapijų, tede- 
da pastangas,kad vaikužiai ga^ 
lėtų lankyti artimesnes kata
likų anglų mokyklas. f

-----------------------  PIRŠLYBOS ----------------------------------
Olava3 užlipo laipteliais Į Moisijaus trobą.Jis 

buvo tarsi lavonas,iš susijaudinimo išblyškęs, bet 
jautėsi pakankamai tikras ir stiprus viską,kas tik 
galėtų įvykti,ramiai išklausyti,- viską išgirsti ir 
pamatyti,neišrėkus savo nuomonės.

Jis atidarė dutis ir Įėjo vįdun.
Kambaryje jie buvo dviese. Šiurkštus,krūminiais 

antakiais senis,kuris,nieko nenujausdamas,kaip tik 
buvo pasinešęs eiti Į duris. Ir Kylikki ja,kuri nera
maus laukimo apimta ir mane,jog širdis iš krūtinės 
iššoks,kai prasivėrė durys.

Visi trys likosi lyg prikalti stovėti.
- Laba dienai - pasakė pagarbiai Ola va s, beveik vai

kišku paklusnumu. Niekas nieko neatsakė. Olavas tik 
pastebėjo,kaip senojo krūminiai antakiai,lyg du juo
di audros debesėliai,susiglaudė.
- Labe dienai - pagaliau pasigirdo atsakymas,trum

pas ir sausas,pasakytas tokiu tonu,kuris reiškė,jog 
namų garbė šio pasveikinimo net ir plėšikui reikalau
ja. Bet dabar šita pareiga buvo atlikta ir sekantie
ji žodžiai krito kaip kirvio dūžiai!
- Kai mes dcyrėmės.aš prašiau tamstą niekad daugiau 

man Į akis nepasirodyti, - ko tamsta tad nori.
Jaunoji mergaitė išblyškusi atsirėmė Į sieną.

- Taip,- atsakė ramiai Olavas,- mūsų pirmasis susi
tikimas nebuvo toks,koks turėjo būti. Aš prašau at
leisti už aną kartą iš naujo prašau tamstos dukters 
rankos.
- Valkatai - Įtūžęs sušniokštė senis.
- 0,nebūk tamsta staigus.
- Sielininkas! - buvo jam atsakyta,o balse tiek 

daug buvo jausti neapykantos ir pažeminimo,kad jis 
kaip aštrus peilis plovė.

Tamsusiraudonumas nudažė Olavo kaktą, ir jis su 
▼argu galėjo sulaikyti tai,kas jame užvirė.
- Taip,tai tiesa,- atsakė jis palengva ir pabrėžda

mas,— sielininkų yra daug,bet tikrų mažai.
Senojo antakiai pakilo aukštyn ir dar labiau su

sitraukė, lyg katės,kuri pasirengusi šuoliui. Jame 
virė kaip artėjančios audras debesys.
- Lahkan!

Gili tyla sekė po šito žodžio. Olavas sukando lū
pas, užsispyrusį žvilgsnį metė Į audros debesį ir pra
bilo tarsi putojanti pavasario upė!
- Tamsta jau nekartą mane išmetei,tuokart aš išėjau, 

bet dabar aš nė vieno žingsnio nežengsiu atgal,kol 
mūsų raikąlas nepaaiškės.Aš dabar atvykau pas jus
su visa pagarba,kad aš atsiprašyčiau už aną kartą, 
nors šiandien gerai nežinau,kuris iš mudviejų turi 
didesnį pagrindą atsiprašyti .Ir aš šiandien taip pat 
išeisiu,bet nei įsakomas,nei vienas,aš reikalauju 
tos,kuri men priklauso,nors ji būtų ir taip aukštai, 
kaip žvaigždės danguje1

i

--------------------- ---- JOHANNES LINNANKOSKI ---- ---------------------  
Žinomas suomių rašytoJas.Čia spaus

diname fragmentą iš jo romano "Daina apie raudo
nąją gėlę".

Vertė— ANTONIJA ŽAGRAKALIENĖ

Senasis palinko sugniaužtomis kumštimis ir,nė žo
džio nesakydamas,skubiais žingsniais metėsi į duris.

Vieną akimirką Clave susiformavo sprendimas! jis 
norėjo įtūžusį senį kaip vaiką pakelti,ant suolo pa
sodinti ir pasakyti; atsisėsk dabar ramiai ir pakal
bėk suprantamai apie reikalą,kaip pritinka senam žmo
gui .Ryžtingai jis prisiartino prie senojo!
- Tėve*- staiga pesigirdo balsas nuo spintos,ir iš

blyškusi mergaitė veržėsi atsistoti tarp abiejų besi
ginčijančiųjų,- Tėve...aš priklausau jam.

Senasis nustojo kvėpavęs,lyg kažkas šitą reikšmin
gą akimirką būtų jam smogęs .Jis atsigrįžo ir ilgai 
žiūrėjo į savo dukterį.
- Tu!...-sušuko jis siaubingai. -Ak taip, tu jau 

jam priklausai,- pridūrė su ironija.-Ir galbūt, 
tu iš tikrųjų jo laukei per visus tuos metus,per 
kuriuos aš norėjau tave priversti už kito išeiti.
- Taip ir buvo,- ramiai atsakė. -Ir aš nusprendž

iau būti jo žmona.
Senasis nervingai priėjo prie jos.

- Šitaip,tu nusprendei.
Mergaitė krūptelėjo. ,
- Taip aš galvojau,- tarė ji pasiduodančiu tonu,- 

aš trokštu,kad šitai įvyktų geruoju.
- Bet jeigu taip pat ir as kaiką nusprendžia u,-ir 

senasis išsitiesė ir atsitojo kambario viduryje,kaip 
sena,grnmblėta pušis...- Ir dabar jūs išgirsite mano 
sprendimą; Moisijaus duktė nebus išmesta sielininkui, 
ir vargas tam,kuris turės tiek įžūlumo jos geisti!

Sitai jis pasakė tokia tėviška jėga ir tokiu tik- 
ry,įsakomu tonu,kad tai nuskambėjo kaip sprendimas, 
kurio jau daugiau nebegalima pakeisti.Akimirką vieš
patavo kurtus įtempimas.Kyllikkijos galva,kaip po 
sunkaus smūgio, nusviro žemyn, h a t. tuokart jinai vėl 
ją pakėlė palengva ir sąmoningai,ir iškart Olavą ap
ėmė nūstebimas,kaip šie du,kurie stovėjo prieš vipn.q 
kitą ir šią akimirką tą pačią vietą užėmė,turėjo to
kią pat išdidžią laikyseną ir tokį pat apsisprengusį 
žvilgsnį.
- Bet jeigu Moisijaus duktė šito nebodama su sie

lininku išeitų, - nuskambėjo lyg kūjelis dūžis į ge 
ležinę kartį.

Senis dar aukščiau iškėlė galvą.
- Tuokart ji išeitų kaip sielininko mergšė,bet ne 

kaip mano duktė!- nudandėjo tarsi didysis kūjis j, 
priekalą.

Vėl tyla. Susijaudinimo raudonumas perbėgo Kyli; 
kkijos skruostais, ir Olavas pajuto didelį norą sav: 
nutarimą išpildyti.. .Bet jis nusprendė, jog šitie ai 
vieni turi suvesti sąskaitas, o tretysis reikalą te
gali tik sugadinti.
- Pasirink,- tarė tėvas Šaltu bals u.-Pasirink aku- 

biai.'antrasis ten irgi laukia...Ir dar vienas žodis 
jo balse buvo priegaidė geli an Sos, pergalę nujaučia: 
šios ironijos,-Ir jeigu tu nusprendei eiti, tai turi 
šią pat akimirką išeiti,ir tuo pačiu drabužiu,kuris 
pirsjsą kartą į šią trobą atėjai-supranti.Apsispręsk!

Žodžiai krito tokie baisūs ir tokie staigūs,kad 
abu jauni žmonės išsigandę,be išeities pasiliko stc 
vėti.
- Ak šitaip,aš turiu pasirinkti.-paklausė mergaite 

išblyškusi,beveik prašančiu balsu.
- Taip,tu turi!

Mergaitė nuraudo ir vėl išblyško, ir vis nejudėda 
m a stovejo,tarsi būtų nustojusi kvėpuoti.
- Kyllikkija, - tarė Olavas iš susijaudinimo virpa 

šiomis lūpomis,- aš nenorėčiau būti priežastimi tėv 
ir dukters pykčio,bet jeigu tu liekies prie savo nu 
sprendimo,- skubiai jis paėmė savo apsiaustą,o jo 
balsas drebėjo iš susijaudinimo ir kartėlio,- tai 
turi mažų mažiausia tiek,kad nenuoga galėsi išeiti 
į gatvę.

Senasis kaip laukinis nusijuokė ironišku,nuoding 
juoku.Mergaitės skruostai sužydo rožėmis ir ji slap 
čia akimis padėkojo Olavui.

Olavas stovėjo prieš gyvenimą ir mirtį,mergaitė 
žiūrėjo į asląSenasis stebėjo ją šiurkščiu smalsumu 

Tuokart mergaitė palengva pakėlė galvą ir atrodė 
iš savo aplinkos iSauganti.Ramiai pakėlė rankas,vie 
nu gribštelėjimu atsagstė palaidinės sagas,po to 
diržą,ir kol žiūrintieji susigribo,kas vyksta,drabu 
žiai jau skrido ant lovos.

Ironijos juokas senio lūpose užmirė.
Olavą apėmė nepaprastas džiaugsmas.Jis jautė be

galinį norą paimti mergaitę ant nuogų rankų ir su 
šita našta išskubėti^ Bet mergaitė ramiai stovėjo. 
Ji atsegė sijono kablelį - ir numetė jį ten,kur bu
vo palaidinė.

Senojo veidas pasidarė kaip pelenai pilkas.Olavas 
nusigrįžo,pyktis ir pasipiktinimas jame taip smar
kiai kovo jo, kad net visas kraujas iš veido pranyko.
- Paskubėk, - sušuko jis pusiau uždususiu balsu.

Mergaitė stovėjo išblyškusi,bet rami. Ji segės 
jau apatinį ir...

— Liaukis! — suskambėjo senojo balsas taip dusliai.
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Tėv. V. Gidžiūnas, O.F.M.

Kančia
DBL Sąjungos Skyrių,esan- 

■ių apie Bradfordą, suvažiavi- 
23 vyksta B.m. rugsėjo 4 d. 
rane dalyvaus 15 Sąjungos sky
rių.

Iš Sąjungos Centro į suva
riavimą vyksta abu vice-pirmi- 
ilnkai- M.Bajorinas ir kun.J. 
jakevičius ir sekretorius A.J. 
aulėnas.

TAUTOS ŠVENTĖ LONDONE

Kosenkinos bylos atgarsiai 
labai platūs .Viso pasaulio 
spauda pilna įvykio aprašymų 
ir komentarų. Sis vienas atsi
tikimas padarė Sovietams tiek 
daug rūpesčių.kad jie savo 
pykčio išliejimui nebežino ką 
ir bedaryti.Griebiasi šlykš
taus melo,paskelbdami,kad Ko
senkina ir kiti rusai,atisakę 
grįžti į tėvynę, yra'amerikie
čių^ suimti ir kalinami...

Žinoma,tuo melu jie puikiai 
apgaus vargšas rojaus gyvento
jus, bet neįtikins laisvojo pa
saulio tuomi. Kosenkinos svei-

rganizacinis Komitetas 8- 
ios Rugsėjo minėjimą-koncer- 
įį ruošia š.fu. rugsėjo 12 d. 
sekmadienį) 5 val.3o min.p.p
3SHIINSTER CATHEDRAL HALL, 
ictoria,London,S.W.l.

PROGRAMOJE -
ficialioji dalis,Prof.S.Za- 
evičiaus paskaita ir koncer
tai dalis - dainos,tautiniai 
okiai ir kita.

Tą pat dieną,11 val.Lietu- 
ių bažnyčioje pamaldos su 
autos Šventei pritaikytu pa- 
okslu.

Artimesnieji Sąjungos Sky
la!, stovyklos ir pavieni as
says malonia į kviečiami a t sl
ankyti šios Šventės iškilmėse.

ORGANIZACINIS KOMITETAS

N. Y. Doiiy

Namai,iš kurių šoko Kosenkina, 
gelbėdamas! nuo išvežimo į tė
vynę.

kėjas Titela Petresc
Bulgari joje,komunisto Dy- 

mitrovo grąsinimas apie aunai-' 
kinimą opozicijos vykdomas.. 
Suimtas parlamento atstovas 
socialistas Lukčevas ir dar 
kiti 9. Tai taip atrodo lais
vė žodžio ir minties už gele
žinės uždangos. Pono Dymitro- 
vo grąsinimas,kurį jis buvo 
padarąs prieš tris mėnesius, 
jau įvykęs faktas...Bulgari
jos parlamente jau nebėra nei 
vieno opozicijos atstovo..tai
gi įgyvendinta pilna harmoni
ja vienbalsumo...

BRITŲ IMPERIJOS BĖDOS
Pietų Afrikos Premjeras Dr. 

Melanas įsakė užuaryti imigra
ciją į Pietų Afriką.Tas labai 
skaudžiai palietė anglus.Kar
tu buvo atšaukti visi P.Afri- 
kos karininkai,esą Britanijo
je ir paprašyti apleisti Afri
ką britai karininkai,buvę 
Pietų Afrikos armijoje.Helen
as pažymėjo,kad Pietų Afrikos 
Unija ateityje nedalyvaus ko
vose, kurias ves Didž.Britanija

NERAMINAI MALAJUOSE

MANCHESTERIO LIETUVIŲ 
KLUBAS

ugšėjo 18 d..šeštadienį,
tiniTAUTOS ŠVENTĘ.
inėjimo pradžia 6 vai. Pro - 
~amoje.be iškilmingosios da- 

s,bus dainos ir tautiniai 
.šiai. Po programos 8 vai. 
rasideda šokiai. Vakaras bai- 
įamas 11 vai. Minėjimo vaka
ras įvyks įvyks Blackley Insti- 
;ute,Rochdale Rd.,kuris iš mies- 
;o,nuo Cannon St.,pasiekiamas 
latobusu 17, 17x ir 63.

Vakaro metu bus bufetas 
m gėrimais ir užkandžiais.

Vakaro pelnas skiriamas 
.ietuvių Klubo naujoms patai
soms įsigyti.

įėjimas į vakarą 2/6
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kata yra pagerėjusi.Pereitą 
savaitę ji priėmė spaudos at
stovus, s u kuriais kalbėjosi 
ištisą valandą.Ligos iškankin
ta Kosenkina sunkiai galėjo 
dar kalbėti,bet laikraštinin
kams nupasakojo smulkmenas 
savo iššokimo,apie ką iki šiol 
vis buvo daug spėliojimų.

AREŠTAI UŽ GELEŽINĖS
UŽDANGOS.

Jezaus Kristaus
Šalta pavasario naktis,sa- 
tamsos glūdumoje užmigdžiu- 
gamtą,pridengė šiurpulingus

vo
si D------... - — - -
vaizdus.Ji savo rimtyje paslė
pė ir begėdišką išdavimą ir 
veidmainišką pabučiavimą ir 
daugelį skaudžių bei panieki
nimų. Auštantis rytas išvydo 
didžiulę minią,reikalaujančią 
mirties savo Mesijui.Bekylan
ti saulė matė žiaurų plakimą, 
erškėčiais vainikavimą ir ga
lu gale skaitomą mirties dek
retą*. "JĖZUS NAZARIETIS ŽYDŲ 
KARALIUS". Dienos eiga tokio
se aplinkybėse taip pat neža
dėjo linksminti Velykų šven
tėms susirinkusių žmonių.

Komunistų sukelti ir palai
komi neramumai Malajuose ple
čiasi.Britai pasiuntė pastipri
nimus, bet dėl krašto klimato 
ir susisiekimo sunkumų,malši
nimas sukilimo neiną taip,kaip 
to norėtų vadovybė.Šiomis die
nomis buvo sudarytas susitari
mas su Siamu, bendromis jėgomis 
kovoti prieš šią blogybę.

Kaip pavyks sustiprinta ko
vos akcija,parodys netolima 
ateitis,© kol kas Malajuose 
vyksta kovos,palydimos žiau- ! 
rių žmogžudysčių ir turto nai
kinimo.

MANCHESTERIO LIETUVIŲ 
KLUBAS

? ( Lithuanian Social Club
J ADRESAS

453,Rochdale Road, 
Manchester -9 

(įėjimas iš Norton St.)Iš 
miesto,nuo Cannon St.,pa
siekiamas autobusais 17, 
17x ar 63 (bilietas kaštuo
ja 1 peną).

Šiomis dienomis buvo pra
vesti masinia i areštai,lik
viduojant likučius socialis
tų parti jų,užimtuose kraštu© 
se. Lenkijįė suimtas žinomas 
socialistas K.Pužak,o A.Zda- 
novskis ir Janina Pajak,buvo 
užmušti.Viso Lenkijoje suimta, 
apie,200 socialistų. Lygiai 
tas pat padaryta ir Vengri jo 
je.nes ten socialistų parti
ja vis buvo priešinga prieš 
susijungimą Rusijos ir Vengri-[ 
jos,kas numatoma netolimoje 
ateityje padaryti. Vienas iš 
Vengrijos socialistų vadų- 
Karol Peyer,kuriam pavyko pa 
bėgti,tuojau buvo nuteistas 
už akių kaip "šnipas"...

Rumunijoje,kuri,numatoma 
greičiausiu laiku jau bus 
paskelbta "sovietine respub
lika", taigi atsigabens oficia
liai "saulę" iš Maskvos,irgi 
likviduoti visi tie,kurie dar 
galėjo ar norėjo tam pasiprie
šinti, tarp kitų ir senas vei-

Po teismo Jėzus pradėjo sa
vo vargingą kelionę į Kalva
rijos kalną.Reginys buvo didi
ngas ir liūdnas.Kryžiumi neši
nas ėjo pasaulio Valdovas at
likti atpirkimo darbo.Jį Ly
dėjo aidžijiLė Jo priešų minia. 
Visų veidai buvo rūstūs ir kie
ti .Malonų žvilgsnį ir užuojau
tą jam rodė tik jį lydinti Mo
tina, silpnos moterys ir vie
nas kitas,baimės apimtas,iš 
tolo sekąs,mokytinis.

Atėjęs į mirties vietą ir 
išvilktas iš rūbų Jėzus,Nau
jojo įstatymo auka,išsitiesė 
ant kieto mirties patalo-kry- 
žiaus.prie kurio jo rankos ir 
kojos budelių rankomis prikalė 
mūsų ir viso pasaulio nuodėmės. 
Buvo šeštoji žydų dienos vala
nda .Kas iš Dovydo miesto žiu
rėjo į kalną.kas nuo Jeruzalės 
šventyklos laiptų pakėlė akis 
ir pažvelgė Kalvarijos link, 
tas pamatė tolydžiai kylantį 
kryžių,ant kurio kybojo tasai, 
apie kurį per pranašus ir pa
triarchus kalbėjo Šventoji 
Dvasia.Jis skaidriame vidur
dienio fone buvo pakilęs tarp 
dangaus ir žemės,kad nuo šios 
valandos taptų Dievo ir žmo
nių tarpininku.

Jėzus girdi šiuo skaudžius 
pašaipos žodžius.Jis,Dievo Sū
nus, nenužengia nuo kryžiaus, 
kad atkeršyti savo priešams; 
Jis nieko neatsako.Jis tyli. 
Ne,Jis meldžiasi už juos.Jis 
pakelia aukštyn erškėčiais ap
vainikuotą galvą ir sakoj 
"Tėve,atleisk jiems,nes jie 
nežino ką daro." Kas gi šiuo 
momentu galėjo tikėtis panaš
aus pasielgimo.Taip galėjo 
melstis už savo kankintojus 
tik Meilės Karalius,kuris mo
kė mylėti savo priešus ir ge
ra daryti tiems,kurie mūsų ne
apkenčia.Jis pirmas parodė pa
vyzdį, nes mirdamas meldėsi už 
tuos,kurie Jį prikryžiavo. 
Prie kryžiaus stovėjo Jo Moti
na su geraširdėmis moterimis, 
bet ne joms Jis ištarė savo 
pirmąjį žodį.Pirmasis J t žodis 
buvo malda už tuos,kurie Jį 
prikryžiavo.

Kartu su Jėzumi buvo prikry- 
žiuoti du piktadariai.Vienas 
iš jų piktažodžiavo-"Jei tu 
esi Kristus,gelbėk save ir mus" 
Kitas gi barė jį,sakydamas;"Ar 
tu ir Dievo nebijai.Mes teis
ingai kenčiame už savo darbus, 
šis gi nieko blogo nėra pa da
ręs". Ir nu ja usdamas, kad šis jo 
kentėjimų draugas gali būti 
pranašas ar net Dievo Sūnus, 
kreipėsi į Jėzų tardamas:"Vie
špatie, atsimink mane,nuėjęs į 
saVo karalystę.”

Pirmoji nuotrauka,tuo j Kosen- 
kinai nukritus, padaryta vieno 
amerikiečio žurnalisto,kurio
je matome nukritusią Kosenki- 
ną konsulato klane*

Kunigų,pariziejų ir rašto 
žinovų troškimas išsipildė. 
Jėzaas priešai daber galėjo 
išlieti visą savo neapykantos 
tulžį.Daugumas jų praeidami 
pro kryžių ir kraipydami sa
vo galvas kalbėjo: "Gerai 1 
Tu,kuris žadėjai sugriauti 
Dievo šventyklą ir per tris 
dienas ją atstatyti, gelbėk 
pats save"."Jei esi Izraelio 
karalius,nuženk nuo kryžiaus 
ir mes įtikėsime ir klausysi
me tavęs." Šitokiais ir pana
šiais žodžiais jie įžeidinėjo 
dąngaus ir žemės Valdovą.

Jėzaus kvėpavimas kaskart 
darėsi gilesnis.Jo krūtinė, 
gaudydama orą,konvulsingai ki
lnojosi .Artinosi lemiamoji va
landa .Kęsdamas begalinius skau
smus, Jėzus dar kartą atveria 
savo burną ir nusiskundžia Den
gi ška jam Tėvui, sakydama s-"Mano 
DieVe,mano Dieve,kam mane ap
leidai." Žmonių giminės atpir
kimas, pažadėtas pirmiesiems 
tėvams,turėjo būti išpildytas 
be pakeitimų.Jį turėjo atlik
ti Dievo Sūnus,priėmęs žmogiš
kąją prigimtį. Karštis aidėjo, 
gerklė išdžiūvo,ir Išganytojas 
pajutęs didelį troškulį sušuko- 
"Trokštu" .Paragavęs gi jam pa
duoto acto ir myros mišinio 
ištarė! "Consummation est"- 
"Atlikta". Ir tuoj pat pridė
jo- "Tėve,į Tavo rankas ati
duodu savo sielą".Ir palenkęs 
galvą mirė.

tarsi eitų iš po žemių.Olavas atsigrįžę,mergaitė 
žiurėjo klausiamai į jį.
- Eik,susi taikinsime; Imk ją,imk ją su savim,- rėkė 

senis ir pats nežinojo,ką jis sako. - Tu nuostabi, 
tu,moterie,- sušuko jis dukteriai. - Kelnės tau ge
riau tiktų,kaip si jonas...Ir tu. Aš tikiuos,kad tu 
savo žmoną galėsi išmaitinti,jeigu ją jėga paimi. 
BegėdisJ

Abiems jaunuoliams metėsi kraujas į veidą,bet jie 
dar tebestovėjo nejudėdami,kupini nustebimo.
- Apsivilki - nekantriai pasakė senis,- o tu ten 

sėskis!
Staiga Kyllikkija apėmė gėda,tarsi prieš būrį 

rų būtų nuoga stovėjusi.Ji pasigavo palaidinę ir 
Joną ir išbėgo iš kambario.

Senasis Moisijas prislinko prie lango,sunkiai

si-

_ . s u—
smuko ant suolo,parėmė alkūnėmis galvą ir spoksojo 
laukan. Olavas atsisėdo ant šalutinio suolo.Jam bu
vo gaila senojo.kuris atrodė toks sugniužintas.

Po valandėlės vėl įėjo Kyllikkija,susijaudinusi 
ir išraudusi,ir pamažu priėjo prie spintos. Jaunuo
liai skubiai pasikeitė žvilgsniais ir stebėję seną
jį prie lango.Valandikę buvo tylu.Pagaliau senasis 
atsisuko.Jo bruožai rodė susi jaudinimą,ir kai jis 
pažvelgė į 0lavą,iškilmingas rimtumas spindėjo iš 
Jo akių.
- Kadangi mes jėga pasidarėme viena šeima,- pradė

jo jis,- tai aš noriu,kad mūsų santykiai visam lai
kui būtų išaiškinti.Mano giminėj yra paprotys laiku 
pasakyti žodį ir geru momentu duoti antausį,bet apie 
tai,kas jau įvyksta,daugiau nekalbama.
- Tai paprotys,kuris tenka gerbti,- atsakė Olavas, 

nė nežinodamas,ką jis pagaliau turi sakyti,- panašių 
papročių stengėsi ir mano tėvas laikytis.

Vėl tyla.
- Tad dabar aš jau esu uošvis,© tu žentas,ir tikrai 

Bums reikia šį bei tą kartu aptarti,- tęsė senasis
savo 
bas-

remiu balsu. -Aš norėčiau žinoti,kaip tu manai 
gyveni mą sutvarkyti .Ar tu ir toliau po pasaulį 
tysies.
- Ne,jau lioviaus.Aš apsistojau savo tėviškėj 

kaip tik stataus sau namelius,- atsakė Olavas.
- Rinim, taj p, tai p. tai p mes, kaip kad dabar daly

kai stovi, turėtume tau namelius baigus,nes,kaip tu 
žinai,aš neturiu vyriškos 
senstu. Olavas nustebęs pažvelgė į senį.
- Tik dabar aš suprantu,kas buvo sakoma sakant,kad 

tamstų giminėj apie įvykusį reikalą nebekalbama...
Aš negaliu pakankamai už gerumą atsidėkoti,bet daly
kas toks,kad aš negaliu kitų namuos gyventi.Aš tu
riu pats sau pasistatyti namukus ir pats tręšti savo 
laukus.Aš būčiau ir tėviškėj turėjęs nuosavą,įrengtą 
tikį,bet aš nenorėjau jo perimti.
-ūkį!...- sušuko senasis ir atsistojo. - Iš kur pa

nės paveldėtojo,ir

galiau tu atvyksti.
- Iš KylMpūS jos Hirvi joki ju j, - jeigu jūs žinote 

tą apylinkę.-atsakė Olavas.
- Aš kaip tik jaunatvėje ten buvau, - švelniau pa

sakė senis ir prisiartino prie Olavo. - 0 iš kurios 
sodybos. - paklausė jis ir atsisėdo šalia Olavo.
- Iš Koskelos.
- Iš Koskelos! Iš didžiosios Koskelos...
- Na taip,ji gana didelė.- atsakė Olavas.
- Ir kodėl tu tuojau pat negalėjai šito pasakyti, 

kai pirmą kartą čia buvai. - pasakė senasis aštriai 
pažvelgdamas...Būtų mums abiem geriau buvę.
- Dėl to, - atsakė Olavas,ir tamsus raudonumas per

bėgo jo bruožais, - dėl to,kad aš tavo žmonos neno
rėjau gauti remdamasis savo ūkiu ar jo padėtim,bet 
veikdamas savo vardu ir ją vesdamas sau.
- Taip,taip, - pasakė senasis ir atviromis akimis 

peržvelgė jį nuo galvos iki kojų, - dėl to tad.
Tuokart pasigirdo,kad kažkas kieme dėjosi.

- Atsiprašau,- pasakė jis draugiškai ir atsikėlė, 
grįžta arkliai iš kalvės,ir aš turiu pažiūrėti.Neil
gai aš užtruksiu.

Likusiems kambary atrodė,tarsi po audri ngns nak
ties būtų patekėjęs aiškus sekmadienio rytmetys su 
toli skambančiais varpais.

Olavas pakilo,ir nuraudusiais skruostais mergai- 
metėsi jam ant krūtinės.
Dabar tik aš suprantu,kokia tu pagaliau esi.
Ir aš,koks tu esi.

------------------—— SUTRŪKUSIOS STYGOS ------------------

tė

juodęs rudens vakaras kabojo virš žemės.
Jis keliavo visais keliais,slinko per pievas,tvir

tai įsitvirtindamas miškuos, - tik spindinti^ vanduo 
grioviuos dar rodė tako kryptį.

Bet Moisijaus kiemas švitėjo kaip ugnies jūra tam
sioj rudens nakty.Iš kiekvieno lango veržėsi šviesit 
raudonai auksinė Šviesa į naktį,atrodė tarsi namo 
vidus liepsnoje skendėtų.

Ir iš kiemo girdėjosi žodžių murmėjimas,balsų są
myšis, tarsi didelis būrys žmonių apie ugniakurą sę- 
dėtų ir pasakotų išgyvenimus.Atrodė,tarsi aiškiai 
skambančius kieme balsus - gaižius ir gilius,šiurš- 
Čius ir minkštus,lydėjo nesiliaujantis šen bei ten 
bėginėjimas ir vogčia šnibždėjimas už namų kerčių. 
Visas gyvenimas,visa šviesa,visi iš Kohisevos atro
dė šį vakarą suplaukę į Moisijaus kiemą.

Suskambo smuikas,namas susiūbavo,asla sugirgždė
jo ir pro langus slinko nesibaigianti eilė galvų ir 
povyzų.

Sutuoktuvės buvo įvykusios prieš sutemstant.Po to 
buvo valgoma.geriama ir šokama.Šokiai nesiliovė,nors 
jau buvo arti vidurnaktis.

Jaunasis buvo šaunus ir Jaunoji jo verta.Dar nie
kada nebuvo matyta tokia darni pora.Šituo kiekvienas 
pats galėjo įsitikinti,kiekvienas Juos matėjvisiems 
nebuvo laimė lėmusi vidun įeiti,bet toli keliavęs 
dažytojas iš sodžiaus aplink stovintiems kažką pa
šnibždėjo, ir po to Jie iššaukė jaunąjį ir jaunąją. 
Ir jie išėjo su savo palydovais ant slenksčio,buvu
sieji kieme rėkė garsiai valio,linkėjo laimės.Viskas 
ėjosi taip,kaip dideliuos miestuos,tikrino daug ke- 
liavusis.

Jaunasis buvo laimingas - šituo galima buvo tikė
ti šalia tokios mergaitės;.Ir jaunoji buvo laiminga. 
- Kodėl taip neturėtų būti tiek daugel metų ištiki
mai laukusęNes visi žinojo,kad ji laukė,visi pasako
jo įvykį apie nuostabias piršlybas,apie kelionę per 
krioklį ir dainą apie liepsniškai raudoną gėlę,plau
kiant pakraščiu pro įlanką.Ir be tp dar buvo pride
dama nepabaigiama eilė jaunojo nuotykių ir nuostabus 
jaunosios ištikimumas.įvykiai,kartą papasakoti,augo, 
gražėjo ir buvo liaudies kūrybiškos dvasios išpuo- 
šiami,padavimai sklido iš lūpų į lūpas,pradžioje kie
me, po to palengva jie prasiskverbė į iškilmių salę 
ir pasiekė jaunųjų porą.Aukščiau šitų padavimų spin
dėjo didvyriškumo ir nuotykių šviesus vainikas,mes
damas aplinkui auksinį atspindį - net ir pilki seno
jo Moisijaus plaukai atrodė paauksuoti.

Vėl buvo iššaukti oran jaunoji ir jaunasis - did
vyrių pora,nuostabus vyriškumo atstovas ir ištikimos 

meilės vaizduotojajnegalėjo vis dar jais pasisotin
ti, vėl šviesa veržėsi per slenkstį,vėl ūžė šūkiai 
valio ir laimės linkėjimai kieme,ir vėl veržėsi grįž
tantieji ir kaikurie smalsuoliai į vestuvių salę.

Menė spindėjo ir mirgėjo,baltomis drobulėmis den
gti stalai švietė kaip ką tik iškritęs sniegas sau
lei tekant.Aplinkui sienos buvo padengtos tuo pačiu 
baltumu,bet drobulės buvo papuoštos mažais vainikė
liais, šen bei ten iškaišytos kadugių šakelėmis,kur
ios, kaip nauja žalia gyvybė,kilo iš akinančiai bal
to pagrindo.

Šokiai buvo pertraukti,svečiai ėjo į gretutinį 
kambarį,kad atsigautų-moterys spietėsi apie jaunąją 
ir uošvį.Buvo nešiojami padėklai,skambėjo stiklai 
ir poreelanas, linksmas plepėjimas pripildė erdvę ir 
vestuvinis džiaugsmas spindėjo žmonių akyse.kaip 
aiškus puikus gėrimas permatomuos stikluos.

Vėl suskambo smuikas,vėl iš naujo žmonės veržėsi 
į trobą.Vyrai ištuštino savo stiklus,porą kartų pa
traukė iš pypkių ir cigarų ir išėjo kartu su kitais. 
Paskutiniuoju ėjo jaunasis.Bet staiga jis prisiminė, 
kad pamiršo paimti griežėjui tabokos,ir jis dar kar
tą grįžo.Ir kai jis rado ko ieškojo,ir vėl norėjo 
išeitį,tuokart prieš jį atsistojo vyras.

( bus daugiau )
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LONDONAS. Britanijos minis— 
terių kabineto Gynybos komite- ' 
tas,kurio pirmininku yra P.Att- 
lee,turėjo posėdį.Jame dalyvavo 
užs . reik.min . Bevina s, Gynybo s 
minister!s Alexanderis, ęaršda s 
Montgomery ir kiti Gen.Stabų 
viršininkai.Ryšium su įtempta 
tarptautine pa dėtimi,buvo svar
stomi sulėtinimo demobilizaci
jos armijoje klausimai.Netru- 
kus po to,vėl buvo sušauktas, 
visai nelauktai,antras kabine
to posėdis, kuriam pirmininkavo 
Bevinas ( Min.Pirm.Attlee gu
li ligoninėje ).Po posėdžio 
maršalas Mantgomery išskrido 
į Vokietiją.

ŽSĮEVA. Jungtinių tautų eko- 
nominė irsocialinė Taryba,su
sirinkusi Ženevoje ir suside
danti iš 18 tautų,priėmė Mote
rų teisių čarterį,prieš kurį 
balsavo tik trys tauįos-rusai, 
lenkai ir gudai...0 Carteryje 
sakoma,kad - visi JTO nariai 
privalo suteikti moterims ly
gias teises politiniam gyveni
me, tokias, kokias turi vyrai. 
Moterų,ištekėjusių ar ne,turi 
būti lygios teišėssu vyrais į 
valstybines tarnybas.Moteris 
turi būti laisva ištekėti už 
ko ji nori,neatsižvelgiant į 
rasę ar tikybą bei spalvą,ir 
apleisti savo kraštą,kad gyve
nti su savo vyru.Moterys pri
valo gauti lygų atlyginimą 
už darbą,lygias teises į moks
lą ir t.t.Kiekvienas kraštas 
turi priimti moters ir vaikų 
teisių įstatymą.

MASKVĄ .Sovi etų vyriausybė 
atmetė jĄV-bių notą, kurioje 
buvo merkiami konsulo Lomaki- 
no veiksmai,ryšium su Kosenki— 
nos iš šokimu iš konsulato lan
go New Yorke.Rusi ja pasiryžo 
uždaryti visus Sovietų konsu
latus Amerikoje,nes aa&t rtųij- 
"atmosfera,susidariusi poKo- 
senkinos aferos,padarė nor
malų konsulato darbę^neipano- 
mu."Sovietų vyriausybė, tuo pat 
laiku,pareikalavo tuoj pat už
daryti JAV konsulatą Vladivas- 
toke.ir pažymėjo,kad atakstyres
nis susitarimas dėl JAV-bių 
konsulato steigimo Leningrade 
nustoja galios.

VAŠINGTONAS. Valstybės Sek- 
retorius MaršEallis pareiškė, 
kad Amerikos vyriausybė, Rusi
jai pareikalavus,sutiko užda
ryti savo konsulatą Hadivas- 
toke.Jis pareiškė,kad tai nėra 
didelis nuostolis ir Sovietų 
žygis nebuvęs nelauktas.

NEW YORKAS.Amerikos karo 
transporto lėktuvui,skri dusiam 
iš Vokietijos į Ameriką,virš 
Atlanto sugedo 2 motorai.Su li
kusiais dviem motorais lėktu
vas tarėjo skristi 800 mylių 
iki Beimančios. Lėktuvui nusto
jai t aukščio,iš lė ktuvo buvo 
išmestas visas bagažas į jūrą, 
net vaikų lopšiai.Lėktuvui su 
35 keleiviais, jų tarpe 12 vai
kų, laimingai nusileidus areo- 
drome,moterys išlipo iš lėktu
vo verkdamos iš susijaudinimo.

BUKAREŠTAS.I Rumuniją lėktu
vu pabėgo Jugoslavijos aviaci
jos generolas Pero Popivoda. 
Jis pasakė pabėgęs nuo dikta
toriaus...

VAŠINGTONAS.Rugsėjo l,iš 
Amerikos išvyksta 2.500 vyrų 
į Britaniją,kur jie dirbs prie 
super-tvirtovių B-29 ir trans
porto lėktuvų aptarnavimo.

LONDONAS.Britų karo minis- 
terija pranešė,kad Britanijos 
vyriausybė nutarė patraukti 
atsakomybėn,kaip karo nusikal
tėlius, vokiečių maršalą von- 
Brauchitchą,maršalą von Runds- 
tedtą,maršalą von Man s teiną 1b 
generolą Strauss,kurie virš 
3 metų išbuvo nelaisvėje ir 
nesenai paleisti grįžo į Vokie
tiją.

NEW DELHIS . Indi jo s karo avi- 
acija smarkiai bombardavo di
git miestą šiaurės vakarų Kaš- 
mire.Pakis tano gen-gubernator

in s ------bė vakarų Pun-
. A paprastą stovį.
ATĖNAI. Apie 10.000 komunis

tų, išsis kla idžiusi ų po visą 
Graikiją puola pavienius kai
mus,plėšikauja, žudo, deda minas 
keliuose, sukeldami paniką gy
ventojų tarpe .Draiki jos kariuo
menė nepajėgia tinkamai apsau
goti ilgų sienų su Albanija, Ju
goslavija ir Bulgarija,iš kur 
komunistai ateina, todėl į ka
riuomenę papildomai pašaukta 
dar 30.000 vyrŲ.

VAŠINGTONAS. Ant! -ameri koni - 
škos veiklos komitetas pasiūlė 
naujus įstatymas,kurie sustab
dytų valstybinių paslapčių iš
gavimą, kuris pasitaikydavo pra
eityje, per komunistinių pakrai
pų valdininkus.

BELGRADAS. Jugoslav! jos užs. 
reik.min.Simič įteikė Rumuni
jos ir Vnegrijos atstovams Bel
grade griežtas protesto notas, 
dėl šių valstybių kišimosi į 
Jugoslavijos vidaus reikalus.

NEW' YORKAS.Per JAV-bių ry
ti nę dalį pėrė jo didelių karš
čių banga.Nuo saulės smūgių 
mirė apie 100 asmenų.NewYorke 
buvo atidaryti visi gaisrinin
kų hidrantai,kad vaikai galė
tų atsivėsinti.Kai temperatū
ra pasiekė 102 laipsn.Farenh. 
daugėlyje darboviečių buvo su- 
stnbdytė* darbas.

KOMUNISTŲ DEMONSTRACIJOS

ptlNJFWJRJtlZlCK XI
DARBO MINISTERIJA ATSAKĖ

Prieš kurį laiką D.B.Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, su
rinkusi davinius apie paliktas, čia atvykusiųjų, šeimas Vokie
tijos DP stovyklose,buvo įteikusi Darbo Ministerijai platų 
memorandumą. Šią savaitę Darbo Ministerija atsakė,kad vežimas 
paliktų EVW šeimų iš Vokietijos vykstąs nuolat ir jis vykdo
mas prisilaikant eilės tvarkos. Gi tų asmenų, kurie čia-Angli- 
joje turi susiradę butus ar kambarius savo artimiesiems, šei- 
mos-artimie ji atvežami laike 5-6 savaičių,nuo pranešimo gavi
mo dienos,apie turimą kambarį ar butą. Jei pasitaikytų,kad 
turintieji butus šeimos yra priversti la ūkti ilgiau nei čia 
pažymėta,prašo Darbo Ministerija tuojau ją painformuoti apie 
tai. ( Informuojama per Sąjungos Centrą )

PAKARTOTINAI PRIMENAME visiems Gerbiamiems "Britanijos Lie- 
tuvio" prenumeratoriams,kad norint pakeisti adresą,visad 
prašomi nepamiršti pažymėti prieš pavardę stovintį prenumera
tos numerį laiške,kad tuo būdu išvengus kla idų ir sutaupius 
Administracijai laiką. Prenumeratos numeris žymimas prieš 
kiekvieno prenumeratoriaus pavardę,ant adresinio lapelio.

prie Berlyno Rotušės. Keturių 
valstybių pasikalbėjimai Mas
kvoje' ir komunistų riaušė s 
Berlyne - kontrastas yra įsi
dėmėtinas, rašo "Daily Herald”, 
nes jis negali būti atsitikti
nas. Riaušininkų šūkiai rodo, 
kad jie yra prieš demokratiš
kai išrinktą miesto tarybą ir 
prieš Vakarų Valstybes.

Viena lietuvė,kuri bent 
tris kartus Laike pastarųjų 
metų keitė darbovietų,Darbo 
Minister!jos patvarkymu, šio
mis dienomis grąžinta į Vo
ki eti ją.Anglijo je pasiliko 
jos vyras. Vi sos pastangos su
stabdyti išvežimą buvo nevai
singos, dėl blogų atestacijų 
iš visų vieto

DBLS Rochdale Skyriaus 
Sekretorių

ČESLOVĄ NAVICKĄ ir 
p • Ei .ENĄ GRUIAL Y TĄ , 

sukūrusius lietuvišką šeimą 
sveikiname ir linkime laimi 
go ir darnaus gyvenimo.

DHLS Rochdale Sky 
Vadovybė ir Nariai

MASKVA.Sovietų Sąjungos Mo
kslo Akademija atleido iš tar
nybos Biologijos sekcijos sek
retorių prof. Orbelį ir kitus 
žymius mokslininkus,kurie "ne
sugebėjo įkinkyti biologijos 
į socialistinės statybos tar
nybą"...Prof .Or bei! priklau
sąs "buržuazinių vakarų vals
tybių mokyklai",kurie tiki, 
kad augmenijos ir gyvūnijos 
gyvenimas pirmiausia priklau
so nuo pavaldėjimo.O pagal 
komunistų partijos liniją (ku
ri niekad negali klysti)skel
biama prof.Lisenko mokslą 
(kurį ir draugas Stalinas 

aprobavo kaip tikrą. . ), pagal 
kurį augmenijos ir gyvūnijos 
būdas gali būti pakeistas.

RANGINAS. Bursos kariuose- 
pradėjo ~didelę ofenzyvą Pro-nė

mes miesto kryptimi, kur yra 
įsitvirtiną sukilėliai-komu
nistai ir kariuomenės dezerty-

BRITU KARIUOMENE, kaip sako 
žinios is Kuala Lumpur,išsikė
lė Mala jos krantuose ir pradė
jo pulti komunistus.Ieškoma 12 
žymių Mala jos teroristų,kurių 
Timas pereitais metais lankė
si Londone,komunistų konferen
cijoje, ir grįžo su broliškais 
sveikinimais iš britų komunis
tų partijos.

VARŠUVA.Dalis vakarų vals- 
tybių delegatų apleido Vraclo- 
vo Intelektualų Kongresą dar 
prieš jo pabaigą.Britanijos 
istorikas Taylor pareiškė,kad 
tas kongresas ne pa tarnavo tik
slui suvienyti tautas.Tai bu
vęs kongresas neapykantai iš
reikšti, karui propaguoti,bet 
ne taikos ieškoti.Sovietų ra
šytojas (žydas) Iiija Eren- 
burg pasakė ilgą kalbą, pulda
mas Vakarų valstybės ir "At
lanto kultūrą".

MADRIDAS. Ispanijos valsty
bė s 'Galva generolą s Franco tu
rėjo pasitarimą su pretendentu 
į Ispanijos sostą Don Juanu. 
Susitikimas įvyko jūroje,prie 
Ispanijos krantų.Užslėnio spau
dos žiniomis, susitikimas įvy- 

’ko Amerikai spaudžiant,tikslu 
atstatyti Ispanijoje monarchiją 
Strateginė Ispanijos padėtis 
reikalauja,kad ji būtų įjungta 
į Vakarų gynybos sistemą.
0 iki šiol Franco režimo,kaip 
"diktatūrinio",nepatogu buvo 
remti,taigi randama kita iš ei 

. tis.

■

Betty Knut,kuri buvo užda
ryta aštuonius mėnesius Belgi
jos kalėjime už siuntimą žymes
niems asmenims Britanijoje lai
škinių bombų,atvyko į Tel-Avi- 
vą.Priėmime,kuris buvo suruoš
tas gražiausioje pajūrio kavi- 
nėje.Knut buvo pristatyta kaip 
"draugo Molotovo giminaitė ir 
rusų kompozitoriaus Skriabino 
anūkė" .

JEHUZALĖ.Žydų žinių agentū
ra praneša,kad arabų kariuome
nė ruošiasi dideliai ofenzy
vai Palestinoje.Paliaubų laiko
tarpyje visą laiką vyksta su
sišaudymas Jeruzalėje.Labai 
dažnai arabų artilerija apšau
do žydų pozicijas,© žydai at
sako savo ugnimi.Du JTO paliau
bų stebėtojai prancūzai,kurie 
lėktuvu nusileido viename Egip
to areodrome,pietų Palestinoje, 
buvo nušauti.Laikraščiai pažy
mi, kad stebėtojai tegali tik 
registruoti,kaip ginklai pris
tatomi į žydų uostus,bet netu
ri priemonių transportams sus
tabdyti

-^lltngworih—London Daily Mail
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ADOLFUI BENEČIUI , 
liūdėsio valandoje dėl gau
tos žinios apie jo žmonos 
tragišką mirtį raudonųjų azi- 
jatų-žmogžudžių pavergtoje 
Tėvynėje,reiškiame gilios 
užuojautos ir liūdime kartu.

DBLS Rochdale Skyr. 
Vadovybė ir nariai

vi ų-darbo vieči

nl.Commissioner- for Scotland

MANCHESTERIO LIETUVIŲ S OC. KLUBUI
jo Pirmininkui p. Simui Misi ūkevičiui 
ir Valdybos Nariams,reiškiame padėką 
užgražią auką "Britanijos Lietuviui" 
paremti,sumoje £^7.10.0.

"BL" Redakcinė
Kolegi ja

Rugpiūčio 22,iš Škotijos skau
tų štabo skautin.Stewart gau
tas laiškas,kuriame jis apgai
lės taudamas praneša,kad vyku- 
sieji į Jamboree DP skautai su 
Tarptautinio Skautų Biuro ats
tovu p.Monnet, buvo prie sienos 
sulaikyti ir,negavę leidimo, 
grįžo atgal. Jis (p.Stewart) 
supranta,kiek berniukams buvo 
skausmo,bet tikisi ateinančia 
proga vėl juos pakviesti.

Grąžindamas nusiųstus pini
gus pastebi, kad giliai yra su
jaudintas mūsų pagalba,bet jo 
draugai jau buvo tam reikalui 
surinkę pinigus.

Pasirašė J.D.Stewart, Inter-

NEMALONUS NUBUDIMAS BERLYNE
Taip va izduoja "New York He
rald Tribune" karikatūristas 
Berlyno konfliktą

Širdingai dėkoju visiems 
padėjusi esns, bet kada pinigai 
liko nesunaudoti, pasistengsi 
juos visiems grąžinti: tolė
liau gyvenanti eats laiškais, 
arčiau-per rankas.

Paskutiniuoju laiku dar a 
ko jo; skil .A. Veršelis, J.Žmul 
džinas,A.Moekevičius.

Nuo gruodžio. 29 iki sausi 
9 d.įvyksta Australijoje Pan 
Pacific Jamboree.Joje dalyra 
ir lietuviai skautai,kurie 
prašo nuotraukų ir kitų ek 
natų iš veiklos Anglijoje.Br 
liai,turintieji šį tą vertin 
gesnio,prešomi skubiai atsių 
ti.Jamboree pasibaigus,viską 
bus grąžinta savininkams.

Neturintieji skauto liūdi 
jimo arba norintieji pratęst 
atsiunčia šias žinias-vardas 
pavardė, gimimas, laipsni s. Tai 
pat šešis pėnus.

Rugsėjo 11 dieną į Halįfa: 
atvyksta Anglijos skautų Sef 
Ta proga yra rūpinamasi jį s 
.pažindinti su lietuviais ska 
tais ir išsiaiškinti kai kuri 
kla ilsimus .

Manchester!©, Bradford© ir 
apylinkių skautai prašomi su- 
tvarkyti savo uniformas ir bi 
relių vadovai yra atsakingi 
už pilną dalyvavimą Ha Ii f axe į
Smulkesnių žinių bus suteikti 
vėliau, bet yra j-ūpinamasi vi| 
siems nakvyne. Šeštadienio va 
kare numatomas laužas su tau
tiniais žaidimais.

są j angos raštinėje----
tas iš Viesbadeno i
sas Petrui Franckevičiui.Malo
nėkite atsiimti.
“Antanas Juodis prašomas atsi
liepti Sąjungos Centrui.

Tr-ra^t^nė*’e x1*? prisius-Turintieji žinių apie likimą 
Viesbadeno užsienio pa- Elzbietos Kivytienės,Leono r>Qnnb-c»w X< iU Va 1 « -- J *Kroatijos teis

mas Zagrebe nu
teisė mirties 
bausme 43 buv. 
gen.Micha ilovi- 
čiaus Laisvės 
ko vo to j us, ta ip 
va dina mus-Us ta - 
ši daliniais,ku
ri e, šalia komu
nisto Tito,kovo
jo už Jugoslavijos laisvę ir vėlia u,rezultate pra 
gaištingų pasitarimų ir nuolatinių nuolaidų Sta
linui, buvo išduoti komunistinei sauvalei ir tero
rui.Žuvo gen.Michailovičius,šimtai us ta šių, tikrų 
Jugoslav!jos-tėvynės mylėtojų. Visi dabar nuteis
tieji kaltinami buvo už. . .šnipinė j imą vakarų val
stybėms. .Visad tas pats kaltinimas,visiems nelai
mingiems rytų Europos pavergtiems veikėjams.

Kivytos,Marijos Kivytaitės- j 
Rutkauskienės ir Vinco Rutkau-* 
so,maloniai prašomi pranešti 
Ed.Skobeikai,Morriston Indust. 
Hostel, Swansea -G lam, South Wai®

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 
ir Kontinento siuvėjai tu

ri didelį pasirinkimą geriau
sios kokybės medžiagų. 
RŪBAI PASIUVAMI pagal pagei
daujamą stilių.Pristatymas už 
tikrintas 4-6 sav.laikotarpy.

MAURICE,
9, BURTON St. NOTTINGHAM . 

(telef.40832 ) arba
12, NEWLAND , LINCOIN . 

( telef.Lincoln 10949 )

"MINTIS"
Nepartinis,vienintelis tremty* 
je lietuviškas laikraštis,iš
einąs tris kartus per savaitei 
Visuomet aktualus ir įdomus. 
Kainuo ja-lioėn- 3 šil ir 3 mėn- 
9 šil. Užsakomas šiuo adresui: 
F.Neveravičius, 40,Fosse Rd. 
Centr.Leicester, Ten pat dar 
galima gauti J.Švaisto romaną; 
."Rašau sau". Kaina su persiant 
timu 1/8.

Produoed for the Lithuanian Association in Great Britain oy War.1 land Limited. London. S.E.
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