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NAUJAS SĄJUNGOS CENTRO ADRESAS

Nuo rugsėjo 17 dienos Sąjungos Centras ir Redakcija 
persikelia į naujas patalpas.

Naujas adresas -
2 London Mews , London W.2.

Laikinas telefonas - AMB 3569.

Tarp optimizmo ir pesimizmo
i Padėtis Berlyne vėl pasida-I pavojinga.Ne tik kad genera- 
Liai gubernatoriai negalėjo 
fleiti prie jokio susitarimo
II valiutos ir blokados,Sovie- 
11 savo provokatoriškais veik
iais santykius tarp Vakarų ir 
|tų dar pablogino.Nepajėgdami 
lokados būdu savo tikslų ats
iekti, t.y., išmesti Vakarų val- 
lybių iš Berlyno, jie ėmėsi ki- 
I metodų,kad privesti Berlyno 
Įninistraci ją prie anarkijos 
|po to visą Berlyno valdymą 
Įimti į savo rankas.
I Tam įgyvendinti Berlyno Ta
ke /Magistratas/ sudaro Sovie
tas didžiausią kliūtį,nes ten 
I yiistai yra didelėje mažumo- 
1 Lokiu būdu reikėjo Magistra-
I pašalinti.Jeigu tas Sovietams 
įsoje pilnumoje ir nepavyktų 
Įdaryti,tai jie bent atsiekė
Į,kad padalino Berlyną į dvi 
Įlįs, ir neleisdami Magistra-
II daryti posėdžių Miesto sa- 
ije.kuri yra Sovietų sektoriu- 
Į, jie privertė Magistratą per
kelti į Britų zoną,ir žino-
Į,rusai toliau Magistrato ne- 
Įipažins veiklos.Tas Magistra- 
Į persikėlimas įvyko labai 
Įamatiškose aplinkybėse.Po 
llių nepavykusių Magistrato 
Įsėdžių, kuriuos sutrugdė ko- 
Įnistų demonstracijos,Miesto 
Įmistras pasikvietė keletą 
Ikarų zonos policininkų tvar- 
Įi palaikyti, laike Magistra- 
|posėdžio.Tų polieninkų ta- 
Įau neužteko.Demonstrantąi 
Įdedami Sovietų Militarinės 
Į Rytų /Markgrafo/policijos, 
Įiveržė į Miesto salę,išardė 
Įaėdį.ir dalį Vakarų polici- 
Įnkų suareštavo.Kiti gi pasi- 
I oė kambariuose,kuriuose bu— 
Į anglų,amerikiečių ir pran- 
tzų ryšių karininkai.Jie ten 
|buvo keletą dienų iki Pran- 
fzų zonos komendantas gavo 
t Sovietų komendanto leidi- 
Į tuos policininkus pervežti 
pakarų zoną.Tačiau juos per- 
Įžant Sovietų Militarinė ir 
Irkgrafo policija juos sustab- 
Į, suareštavo ir nusivežė pas 
tve.į protesto notą,Sovietų 
Įmendantas atsakė,kad tai esą 
pkiečių reikalas,ir paprašė 
pkarų valstybes nesikišti į 
klykus, kurie ne jiems priklau- 
Į.Tuojau po tų įvykių Vakarų 
Įnų vokiečiai suruošė dide- 
Į demonstraciją,kuri turėjo 
Įaglškų pasekmių.Raudonosios 
fmijos kariai keliais automo- 
Įliais demonstratyviai įvažia- 
l į minią šaudydami į viršų 
f erzindami žmones.Demonstran- 
li juos užpuolė,ir britų ka- 
Įnė policija turėjo didelio 
Įrgo.kol juos iš įpykusios 
Įnios ištraukė .Per susišaudy- 
l du vokiečiai buvo užmušti 
r keli sužeisti.Tuo pačiu me- 
Į buvo nuimta Raudonoji vėlia- 
Į nuo Brandenburgo Vartų ir 
Įnios akyvaizdoje suplėšyta. 
Ida demonstracijai pasibaigus, 
Įkiečiai pakeliui į namus pa- 
Įekė Sovietų zoną,ten dar į-

Į \ r*
IRO Centrinė įstaiga Žene- 

Įje praneša, kad daromi planai 
kr litavimui dar 20.000 DP į 
litaniją.Sis skaičius turėtų 
pykti iki 30 birželio,1949m.

IRO tiki si,kad iš viso ta- 
laikotarpyje įvairūs kraš-

1 priims 381.000 DP. į šį 
pičių įeina 75.000 DP iš Vo
kti jos,Austrijos ir Italijos, 
kie bus priimti į JAV.Pir- 
Is transportas iš Vokietijos 
vyksta sekantį mėnesį.
Kanada numato priimti61.000 
Austrai!ja-20.000, Palesti- 

-50.000, Argentina-30.000, 
ĮPrancūzija-25.000.

vyko naujų susirėmimų su Sovie
tų kariais ir policija ir buvo 
nemažas skaičius sužeistų.

Po tų įvykių Magistratas 
persikėlė į Britų zoną,kur tu
rėjo keletą posėdžių.Sovietų 
ir komunistų spauda rašo,kad 
Magistratas neklausąs gyvento
jų balso ir turįs būti pašalin
tas .

Tokioje tad atmosferoje ė- 
jo gubernatorių pasitarimai 
Berlyne dėl valiutos,blokados 
ir kitų reikalų,ir nenuostabu, 
jei jie iširo be rezultatų.Gu
bernatoriai pasiuntė raportus 
savo Vyriausybėms, kurios taria
si dėl tolimesnių žygių.Mano- 
ma.kad dar bus siekiamas pasi
matymas su Stalinu ar Moloto
vu, kuris bus pgašomas išpilįy-

ti tam tikras sąlygas.Jeigu 
iš Kremliaus bus gautas neigia
mas atsakymas,visas Berlyno 
klausimas gali būti perduotas 
JTO.Niekas nesitiki,kad JTO 
galės ką nors efektyvaus pada
ryti,bet jeigu jau konfliktas 
pasidarytų neišvengiamas,tai 
Vakarai nori būti tikri,kad 
visai taikingi būdai buvo iš
mėginti, ir įtikinti Rusiją,kad 
bet kokio eventualaus konflik
to atvėjjrje Rusijos oponentas 
bus visas laisvas pasaulis.Va- 
karų Valstybes numato perduo- 
tiJTO pilną derybų eigos ap
rašymą ir atskleisti Sovietų 
vyriausybės elgesį ir pažadų 
nesilaikimą per derybas.

Rugsėjo 5 d. Lietuvos įgaliotam Ministerial 
Romoje Stasiui Lozoraičiui sukako 
50 metų.

Nuo pirmosios sovietų okupacijos dienų jis yra 
Lietuvos diplomatų misijos užsienyje šefas ir eina, 
A.a.Antano Smetonos įgaliotas, Lietuvos suvereninės 
Respublikos Prezidento pareigas.

Iš užblokuoto Berlyno jau 
ligti gabenti visi ten buvę 
. Jie buvo išgabenti lėktų* 
Įis.

Mr. J1NNAH

TAIKOS IR KARO 
BAROMETRAS

Mahamed Ali Jinnah, Pakista
no kūrėjas ir jo pirmasis Gen- 
gubernatorius mirė labai nepa
lankiu laiku. Nesutikimai tarp 
Indijos ir Pakistano dėl Kaš- 
tniro ir Hyderabad© priėjo be
miamą fazę ir Jinnah buvo gal 
vienintelis žmogus,kuris būtų
galėjęs sutaikyti tas dvi In
dijos religijas,-indusus ir 
muzulmonus.Ginkluoti susirėmi-i 
mai vyksta Kašmire,tarp,neva, 
sukilėlių,tačiau faktinai tie j 
sukilėliai yra ar tai Pakista-[ 

ino.ar tai Indijos inspiruoti.tai Indi jos inspiruoti

Jėgų bandymas Prancūzijoje
Parlamentas jsreiske pasitikėjimą naujai sudarytai.

Pasidarė tiesiog neįmanoma tę.Trumpalaikė Shumano vyriau-

nes abi Šios valstybės nori 
prisijungti Kašmiro provinci
ją, Padėtis yra žymiai rimtes
nė Hyderabade.į kurios terito
riją, pereitą pirmadienį. įsi
veržė Indijos kariuomenė. 
Hyderabadas buvo didžiausia 
princų valstybė Indijos kon
tinente ir norėjo būti nepri
klausoma valstybe.Tas nepati
ko Indi jai,kuri pati nori tą 
provinciją prisijungti ir ve
dė didelį spaudimą į Hyderaba- 
do vyriausybę.Hyderabad© val
dovas Nizam sutiko pravesti 
plebiscitą po JTO priežiūra, 
bet Indijai to neužteko .Indi
ja pasiuntė ultimatumą Nizamui, 
kad šis įsileistų Indijos ka
riuomenę į savo valstybę tvar
kai palaikyti.Indija tvirtina, 
kad Hyderabade esanti betvar
kė ir kad Indija negalinti to 
toleruoti.Nizamas ultimatumą 
atmetė ir pareiškė,kad Hydera
bad© karinės jėgos pasiprie
šins, jei Indija darys puolimą. 
Tuo pačiu laiku Hyderabadas 
apskundė Indijos valstybę JTO.

Tie šeimyniški kivirčai yra 
labai nemalonūs britų imperi
jai, kuri nepajėgia savo šeimos

narių sutaikyti.Hyderabadas 
yra vienas iš ištikimiausių 
britų karaliaus vasalų, ir Ni- 
zamas ankščiau buvo apeliavęs

ti naują vyriausybę.Šiai mažai 
žinomai asmenybei pasisekė pa
daryti tai,ko*nepajėgė padary
ti garsūs vyrai kaip Marie ir 
Shumanas.H.Queuille gavo par
lamento pasitikėjimą ir po il
gokų pasitarimų su partijomis 
vėl sudarė koalicinę vyriausy
bę, kurios gyvenimo ilgumas pri
klausys nuo.to,kaip parlamen
tas priims jos krizei nugalė
ti programą.Toji programa maž
daug yra tokia pat,kokią buvo 
patiekęs P.Reynauld,ir dėl ku
rios Marie kabinetas buvo nu
verstas.Inflaci jai nugalėti 
vyriausybė numato padidinti

!mokesčius,užšaldyti algas ir 
atlyginimus ir sumažinti civi
lį ir militarinį biudžetą.Dar
bininkai gaus bonusą,tačiau

į Jurgį VI,prašydamas jo inter
vene! jos.Tuo tarpu karas tarp 
Indijos ir Hyderabad© eina.

Jinnah gi buvo muzulmonams 
tas pat,kuo Gandhi buvo indu- 
sams.ir Pakistano valstybės 
kūrimas ir egzistencija rėmė
si jo asmenybe. Be Jinnah tie
siog sunku įsivaizduoti nepri
klausomo Pakistano, ir tuo tar
pu sunku pramatyti,kas galės 
užimti Jinnah vietą.

niškiausių Indijos kontinento 
vadų,turėjo europietiškų išsl-iatejoti.
lavinimą ir dėvėjo europietiš-i Socialistai šiuo kartu buvo 
kus rūbus.Jis nebuvo mistikas, i patenkinti,gaudami dvi svarbias 
kokiu buvo Gandhi,ir jam skir-i minister!jas.Vidaus / Julės Moch/ 
tumas tarp indusų ir muzulmonų.ir Krašto Apsaugos /Paul Rama- 
buvo ne tiek religinis,Kiek 
kultūrinis.Jis sunkiai kovojo 
už muzulmonų teises ir tik gal 
jo dėka.muzulmonai turi šian
dien atskirą vaIstybę.Dėja,jo

Jinnah buvo vienas iš moder- ar *as patenkins darbininkus 
ypač komunistus, tenka labai

1dier/.Be to jie dar gavo Dar
bo /Daniel Mayer/,Prekybos, ir 
Transporto minister!jas.Pačią 
sunkiausią Finansų Ministeri
ją pasiėmė pats premjeras.Ra-

kova ir darbai muzulmonų vals—|dikalai—Socialistai be to dar 
tybą kuriant palaužė jo svel- °™< ■" =’ ■■
katą ir neleido jam ilgiau 
džiaugtis savo darbų rezulta
tais.

lietuvių imstos tikslais —Vienintelis
Lietuvos laisvė ir nepriklausomybe

Tautos Šventės minėjimas 
šiemet Londone buvo 12 dieną 
rugsėjo Westminster Katedros 
salėje.Didelė Katedros salė 
prisirinko pilna Londono lie
tuvių, anglų bičiulių ir arti
mų apylinkės stovyklose gyve
nančiųjų tautiečių.

Prieš prasidedant minėjimui, 
į salę atvyko Lietuvos Minis- 
teris p.B.K.Balutis,Latvi jos 
ir Estijos Mini eteriai,ukrai
niečių, gudų, latviųir estų or
ganizacijų atstovai.

Tautos Šventės minėjimą a- 
tidarš DELS Pirmininkas P.B. 
Varkala,Šventei ruošti Organi
zacinio Komiteto vardu. Trum
pai supažindino svečius (ang
lų kalba) su Šventės prasme 
ir kreipdamasis į 
ragino giliai pa ji

lietuvius, >
_ _ _ usti lietu

viškąją dvasią,pasisemti jėgų 
ateičiai,kuri nužymėta sunkių 
problemų išrišimu,pareikalau
siančių didelių fizinių ir mo
ralinių jėgų sukaupimo.Primi
nęs karaliaus Vytauto Didžio
jo Lietuvą ir karžygiškai ko
vojantį kraštą šiandien, Pirmi
ninkas pagerbė jų kovą ir pas
tangas gražiais žodžiais ir 
pakvietė susirinkusius tylos 
minute pagerbti kritusius ko
voje dėl Lietuvos laisvės.

Susikaupimo minutės metu, 
Londono lietuvių choras,vado-

va ujama s dirigento Vinco namai
čio, įspūdingai išpildė gražią 
giesmę "Nuliūdo kapais apsiklo
jusi Tėvynė".Momentas buvo di
dingai graudusjne vienam iš
spaudė ašaras.

Pagerbus kritusius kovoje . 
Tėvynės vaikus,prof.St.Žakevi-j 
čius skaito paskaitą.Išsami, Į
gražiai iliustruojama citato
mis, iškelianti eilę asmenybių,- 
Tėvynės mylėt©jų.Nagrinėjami 
karaliaus Vytauto Didžiojo dar
bai Lietuvai,jo įtaka vėlesnie
ms amžiams,net šioms tragiško
ms dienoms.Baigdamas paskaitą 
prelegentas vaizdžiai nukėlė 
savo klausytojus į šių dienų 
Tėvynę,parodė mūsų kovojančių 
brolių ir sesių dvasinę būsėną, 
cituodamas gražius kovos ir 
tėvynės meilės dvasia persunk
tus eilėraščius,pačių partiza- 
nų-laisvės kovotojų sukurtus.

Audringomis katutėmis klau
sytojai padėkojo gerb.prele
gentui prof.St.Žakevičiui už 
gražią paskaitą.

Meninė dalis,kuri sekė tuoj 
po paskaitos,buvo atlikta sa
vomis pa jėgomis,nesikviečiant 
talkos (vien Londono lietuvių). 
Pasirodė Londono lietuvių miš
rus choras ir oktetas,vedamas 
dirigento V .Maraaičio,Tautinių 
šokių grupė, vadovybė j e J?.Moc
kutės ir deklamatoriai-St.Kau- 
lėnienė ir A.Pesys.

Reikia konstatuoti malonų 
faktą,kad galime,pasirodo,ir 
savo jėgomis surengti kultū
ringą meninę programą.Choras 
ir tautiniai šokiai,lyginant 
su praėjusiais pasirodymais, 
padarė labai didelę pažangą. 
Tiek kokybę,tiek kiekybe pa
darytas šuolis pirmyn, kab ma
loniai nustebinę dainos ir 
šokio mėgėjus. Silįą padėką 
tenka tarti energingam choro 
vadovui-dirigentui Vincui Ma
maičių!,kuris nenuilstamo dar
bo ir pasišventimo rezultatais 
tikrai gražiai nuteikė klau
syto j us. Pagarba ir choristams 
bei tautunių šokių šokėjams 
ir vadovei P.Meškutei,už pasi
šventimą ir darbą.

Programos sutvarkymas ir 
išpildymas,esamomis darbo są
lygomis, geras. Tiko ir dekla
macijos.Abu deklamatoriai 
(S.Kaulėnienė ir A.Pesys) pa
sirodė gražiai.

Minėjimą-koncertą uždarė 
P.B.Varkala padėkodamas, visie
ms svečiams ir programos iš
pildyto jams už gražų pasirody
mą ir vadovaips už parengimą.

Nuskambėjus Lietuvos ir 
Anglijos himnams,susirinkusie-■ 
ji,kurių buvo a;ie 400,skirstė
si namo kupini gražių įspūdžių.

Stepas Virpša,

j gavo Vice-Premjero ir Teisių 
;yinisteriją/Andre marle/,ir 
Švietimo /'Yvon Delbos/.Užsie
ni ų Reikalų mini steni u lieka 
Robert Shuman ZMRP$.Progresy
vūs Katalikai taip pat laiko 
Žemės Ukio.Kolonijų ir Sveika
tos ministerijas.

DeGaulistai buvo nuraminti 
pažadu,kad rudenį numatyti sa
vivaldybių rinkimai tikrai į- 
vyks.Mat kitos parti jos,bijo
damos pralaimėjo,norėjo rinki
mus atidėti.

Toks dažnas vyriausybių kai- 
taliojimaisis privertė ir rim
čiau nusiteikusius prancūzus 
pagalvoti,ar tak De Gaule dik
tatūra nebūtų geriau už dabar
tinę sistemą.Pats De Gaule pra
dėjo ciklą kalbų po visą kraš
tą su tikslu įrodyti,kad dabar
tinė daugiapartinė valdymo sis
tema yra netinkama,ir kad kon
stitucinė reforma,kuri duotų 
daugiau jėgos vyriausybei,yra 
neišvengiamasJis,žinoma,tiki- 
si per ateinančius rinkimus 
laimėti didelę daugumą,ir ste
bėtojai prane 
Gaule 
kimai 
sų.De 
naujų

e daugumą,ir ste- 
ša.kad viena De 

partija sirinktų, jei rin- 
būtų dabar, virš 40% bal- 
Gaule reikalauja greitų 
parlamentinių rinkimų.

C antro Valdybos 
nutarimu,visuotinas Sąjungos 
atstovų suvažiavimas numatytas 
š.m.spalių 16-17 d.d. Londono 
lietuvių Klubo salėje.Tuo rei
kalu visiems skyriams išsiun
tinėtas aplinkraštis.

1
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PABALTIJO VIENYBES KLAUSIMU
Rašo - V.Izbickas

Prieš pradėdamas toliau vys
tyti Pabaltijo vieningumo gali
mybes, nori u padėkoti p.Seržin- 
tui (”BL"nr.3o) už iškeltas min
tis.Nors į daugumą užmetimų at
sakymus galima butų rasti aty- 
džiai paskaičius mano praėju
sį rašinį (”BL"nr28),tačiau pa
sinaudosiu šia proga vieningu
mo pozityvumui pabrėžti.

P.Seržinto pavyzdy iškelto 
asmens veiksmai yra apgailėti
ni ir tikrai smerkiami kiekvie
no geros valios lietuvio,lat
vio bei esto.Tačiau čia igno
ruojama mano iškelta pastaba, 
kad vieno asmens nusikalstama 
veikla prirašoma tautos charak
teri ui. Tokių asmenų dažnai ma
tome netik tarptautiniuose san
tykiuose, bet ir vienos tauti
nės bendruomenės ribose,kur 
labai dažnai gyvai pasireiškia 
partinis fanatizmas,korupcija, 
nesutarimai ir netolerantišku
mas.Kiekvienu atvėju tai yra 
išdava asmeninio nesąžiningu
mo bei kraštutinio nacionaliz
mo ir politinio ddiktrinizmo 
užnuodytos pasaulio atmosferos. 
Mes gi norime tobulėti,artėti 
prie žmogiškosios paskirties. 
Geros valios pabaltiečių glau
desnis bendraaarbiavimas galė
tų užkirsti kelią tokių neat- 
sakomingų asmenų veiklai.Gi 
be geros valios neįmanomas net 
menkiausias visuomeninis jun
ginys. ,

Teisingai p.SSržmtas pas
tebi, kad istorija yra geras 
mokytojas.Tikriau pasakius,is
torijos žinojimu pridedame prie 
savo amžiaus šimtmečius, kurių 
mes negyvenome,bgt kurių paty
rimu naudojamės.Šio straipsnio 
rėmai per trumpi Lietuvos-Len
kijos unijos liūdnų pasėkų 
priežasčių ieškojimui,tačiau 
viena jų galėjo būti,kad prieš 
einant į uniją nebuvo pakanka
mai apibrėžtos ir apsaugotos 
Lietuvos,kaip partnerio,teisės. 
Tai yra pamoka ateičiai.Tačiau, 
turint šią uniją dėmesyje,at
mesti kiekvieną j tinginąs į bū
tų neteisinga.Neišmintingu skai
tytume tą,kuris nusiplikęs ver
dančiu vandeniu,pradėtų kovoti 
prieš vandens naudojimą,kaip 
kenksmingą ir nenaudingą.Turi
me daugybę puikiai gyvuojančių 
tam tikro mąsto junginių bei 
federacijų: USA,D.Britanija, 
Belgija,Šveicarija ir kit.Iš 
jų mes ir sau pagalbos laukia
me. .

Tikrai pritariu p.Seržin- 
tui,kad kiekvienas lietuvis 
turi didžiuotis savos tautos 
didinga istorija bei valstybi
niu tolregiškumu.Tačiau toji 
tauta ir didinga istorija ne
atsirado šiaip sau, o dėka ryž
tingų kunigaikščių,kurie dau
giau nei septynius šimtmečius 
atgal pavojui gręsiant apjungė 
besivaidijančias aisčių gentis, 
duodami pradžią Lietuvos vals
tybei .Galimas dalykas,kad p. 
Seržinto ir mano proseneliai 
kovojo skirtingose stovyklose. 
Taip pat pagarbos verti mūsų 
kaimynai estai ir latviai,ku
rie 700 metų priespaudoje ne
išnyko, bet išlaikė tautinius 
savitumus.Tai puikūs partne
riai kovoje už mažų tautų eg
zistenciją, nenorint,kad jų 
vardai būtų nurašyti į isto

riją.Čia dar kartą noria. mi
nėti praėjusiam rašiny net du 
kartus pabrėžtą argumentą,kad

"pajėgaus junginio privalumas 
ir yra,kad ten yra saugi gali 
mybė tų (tautinių) savitumų 
darniam vystymuisi".

Pabaltijo federacija būtų 
kuriama ne malonumui,© laiko 
sąlygoms reikalaujant-norint 
išlaikyti tautinę egzistenci
ją, kuyi bus visuomet grąsoma.

P.Seržintas baigė straipsnį 
sau prieštaraujančia išvada: 
"0 kovodami už prarastas lai
sves tiek mes,tiek latviai ir 
estai,dirbkime,kur reikia,pe- 
tis petin,stenkimės ieškoti 
broliško sugyvenimo..." Tad, 
kad tie siekiai ir broliškas 
sugyvenimas nepasiliktų vien 
tuščia frazė,turime ieškoti 
kelių, daryti ką nors. Klysti 
yra dirbančiųjų privalumas.

Straipsnio rėmai yra per 
siauri projektų detaliam nag
rinėjimui, pagaliau, tai ir ne 
vieno asmens darbas.

Toliau stengsiuos trumpai 
pavaizduoti principus,ant ku
rių būtų galima grįsti Pabal- 
tijos valstybių bei tremtinių 
bendradarbiavimas.

USA federacinės konstituci
jos kūrėjas ir didis politi
nis mintytoja s Thomas Jeffer
son (1743-1826) federaciją,su
sidedančią iš atskirų valsty
bių, vaizduoja taip:
"Valstybių vyriausybėms yra 

rezervuojamos įstatimdavystės 
ir administracinės teisės,ku
rios liečia tik savo krašto pi
liečius, o federacinė vyriausy
bė santykiauja su užsieniečiais 
ir kitų valstybių piliečiais- 
tik šios funkcijos padaromos 
federacinėm!s.Tai būtų tos pa
čios vyriausybės viena vidaus 
reikalų,kita užsienio reikalų 
šaka)nei viena iš jų nekontro
liuotų Įeitos,bet veiktų savo 
ribose.Siam valdymo pasiskir
stymui ’yra tik viena ar dvi 
išimtys.Tačiau Jūs galite klau
sti, jei abu departamentai su
siginčytų dėl vienos valdymo 
srities,kur būtų tas neutralus 
teisėjas ginčytinam klausimui 
išspręsti. Mažesnės reikšmės, 
bei neskubiuose atvėjuose abie
jų pusių išmintis laikytų jas 
nuošaliai nuo ginčytino objek
to, Važiau jei to nebūtų gali
ma išvengti,nė kompromiso pa
siekti, -turi būti sušaukta 
valstybių konvencija abejoti
nos valdymo srities atidavimui 
to departamento žiniai,kuriam 
jie manytų tai būtų tinkamaia- 
usia".(Iš Th.Jefferson laiško 
Maj.John Cartwright).Be abejo, 
tai tik labai bendra mintis, 
kuri turi būti apipavydalinta 
ir pritaikyta aplinkybėms. 
"Sėkmingas demokratinės fede
racijos tikslas yra apsaugoti 
tam tikras neatimamas teises , 
kiekvienam individui"(pagal 
Th.Jeffersoną).Toms teisėms 
prarasti pavojus atsiranda kai 
valdžios organai centralizuo
jami ir nutolsta nuo rinkėjo 
pereinamomis instancijomis. 
Ir juo toliau valdžios organ
as nutolęs nuo rinkėjo,juo la
biau jo veiklas ribos turėtų 
būti apibrėžtos,kad svarbesn
iais atvėjais jis nuolat būtų 
priverstas kreiptis įgalioji
mų į rinkėjus,t.y.krašto pi
liečius.Tuo būdu išvengiama 
suteiktosios galios panaudo
jimo piktam ir užtikrinamas 

.kiekvieno piliečio tiesiogin
is dalyvavimas krašto bei fe
deracijos valdyme.

Čia ypač ryškus yra Šveica
rijos Federacijos pavyzdys,ku
ri turi 4 milijonus gyventojų, 
kalbančių 4 kalbomis ir pri
klausančių įvairioms konfesi
joms. Kiek vienam yra užtikrin
ta teisė naudotis savo kalba 
santykiaujant su federacijos 
vyriausybe,o kiekvienas kan
tonas, kurių yra 22,yra lyg ma
ža, savarankiška valstybė,pave
dusi tam tikras teises Federa
cinei vyriausybei,kurios veik
lą nuolat tikrina rinktieji 
atstovai - Tautinė ir Valsty
bių (kantonų) Taryba.Pastarie
ji organai taip pat leidžia 
bendruosius įstatymus.

Pabaltijo Federacijos atvė- 
ju,kiekvienas kraštas turėtų 
savo vyriausybę su pilna admi- 
nistratyvine ir įstatimdavys- 
tės teise ir tik bendram labui 
tam tikros šakos,kaip tai-gy
nybos ,užsienių reikalų ir pan. 
turėtų būti pavestos Federaci
ni ems organams.Federacijos vir
šūnėje galėtų būti Federacijos 
Seimas,susidedąs iš dviejų rū- 
mų-vienų-rinktų proporcingai 
gyventojų skaičiui ir antrų- 
susidedančių iš vienodo atsto
vų skaičiaus iš kiekvienos val
stybės, sakysim, Federaci jos Ta
rybos .Kiekvienas pirmųjų Rūmų 
nutarimas turėtų būti patvir
tintas aukščiausiojo organo- 
Federacinės Tarybos.Bendrojoj 
abiejų Rūmų sesijoj būtų ga
lima rinkti bei tvirtinti Fe
deracinę vyriausybę,kurios pir
mininkas, reikalui esant,atsto

TUO KONGRESAS

Pereitą savaitę Margate pa
sibaigė Profesinių Sąjungų /TUO/ 
Kongresas. Prof.S-gų narių skai
čius šiuo metu siekia netoli 
8 mil.,ir atsižvelgiant į tą 
faktą,kad šiuo metu Britanija 
turi darbininkų vyriausybę, 
prof.s-gų jėga krašto valdyme 
yra nepaprastai didelė. Dėl 
to su dideliu susidomėjimu bu
vo sekami kongreso darbai ir 
ten išneštos rezoliucijos.

Prof.S-gų veikla dabar gal 
yra sunkesnė,nei ji buvo kon
servatorių laikais.Tada jų už
davinys buvo aiškus: ginti 
darbininkų reikalus ir pulti 
vyriausybę.Dabar gi yra pavo
jas, kad remiant per daug vyr
iausybę, ga Įima nustoti pasiti
kėjimą pas darbininkus,gi el
giantis priešingai,prof.s-gos 
gali būti apkaltintos atsako
mybės jausmo trūkumu.

Vyriausybė gi,gerai supras
dama krašto padėtį,nesenai pas
kelbė ekonominę programą,kurio
je numatoma stabilizuoti ar 
net sumažinti prekių kainas, 
ir užšaldinti atlyginimus.TTC 
kongresas tą programą svarstė 
ir didele balsų dauguma priė
mė.Kad prof.s-gos sutinka re
komenduoti nekelti darbininkų 
atlyginimų,tai yra didelės rei
kšmės dalykas, ir rodo darbo

vautų visą Federaci ją.Kadangi 
šie organai būtų toliau atito
lę nuo riųkėjų,jų veiklos ri
bos turėtų išanksto būti grie
žtai nustatytos; apibrėžtos ir 
priimtos visų krašto piliečių 
referendume. Tai tik bendros 
diskusinės idėjos ateities gy
venimui tvarkyti,kurios turi 
būti giliai ir nuodugniai ap
svarstytos.

Šiuo momentu aktualus klau
simas yra tremtinių bendruome
nių artimesnis bendradarbiavi
mas, kuris galima vykdyti tais 
pačiais principais.Bendro Cen
trinio Pabaltijos tremtinių 
organo reikšmę vargiai būtų 
galima ginčyti.Pastaroji nuo
monė, turinti žymiai didesnį 
užnugarį,gali būti daug svare
snė tarptautiniuose santykiuo
se. Tai rodo dabar egzistuojan
čios Baltijos Tarybos naudin
ga ir sveikintina veikla,kuri 
gali būti žymiai praplėsta ir 
kuriai gali būti suteikti tam 
tikri įgaliojimai.Tokios Ta

rybos egzistencija jokiu būdu 
įietrukdytų atskirų bendruome
nių veiklai,o rūpintųsi grynai 
trijų Pabaltijo tremtinių ben
druomenių savitarpio santykių 
reguliavimu,nustatytų bendras 
veiklos gaires,koordinuotų 
kuklias atskirų bendromenių 
lėšas bendros spaudos reika
lams ir reikalui esant atsto
vautų visas tris bendruomenes 
tariantis su išoriais organais 
visiems rūpimais klausimais. 
Be abejo ši veikla turi būti 

liuot'i prekių kaina s. Iš komu
nistų pusės buvo reikalaujama 
sumažinti privačių asmenų pel
ną iš biznių, bet finansų min. 
savo pamatuota kalba įtikino 
delegatus,kad tas jokios nau
dos neduotų. Darbininkams tas 
duotų tik kelis penus daugiau 
atlyginimo,gi biznieriams bū
tų atimtas noras dirbti.Komu
nistų inspiruota rezoliucija 
buvo atmesta.Fin.Min.taipgi 

tik atlyginimų didis,kiek pi- ragina diainti produkciją,var- 
nigo vertė,ir ką už juos gali-tojant daugiau smegenis nei 
ma nupirkti.Dėl to,vyriausybė raumenis-ieškant vis naujų ir 

geresnių metodų pramonėje.
Komunistai apskritai kongre

se buvo visai sutriuškinti .Ki1! 
vienas jų kalbėtojas,ir kiek-q 
viena jų rezoliucija buvo ne
palankiai sutikta ir balsavi
mais atmesta.Komunistų parti
jai ten visai nebuvo vietos. 
Aštrių žodžių buvo pasakyta 
ir prieš pasaulinę prof.s-gų 
federaciją,kurioje daugumą 
turi komunistai.Federacijos 
prezidentas Arthur Deakin 

Y^padarė pranešimą,kuriame pa
brėžė, kad per paskutinius du 
metus jis buvo bejėgis ten ką 
nors padaryti,ir kad pati fe
deracija yra tik platforma ant 
kurios sovietų—satelitai varo 
savo naudai propagandą ir 
atskuoja kitų kraštų socialis
tines partijas ir jų vadus. 
Jeigu padėtis ne pa s i taisys, bri
tų TUO toliau negalės pasilik
ti federacijos nartu.

žmonių atsakingumą ir subren
dimą.Žinoma, kongresas tegali 
tik rekomenduoti,bet atskiros 
s-gos nėra įpareigotos tai pil' 
dyti ir nuo jų priklausys ar 
kongrese išneštos rezoliucijos 
bus įgyvendintos.Per pasakytas 
kalbas buvo pakartotinai pabrė. 
žta.kad yra labai svarbu ne 

raginama drastiškiau kontro-

įpykę berlyniečiai drasko ru
sų vėliavą,nuplėštą nuo Bran- 
denburgo vartų,laike demons- 
traci jos. 

griežtai apibudinta,kad nesn- 
eitų į konfliktą su atskirų 
kraštų pasiuntinybių veiklos 
sfera.Tokio centrinio organo 
sudarymo principai gali būti 
aptarti atskirų organizacijų 
ribose, nes deja, iki šiol ats
kiroms tautinėms bendruomenė 
ir jų organizacijoms dar nepe 
vyko pilnai apsijungti savo 
tarpe.

Jrie dentrinės Tarybos tu
rėtų būti sudarytas Pabaltie
čių Garbės Teismas, kuris sva 
stytų nusižengimus geram paba 
tijiečių sugyvenimui susijusi 
su padaryta nuoskauda atskir- 
riems individams bei tautinei 
grupei.Čia ir turėtų patekti 
nesąžiningų pareigūnų, skriau
džiančių kitų tautybių asmeni 
veiklos byla.Ištyrus skundą i 
radus atitinkamą asmenį kaltu 
Garbės Teismas sprendimą per
duotų Tarybos egzekutyvimian 
organui,kuris stengtųsi,kad 
toks asmuo būtų iš pareigų pa 
šalintas.Tai būtų teigiamas 
įnašas netolerancijos išgy
vendinimui , paskirai veikiant 
bendruomenėms yra tiesiog ne
įmanoma sėkmingai kovoti prie 
tokių asmenų nesąžiningumą,y- 
pač jei jie priklauso kitai 
tautybei.Be abejo, laikas iške 
tų ir daugiau reikalavimų ir 
apie kuriuos jau dabar plačia 
galėtų kalbėti dabartinės Bal
tijos Tarybos nariai kaip tu
rį nemažą patyrimą.

Tai trumpai keletas minčių, 
kurių įgyvendinimas žymiai su
stiprintų tiek mūsų tiek kitų 
Pabaltijo tautų kovą dėl neori 
klausomybės ir ją atstačius, 
padėtų išlaikyti
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- Turi būti tiesa.Niekas neišdrįstų sakyti,jeigu 
nebūtų tiesa,- savaimingai atėjo jam šitoji mintis, 
taip,kad jis nė akimirkos neabejojo tuo,ką pasigė- 
rusis buvo sakąs.Likimas,kurio smūgio ilgą laiką 
niūriu nujautimu buvo bijojęs,dabar jį pasiekė ir 
užklupo ir viską vienas žodis sunaikino.

Smuikas čirpė aukščiausiais tonais, ir asla linga
vo taip,kad net visas namas drėbėjo.Troboje buvo pra
dėtas naujas šokis. Olavui atrodė,tarsi smuikas skam
bėjo žviegiančiai,- patyčių juoku, tarytum visi šitie 
žmonės iš džiaugsmo dėl jo pažeminimo šoko lenktynių.
- Ne, šiam»-pragarui aš padarysiu galą, ir tuojau,- 

sfcšuko jis garsiai ir metėsi iš kambario.net negal
vodamas, kuo viskas tas baigsis.

Šypsanti žvilgsniai sutiko Olavą,kai jis peržen
gi trobos slenkstį,ir ten dėl spūsties akimirką jis 
turėjo pastovėti .Tuokart jam pasidarė aišku,kad jis 
negali kaip peilio didvyris viso šito kambario iš 
karto ištuštinti.

Buvo padarytas jauna ja* paliai sieną takelis,ir 
šita siaura vietele jis prasiveržė iki kito trobos 
galo - prie griežėjo.
- Parduok savo smuiką - sušnibždo jam į ausį.-Vie

nas nori pirkti ir prašė mane tavęs paklausti,kaina 
nesvarbu!
- Aš nežinau,sunku su tokiu skirtis,- atsakė grie

žėjas ir prislopino smuiko garsą.
- Tai ar parduosi savo smuiką. Jis reikalingas.
- Na,už trisdešimts markių.
- Gerai,pirkėjas tuojau ateis...Bet dabar paskubėk 

ir pagriežk taip, tarsi mylimasis mylimąją paskutinį 
kartą apkabina,ir tempas turi būti pasiutęs! -Grie
žėjas linktelėjo.

Olavas priėjo tiesiog prie jaunos mergaitės ir 
jai nūsilenkė.Smuikąs nutilo ir vėl tuojau pradėjo 
smarkiu tempu,tokio smarkumo,kad šokantieji išslgan-

-------------------------- JOHANNES LINNANKOSKI --------------------------
Žinomas suomių rašyto jas.Čia~spaus- 

diname fragmentą iš jo romano "Daina apie raudo
nąją gėlę".
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Vertė- ANTONIJA ŽAGRAKALIENĖ ___________

! dusiais žvilgsniais sustojo.
Kaip audroš vėjas ūžė Olavas su savo mergaite,ir 

daugelis kitų pradėjo taip pat šokį.Bet jie greit 
. sustojo, ir žiūrėjo į jaunąjį, kuris lyg nenatūralios 
galios apimtas atrodė.Jo akys dega,lūpose žaidžia 
ironiškas šypsnys ir kaktą ženklino nenugalimas už
sispyrimas.

Visi žiūrėjo nustebę ir sumišę — taip dar niekad 
nebuvo matyta šokant.Olavas išvedė antrą mergaitę, 
po to trečią,- su kiekviena jis tik porą kartų ap
šokdavo apie kambarį ir po to vėl vesdavo naują šo
kėją. Jis nenuvesdavo jos*į seną vietą,atrodėkad jis 
lengvai ją paleidžiąs,po to nusilenkdavo naujai,pa
traukdavo ją prie savęs ir tuo pačiu laukinisku tem
pu sukosi.
- Kas su juo atsitiko..- Šnibždėjosi.
- Dabar jis šoka paskutinį kartą su visomis mergai

tėmis kaip jaunuolis.
- Taip,iš tikrųjų! - žmonės juokėsi ir susižavėję 

stebėjo triukšmingą nepaprastą šokį. - Būtų nuosta
bu, jeigu jis per savo vestuves ko nors nepaprasto

neoadarytų,jis,kuris šiaipjau visada Kitoks.
Olavas vėl paleido mergaitę ir nusilenkė ypatin

gai žemai ir pagarbiai prieš Kyllikkiją,kuri nūs- . 
tebusi ir sunerimusi stovėjo,nežinodama ką ji paga
liau turi manyti.

Griežėjas,kuris pamatė,su kuo dabar šokama,stip
riau prispaudė smuiką prie krūtinės ir liejo visą į 
savo širdies ugnį į tonus.Smuikas dūsavo ir dėjavo. ; 
ir jaunoji pora skraidė oru lanksčiai ir greitai. 
Kartą,du kartu,tris kartus,keturius kartus apšoko > 
trobą - toliau vis toliau.

Ir pečiam vidury penktojo karto staiga nutilo 
smuikas,sublizgo iškeltoj rankoj pro šalį prašokan
čio Olavo.ir tą pačią akimirką smogtas į stalo kam
pą subiro į tūkstančius gabalėlių. * t
- Deja..deja! - suaimanavo sutrukdama viena styga. į 

Krūptelėjimas perbėgo vestuvininkus,visi žiūrėjo j
išsigandę į jaunuosius.Bet šitie stovėjo visiškai i 
ramūs šalia viens kito,tarsi visa tai tepriklausė 
šokio užbaigai. s
- Atleiskite,jeigu neįprastumas tamstas išgąsdino- j

sušuko juokdamasis jaunasis,-tamstos gerai mane su
prantate.Kai dėl smuiko, tai panorau, kad šiuo ju, kuri5 į 
mane išlydėjo iš jaunatvės,niekada nebebūtų griežia- 
ma...Labanak! j

Svečiai atsikvėpė palengvėjančiai iš nustebimo, 
tokia baiga.Koks jaunasis,Niekas kitas nebūtų taip į 
padaręs. j

Juokėsi svečiai, juokėsi jaunasis ir juokėsi sena- 
sis Moisijus prie stalo galo! r
- Taip turi būti. Visiems atgręžti nugarą. Viską t

tik vienam atiduoti. Mano duktė verta smuiko. .
Tik viena jaunoji stovėjo išblyškusi,tarsi vėl į 

būtų vasaros sekmadienio vakaras ir jie būtų įlanka
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igsėjo mėn. 4 dieną Brad- 
o mieste įvyko apylinkės 
ių suvažiavimas,kuriame 
ravo 12 skyrių atstovai, 
oiimas toks informacinis 
šlavimas,kuriame S-gos Cen- 
atstovai galėjo gyvu žodžiu 
uoti savo mintis nariams 
šgirsti pageidavimus bei 
nymus. 
uvažiavimą atidarė Bradfor- 
3LS skyriaus vice-pirm.J. 
bka, trumpai nušviesdamas 
ikslą - ir uždavinius.Su
avimu! pravesti pakvietė 
idiuman Kęsgailą,Dėdiną 
apčytę. 
entro Valdybos sekr.A.J. 
ėnas pasveikino C.V.vardu 
žiavimą,tarė trumpą žodį, 
:enant besiartinančią Tau- 
šventę.Po jo kalbėjo S-gos 
i-pirm.kun. J.Sakevičius.Sa- 
:alboje paliesdamas morali- 
>tovį naujosios išeivijos, 
įdydamas kelius jos stipri- 
il ir iškeldamas svarbą, 
b šios paskaitėlės dar kar- 
calbėjo A.J.Kaulėnas,palies- 
is S.C.V.darbą,finansinį 
rį,rūpesčius ir ateities
1US.
Skeltų minčių rėmuose, jas 
•Skinant ir iškeliant visą 
[gražių pageidavimų,suma- 
į!suvažiavimas .aptardamas 
alus, kalbėjosi visJį valan- 
iuvo aptartas ir apygardos 
gimo klaus ima s. 
išdarydamas suvažiavimą prez 
i.Kąsgaila padėkojo CV.at
aras už informaci jas ir šu
tai aptardamas suvažiavi- 
keltas mintis,ragino S-gos 

itų dvasioje dar energingiau 
i darban.
Suvažiavimas, kuriame daly- 
> apie 200 narių,buvo baig- 
Tautos Himnu.

Steponas iš K.

[ADC ASTER115. Š. m.rugsė- 
ae.n. 5 dieną buvo suruoš- 
Tautos šventės minėjimas.

proga Tadcaster’io R.K.baž- 
ioje kun.Kuzmickis atlaikė 
alsias ir pasakė tai dienai 
taikintą pamokslą.Pamaldų
i giedojo stovyklos vyrų 
ras.
?o pietų hostelio salėje 
co iškilmingas posėdis,ku
šti darė DBLS skyriaus pir- 
inkas K.Bražinskas primin
ąs šios šventės esmę.Po to 
b turininga kun.Kuzmickio 
kaita iškeliant rugsėjo 8 
los prasmę bei reikšmę mū- 
dabartiniame gyvenime bei 
adant i% to išplaukiančias 
blausias mūsų pareigas.
rtu su Tautos šventės mi

mic diena supuolė ir DBLS 
aaster’io skyriaus įsteigiu 
nenerių metų sukaktis.

MANCHESTERIO LIETUVIŲ J 
KLUBAS

! Lithuanian Social Club ) ( 
ADRESAS /

153, Rochdale Road, *
Manchester -9

[įėjimas iš Norton St.)Iš i
ii esto, nuo Cannon St., pa- < 
siekiamas autobusais 17,
L7x ar 63 (bilietas kaštuo
ja 1 peną). 1

MUEUimO
Čia skjrriaus -valdybos atstovas 
painformavo apie tų pirmųjų 
metų bėgyje dirb
tą darbą ir bendrai apie S-gos 
reikšmę,jos tikslus bei sieki
mus .

Pasibaigus kalboms,sekė me
ninė dalis,kurioje pasirodė 
D.Kaniauskas su deklamacijomis, 
dainomis ir k.

Praėjo Jau antroji Tautos 
šventė atšvęsta Tadcaster'yje. 
Ji vėl įdiegė naujų Jėgų,pasi
ryžimo bei ištvermės žengiant 
į ateitį ir siekianjr visų mū
sų svarbiausio tikslo-laisvos 
Tėvynės.

J.R-ius.
COVENTRY L.S. SKYRIAUS

DARBŲ PLANAS 1948-49 METAMS
Pagal priimtus L.S-gos nuo

status, kiekvienas skyrius pri
valo išsidirbti savo ateinan
čiam sezonui darbų planą.

Skyriaus susirinkimas,įvy
kęs rugpiūčio 22 d.išklausęs 
Valdybos plano projektą ir jį 
apsvarstęs priėmė sekančius 
metmenis.
I. ORGANIZACINIAI DARBAI.
1. Naujų narių verbavimas.Co
ventry yra lietuvių,tiek iš 
senai gyvenančių, tiek naujai 
atvažiavusių,kurie nepriklau
so L.S-gai.Daryti žygių juos 
supažindinti su Sąjunga ir 
kviesti dėtis nariais.
2. Peržiūrėti sąrašus narių,ku
rie yra atsilikę su nario mo
kesčio mokėjimu.Išsiaiškinti 
priežastis nesumokėjimo ir 
padaryti reikalingas išvadas.
3. į nario mokesčio mokėjimą 
atkreipti didesnį dėmesį ir 
susitvarkyti taip,kad jis bū
tų renkamas už einantį mėnesį, 
arba pirmyn.
4. Vesti sąrašus ne vien narių, 
bet ir visų Coventry gyvenan
čių lie tuvių.Turėti sąrašus 
ir profesijomis.
5. įvairiam veikimui stiprin
ti ir plėsti,palaikyti ar stei
gti šias komisijas:

a) Finansų komisija
b) Rinkliavų
c) Parapijos komitetą
d) Meno komisija
e) Sporto reik.komis!Ja
f) Spaudos platintojas 

.Paremti Savišalpos Draugijos 
eikimą,raginant savo narius

joje aktyviai dalyvauti.
7.Sąjungos,skyriaus,spaudos 
ir apskritai visais organiza
cini a is ir kitais reikalais 
išleisti anketą,kviečiant vi
sus lietuvius gyv.Coventry į 
tą anketą atsakyti.
II. MINĖJIMAI, ŠVENTĖS, PARENGI
MAI.
8.Surengti Rugsėjo 8~osios mi
nė jimą,kviečiant dalyvauti vi
sus lietuvius.
9.Paminėti Lietuvos kariuome
nės šventę Lapkričio 23 d. 
10.Surengti bendras kūčias.
II. Vasario 16 šventę surengti 
kuo iškilmingiau.
12.Surengti mieste viešą tau
todailės parodą.
13.Nerečiau kaip trys mėnesiai, 
rengti pobūvius,kviečiant juo
se dalyvauti visus vietos lie
tuvi us.
III. SKYRIAUS IR NARIŲ VEIKIMAS. 
Paremti: a) Chorą b) Tautinių 
šokių grupę c) Organizuoti baž
nytinį chorą, d) Steigti spor
to klubą su įvairiomis sekci
jomis. e) aiškintis reikalą

PAD±KA
Tautos Šventei ruošti Organi
zacinis Komitetas,dalyvavusie
ms programoje minint*rugsėjo 
12 d.Londone,Tautos Šventę, 
nuoširdžiai dėkoja: prof.St. 
Žakevičiui už turiningą pask
aitą. Choro dirigentui V.Mamai- 
čiui,Tautinių šokių vadovei 
P.Mockutei,dainininkams bei 
šokėjams taip pasišventusiai 
dirbusiems ir gražiai pasiro- 
džiusiems,deklamatoriams-St. 
Kaulėnienei ir Al.Pešiui,gro
jusiam taip pat ir tautiniems 
šokiams ir visiems atsilankiu
siems,© ypač atvykusiems iŠ 
provincijos svečiams.

Org.Komite tas.

“dėl steigimo atskirų sekcijų 
jaunimui ir moterims.
15.Surengti savo nariams infor 
macinių pranešimų ir mokslo 
paskaitų ciklą.
16.Padidinti "Britanijos Lie
tuvio" skaitymą,pirmon eilėn 
jį prenumeruojant.Būtų gražu, 
kad kiekvienas skyriaus narys 
skaitytų savo organą.
17.Skatinti savo narius skai
tyti ir palaikyti lietuvišką 
perijodiną ir neperi jodiną 
spaudą.Pageidaujama būtų,kad 
kiekvienas skyriaus narys už
sisakytų bent vieną laikraštį 
ar žurnalą iš Vokietijos. 
18.Ir toliau plėsti santykius 
su anglų visuomene,įeinant į 
tampresnius santykius su mums 
palankiais (šiuo metu katali
kiškais) asmenims ir organiza
cijoms, rengiant bendrus pobū
vius, pasikeičiant informaci
niais pranešimais,dalyvaujant 
jų šventėse ir susirinkimuose.
19. Palaikyti artimą kontaktą 
su Darbo Ministerijos įstai
gomis ir darboviečių vadovybė
mis. Aktyviai dalyvauti Courta- 
uld’s b-vės įsteigtame EVW 
komitete.
20. Palaikyti gerus santykius 
su kaimyninių ir kitų panašaus 
likimo tautų organizacijomis 
ir asmenimis,patiems lankantis 
jų šventėse,minėjimuose ir 
kviečiant jų atstovus kiekvie
na proga pas save.Aktyviai pa
laikyti Pabaltijo Tautų Komi
tetą.
21.Stengtis pažinti anglus iš 
arčiau,jų politinį susitvarky
mą ir institucijas, Jų paproč
ius, socialius reikalus ir tą 
visą demokratijos ir laisvės 
pilną gyvenimą.Tai būtų pasie
kiama lankant jų įvairias pas
kaitas, teatrus, ruošiant eks
kursijas, lankant paskiras šei
mas ir apskritai palaikant ar
timą su jais kontaktą-Anglų 
kalbos mokėjimas tai palengvi
na, todėl atkreipti didesnį dė
mesį į kalbos mokymasį.
22.Kiekviena proga paremti mū
sų tautiečius,esančius Vokie
tijoje ir aktyviai prisidėti 
visais būdais prie bendros Lie
tuvos -išlaisvinimo akcijos. 
Lietuvių Tautos ir Lietuvos 
valstybės reikalas liekasi ir 
toliau mūsų pagrindinis viso 
veikimo tikslas. Kviesti savo 
narius ir visus lietuvius lai
kytis prideramoje moralinėje 
aukštumoj e,vengiant bet kokių 
išsišokimų ir aktyviai pro

paguoti Lietuvos vardą mums 
prieinamoj aplinkoj."

Duok Dieve,kad šitas plan
as būtų ir įvykdytas.

GYVAS TIKĖJIMAS
Mes dažnai girdime Evengelijos žodžius,bet retai kada įsi

giliname į Juos,o dar rečiau pritaikome savo gyvenimui.Mes už
einame į bažnyčią,bet nieko neprašome,nes mūsų tikėjimas,pasi
rodo,mažesnis už garstyčios grūdą.

0 Viešpats Dievas nepaprastai vertina gilų ir nesvyruojantį 
žmonįų tikėjimą.

"Štai atnešta pas Jį stabo ištikėtas žmogus,paguldytas pa
tale. Jėzus,matydamas jų tikėjimą,tarė stabo ištiktajam i
- Pasitikėk,sūnau,tavo nuodėmės tau atleistos”(Mato 9,2).

Kaltės taip apipina žmogaus gyvenimą*jog jos pradeda grauž
ti, kaip rūdys,tikėjimą ir silpninti jį.Žmogus su sužalota ir 
negydoma siela pasidaro kaip stabo ištiktas; jis nejaučia la
kaus džiaugsmo,jis nepajėgia pakilti aukščiau kasdienių duo
nos ir rūbo rūpesčių. Bet ir tuo metu žmogaus laukia geriau
sias sielos Ganyto jas.Laūkia nepaprastai mylėdamas,laukia il
gėdamasis.
- Myliu sielas,- pasakė Jėzus,apsireiškęs sės.Juozapai iš 

Portiers,- kai,padariusios nuodėmes,nusižeminusios ateina pra
šyti atleidimo .Myli u dar jas,kai apverkia saVo antrąją nupuo- 
limąjo jeigu tai kartojasi,-jau nesakau-milijoną kartų,bet mi
lijoną milijonų kartų .myliu jas ir nuolat atleidžiu ir api
plaunu jas tuo pačiu krauju,-paskutinę,kaip ir pirmą nuodėmę..

Gal tie žodžiai šio meto supasaulėjusiam žmogui atrodo ne
tikri, nerealūs, patetiški...Gal...

Tada pasiklausykime prancūzų literatūros žvaigždės Paul 
Claudel - ilgą laiką gyvenusio be Dievo - žodžių apie nuosta
bią Viešpaties meilę,1886 m.gruodžio 25 d.aplankius Notre Da
me katedrą;
- Katedros choro berniukai baltose kamšose kartu su semina

ristais kaip tik giedojo,kaip vėliau sužinojau.MAGNIFICAT. 
Stovėjau minioje prie antrojo pilioriaus įeinant į chorą,de
šinė je, zokrasti jos pusėje...
- Tada atsitiko faktas,kuris apsprendė visą mano gyvenimą. 

Akies mirksnyje buvo sujaudinta mano širdis ir įtikėja u. 
įtikėjau tikrą įsitikinimo galia,tokiu visos buities veržiamu, 
tokiu giliu įsitikinimu,tokiu tikru,neprileidžiančiu nė šešė
lio abejonės,kad nuo tos akimirkos Jokios knygos,jokie įrodi
nėjimai , jokie audringo gyvenimo patogumai neįstengė sumažin
ti mano tikėjimo arba nors jį pajudinti.Mane staiga apėmė dras
kantis pajutimas nekaltumo,amžinos Dievo kūdikystės; neišrei
škiamas jausmas!

Kiekvienas žmogus turi jieškoti Dievo.Kasdien jieškoti,vi
sur jieškoti — — —

"Pasiguosk: neieškotum Manęs,jei Manęs nebūtum jau radęs. 
Mąsčiau apie tave savo agonijoje.Ir už tave praliejau lašą 
savo kraujo” (Pascal).

MES EKSKUR3U0JAME
Kinlochleveno lietuvių var

du kalbėjo A.Malinauskas,kuris
D.B.Lietuvių S-gos Kinlochle
veno skyriaus valdybos rūpes
čiu, rugsėjo 4-5 dd. buvo su
ruošta ekskursija į Glasgovą.

Ekskursijos tiksląs-duoti 
galimybę naujai atvykusiems 
į Britaniją lietuviams arčiau 
susipažinti su Glasgovo lietu
viai s,gyvenančiais Britanijoj 
jau daug metų.

Rugsėjo 4 d.7val.iš Kinlo
chleveno autobusų stoties pa
judėjo autobusas,Veždamas 35 
lietuvius,kurie ištisas ketu
rias lavandas turėjo progos 
stebėti kalnuotas Škotijos vai. 
zdus.Ekskursantų nuotaika ge
ra,- visą kelią skambėjo dai
na.Apie 11 vai.autobusas sus
tojo prie Glasgovo Lietuvių 
Blaivybės Draugijos svetainės, 
kur malonus jos šeimininkas 
p.J.Vaičiulis,pasveikino at
vykusius. Ne trukus atvyko ir 
kun.Gutauskas.Ekskursantai 
buvo pavaišinti užkandžiais. 
Po jų,vaišingieji glasg ovie- 
čiai pasiskirstę ekskursantus, 
juos maloniai globojo per vi
są dieną.Vakare buvo susipa- 
žinimo-šokių vakaras.

Rytojaus dieną visi dalyva 
vome pamaldose.Tuoj po pamald 
vaišingi glasgoviečiai padarė 
bendrą arbatėlę. Vaišių metu 
kun.Gutauskas pasakė kalbą,ku 
rioje aptarė Rugsėjo 8-osios 
dienos reikšmę,padarė platų 
pranešimą apie šių dienų gyve 
nimą Lietuvoje ir gale ragino 
gyventi Vytauto Didžiojo idė
jomis.

kun.Gutauskui ir Glasgovo lie
tuviškai visuomenei pareiškė 
širdingiausią padėką už malo
nų priėmimą ir gausias vaišes. 
Padėkos žebklan,esantieji sa
lėje Kinlochleveno lietuviai, 
sušuko griausmingai tris kart 
Valio!Baigdamas A.Malinauskas 
savo kalbą,kvietė visus lietu
vius burtis į vieningą lietu
višką šeimą ir tvirtais žin
gsniais eiti keliu vedančiu 
į Lietuvos laisvę.

Baigiantis pobūvi ui,kun.Gu
tauskas savo kalboje,tarp kita
ko, pareiškė, kad jis tikįs,kad 
tarp senųjų ir naujųjų lietu
vių bus gražiausias sugyveni
mas.Tokiam gražiam sugyvenimui 
kliūčių nėra.

Viešnagė pasibaigė.Maloniai 
prabėgo dvi dienas,kaip viena 
valanda.Ilgai mes nepamiršime 
gražių įspūdžių,kokių patyrėme 
apsilankę pas vaišinguosius ir 
mielus glasgoviečius.

Ačiū jums,Glasgovo lietuviai! 
Aleksandras Griausmas.

crantėje.kai vyras pykčio raudonėmis skruostuose 
skuba žemyn paupio keleliu.

------------------------- NUOTAKOS KAMBARYS ----------------------

Per šalutinį kamoarį artimos! žingsniai.įėjo vy- 
s paniūrosiomis, ugningomis akimis,© paskui jį įse- 
išblyškusi nuotaka.
Energiškais žingsniais vyrąs vaikščiojo po kamba- 
įtūžimas spaudė jo lūpas. Ūmai jis sustojo šalia 
(lo,stovinčio gale kambario,šaltą,perveriantį žvil- 
lį įbedė į išbalusią moterį.
Ji,kuri iki šiol tyliai mintyse paskendusi gale 
sbario stovėjo, palengva priėjo prie Jo.
Olavai,- tarė ji nuoširdžiai,nors baimė skambėjo 
jos balso. - Mielas Olavai, ką šitai pagaliau tu- 
reikšti...
Mielas... - pasityčiojo jis sukąstais dantimis, 
tai nuskambėjo lyg kruša į lango stiklą.Jo balsas 
iŠkėsi tarp verksmo ir juoko,tarp geliančios iro- 
|os ir kartėlio.Tvirtai jis pagavo Kyllikkiją už 
(ėjų pečių.
Nesiartink prie manęs; - sušuko jis virdamas įtū- 
iu ir taip stipriai ją pastūmė nuo savęs,kad Ji 
įvyra vo ir susmuko ant minkštasuolio prie sienos. 
Išsigandusi Kyllikkiją pasiliko šitoj būklėj,pas
iimąs buvo netikėtas.Bet po to Ji pakilo,palengva 
ryžtingai priėjo prie Olavo.Dvi raudonės degė 

i skruostuose.
Ką tai pagaliau turi reikšti,Olavai.-paklausė ji 
tiu balsu,kuriame dar skambėjo nuoširdumas,bet 
i buvo justi ir aštrumo priegaidė.
Kraujas užvirė ir sušniokštė Olavo gyslose,-kad 
ilkaltusioji išdrįsta su pakelta galva stovėti ir 
šiai Jam į akis žiūrėti.Ir kai Jo žvilgsnis užkly- 
ant mirtų vainiko,tarytum ženklo,kuris lyg koks 
iltyčiojimas, dabar virš jos galvos tiesėsi ir at

rodė beaugąs,kad jis manė,jog kraujas jo gyslose už
sikimš, ir jį apėmė noras mestis ant jo ir į gabalė
lius suplėšyti.
- Tai reiškia,- sušuko jis neprotingu įtūžimu,- 

kad tu neteisėtą papuošalą nėšioji,apgavike!
Ir vienu gribštelėjimu jis nuplėšė vainiką ir 

šydą ir sumynė po kojomis.Juo pasiučiau jis dūko, 
juo labiau vainiko vielelės,kaip maža gyvatėlė, 
asloje raitėsi!
- Melagė,melagė,tyra apsimetanti melagė!

Kyllikkiją nepasikrutino,tyliame siaube ji ten 
stovėjo...Tik raudonos dėmės skruostuos augo ir augo.

Iš mirtų vainiko teliko tik truputis vielžs.Paga
liau Olavas numetė į šalį ir šydą,po to išsitiesė 
ir pažvelgė į Kyllikkiją tokiu laukinišku žvilgsniu, 
tarsi karys vieną priešą padaręs nebepavojingu ir 
dabae atsikreipęs į kitą.
,- Ar pagaliau tu man pasakysi, ką visa šitai reiškia- 
pasakė Kyllikkiją vis dar ramiu,bet tiek smarki ai 
pakitėjuiu balsu.kad net ji pati jo išsigando.
- Taip,Viešpatie,kad aš dabar turėčiau savo pisto

letą, tai aš tave vietoje nudėčiau, ir taip atsakyčiau 
kad tu niekada daugiau nebegalėtume! klausti!

KyllikkidiJai atrodė,tarsi per jos gyslas bėgtų 
šalta srovė,srovė didelės nelaimės ir pražūties.Ji 
buvo apšmeižta,jos jaunosios vainikas, ir laimė ko
jomis sutrypta,tėra pasilikęs tik vyras,kuris bepro
tiškai siunta ir grasina.Ji pažvelgė į Olavą,tarsi 
norėdama vienu žvilgsniu įžiūrėti,kas pagaliau jame 
dedasi.Ir instiktyviai ji jautė,kad stovi prieš di
delį ir baisų,nuo ko priklauso jos visa ateitis, - 
sekantis žodis,sekantis judėsys galėjo būti kaip 
tik lemiantis.Staiga ji kažką prisiminė-kraujas me
tėsi jai į galvą...Ar ištiesų jis išdrįstų..Ar jo 
pyktis buvo didesnis už meilę...

Staiga ji nusprendė! dabar arba niekad,kitaip bus 
viskas prarasta.Ji priėjo prie rašomojo stalo,ati
darė apatinį stalčiuką,kažko jame paieškojo,bet ne
rado .Užstūmusi Jį ir ištraukė kitą.Po akimirkos ji 

Į išsitiesė,ramiais,ryžtingais žingsniais priėjo prie 
j Olayo ir padėjo didelį senovišką revolverį ant stalo,

- Štai tu turi,ko nori,jis užtaisytas-aš laukiu at
sakymo.

Ji pasakė šituos žodžius labai palengva ir buvo 
sukaupus visą energiją,kad galėtų kalbėti.Po to žen
gė porą žingsnių atgal ir laukė - lavoniškai išbalu
si ir tvirtai į Olavą žvilgsnį įrėmusi.Buvo atėjęs 
lemiamas momentas.Kyllikkijai jis atrodė,kaip amži
nybė, ir ji būtų palūžusi,Jeigu ne jausmas,ledinis 
spoksojimas nebūtų jos palaikąs.

Olavas stovėjo ir žiūrėjo į ją,lyg tartum žiūrė
tų į vaiduoklį.Jau kartą jinai jį buvo mačiusi tokį 
pat išblyškusį ir pasiryžusį-tuokart.Jcai jie stovė
jo prieš senąjį Noisiejų.Smaugiančioj baimėj ji ma
tė padėties panašumą.
- Ko tu pagaliau nori..-ar tu nori mane iš protė 

išvaryti,- sušuko jis užkimusiu balsu,iš nusiminimo 
ėmė rautis plaukus ir metėsi prie durų.

Kyllikkiją jautė,kaip kraujas ir šilima pakaito
mis bėga Jos kūnu.

Porą kartų Olvas perbėgo per kambarį ir po to mė
tėsi įtūžusiai ant Kylikkijos.Jo kraujas vėl užvirė, 
ir jis jautėsi teisėtai dabar ją teisdamas.
- Tu dar spyries,išdavike,- suriko jis išblykšdam- 

as nuo pykšio,ir sutrypė koja į aslą. - Ar tu žinai, 
kas tu esi..Melagė ir apgavikė.Ir ką tu pa darei!Tu 
mane apgavai.Tu apvylei mane vestuvių naktį,tu su
griovei mano laimę ir mano ateitį..Tu mane žmonių 
akyse pažeminai...Tu nesi tyra ir nekalta,tu esi...

Jis pritrūko kvapo,sunkiai atsikvėpė ir palūžusiu 
balsu tarė!
- Ir dabar atėjo atsiskaitymo valanda.Ar tu pažįs

ti vieną vyrą.vieną niekšą,kuris šįvakar čia buvo. 
Vieną prakeiktąjį su raudonu kaklaraiščiu ir stora 
sidabrine grandinėle ant liemenės.Pameluok,jeigu 
drįsti.
- Aš jį pažįstu,žinoma,aš jį gerai pažįstu.

( bus daugiau )
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ŽINIOS

įgulai,Lancashire papildyti.
GIBRALTARAS. į Gibraltarą 

atplaukė 35 JAV karo laivai, 
kurie prisijungs prie Britų 
vienetų.

BERNAS. Šveicarijos polici-

MlNlFWlRJtlZlCStJrja.
GYDYTOJŲ ŽINIAI

VARŠUVA. Lenkijos viee-pre- 
zidentas V.Gomulka atleistas 
iš Lenkijos darbininkų /kom./ 
partijos gen.sekretoriaus pa
reigų už tai,kad pasidavė tau
tiškoms įtakoms ir nevedė grieži 
tos kovos su "buožėm!s".Naujuo/ 
ju partijos gen.sekretoriumi 
išrinktas Lenkijos Prezidentas ; 
Bierut.Partijos apygardoms į- 
sakyta likviduoti visus deši
niuosius ir nacionalistinius 
narius.

LUKS ENBURGA S. Pasaulio Fe- 
deralines Vyriausybės sąjūdžio 1 
kongrese pasiūlyta Jungtinių 
Tautų Organizaciją perorgani
zuoti į Pasaulio Parlementą, 
kuriame būtų atstovaujamos vi
sos pasaulio tautos,o ne suve
reninės valstybės.kaip yra da
bar .Pasaulinis steigiamasis 
seimas turėtų susirinkti Žene
voje dar prieš 1950 metus.

LONDONAS. Sovietų aviacijos 
pulk. Tokajev,kuris su žmona 
ir duKterira pabėgo iš Sovietų 
Zonos Vokietijoje ir dabar ran
dasi Anglijoje,spaudos atsto
vams pareiškė,kad jis yra 38 
metų amžiaus ir buvo ilgą Lai
ką komunistų partijos nariu 
Rusijoje.Per vertėją jis pasa
kė! "Jeigu ryt Rusijoje būtų 
angliško stiliaus rinkimai,tai 
90% visų gyventojų ir 70%komu~ 
nistų partijos narių balsuotų 
už laisvę ".Jis beto pareiškė, 
kad trečias pasaulinis karas 
yra ruošiamas.Tuose pasiruoši
muose pionieriais yra Politbiu- 
ro 14 narių bei kandidatų,Mas
kvoje.

LONDONAS. Britanijos Profe
sinių Sąjungų Kongresas,griež
tai pasisakęs prieš komunistus, 
neužsiangažavo remti Pasauli
nės Profesinių Sąjungų Federa
cijos, kurią užvaldė komunistai, 
ir komunistams neleido orasi- 
skerbti į naujus valdomuosius 
organus.Kongresas pritarė vy
riausybės vedamai algų politi
kai , ragindamas sumažinti pra
gyvenimo kaštus,ir atmetė re
zoliuciją, kuria buvo reikalau
jama tuoj nacionalizuoti plie
no pramonę.Kongresas pasisakė 
prieš neoficialius streikus 
ir už darbo našumo padidinimą.

LONDONAS. Anglų policija 
ieško žudiko,kuris praėjusią 
savaitę nužudė H.Freedman,59 
metų,gimusią Lietuvoje,ir da
bar gyvenusią Londone,W.C., 
Long Acre.Ji rasta namie,per
durta peiliu į širdį.

DUBLIN. Airija ruošiasi at- 
siialaidoti nuo paskutinių ry
šių su D.Britanijos karūna.Ai
ri jos min.pirm.J.Costello, vie- 
SėdaMas Kanadoje pareiškė.kad 
Airija ketina pakeisti Užsie
nio sąntykių įstatymą iš 1936 
metų.Sis įstatymas nustato,kad 
D.Britanijos Karalius priima 
if skiria Airijos diplomatinius 
atstovus į užsienį.?.Castello 
pareiškė spaudos atsovams.kad 
atsiskyrimas turi būti baigtas 
prieš Airijai nusistatant pri
sidėti prie Gynybos pakto su 
Vakarų Europos Valstybėmis.

VAŠINGTONAS. Prezidentas 
Trumanas sušaukė specialų Sail
gumo Tarybos posėdį Baltuose 
Rūmuose, kur dalyvavo Valstybės 
sekretorius Marsalis,Gynybos, 
Karo Aviacijas,Laivyno ir Ae- 
•mijos sekretoriai ir Saugumo 
A.tsargų Pirmininkas Arthur 
Hill.Oficialiame komunikate 

J sakoma,kad šis posėdis buvo 
.sušauktas ryšium su padėtimi 
'Berlyne.

LONDONAS, Pirmadienį į Ll- 
, verpūlio uostą įplaukė laivas 
su 2000 JAV kareivių,Amerikos

ja įsakė Belgų rašytojui komu
nistui Bob,Claessens apleisti 
Šveicariją.

ROMA. Italijos komunistų 
vadai P.Togliatti, kuris sveik
sta nuo žaisdų po atentato,ir 
Maskvos ištreniruotas partiza
nų vadas Luigi Longo ragina 
buvusius italų partizanus tę-

I sti kovą prieš "kylančią fasi- 
į stų tyraniją".KOmunistų laik
raštis "Unitą" paskelbė Toglia
tti straipsnį,kuriame kaltina-

j mas min. pirm.De Gasperi ir 
j aštriai puolami "išdavikai", 
! kurie iš kairiųjų eilių pėrė- I 

jo "į šios dienos priešų eiles";
; L.Longo viename mitinge para- 
I gino komunistus tęsti kovą vi- ; 
sose sąįygose ir padėtyse.

PARYŽIUS. Komunistams demon-; 
struojani prie Eliziejaus rū- 

. mų ir darbininkams streikuojantį 
( dėl algų,tris dienas išbuvęs Į 

Schumano vadovaujamas Prancū
zijos ministeriu kabinetas at- i 
sistatydino.Respublikos Prezi- Į 
dentas,pasitaręs su partijų

■ lyderiais,naują vyriausybę su- i 
daryti pavedė Dr.Henri Queni- Į______ _________ _________
lie.Naujas ministeris pirminiu- Į zoną iš rytų.Pirmą kart nuo

Lietuviai gydytojai,norintieji gauti pripažinimą savo kva
lifikacijų šiame krašte ir tuo būdu gauti teisę verstis gydy
tojo praktiką,prašomi kreiptis individualiai,paduodant apie 
save žinias,į Ministry of Health, Division 3A,Whitehall, 
London, S.W.l.__________________________ _________

TRIMPA INFORMACIJA VISIEMS NUCMOJANTIBMS BUTUS
Visiems tiems,kuriems tenka nuomoti butus ar kambarius,pra

vartu žinoti kas seka! Anglijoje butų ir kambarių nuomos didis 
tvarkomas įstatymu.Prie kiekvienos savivaldybės yra butų sky
rius, kuris prižiūri tą reikalą ir nepatenkintieji dėl per di
delės nuomos,gali skųstis šiam skyriui.Nuomojami butai ar kam
bariaibe baldų,turi aiškiai valdžios nustatytą nuomos didį 
už kvadratinį jardą ir savininkas negali įsakyti nuomininkui 
apleisti patalpą,jei šis laiku susimoka nuomą.Vienintelis at- 
vėjis yra,kada savininkas gali tai padaryti,jei jam pavyks 
įrodyti savivaldybės butų skyriui,kad šioji patalpa jam asme- 
niškai yra reikalinga apsigyvenimui. Visai kitas klausimas, jei 
butas ar kambarys išnuomotas su baldais.Tuo atvėju įstatymas 

; netvarko nuomos didžio, taigi jišpal'Iekamas laisvam susitari- 
( mui tarp nuomininko ir nuomotojo.Ir savininkas visada turi 

teisę paprašyti apleisti,bėgyje vienos savaitės,išnuomotąją 
pa talpą-kambarį ar butą.

b FRANKFURT. Bavarijoje,prie 
j Čekoslovakijos sienos,vyksta 
anglų-amerikiečių bendri ka- 

(riuomenės manevrai,įsivaiz- 
Įduojant invaziją į amerikiečių

AUKOS TAUTOS, FONDUI
....5 šil.
...10 šil.
.£.1.-.-
... .5 šil.

Tamworth Skyrius 
p.S.Strolis...........  
p.D.Banaitis.... 
p.J.Vegelis.....

Manchesterio Lietuvių Sociali, 
nio Klubo valdybos kvietimu, 
DBLS Centro Valdybos sekreto
rius A.J.Kaulinas vyksta į Mai 
Chester!,, kur rugsėjo 18 d. 
Klubo rengiamame Tautos Šven
tės minėjime skaitys paskaitą,

Manchesterio Lietuvių Sociali, 
nio Klubo pirmininkas Simas 
Misiukevičius yra pakeitęs gy. 
venamąją vietą.Dabartinis jo 
adresas yra šitoks! ll,Somer- 
field Rd.,off Factory Lane, 
Blackley.Manchester 9.

MANCHESTERIO SPORTININKŲ

kas, kuris yra 64 metų medici-

Dr. QuQUllle .
daktaras, ir 20 kairtų buvonos 

ministeriu,yra radikalų parti
jos lyderis.Parlementas jam 
pareiškė pasitikėjimą 351 bal
su prieš 196.į naująjį min.ka
binetą įeina;min.pirm.ir finan
sų min.-Dr.H.Quenille/radik./, 
uzs.reik.min.-R.Schuman/katl./, 
vid.reik,-J.Mock/soc./ngynyba-' 
P.Ram^dier /soc./.

VAŠINGTONAS. Valstybės sek
retorius Liarshall spaudos kon
ferencijoje pareiškė,kad komu
nistų pastangomis įsteigti Ber
lyne komunistų remiamą valdžią 
būsią kietai pasipriešinta.Ame
rika toliau remsianti Berlyno 
miesto valdžią.Jis pasakė,kad 
paskutinieji incidentai Berly
ne buvo kurstomi komunistų iš 
Vokietijos ir užsienio.

PARYŽIUS. Europos Ekonomi- 
nio Bendradarbiavimo Taryba 
priėjo susitarimo del Europos 

į savitarpinės pagelbos ir Mar- 
Ishallo pagelbos doleriais pa- 
isiskirstymo. „

TEK AVIV. Žydų vyriausybės 
kariuomenė puolė teroristų or
ganizacijos Hern Gang stovykl- 
lą,rado gaug ginklų ir suėmė 
15 asmenų.Tuo būdu Izraelio 

s vyriausybė pradedanti tvarky
ti komunistus.

STOKHOLMAS. Po dviejų die- 
nų užsien£ų~reikalų ministeriu 
'konferencijos oficialiai pra
nešama, kad Švedija,Norvegija 

j ir Danija susi tarė,kad tų 
; kraštų kariniai ekspertai iš
tirtų Skandinavijos bendros 

— gynybos galimybę.
LONDONAS. Neoficialus 

nešimas,kai Rusija užsakė 
□.oje Britanijos firmoje įran
kių už 12 milionų svarų,bus 
JAV Marshallo pagelbos admini
stracijos ištirtas.E.E.Pagel
bos šefas Hoffman pažymėjo,kad 
16 Maršalio pagelbos valstybių 
neprivalo eksportuoti į Rusi
ją ar jos satelitinius kraštus 
prekių,kurių pačios JAV neno
rinčios siųsti, ir tai' esančios 
prekės,kurios galėtų padidin
ti Sovietų karinę įalią.

NEW DELHI. Indijos min

karo pabaigos vokiečiai čia 
pamatė anglų karius,ir tas su
kelia juose įvairius spėlioji- 
mus. •

ATĖNAI. Jugoslavų karinome— 
(nės dalinys įžengė į Graikijos 
(teritoriją ir susišaudė su grai 
kais.Jugoslavai buvo atmušti, 
bet jie pasitraukdami paliko 
23 užmuštus,jų tarpe 3 karinin
kus.Trys jugoslavai pateko į 
nelaisvę.Juos tardo JTO Balka
nų komisija.

KOPENHAGA. Danį jos gyven- 
įtojuose kelia nerimą Sovietų 
aviacijos perskridimas virš 

tBornholmo salos ir Sovietų Lai
vyno pasirodymas prie šios Da
nijos salos.

BERLYNAS. Prancūzų laikršš- 
čio ”L£ Monde" korespondentas 
praneša apie rusų įsteigtą prie! 
Maskvos akademiją vokiečiams. 
Vokiečių karininkams ten pri
menama Clausevitz žodžiai,pa
sakyti po konvencijos,kuri bu- 

Ivo sudaryta tarp Ridriko Vil
helmo III ir Caro Aleksandro I 

(Tauragėje!"Prūsai pakeitė fron
tą ir tapo pirmais Rusijos są
jungininkais kovoje dėl Euro- 

Į pos nepriklausomybės".
LONDONAS. "Observer" svars- 

i tydamas Berlyno klausimą,ryšium 
’(nauja Sovietų taktika kelti ne

tvarką mieste,rašo!"Naujas 'ri- 
lsų puolimo būdas priartino mus 
i prie karo labiau,nei kas kitas 
prieš tąi".

KARACI. Rugsėjo 11 dieną 
~ širdies liga mirė Pakistano 
Jgen. gubernatorius Mohamed Ali 
”'Jinhan,71 m. amžiaus.Velionis 

i buvo Pakistano nepriklausomy
bės kovotojas ir didžiausias 
muzulmoę.ų valstybės kūrėjas.

PARYŽIUS. Pirmadienį Pary
ši uje susirinko 4 valstybių 
'užsienių reikalų ministerial 
buv.Italijos kolonijų ateičiai 
svarstyti.Posėdyje Britaniją 
reprezentuoja H.KcNeil,JAv- 
Amerikos ambasadorius Londone 
L.Douglas.Nepasiekus susitari
mo, klausimas bus perduotas J. 
Tautų Suvažiavimui.kuris pra
sideda kitą savaitę Paryžiuje, 

RANGUNAS. Burmos Preziden
tas paskelbė karo stovį penki 
se provincijose,kur eina vy
riausybės kariuomenės kovos 
su sukilėliais bei komunis
tais.

SINGAPŪRAS

štai traukiasi i, šiaurę prie 
Siamo rubežiaus,kur yra susi- 
spietusios didesnės teroristų 
pa jėgos.Aviacija puola džiun
glėse įrengtas teroristų sto
vyklas .

LONDONAS. Britų Parlamentas 
pradėjo nepaprastą sesiją,ku
rioje užs.reik. ministeris Be- 
vinas padarė pranešimą apie 
tarptautiną padėtį paliesdamas 
Maskvos ir Berlyno pasitarimus 

_ir paskutinius įvykius Berly
ne .Vakarų valstybės atstovai 
Maskvoje gavo instukcijas iš 
savo vyriausybių siekti naujo 
pasimatymo su Molotovu,ar dar 
geriau-su Stalinu.Turėtų būti 
aptarta 4 komendantų Berlyne 
derybų nepasisekimo ir rusų 
skatinamų demonstracijų prieš 
Berlyno miesto administraciją 
klausimu.

MASKVA. Pereitą sekmadienį 
buvo paskelbta kita-sovietinė 
Korėjos "valdžia",kuria suda
rė vieni komunistai.Kaip žino
me, prieš kurį laiką JAV savo 
Korėjos dalyje,po pravestų rin
kimų, buvo deklaravusios Korė
jos nepriklausomumą ir pripa- 
žinusios vyriausybę,.Dabar gi 
sovietų žinių agentūra TASS 
praneša, kad jau sudaryta ir 
sovietų okupuotoje Korėjos da
lyje "teisėta" vyriausybė,ku
rios sudėtin įeina ir 5 minis
terial, kilę iš nepriklausomo- 

j sios Korėjos.
VIENA.Rusas majoras Landa- 

Darlev,Vienos miesto komendan
tas dingo be žinios.Dvi valan
dos po majoro išėjimo iš namų, 
buvo pastebėta,kai du rusai 
karininkai išsivedė majoro žmo
ną.Buvo areštuotas ir austras 
tarnas,kuris 9 dienas buvo 
tardomas klausinėjant kas lan
kydavosi pas majorą ir ar dag 
jis turėjęs santykių su užsie
niečiais .

NEW YORKAS.Re sp ubli konų 
atstovas' Kongrese Richard Vail 
pareiškė,kad Kongreso komisi
ja aiškinti anti-amerikoninei 
veiklai turi aiškius įrodymus 
kad rusai laike karo yra iš
gavę kai kurias detales ato
minės bombos gamybos

o-

VEIKLA
Manchesterio lietu

viai sportininkai jau galuti
nai sus itvarkė.Sporto sekcija, 
esanti prie Lietuvių Sociali
nio Klubo,išsirinko savo val
dybą, kurios pirmininku išrink
tas S.Misiukevičius,sekretor
ium J.Povilaitis,kasininku G. 
Gladkauskas,o nariais A.Vedri- 
naitis ir G.Brasaitis.Jau gau
ta vieta krepšinio treniruotė
ms,© krepšinio komanda jau yra 
turėjusi nemaža rungtynių.

Rugsėjo 4d.nuostabiai pasi
rodė futbolo komanda.Komanda, 
nors visiškai nesusižaidusi, 
laimėjo prieš anglų komandą 
412. Visus 4 įvarčius įmušė G. 
Brasaitis.

Oficialiai lietuviai spor- | 
tininkai prisiglaudė prie Rush 
ulme and District League II 
Division.

Krepšiniu besidomintieji 
apylinkės lietuviai kreipiasi 
į krepšinio vadovą G.Gladkaus- 
ką,futbolištai tremtiniai-į 
G.Brasaitį.o vietiniai lietu
viai šios ar kitos sporto ša
kos reikalais -į J.Povilaitį. 
Kitais bendraisiais sporto rei 
kalais ir visokiais sportiniai 
sumanymais kreipiamasi į pir
mininką S.Misiukevišių,Lietu
vių Klubo adresu.

S.Misiūkevi Sius

* L. « r

nės spaudžiami
Britų kariuome- 
Malajos tenori-

LONDONAS.Naujam maisto kor
te lių peri jodui,punktų (points) 
vertė Lieka nepasikeitusi ir 
turės viso 24. Vertė atkarpos 
A yra 1 punktas,B-2 punkt ir 
C-3 punktąi.Saldumynų norma 
irgi Lieka be pasikeitimo - 
L2 uncijų.

pra- 
vie-

NEW DELHI. Indijos min. pin 
Nehru pareiškė spaudai,kan In-- - ■ ■ Hy_

vy-
dijos kariuomenė žygiuos į 
derabatą,net jei to krašto 
riausybė nesutiks turėti indų 
įgulą.Britanijos vyriausybė 
įsake savo piliečiams tuoj ap
leisti Hyderabatą.Pakistano 
min. pirm. Liagat Ali Khan per
spėjo Indijos vyriausybę,kad 
invazija į Hyderabatą reikštų 
Indų-muzulmonų.konfliktą.

PRAHA. Buv.Čekoslovakijos 
Prezidentas Dr.Benešąs,pagal 
jo paties norą buvo palaidotas 
jo vasaros rezidencijos Sezi- 
movo Usti sode.Minios čekų lan
ko jo kapą.

Capt Argui (South Al rita)

Kazys Butkus,nuo Kauno,prašo 
atsiliepti Jeronimą Butkų ir 
Briuvėri, Valdemarą, šiuo adre- 
su-159,Denton LanejChadderton, 
Oldham.

(
AUKŠTOS KLASĖS LONDONO

ir Kontinento siuvėjai tu- ; 
ri didelį pasirinkimą geriau-; 
sios kokybės medžiagų.

RUBAI PASIUVAMI pagal pagei- ; 
daujamą stilių.Pristatymas už; 
tikrintas 4-6 sav. Laikotarpy.;

MAURICE,

9, BURTON St. NOTTINGHAM . !

(telef.40832 ) arba
12, NEWLAND , LINCOLN .( telef.Lincoln 10949 )

"Rūkyti draudžiamai" 
Nors Berlyno zonoje ir 
draudžiama rūkyti,bet tė
veli s Stalinas ne tik kad 
rūko,bet ir degtukus mėto

MANCHESTERIO lietuviu 
komanda "KOVAS”.

Iš kairės į dešinę (pirmoje 
eilėje)- Butkus,Radauskas,Dagi 
(Stovi)- Kvederavičius,Gladkau 
kas,Puzinas, (nuotraukoje nėra 
Kakerano ir Steponavičiaus ).

Nepraleiskite geros progos įs 
gyti papigintomis kainomis ta 
tin.įliustr.rašomosios medžią 
gos.Taut.iiiustr.blokai buvo 
1 šil,dabar 8 penai. Oro paš
tui atvirukai buvo 2 pen, daba 
1 penas. Taut.iiiustr,.atvir
laiškiai buvo 2 penai,dabar 1 
Taut.iiiustr.pop.vokai buvo 1 
penąs, dabar į peno.Siųski te 
pašto orderį,pridėdami už 3 
penus pašto ženklą,gi virs 2o 
už kiekvieną oz.po 2 pen.vir
šaus. Užsakymai tuojau išpiždo 
mi. J.Juodikis,38,Spring Rd. 
Coventry,Bell Green.

Siuvėjas Petras Sidlauskas 
gyv.Uphill Hostel,Weston-Su- 
per-Mare,Somerset,priima užsa
kymus darbui ir prašo pažįsta
mus atsiliepti.
Lietuviškos vėliavos,gražios 
ryškios spalvos,galima gauti 
Sąjungos Centre.Didis 6"x4”. 
Kaina 25 šilingai.

Septyni lietuviai pageįdauja 
susirašinėti su Lietuvaitėmis 
1.37 
2.28 
3.26 
4.25 
5.23 
6.23 
7.23
Rašyti šiuo adresu-Miners Hos 
tel.Knottingley Rd.Pontefract 
Yorks.

metų.Membership Nol381
” ” NO1410
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