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ėK****s VĖL MUS APLANKYS SOLISTAI
Sąjungos Centro Valdyba, susitarusi su British Ai*ts Council

Lietuvosnumato sausio mėn.viduryje iš Vokietijos pasikviesti 
Operos solistus dviejų mėnesių gastrolėms Anglijoje.

British Arts Council jau turi numatęs 15 koncertų 
se provincijos miestuose.

Ta pačia proga,Centro Valdyba besiruošdama švęsti 
dienos šventę Londone,organizuoja didelį koncertą,kuris įvyks 
1949 metais vasario 19 dieną. Koncertui užsakyta salė - Kings- 
vay Hali,talpinanti 1.800 žmonių.

Tikimasi,skyriams pageidaujant,vasario ir kovo mėn.pradžio
je bus galima parengti ir daugiau koncertų.

didesniuo-

Vasario 16

Anglijos karo laivyno 
rezervai paruošiami 
tarnybai._______________

Dar vienas'kantrybės bandymas
ŽMONIJOS AKYS NUKREIPTOS 

Į PARYŽIŲ
SOVIETŲ RUSIJAI ATSISAKIUS NUIMTI BLOKADĄ IR NAUJAI PAREIKALA
VUS KONTROT.ĖS T ORO KORIDORlty, TRYb DIDIEJI NUTARĖ GINČĄ PAVES-
TI JTO SAUGUI O TARYBAI. JTO POSĖDŽIUOSE SAKOMOS KALBOS. VTŠIN-

SKIS PUOLA, GRĄŽTAI ATSAKO BEVINAS. PRASIDEDA LOSIMAS ATVIROMIS
KORTOMIS

JTO atsidūrė prieš labai 
unkų uždavinį,nuo kurio vis
okio ar kitokio išsprendimo 
riklausys pačios JTO likimas.’ 

Bendrame komunikate Vakarų 
.stybės,- Prancūzija,Brita- 

ija ir JAV-bės,paskelbė,kad 
ovie'feų Rusija savo neigiamu 
tsakymu į jai duotus klausi
ma Vakarų valstybių nepaten-' 
lino,ir todėl tos valstybės 
utarė toliau derybų su Rusi- 
a nebevest! ir Berlyno bloka
is klausimą perduoti JTO Sau- 
umo Tarybai. Komunikate sako- 
a,kad Sovietų Rusija nesutiku- 
i duoti jokių garantijų dėl 
Lokados nuėmimo. Negana to, 
i reikalaujanti,kad ir susi
lėk Ine s oro koridoriumi būtų 
ik Sovietų pareigūnų kontro- 
bje. Gi dėl valiutos Rusija 
šsisukinėja ir nedavė aiškaus 
tsakymo. Nors Kremliaus at- 
akymas ir nebuvo visiškai 
elgiamės,bet Vakarų valstybės 
riėjo išvados,kad bezės susi- 
arimui nėra ir dėlto nutarė 
utarukti tolimesnes derybas, 
aujas Sovietų Rusijos parei- 
alavimas-oro koridoriaus į 
erlyną kontrolės perdavimas 
rusų rankas,anot Vakarų,reik

tų visišką Vakarų valstybių 
bdikavimą Berlyno klausimu 
r su tuc> jie jokiu būdu sutik- 
1 negali.

JTO savo trumpame gyvenime 
orėjo Jau eilę sunkių uždavi- 
ių, bet iki šiol jai vis se- 
ėsi iš Jų išbristi. Bet Ber- 
yno ginče JTO susiduria su 
Įsai nauja situacija. Ginčas 
Ina tarp pačių "Penkių didž- 
ųjų", kurie sudaro JTO brand- . 
olį. įdomu pažymėti,kad Ber- 
yno klausimas buvo pasiųstas 
augumo Tarybai,o ne JTO,kuri 
o punkto negali svarstyti tol, 
oi jis tebėra Saugumo Tary- 
os darbotvarkėje. Bet neatsi- 
velgiant į tai,visiems yra , 
išku.kad Berlynas dominuos 
r JTO posėdžius. Kaip tas 
laušimas bus išspręstas, šian- 
ien sunku pasakyti,bet viena 
išku.kad bent kokius •nutari
ąs Rusija sugriaus,naudodama 
eto teisę.

Savo ruožtu ir Rusija pas- 
elbė komunikatą apie Maskvos 
erybas. Jame,kaip įprasta,ap- 
altino Vakarų valstybes su- 
arčių sulaužymu ir pridėjo, 
ad tolimesnis pasisekimas pa
lte rimų tepriklauso nuo Vaka

rų vaistysiu laikysenos.

Amerikos ir Rusijos delega
tų pasakytos kalbos labai ryš-s- 
kiai iškėlė į aikštę tuos dide
lius skirtumus,kurie yra tarp 
Vakarų Demokratijų ir taip va
dinamų "Naujųjų Rytų Demokra
tijų".

JAV-bių Sekretorius Marsha
llis savo tvirtoje bet santū
rioje kalboje išdėstė Amerikos 
užsienių politiką ir kaltino 
tas valstybes,kurios paneigia 
žmonėms laisvę ir izoliuoja 
save nuo pasaulio,kas sudarąs 
pavojų taikingam tautų sugyve
nimui. Jokių valstybių vardų 
jis neminėjo,taigi ir Rusijos 
tiesioginiai nepalietė,tačiau 
visiems buvo aišku apie ką 
jis galvojo kalbėdamas. Toje 
paiioje kalboje jis. pažymėjo, 
kad JAV-bės parodė daug kan
trybės svarstant įvairius tarp
tautinius ir ginčytinus klau
simus, tačiau jis įspėjęs,kad 
niekas nepadarytų klaidos ir 
JAV-bių kantrybės nepalaikytų 
silpnybe.

Višinskio kalba buvo visai 
kitokia tono. Jis tiesioginiai 
apkaltino JAV-bes.kad jos sie
kiančios dominuoti pasaulį ir 
ruošiančios planą atakuoti So
vietų Rusiją. Negana to,JAV 
organizuojančios sąjungininkus 
ir apginkluojančios Didž.Bri
taniją ir kitas Vakarų valsty-. 
bes tam pačiam tikslui. Vaka
rų sąjunga esanti karinis jun
ginys nukreiptas prieš Sovie
tų Rusija ir kitus kraštus,- 
taikingas "naujas rytų Europos 
demokratijas"...Baigdamas kal
bą Višinskis padarė netikėtu
mą, pasiūlydamas JTO uždrausti 
atominį karą-atominių bombų 
gamybą,•sumažinti ginklavimąsi 
ir sumažinti trečdaliu visų 
penkių didžiųjų valstybių ka- 
rines pajėgas. Tam kontroliuo
ti jis pasiūlė sudaryti tarp
tautinę kontrolės komisiją,ku
rios tikslas būtų užtikrinti 
taiką pasauliui!

Tokia buvo Višinskio kalba. 
Kaip išsireiškė vienas JAV 
delegatas,tai tebuvusi propa
gandinė kalba,tai tąsą...tik 
pašildyti pietūs..

Jei Višinskis rimtai galvo
tų apie tuos savo pasiūlymus,. 
tai tie klausimai turėjo būti 
iš anksto įtraukti į JTO dar
botvarkę, kada toji darbotvar

gių remontuoti savo saugumo 
Reikalus. Jau pereitą savaitę 

esame rašę apie karinėsprievolės pratęsimą 
trims mėnesiams,karo reikmenių gamybos pagrei
tinimą ir karinių lėktuvų-naikintuvų gamybos 
padvigubinimą.

Praėjusią savaitę vėl buvo išleisti nauji 
tuo reikalu patvarkymai,pagal kuriuos, parei
to karo kariai (rezervistai),virš 35 metų am
žiaus, galės' nuo sekančio mėnesio pradžios 
užsiregistruoti karinei tarnybai.

Jų pareigos bus,- pavojui atsiradus jie 
turės tuojau vykti į iš anksto nustatytus 
dalinius. Jie, kaip patyrę kariai, ir savo gin
klo rūšies specialistai nebus reikalingi il
gesnio apmokymo,taigi,galės būti tučtuojau 
panaudoti gynybai.

Kartu numatyta suorganizuoti apie vieną 
milijoną asmenų civilinei tarnybai. Tie as
menys ir liks civiliais,tik turės lankytis 
į karo pratimus bei apmokymą,kurie kartosis 
Laikas nuo Laiko.

PoLitinėJe srityje, užsienių relkaLų minis- 
teris Bevinas,savo Parlamentui pasakytoje kal- 
boje pakartojo Didžiosios Britanijos nusis
tatymą nedaryti antrojo«Miuncheno iš Berlyno. 
Anot p.Bevino,davus vieną nuolaidą,sovietai 
tuoj reikalaus kitų.

Oro koridorius,jungięs Berlyną su Vakarų 
Vokietijos zonomis,nors ir yra nuolatinėje 
Sovietų išsišokimų,provakanijų ir grąsinimų - 
aplinkaje,bet iki šiol buvo našus ir Bri- 

tani ja kartu su JAV-bėmis,ruoš
damos! ateičiai,ištyrlnėjo ga
limybes tęsti maisto tiekimą 
Berlynui ir žiemos metu. To
kios galimybės yra ir abi val
stybės tuo reikalu su pasitikė
jimu žiūri į ateitį. Dėl prie
monių jie nenorėjo duoti deta
lių,nes tokių žinių paskelbi
mas būtų nenaudingas.

Didžioji Britanija ruošia 
gynimosi planus kartu su kito
mis Vakarųvalstybėmis,Vakarų

kė buvo paruošiama. O kad to 
Rusija nepadarė, tai tik paro
do, kad šioji kalba,kaip ir dau 
gelis jų kalbų,tebuvo tik pro
pagandinė, skirta Rusijos vi
daus reikalams ir,žinoma,pa
sauliui , norint parodyti, štai 
kokie mes esame taikos avinė
liai..

Aišku,Višinskio iškeltieji 
pasiūlymai bus svarstomi ir.. 
Laikas vėl bus gaišinama s.Juk 
Atominės Energijos Komisija- 
jau kelis metus laiko svarsto 
tuos klausimus ir nieko nega
lėjo nutarti vien dėl Rusijos 
nesutikimo,kiek liečia atomi
nių bombų kontrolę ir reika
lavimą, kad JAV-bės sunaikintų 
savo atominių bombų atsargas. 
Lygiai tas pat buvo ir su gin
klavimosi sumažinimo komisija. 
Rusija siekia,kad kitos valsty
bės nutartų nusiginkluoti ir 
nusiginkluotų,bet nesutinka 
kad kokia nors komisija galė
tų kontroliuoti ir Rusijos au
si ginklavimą, nes. .tai būtų 
kišimasis į Rusijos vidaus 
veikalus...

Verta pažymėti dar vieną 
labai charakteringą Višinskio 
kalbos vietą, kurio je jis tie
siog pavardėmis išvardino kai 
kuriuos asmenis JAV-bėse ir 
Britanijoje,kurie kurstą žmo- ; 
nes ir ruošią karą,kad atomi
niais ginklais būtų sunaikinti I 
ramūs ir taikūs Sovietų Rusi
jos miestų,kaip Maskvos,Lenin
grado, Klevo, Charkovo ir Odesosj 
gyventojai. Taigi,pasauli,žiū- 
rėk prie ko veda tie”baisūs" 
Vakarai!

Gražiausias ir tvirčiausias 
buvo Britanijos užsienių reik, 
ministerio Bevino atsakymas. 
Bevino atsakymas Višinskįui 
susilaukė labai daug aplodis
mentų ir gražių atsiliepimų 
pasaulinėje spaudoje.

Bevinas,savo įprastu,kiek 
stačiokišku tonu kreipdamasis 
į Višinskį,tiesia i jį užklau
sė,- "Ar tai yra tiesa,kad ne
atsižvelgiant į tai ką jūs, 
atseit Višinskis,sakote iš 
šios viešos tribūnos, Markso- 
Lenino doktrina nustato,kad 
negali būti jokio galutino 
susitarimo su nekomunistiniai s j 
kraštais, kad viskas ką Sovietui 
vyriausybė daro tėra tik tak
tikos reikalas ir kad ji pas
toviai laikosi savo nustatytų 
tikslų,visai nežiūrint į tai

Kas daroma taikos labui
Imasi realiu uriemoniu

Deryboms su Rusi ja dėl Ber
lyno blokados nutrukus,Didžio-

Sąjungos nariais, - Prancūzijai 
ir Benelux© kraštais. Šią sa- 
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ji Britanija imasi skubotų žy-vaitą įvyko Briuselyje penkių . . . . v , n4 c 1-ar.4 n c ties 4 + S .karo minis t erių susitikimas.
Vakarų valstybių parengi

mas karui vyksta labai skubiai 
ir kiekviena diena atneša vis 
naujų faktorių. Kaip rašo 
g pa iirta , penki ministerial tu
rės svarstyti dalinės mobili
zacijos klausimą, visose pen
kiose valstybėse.

Paskutiniu laiku atėjo ži
nios iš JAV-bių, kad ja staro ji 
šiomis dienomis turi išsiųsti 
į Britaniją sunkiąją artile
riją, o Prancūzija turi gauti 
pilną apginklavimą 10 šarvuo
tų divizijų ir 300 lėktuvų- 
na ikintuvų. •

Ateinančios žinios iš Kana— 
dos sako,kad vyriausybė įsakė 
skubiai atremontuori pereito 
karo metu naudotas dideles 
karo lakūnų mokyklos patalpas, 
kuriose buvo rengiami lakūnai, 
dalyvavę pereitam kare.

Didžiosios Britanijos kari
nės pa jėgos gale šių metų sieks 
825.000 karių. Tai gerai pa
rengta ir apmokyta profesiona
lų kariuomenė. Ruošaimi planai 
ir svarstomas kla ošima s pakė
limo atlyginimo tikslu pamasin
ti stojimą į kariuomenę.

Saugumo planai,kurie dabar 
ruošiami,apims tarp kitų ir 
šias sritis!
1. Naują slėptuvių politiką 

civiliams gyventojams.
2. Greitas industrijos perėji

mas iš eiVilės į karo reik
menų gamybą,ir

3. Peržiūrėjimas mobilizacinių 
planų.

ką ji kalbėtų ar darytų laiko 
bėgyje. Juk ir ponas Stalinas 
rašė, taip, kaip ir Leninas su 
Marksu, kad Sovietų Rusija ne
gali gyventi kapitalistinių 
valstybių"apsupime"ir,kad an
ksčiau' ar vėliau turi kilti 
konfliktas.

Toliau Bevinas pažymėjo, 
kad atsižvelgiant į Sovietų 
veiksmus praeityje ir dabarty. 
Vakarų valstybės su nepasiti
kėjimu priima Višinskio pasiū
lymus dėl nusiginklavimo.Juk 
Rusija norinti tik kad kiti 
nusiginkluotų, o pati Rusija 
liktų apsiginklavusi. Ir kreip 
damasis tiesiai į Višinskį pa
žymėjo, kad jei Rusijos pasiū
lymai, ištarti Višinskio lūpo
mis, yra nuoširdūs,tegul ponas 
Višinskis atidengia paslapties

šydą ir parodo kiek kariuome
nės turi šiuo metu Rusija. 
Aš,sako Bevinas,esu girdėjęs, 
kad Sovietai turį 3-4 milijo
nus karių,ar tai tiesa,ir Jei 
tai tiesa,tai kuriuo tikslu 
Rusija laiko tokią didelę ka- 

.riuomenę šiuo metu. Juk Rusi
ja negali bijotis puolimo iš 
Vakarų,jei nesieks dominavimo 
ir nenaudos naujų užimtų že
mių naujoms teritorijoms už
kariauti. Ataka neina iš Vaka
rų, bet ji eina iš Sovietų.ku
ri e veda "šaltąjį" karą prieš 
Vakarų valstybes.

Baigdamas Bevinas rimtu to
nu įspėjo pasaulį,kad jei pra
sidėtų atominis karas, tai tik 
vien Rusija bus kalta už ne
laimes, kurias žmonija turės 
pernešti.

Vakarų Valstybių politikai Paryžiuje.Iš kairės į dešinę;
Sir Alexander Codogan, Britanijos Užsienių reik.Ministeris 
Bevinas, JAV Sekretorius Marshallis, Kanados premjeras 
Mackenzie Kingas ir Belgijos premjeras M.Spaakas.
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dalbos reikalu
RAŠO K-IŲ JUOZAS

Įvairios žinios:
VIDURIO-RYTŲ EUROPOS FEDERALINIS

DIENA. PRIE MAŠINOS

"Maža garbė svetimo
mis kalbomis kalbė
ti, didi gėda savos 
gerai nemokėti".

Girdime daugelio pasisaky
mus, kad reikia mokytis vienos 
ar kitos svetimos kalbos,bet, 
reikia prisipažinti,mažai te
kalbama apie reikalą išlaiky
ti savosios kalbos grynumą.

Aš nenagrinėsiu ir neaiškin
siu kalbos reikšmės bei svar
bumo, o tik trumpai paliesiu 
keletą gyvų pavyzdžių.

Skaudu,kad dažnas gerai ne
mokėdamas savosios kalbos ir 
nežinodamas jos žodingumo,įne
ša eilę svetimybių-barbarizmų. 
O perspėtas,nesiduoda įtikina
ma s,galvodamas kad.. .važiuo
ti "zugu” cr "basais",nusipir
kti "tikėtą" bei valgyti "brek- 
festą" ir užsigerti "kofija", 
yra lietuviški "naujadarai”, 
kuriems nesą tikrai gražių ir 
skambių pakaitalų. Ir taip 
šimtai žodžių,mūsų
kalboje negeistinų,randasi 
kas kart daugiau,mums besi
blaškant po platųjį pasaulį.

Ir 361 šis procesas vystjr- 
siš toliau,gali ateiti toks 
laika s,kada brolis brolį su
sitikęs nebegalės susikalbėti. 
Štai kokia eilutė svetimybių 
neberetas reiškinys girdėti 
šiendien.- valgome "beštekus”, 
"džama”,buterbrodus”,"pomaran- 
čius","kuchanus",geriame ”ti” 
”birą","skvišą”,einame į "ran
dą", darome "biznį”,"gešeftą", 
perkame "kantinoje" "vašpulve- 
rį","tašę","reisferšlusą","zom-

narna jam kalbų mokslui ir kad 
mūsų kalbą daugelis didesnių
jų pasaulio universitetų moko. 
Ji,palyginti,labai mažai tetu
ri svetimos kalbos skolinių , 
nes ji yra žodinga ir turi pa
kankamai kiekvienam daikto pa
vadinimui, judėsiu!,gamtos pa
sireiškimui ir darbo pavadini
mui atitinkamą žodį.

Taigi,kokia liks mūsų kal
ba, jei tik keturiems metams 
tepraėjus nuo išvykimo iš Lie
tuvos, jau yra žmonių,kurie dar 
nepramoką nei vienos svetimos 
kalbos,baigia užmiršti savąją..

Tad mokykimės ir svetimas 
kalba s,bet nepamirškime ir 
savosios,nes - "Gimtoji kalba 
yra bendras meilės ryšys,vie
nybės motina, pilietiškumo tė
vas ir valstybės sargas" - 
taip parašė savo Postilėje , 
XVI amžiuje, kun.Mykalojus Dau
kša.

KLUBAS. PIRMININKU IŠRINKTAS MINIST

Federacinio Klubo organizacinis Komite
tas, sudėtyje - konsulas Grabinskis (Len
ki ja),konsulas Kalvaitis (Lietuva) ir Dr. 
Fekelskis (Čekija) kreipėsi į politinius 
emigrantus Čeki jos,Esti jos,Gūdi jos,Jugos
lav! jos,Lietuvos,latvi jos,Lenkijos,Slova
kijos, Ukrainos ir Vengrijos,kviesdamas su
daryti Vidurio ir Rytų Europos pavergtų 
tautų federalinį Klubą,pavyzdžiu jau esan
čių panašių Klubų Londone,Vašingtone,Pary
žiuje,Romoje,Briuselyje ir Beirute.

Buvo priimta vienbalsiai deklaracija, 
kurioje skelbiama,kad 16 šiuo metu paverg
tų tautų ( įskaitomi ir albanai,rumunai, 
graikai ir bulgarai) ateityje sudarys 
federaciją,gerbdami kiekvienos iš paminė
tų tautų laisvą ir nepriklausomybą.

Klubo Pirmininku išrinktas Ministeris 
Sidzikauskas (Lietuva), Vicepirmininkais- 
atstovai Jugoslav!jos,Ukrainos ir Vengri-’ 
jos ir Sekretoriumi- Dr.K.Hsabykas (Len
kija). Klubo buveinė - Frankfurt ant M.

(Iš Dz.Polski )

Pririšu siūlą ir skubu prie kito. Toliau žiūri 
visa eilė nutrukusių. Atsisuku - ten vėl kažkiek 
apsivyniojusių be tvarkos apie mašinos įrengimus.

Nusišluostau prakaitą ir rišu,rišu. Kojos sunk 
ir skauda. Garsiai susikeikiu. Taip garsiai,kad p 
žodžius išgirstu. Kartą kažkas mane mokė,jog dari 
nesi sekant,reikia išsikeikti ir tuomet daug geria 
eisis... Senieji fabriko darbininkai sakosi tokiu 
atvėju galvoją tik apie pinigus.- Aš irgi bandau. ' 
prisimenu šeimininką ir jos džiaugsmu žydintį veli 
kai sumoku už kambarį. Taip pat ir Tomy, tą jos rii 
ir gudrų,kaip ir ji pati,šunį. Bet savąs apgauti i 
galiu. Kažkaip norėdamas,negaliu užsimiršti. Ir ti 
met,kai jėgos visiškai išsenka,mano mintys lekia 
nai.kur pasilikusios motinos ilgesys ir sielvartai 
liejasi. *

Tai buvo prieš daugelį metų. Gatve kasdien 
praeidavo apiplyšęs, senas žmogus. Praeiviui jis iž 
tiesdavo ranką ir tyliai pratardavo! "Ponuli, jei 
galit..." Mano motina,jį pamačiusi,sakydavo! "Mei 
viedevas ateina .Išnešk tą puslitį jam". Aš patenki 
tas išdumdavau į gatvą ir pa duodavau pinigus.

Mama žiūrėdavo pro langą ir susirūpinusi kažką 
galvodavo.

AR RUSIJA IŠSTOS IŠ JTO

ką",dantims "prošką" bei "pei- 
stą","pančiakas","kleidas", 
"aneugus" su "šalbierkom’,' "liet- 
mantelius”,"dekes","kaldras", 
ir skaitome "ceitungas", "gazie- 
tas","popierius",neturime "blei- 
štifto" ar "meni" ir darosi 
"tošna","šlima"...ir sako., 
"vot padarėm finišą".. Taip 
kalbėdami žmonės save vadina 
"blatnais" ir t.t. ir t.t.

Suminėjau gal tik vieną 
nuošimtį tų barbarizmų,o jų 
jau yra šimtai.

Juokinga net girdėti,o to
kių atsitikimų yra būvą,kai 

■ užsienietis išgirdęs kalbant 
tokiu žargonu,paklausia ar 
čia lietuviški žodžiai...ir 
kalbantysis užsidega...kaip 
tai. Tas žodis yra tikrai lie
tuviškas ir ima aiškinti to 
žodžio reikšmę,nemokėdamas 
gerai nei savo,nei svetimos 
kalbos. Ir liūdna darosi,nes 
jiems jau atrodo,kad kaip pa
vadinsi, taip nepagadinsi..

Kada vienas buv.lietuvių 
kalbos mokytojas perspėjo,kad 
prieš pradedant aiškinti žodž
ius reikia pirmiausia gerai 
mokėti ne tik savąją kalbą,bet 
ir svetimąją,- turėjo nutilti, 
nes "naujieji" kalbos atsto
vai, su pajuoka, neleido kalbė
ti.

Tie naujieji ”cugų" ir "ti
kėtų” atstovai nežino,kad lie
tuvių kalba yra viena iš senia 
šių indeeuropiečių kalbų,kad 
ji gimininga sanskritui,kad 
ji labai yra reikalinga lygi-

Vakarų Valstybių diplomatin
iai sluoksniai skaitosi su 
ta galimybe,kad Rusija galin
ti išstoti iš JTO. Aišku,Ru
si jų pasektų ir jos sateli
tai. Šiuos spėliojimus pa
tvirtina sovietų delegato 
Maliko grąsinima s, ryšyje su 
nepageidaujamų klausimų pra
šymu i, JTO darbotvarke.

Kalbama,kad ir šiuo metu 
vykstanti pusiau slapta Komin- 
formo vadų konferencija Kri- 
me yra priėjusi panašaus nu
tarimo.

"Sunday Express" rašo,kad 
išstojus Rusijai ir jos sa
telitams iš JTO, bUtų galuti
nai padarytas atidalinimas 
ir perskyrimas Europos i, dvi 
stovyklas. Ir tai bUtų ne 
tik politinėje plotmėje,bet 
ir tikinėję.

ISPANIJA GAUS PASKOLĄ

SUSIPYKO ALBANAI SU JUGOSLAVAIS 
Jugoslavijos komunistų oficiozas "Borba" 
praneša,kad albanai komunistai siuntinėja 
ginkluotas bandas į Jugoslav!ją,norėdami 
iššaukti sukilimą ir neramumus.

Juodkalnijos dienraštis "Pobieda" in
formuoja, kad Albanijos vyriausybė šaudo 
visus,kurie yra opozicijoje prieš Komin- 
formą. Daug Albanijos patriotų esą pa
bėgą į kalnus nuo siaučiančio teroro.

ANGLIJOS KARO MINISTERIS KALBA 
Karo Ministeris Shinwell pereitą šeštadie
ni, pasakė kalbą,kurioje pareiškė,kad nors 
Britanijos politika siekia taikos išlai
kymo, bet šiandien turime ruoštis krašto 
apsaugai. "Daug kalbama apie karą,-parei
škė Ministeris,- aš prašau nepasiduoti pa
nikai,nes joks pavojus mums negresia.Ir 
aš negaliu suprasti susijaudinimo dėl 
pašaukimo rezervistų.Kaibos,kad visi bus 
sumobilizuoti neturi pagrindo.Mobilizaci
niai planai nepakenks krašto atstatymo 
darbams."
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Kaip pranešama.netolimoje O 
ateityje Ispanija gaus pas-K 
kolą iš JAV-bių ir D.Bri- Q 
tani jos. Sąlygos,kuriomis a 
bus suteikta paskola, jau J? 
nustatytos. a

REVOLIUCIJA INDONEZIJOJ O 
Žiniomis iš Batavi jos,res- Q 
publikos kariuomenė sunai- Q 
kino komunistų kovines da- o 
lis Tjepoe mieste. Stambiau-V 
sios komunistų jėgos,ku- o 
rios yra Mediun mieste, ti-x 
kimasi artimiausiomis die- o 
nomis likviduoti. x

Gubernatorius van Mook, o 
kuris ryšyje su įvykiais $ 
Olandų Indi joje,išvyko iš o 
Hagos į Bataviją,pareiškę, $ 
kad jis skaito padėtį la- o 
bai rimta. Š

LAIMUTIS ŠVALKŪS

RUD UO
8 
K

sermukšnį pajudina 
uogos jo byra.

Po kurio laiko,kai miestelis buvo pilnas n 
kaujan§ių bolševikų kareivių.Medviedevas jau nepa: 
rodė. Žmonės tvirtino,jog senelis pamišus ir tada 
vienas kareivis ji, nušovus būk todėl,kam jis bėgąs 
iš Rusijos.

Viską palikęs, skubėjau iš gimtosios žemės. 
Kelionėj lydėjo bombų sprogimai, patrankų salvės i: 
vis tolstančios motinos klyksmas. Ir elgetos ruso 
akys, tas veriantis žviIgsnis,kai aš, vaikas būdama: 
įdėdavau jo ištieston rankon pinigus.

Išrikiuoti sunaikinto Koblenzo gatvėj baimi 
gal žiūrim į šūkaujantį budelį.
- Gi buvo pasakyta, jei kas bandys pasišalinti, sug 

vę pa karsime 1 Buvo pasakyta, kurios tautos žmogus; 
bėgs, likusieji kas dešimtas bus sušaudytas! Ar JUs 
prakeikti niekšai,negirdėjote! Ar negirdėjote mano 
žodžių valkatos,šunys! Kur dingo žmonės.Kur!

Mirtina tyla. Tik šaltas gruodžio vėjas šėlst 
griuvėsiuose ir klaikiai dainuoja.
- Pirmas,antras....Dešimtas!

Atrenkamos aukos.Dešimtieji išeina priekin 
ir..... sušaudomi....

--------------- o
Kinijoje komunistai tebe- 8 
puola.Paimtas Tsinan mies- a 

u-jas,sostinė provincijos O
Santung.Laukiamas puoli- 
mas Najkkingo. g.

Kada vėjas 
Ir kekėmis _ 
Junti nerimu slenkantį rudenį 
Per daržus,per laukus ir per girią.
Paukščiai tėviškės žemę žegnoja. 
Laukų auksą supiltą į klėtį. 
Gervės šaukia palaukėj artojui, 
Kad metas žagrelę padėti.

Ir matai vėjo žaismą neramų. 
Nešas klevo jis lapą arimais.

- Liūdną topoliams pasaką šlamant. 
Susimąsčiusi tėviškė rymo.
Ir rami mano tėviškė rudenį!

• Be dainos.be aidų ir be juoko. 
Tik kai vėjas šermukšnį pajudina, 
Krauju Laša jo sėklos nunokę...

n

S o

Slenkam išdaužyta gatve. Pavargę. Alkani.G 
ta manąs vienas pargriūna. Pripuola policininkas i 
trypia dejuojantį vargšą kojomis. Nežinom,kur veda 
kas mūsų laukia. Pro šalį bėga vaikai,klykauja, juo 
kiasi,spiaudo mums į veidus. Prie manąs prislenka 
sena moteris ir įspaudžia rankon riekę duonos. Pas 
žiūriu į ją. Gi jį nuskuba.
- Motin! Motin! Šiandien jau supratau,kodėl tuna 

liepdavai seneliui Medviedevui išnešti pinigus.
Motin,aš žinau,ką tu tada,rymodama prie lango, 

taip sunkiai galvodavai. Žinau,jog nujautė! mano n 
laimę,kad ir aš būsiu vargšas elgėta... O.mano gar 
ji mama! - ištariu ir griūnu žemėn.

Rišu siulus. Jie trūksta ir trūksta. Kojos 
tokios sunkioss,skauda. Prieina verpėjas ir šypso
damasis sako!
- Ryt - pinigų diena. Nenusimink. Gerus pinigus 

ga usi...
Tuo laiku sukaukia sirėna. Taip baigiasi vėl vi 

na darbo diena prie mašinos...

PERSU PRIEŽODŽIAI
- Kobeieškotum — rasi,jei nenustosi ieškojęs.
- Nebudink rūpesčio,kol jis miega.
- Atgaila išvaduos tave nuo Dievo bausmės,tačiau 
niekas neišsivaduos nuo žmonių kalbų.
- Kas nieko nežino ir apie tai nežino-liks visad 
kvailas.

Visi keliautojai,kurie aplanko Indiją, 
iš ten parsigabena fakirų,burtininkų ir 
stebukladarių istorijų,kurių magijos pokš
tai, atsižvelgiant į liudytojo dvasios bū
seną, aiškinami čia paprasta kiečiaus apgau
le, čia antgamtine pašvęstojo ir asketo ga
lia...Anglų žurnalisjas P.Bruntonas savo 
nepaprastai dokumentuotame ir kruopščiame 
veikale "Slaptingoji Indija" pasakoja- daug 
jo paties matytų "stebuklų".Jų keletą jis 
atvaizduoja skyriuje,kurį čia duodame.Vaikš
tinėdamas su vienu jaunu indu.su kuriuo jis 
atsitiktinai buvo susipažinęs Rajanmunory- 
je,ramiame Lladraso provincijos miestelyje, 
jis su savo vadovu sustoja aikštėje,kur 
vienas žmogus,save titulavęs "jogu" /šven
tuoju/, saujai smalsuolių ruošėsi rodyti, 
ką moka.

Tai buvo tvirtas įkūnus žaliukas ilgais baltais 
drabužiais.įtariu,kad jis giriasi,bet kai jis pasi
siūlo parodysiąs vieną savo pokštų-mangos augalo- 
jeigu tam jaustųsi įpareigotas jo vertu atlyginimu, 
pridedu Ir aš savo skatiką prie kelių monetų. Jau su
mestų jam po kojų. Jis pradėda,atsitupia ir priešais 
save pasistato didelį gėlių puodą.Puodas pilnas ru
dos žemės.Baskui jis mums parodo mangos grūdelį ir 
jį įsodina į puodą.Tu to iš savo lagamino ištraukia 
platų audimo gabalą,kuriuo kartu uždengia puodą,sa
vo kelius ir strėnas.Pasini kalioms minutėms paskęs
ta visokiuose kerėjimuose ir po to atidengia puodą. 
Pirmasis jaunos mangos ūgelis iškiša savo galvutę 
iš žemės.Jis antrą kartą uždengia puodą ir kojas,iš
sitraukia nedidelę nendrinę-švilpynę,ir pasigirsta 
keisti garsai,kuriuos jis,matyti,laiko muzika. 
Trunka kelios minutės!'jis atitraukia drobę ir paro
do jauną augalą, jau kelių colių aukščio. Ši taip v 
procedūra kartojama kelis .tartus, lydima tų pačių 
zikos intermeaijų,iki tol,kol puodą peraugusi išky
la devynių-dešimties colių aukščio mangos stiebelis, 
kurio pačioje aukščiausioje šakoje kabo nedidelė au
ksinė manga.

mu-

ir soe n ii e j i jogai
P. BRUNTON

- Visa tai,- praneša džiūgaudamas jogas,- išaugo iš 
grūdelio,kurį jūs matėte pasodinant'!

Mano protas,žinoma,taip sudarytas,jog aš be aiš
kių įrodymų su panašiu tvirtinimu negaliu sutikti. 
Puikiai jaučiu, jog tai paprasta apgaulė.Mano jauna
sis bičiulis pasirodo netoks reiklus! "Sahibe.tai 
jogas.Tie žmonės gali daryti nepaprastų dalykų."

Bet mano sprendimas kietas! šitas žmogus papras-

į galvų ateina mintis.Mes pasilikome 
s išsitraukiu iš kišenės penkių rupi-

____  itas žmogus papras
tas apgavikas.Jogas uždaro savo lagaminą ir palieka 
sėdėti ant žemės,o žiūrovų minia labai nenorom skir
stosi.Tada man 
vieni su jogu!a, 
jų banknotą ir sakau savo studentui!
- Pasakykite jam,kad ši suma yra jo,jeigu jis su

tinka man išaiškinti savo pokštą." Studentas išver
čia. Vyras padaro neigiamą gestą,bet jo žvilgsnyje 
įžiūriu godumo spindesį. "Pasiūlykite jam septynias 
rupijas." Tas pats žaismas. "Gerai,pasakykite jam, 
kad mes einame." Ir mes dedamės,kad ištikrųjų ne
skubėdami einame šalin. Kaip aš ir laukiau,jogas mus 
sustabdo! "Šimtas rupijų,ir aš jam pasakysiu,ką jis 
norės.” "Ne,septynios arba nieko,einam." Mes einam 
šalin. Antrą kartą mus vyras šaukia atgal. "Jogas 
sutinka už septynias rupijas." Ir štai išaiškinimas.

Vyras atidaro savo lagaminą ir išsitraukia visus 
prietaisus.Tai mangos grūdelis ir trys'nelygaus aukš
čio mangos augalo stiebeliai.Patį mažąjį žmogus turi 
įaėtą šliužo kiaukute,kuris yra įįištas puodo žemė- 
•je.Pirmai atžalai gauti jam reikia tik įkišti pirštą 
į žemą,atvožti kriauklę ir ištiesti augalą. Du ilges
nieji stiebeliai paslėpti po šaliu.kuriuo jis apsi
juosęs liemenį.Dainos ir muzikos i.ntermedijų metu 
jis išsiima vieną stiebelį,jį įsodina,p prieš tai 
buvusį padeda į jo vietą.Ir pokštas gatavas.Štai aš 
apšviestas,bet nusivylęs!ar nedings po šio smūgio 
mano paskutinės iliuzijos... Laimė,atsimenu Bramos 
įspėjimą apie žemos rūšies fakirus ir netikrus jo
gus, kurių t riamieji stebuklai yra ne kas kita,kaip 
paprasti vikrumo numeriai.Žinoma,buvo pridūręs jis, 
tokis žmonės nemuša jogų garbę jaunų žmonių ir mo
kytinių dvasioje.Šitas vyras yra netikras jogas, šta-i 
ir viskas. •

Tuo tarpu yra tokių fakirų,kurių magija nėra ap
gavystė.Vieną tokį sutikau Berhampure,kelyje į Puri, 
Berhampuro mieste,kur seni papročiai ir praeities 
dulkės ne taip greitai išnyks,buvau išnuomojęs butą 
vienuose namuose su plačia dengta veranda. Vieną 
ypatingai karštą popietį ieškojau prieglaudos malo
niame šios verandos pavėsyje ir išsitiesęs gulimąją 
me krėsle stebėjau šviesos žaismą vėšlioje sodo la
pijoje.

Staiga išgirdau tylius basų kojų žingsnius ir pa 
matau artinantis apžėlusį vyriškį su nedidele bambu 
kine pintinėle rankoje.Jis prisiartina,pastato dul
kėse savo pintinėlę ir mane pasveikina,iškėlęs prie 
veido abi savo rankas.Paskui jis man taria kelis žo 
džius bloga anglų kalba.Jo tarėna tokia biauri.kad 
aš supratau vos tris ar keturias žodžius.Bandau at
sakyti keliais angliškais askiniais,bet jis,matyti, 
angliškai tiek pat moka,kiek aš indiškai, ir mes viei 
antro nesuprantame.Galų gale iš to vyro mostų aš 
suprantu,kad jis kažiką turi pintinėje,ką norėtų 
man pa rodyti.Pasišaukiu savo tarną,kuris pats vos 
vos grabalioja angliškai,kas labai varžo jo įgimtą 
plepumą,ir jis gelbėjo mane iš bėdos.
- Tai fakiras,kuris jums nori parodyti savo magiją 

pone.
- Puiku, tegu rodo,bet kiek tatai kaštuos.
- Jis sako,kad ponas kiek malonės,tiek duos.,
- Na,tai gerai.

Sis įtartinos išvaizdos fakiras mane tuo pačiu 
metu traukia į save ir atstumia.Jo visoje laikyseno
je yra kažikas.kas labai sunku analizuoti,kažikas 
beveik nelemto,tačiau blogos valios jame negalėjau 
įžiūrėti.Veiktau aš jaučiau,kad jis buvo apsuptas 
keistų nežinomų jėgų dvelkimo.Jis nebando lipti ve
randos laiptais aukštyn,bet sustoja po fikuso šako
mis ir atsitupia.Sitaip įsitaisęs,jis su medinėmis 
žnyplėmis išima iš pintinės gyvą skorpijoną.Nuodin
ga s padaras raitosi,norėdamas ištrūkti,bet žmogus 
vikriai nubrėžia smiliumi ratą smėlyje,ir paleistas 
skorpijonas sukinėjasi aplinkui,o kiekvieną kartą 
kai atsiduria prie rato,sutrinka,kaip prieš kokią 
nematomą-ųenugalimą kliūtį,atsitraukia ir šėką kita 
kryptimi .Šita i trunka dvi tris minutes, paskui, gavęs 
mano ženklą,fakiras įsideda skorpijoną-į pintinę, is 
kurios dabar išsitraukia porą geležinių durklelių 
smailiais galais.Vieną momentą jis užmerkia savo 
kraujo gyslelėmis išvagotas akis,tartytum norėdamas 
susikaupti,paskui atsimerkia,įbeda vieną durklelį
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Tautos šventė mūsų stovyklose
----------------- TAUTOS ŠVENTĖ BŪRIUS SUBŪRĖ į -----------------------------

MANCHESTER į

Mūsų naujosios sąlygos ne visada leidžia didžiąsias šventes 
dnėti tada,kada jos ateina. Rugsėjo aštuntoji vienur paminėta 
ą pat dieną,kitur rugsėjo 12,o Manchesteryje tik rugsėjo 18d.- 
;ik tai dienai gauta salė.

Pačiam Manchesteryje nemaža lietuvių,bet šiandien čia su§i- 
•inko daug dar nematytų ar senai matytų veidų. Iš kur jie. Štai 
ipecialiai nusisamdytu autobusu bent 50 vyrų atvažiavo iš Low- 
;on angliakasių stovyklos,atvažiavo su savo lietuviška vadovybe 
r net su programa. Atvažiavo ir iš kitų vietų būreliais ar po 
•ieną. 0 ką mes turėjome pasakyti apie tuos vyrus,kurie,gyven- 
;ami nuo mūsų miesto už 300 mylių, samdėsi automobilį ir atvažia 

’o pas mus pasisvečiuoti. Atsakymas tik vienasltarp lietuvių 
i yšys tebėra ne tik šiltas,bet dar karštas. Lietuvis lietuviui 
;ebėre brolis.

Kai į ūžiančią salę susirenka didžioji dauguma,Lietuvių Soc- 
alinio Klubo pirmininkas S.Misiukevičius atidaro minėjimą.

Ties scenos viduriu sienoje kaba didžiulis Vytauto Didžiojo 
■^veikslas (Ant.Petrikonio darbas).į sceną kviečiami garbės 
■ irezidiumo nariai - Didž.Britanijos Liet.Sąjungos apilinkių 
kyrių pirmininkai,anglų Eccles Rotary klubo sekretorius,geras 

i ietuvlų draugas. Susirinkusieji ‘šį vakarą nustebinami! iš Lon- 
iono mūsų aplankyti atvažiavo svečių šios šventės proga. Mes 

, juos turime garbės prezidiume.Tai Londono Lietuvių Klubo pir
ininkas ir kitų lietuviškų organizacijų valdybų narys ir akty- 
us veikėjas P.Bulaitis,atvažiavęs su ponia,ir D.B.Lietuvių 
ąjungos Centro Valdybos sekretorius ir "Br.Lietuvio" redakto- 

ilūs A.J.Kaulėnas.
Po mūsų Tautos ir Anglijos himnų ir trcmpo įžanginio žodžio, 

:urį tarė minėjimo pirmininkas S.Misiukevičius, ugningą šventei 
ritaikytą kalbą pasako A.J.Kaulėnas. Po jo trumpa kalba pasi
rodo mums P.Bulaitis,prisiminęs,kad jis maždaug prieš 20 metų 
ia buvęs svečiuose su lietuvių ekskursija ir pakvietęs manches 
eriečius aplankyti Londoną.Su susirinkusiais į minėjimą trum- 
u žodžiu pasidalija Manchesterio senosios kartos veikėjas Mu- 
aška.Pasako kalbą ir kaimyninės Lowton lietuvių angliakasių 

' olonijos vadovas P.Klezas.
Iškilmingoji, minėjimo dalis baigta. 0 meninė proprama vyks- 
jau publikai siuvant tarp bufeto ir salėg ir dalijantis įs- 

Udžiais, taigi nelabai palankiose sąlygose.Si tai nervina prog- 
amos dalyvius,jie nelaukė tokio judėjimo,bet,taip pat sunkio- 
e sąlygose ruošęsi,vykdo,ką pasiryžę.

Rašydamas apie Manchester!},jau anksčiau esu minėjęs,kad 
;raži meninių pasirodymų ruoša čia buvo visiškai nutilusi.Per 
:urį laiką prieš šventę prie darbo atėjo naujai atvykę žmonės, 
autiniams šokiams vadovauti atėjo A.Kvedaravičius,o vyrų cho- 
ą vėl subūrė čia atvažiavęs P.Masiulis. Choras šiandien su- > 
ainavo 5 dainas (Lietuviais esame mes gimę,Balnok,Jėveli, 
audžia trimitai,Ramovėnų maršą ir Netekę tėvynės).Šokėjų 
;rupė pašoko 4 šokius ( šustą,Mikitą, Jonkelį ir Lenciūgėlį), 
’akaitomis su manchešteriečaisi dainavo iv Lowton kolonijos 
yru choras,vedamas P.Bulkės.Lowtoniečiai dar padeklamavo ei- 
ėraščių (Klezas,Nekrošius) ir padainavo kupletų.

Programa baigta.Jaunimas salėje šoka.Vienur kitur susimetę 
lūreliai pažįstamų neranda galo kalboms .Taip, ne kasdien būna 
ventės.0 poryt pirmadienis,mūsų rankos vėl lauš anglies kasyk- 
ose juodąjį Anglijos auksą.melš angliškas karves.verps Angli
jai siūlus,šluos anglų ligonines.

Iki pasimatymo vėl čia! Iki pasimatymo tiems,kurie buvo ke
toms valandoms palikę Londoną,kad pa būtų su mumis,tiems,kurie 
ažiavo šimtus mylių,ir tiems,kurie pėsti atėjo mylią. Ačiū . 
lems,kurie iš šios dienos padarė mums gražią šventę!

K.Barėhas.

CASTLE D0NNINGT0N

ŽENKLAI STEBUKLAI

Kai Išganyto ją, atėjusi, i.

MANCHESTERIO LIETUVIU 
KLUBAS

( Lithuanian Social Club ) 
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).

ir'Nurašką mus pasveikino man- 
chesteriečių vardu ir palinkė
jo būti tvirtais tautiečiais.

Minėjimui nebuvo galima pa
ruošti meninės dalies,nes sa
lą tegavome trumpam laikui. 
Užbaigai galingai suskambėjo 
Tautos himnas ir pasisėmę nau
jų minčių,skirstėmės namo.

P.Klezas.

Rugsėjo 12 d.Industr.hostely 
buvo surengtas Tautos šventės 
minėjimas.Ta proga hostelio 
bažnyčioje kun. Kai ritina s at
laikė šv.Mišias ir tai dienai 
pasakė pritaikytą pamokslą.

Po pietų hostelio salėje 
įvyko minėjimas-aktas,kurį 
atidarė Skyriaus pirm.R.Pau
li ukonis,primindamas šventės 
reikšmą ir ragino iš jos pasi
semti jėgų ateičiai. Garbės 
prezidiuman pakvietė kun.Kai- 
riūną.Dr.Mackevičių,  Notting
ham© skyr.pirm.Rupinską ir 
Brit.lietuvį Ričių su ponia. 
Po to,skyr.sekretorius Vysku- 
paitis skaitė turiningą pas
kaitą.Po kalbų sekė meninė da
lis.Pašokti tautiniai šokiai, 
padainuota.Akordeonu,lietuviš
ku dainų popuri,atliko J.Cepin- 
skas,eilėraštį deklamavo Vai- 
noriutė. Meninės dalies išpil
dyto jams įteikta kukliu dova-

nėlių.į šventės minėjimą at
vyko 43 svečiai-lietuvial .Mi
nėjimas baigtas Tautos himnu.

Svečias

Dėl Bedhamptono pereinamosios 
stovyklos uždarymo, narių visuo
tino susirinkimo nutarimu,nuo 
15.IX.48 likvidavosi DBLS Bed
hamptono skyrius. Skyriaus ar
chyvas ir kasos likutis sumoj 
£.5.13.1į įnešti Sąjungos Cen
tro kason.

LOWTON-SCOTIA "SOUTH” garbingą praeiti, ir pabrėžda
mas amžiną kovą už laisvą, tė

įtos šventą minėjome rugsėjo besitęsiančią iki šių dienų. 
i Susirinko apie 80 žmon- ~ ~ 
ų. Šventė j e dalyvavo latvių 
r estų atstovai,ir iš Manches- 
erio atvyko Lietuvių Sociali
te Klubo pirmininkas S.Misiu- 
evičius ir vicpirm.: j.Muraš- 
a.Gražų ir išsamų žodį šios 
ventės proga tarė J.Kukanau- 
s,nušviesdamas mūsų Tautos

.Po Kukanauzos kalbos,mus svei
kino, stovykloje gyvenančių lat
vių vardu,Zulgis ir po jo es
tas Janesses.Mus giliai pavei
kė Janesses žodžiai,kaip mū
šų protėviai kad buvo...Tenka 
pastebėti,kad Janesses yra 
gerai susipažinęs su Lietuvos 
istorija. Ponai,S.Misiukevičius

/D. Britanijos oficiozo "Daily Herald" vedamasis iš 23.9.48/.
Bevino kalba Žemuose rūmuose davė mažai informacijų apie 

derybas Maskvoje.Tai yra suorantaipa,nes derybos dar nėra baig
tos.Bet buvo labai aišku iš Užs.reik.minister!o žodžių,kad jis 
nėra optimistas dėl rezultatų.

"Aš esu visai patenkintas,-sakė jis,-kad ten žada būti ban
dymų išvesti iš lygsvaros Vakarų sąjungininkus Vokietijoje ir- 
Vakarų Europoje".

Jis nurodė viename posakyje "manevrų" rūšį, kurioje Sovietų 
vadų taktika pasauliui jau žinoma.Jie daro viską,ką jie gali 
kad "padidinus ekspansiją kuo pigiausia kaina,tai yra-be karo".

Aišku,kad tokia politika negali tąstis be galo.Tarp didžių
jų valstybių pasidarė įtempimo stovis,kuriame palyginamai ma
žas incidentas gali turėti katastrofiškas pasekmes.

Ir, nors negalima patikėti,kad betkoks sveikas lyderis pa
saulyje būtų sąmoningai vedąs savo užsienio politiką,karo link
me, tai vienok gali būti pasiekta padėtis,kurioje nebus galima 
sustabdyti riedėjimą prie jo.Daugelis mano,kad įvykiai pavojin
gai artinasi prie tokios padėties.

Ar negali būti padarytos pastangos sušvelninti įtempimą,ku
ris nuolat augo per pastaruosius du metu.Ar tai yra fantasti
nė viltis,kad visos didžiosios valstybės galėtų dar būti,grą
žintos prie nuotaikų,kuriose jos pasirašė San Francisko Carte- 
rį.Ar mes turime atsisakyti JTO,kaipo bankrutavusios gneičiau 
ir galutiniau nei Tautų Sąjunga.

Didžiosios valstybės ginčyjasi dėl palyginti smulkių klau
simų. Klausimai,kaip Berlynas turėtų būti valdomas,ir kokios 
rūšies pinigai turėtų būti išleisti Berlyno gyvento jams,aptem
do visas didesnes problemas,kurios šaukiasi tarptautinio spren
dimo, ir kurias JTO turėtų išspręst!.

Jeigu nors viena įtakinga vyriausybė paskelbtų naują šūkį 
pasauliui,ir pareikštų tvirtu nusistatymu savo norą koncentruo
tis prie svarbiųjų klausimų,galėtų būti labai vertingų vaisių. 
Britų vyriausybė buvo stipri ir pastovi savo darbuose taikėt; 
bet mes pageitautume matyti,išeinantį iš mūsų Vyriausybės, ap
mąstytą pareiškimą dėl taikos tikslų, kurie surikiuoti} geros 
valios žmones visur akstinui,kuriam buvo prisiekta San Francis
ko.

Galiliejos Kaną,susirado ka
raliaus vietininkas iš Kapar- 
naumo ir prašė nuėjus pagydy
ti jo marinamą sūnų,Jėzus jam 
tarė;
- Jei jūs nematote ženklų 

ir stebuklų,jūs netikite!(Jo
no 4 , 48 ) .

Gerai dar,kai žmogus žen
klus ir stebuklus supranta, 
kai daro atitinkamas išvadas, 
kai perreformuoja savo gyve
nimą.

Ženklų ir stebuklų būta 
visais laikais,jų esama ir 
šiandien. Tiktai žmogus nesi
gilina į juos.nęnori supras
ti jų prasmės. Štai keletas 
paskutinių ženklų - - -

1858 m.Dievo Motina Mari
ja pasirodė Bernadetai Liur- 
de ir pasak*!
- Esu nekaltas prasidėjimas. 

Melskitės už nusidėjėlius. 
Atgailos,atgailos,atgailos..

1917 m.Dievo Motina pasa
kė vaikams Fatimoje!
- Reikia,kad žmonės pakeis

tų gyvenimą ir prašytų atlei
sti Viešpatį,Kuris taip labai 
yra ja u nuliūdintas.. .

1921 m.pats Išganytojas 
pasirodė savo pasirinktai vie
nuolei sės.Juozapai Poitiers 
vienuolyne ir kalbėjo!
- Noriu atleisti.Noriu vieš

patauti. Noriu atleisti sie
loms ir tautoms. Noriu vieš
patauti sielose, tautose ir 
visame pasaulyje. Noriu išlie
ti savo ramybę net iki pasau
lio kraštų,bet ypatingu būdu
į tą palaiįintą žeme,pamaldu
mo į mano Širdį lopšį. Taip, 
noriu būti pasaulio Taika,jo 
gyvenimu,jo Viešpačiu! Esu 
išmintis ir laimė,esu meilė 
ir gailestingumas,esu taika,- 
viešpatausiu! Kad nuplaučiau 
pasaulio nedėkingumą,išlie
siu gailestingumo vandenyną. 
Kad pataisyčiau pasaulio da
romą nepagarbą,pasirinkau sau 
aukas,kurios išmelš atleidi
mą. . .Taip, pasaulyje yra daug 
sielų, kurios trokšta man pa
tikti... Yra dar kilniu sielų, 
kurios man visa duos,ką turi, 
dėl to kad pasinaudočiau jo
mis pagal mano troškimus ir 
mano valią...
- Nori u,.kad pasaulis pažin

tų mano Širdį,kad pažįstama 
būtų mano meilė. Ar žmonės 
žino,ką jiems padariau...

Yra ženklų ir stebuklų,tik
tai reikia juos suprasti ir 
persvarstyti.Tėvas Mateo,die
viškosios širdies apaštalas, 
sako! - Jis tiesia į mus ran
kas...© mes laikomės iš tolo., 
iš respekto Dievui,Kuris iš 
meilės nusimetė savo majesto
to apsiaustą ir kaip brolis, 
kaip draugas tięsia į mus 
rankas ir savo Širdį mums au
koja,- tam Meilės Dievui tar
tum atsakome! "Atsimink, kad 
esi Dievas ir Valdovas! Lai
kykis iš tolo!"

Pamėginkime patys priartė- 
>rie Kristaus, - gal tadati prie Kristaus, - gal tada 

Jo ženklai ir stebuklai iš
kalbingiau bylos...

burną,jį pavarto pirmyn ir spaudžia špaudŽiaTkoI 
as išlenda pro skruostą.Lyg dar to nelabai malonaus 
andymo nepakaktų, jis jį pakartoja su antru skruostu, 
aš beveik tiek pat stebiuosi,kiek ir biauriuosi. 

ai jis nusprendžia,kad aš jau pakankamai matęs,iš
raukia vieną paskui kitą abu durklelius ir man nu- 
ilenkia.Nulipu verandos laiptais žemyn ir apžiūriu 
io veidą.Be kelių nežymių kraujo pėdsakų, pastebiu 
ik dvi,vos įmatomas,skylutes.Mostu vyras mane dar 
:viečia atsisėsti.

Jis vėl tarytum susitelkia ir lygiai ramiai,kaip 
•i tas trauktų už savo švarko sagos, ranka paima savo 
lešiniosios akies obuolį ir jį visiškai išlupa iš * 
iki duobė s .Siaubo apimtas atšoku atgal.0 jis,kaip nie--_________
kur nieko,tebetraukia savo akį tol,kol organas pakim-pę patalpą be stogo,marškonio sienomis,kurias palai- 
ba skruoste ant laikomųjų raumenų ir venų galų.Bai-.................................  "-------- --------------------------------------------- ,—
sus vaizdas,man nuo to beveik pasidaro bloga ir pa
lengvėja tik tada,kad jį matau ramiai įstatant visą 
aparatą į vietą.Man jau pakanka,ir aš jam duodu ke
lias sidabrines rupi jas.Dar kiek šlykštėdamasis, lie
piu tarnui pasiteirauti,ar žmogus nesutiktų man iš
aiškinti šitų anatominių šlykštybių mechanizmo.
-Fakiras nieko norėti aiškinti,pone,tiktai tėvas 

dėl sūnus, tiktai^ šeima žinoti.
Dėl to atsakymo nesiknnkinau.Šiaip ar taip,išaiš

kinimas yra veikiau gydytojo dalykas.
Fakiras vėl mane sveikina,uždengdama s veidą ran

komis, išeina pro tvoros vartelius ir dingsta už dul
kėto kelio pasisukimo.

Mano ausyse dar tebeošia Purio bangos,glostomo s 
gaivinamo vėjelio,atnešto Bengalijos Įlankos.Vėl 
vaikštinėju tuščiu krantu,akimis perbėgdamas plačią 
auksinio smėlio juostą,kuri pro liepsninio oro vir
pėjimus traukias iki horizonto.Jūra iš skysto safy
ro.Mano laikrodėlio stiklas svaido akinamus žaibe:. 
Srįždamas į miesto pusę,šioje šviesos šventėje su
siduriu su paslaptimi,mįsle,kuri.be abejonės,man 
liks niekuomet neįspėta.

Vienas keistas individas buvo apstotas būrio žmo
nių.Iš jo turbano ir plačių kelnių tučtuojau pažįstu 
nusulmoną-nepaprastas dalykas tokiame didžiai indiš
kame mieste.

Tasai žmogus pagauna mano smalsumą.Jis turi pri
jaukintą beždžionėlę,apautą margomis kelnaitėmis. 
Jisją priverčia vaikščioti vien piršto ir akies žen
klu, ir gyvulėlis jo įsakymų klauso,lyg turėtų žmo
gaus protą.Mane pastebėjęs,vyriškis kažiką pakužda 
vargšui padarėliui,kuris tučtuojau perskiria minią

ir su giliu šauksmu pribėga prie manęs.Beždžionė nu
siima savo mažytę kepuraitę ir maldaujančiu gestu i 
man ją atkiša.įmetu keturių annų monetą.Ji nusilen
kia ir grįžta prie savo šeimininko, kuris ją priver
čia šokti,grodamas sena armonika.Ji šoka,šoka pui
kiausiai į taktą,su tokiu grakštumu ir ritmu,ko 
jai pavydėtų ne vienas baletmeisteris.

Vaidinimui pasibaigus,žmogus kreipiasi keliais 
žodžiais urdų tarme į savo padėjėją,taip pat jau
ną mahometoną! kad mane pakviestų į jo palapinę,ku
ri buvo už jų.nes jis turįs man parodyti šį tą ypa
tingo .Vaikinas lieka lauke,saugodamas palapinės 
įėjimą nuo perdidelių smalsuolių,© aš įeinu su jo 
seimininku ir tučtuojau patenku tiesiai į keturkam-.

ko keturios kartys.Paprasto medžio stalas sudaro kam
bario baldus. Vyras atriša audiminį ryšulį ir iš ten 
vieną paskui kitą ištraukia tam tikrą skaičių,maždaug 
dviejų colių aukščio,lėlių,dažytomis vaikiškomis gal
velėmis ir pintų šiaudų kojomis su prisiūtomis plok
ščiomis geležinėmis sagomis.Žmogus sustato šias gra
kščias figūrėles ant stalo vieną prie kitos.Paskui 
atsitraukia maždaug vieną metrą nuo stalo,ištaria 
urdiškai kelis žodžius,ir štai lėlės pradeda judėti 
į taktą!

Jis mosuoja lazdele,gana panašia į kapelmeisterio 
lazdelę,ir mažosios dažytos figūrėlės stulbinamai 
tobulai šoka pagal nurodytą ritmą.Žavingai vikriais 
judesiais jos išvengia nukritimo nuo stalo.Ir visa 
tai vyksta dienos šviesoje,ketvirtą valandą po pie
tų! įtardamas kokią nors apgaulę,einu prie stalo,jį 
is visų pusių apžiūriu,pa.raūkiu ranka viršuje ir 
apačioje,norėdamas surasti nematomą siūlą,bet nieko 
nerajidu. Argi, pagaliau, turėčiau reikalą su tikru fa- 
kiru.. Dar geriau,- jis žodžiais ir gestais prašo 
mane pažymė ti ranka ant stalo kokią noriu vietą. 
Ir kiekvieną kartą lėlės į taktą šokdamos susirenka 
į mano nurodytą vietą! Pagaliau jis man parodo vie
na rupiją ir subamba kažikokį sakinį,kurį aš išsi
verš i u raginimu man pačiam išsiimti tokį pat pinigą. 
Todėl aš išsitraukiu iš kišenės rupiją ir ją padedu 
ant stalo.Beregint sidabrinis pinigas ima ristis į 
fakiro pusę.Pririėdėjęs prie stalo krašto,jis nukren
ta žemyn,ritasi asla ir sustoja lygiai prie jo kotfų. 
Vyras pa silenkia,pasiima pinigą ir man nuolankiai 
dėkoja._h.t čia vikrumas,apgaulė ar tikra jogų manija. 
Fakiras turėjo išskaityti mano veeide dvejones,ka
dangi išgiBstu,kaip jis pasikviečia savo padėjėją.

Šis mane paklausia,ar aš nenorįs dar ko daugiau pa
matyti. Po mano teigiamo atsakymo,jis paduoda tiki
mi seną armoniką ir mane kviečia padėti ant stalo 
savo žiedą.Aš klausau.Tai žiedas,kurį atsisveikinda
mas men buvo padovanojęs Brama,Akyaro atsiskyrėlis. 
Neišleidžiu iš akių pilko akmenėlio ir auksinio ap
sodo,© fakiras tuo laiku atsitraukia kelis žingsnius 
ir ištaria urgų kalba keletą žodžių,juos lydėdamas 
tam tikrais gestais.Sulig kiekvienu žodžiu žiedas 
pakyla į orą ir vėl nusileidžia.Jis ima groti armo
nika, ir žiedas savo rėžtu.pradeda ritmiškai šokinė
ti .Fakiras jo nebuvo palietęs,tai visiškai aišku. 
Nežinau ką begalvoti.Kaip per vieną akimirką bedva
sį daiktą galima paversti būtybe,galinčia klausyti 
žmogaus įsakymo..

Kai padėjėjas grąžina man žiedą,jame nepastebiu 
nei mažiausio pakitimo.Dar kartą fakiras atriša sa
vo medvilninį ryšulį.Jis iš jo ištraukia kokio pus
trečio colio ilgio ir p usės( colio pločio geležiąę, 
visą surūdijusią,plokštelę.Paprašau padėjėją leisti 
man ją apžiūrėti.Jis leidžia be jokio prieštaravimo. 
Nematau jokio siūlelio,taip pat nieko įtartino nema
tau ant stalo.Ant jo padėjęs geležinę plokštelę,fa
kiras gerą valandėlę trina sau rankas.Paskui truputį 
pasilenkia ir Laiko rankas kelis colius pakėlęs virš 
plokštelės.Atydžiai seku jo mažiausią judėsį.Paskui 
jis iš lėto traukia rankas,laikydamas pirštus lygia
grečiai plokštelės,kuri,didžiausiam man* nustebimui, 
atitrūksta nuo stalo ir kyla paskui fakiro rankas. 
Atstumas tarp jų maždaug penki coliai.Kai ranka nu
sileidžia viršum stalo,ir plokštelė vėl ant jo atsi
gula .Paprašau, kad man leistų ją apžiūrėti,nieko jo
je nepaprasto nėra,- tai. tik surūdijusios geležies 
gabaliukas.Fakiras tą patį bandymą padaro ir su pei
liu.

Jam dosniai atlyginu ir stengiuosi išgauti kokį 
paaiškinimą.Fakiras sutinka man tik tiek pasakyti, 
jog gera yra,kad daiktas būtų geležinis ar bent tu
rėtų savyje geležies.Bet ta ip pat jam esą pavykę 
ir su kitais metalais,-auksu ir 1.1.

Dėduosi gudruoliu ir jį sveikinu,kad jis toks 
vikrus klėčius.Jo žvilgsnis paniūra,jis griežtai 
tuo kratosi.
- Tai kas gi tamsta esi.
- Aš esu tikras fakiras,- išverčia padėjėjas jo 

išdidų atsakymą;
Išvertė Pranas Povilaitis
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MASKVA. Oficiali sovietų 
telegramų agentūra paskelbė 
komunikatą apie Maskvos ir 
Berlyno derybas.Pagal sovietų 
pranešimą,Maskvoje buvęs pa
siektas susitarimas transpor
to ir prekybos tarp Vakarų zonų ir Rytų zonos bei Berlyno 
kliūtims pašalinti.Taip pat 
buvę susitarta dėl Vakarų mar
kės išėmimo iš apyvartos Ber
lyne’ ir pinigų apyvartos Berlyne atidavimo keturių valstybių kontrolei.Bet,komunikatas 
sako,sunkumai kibo kai 4 karo 
gubernatoriai tarėsi 
Įgyvendinti,kas buvo

Įė jimas-2/6
2,London Mews 
London Street 
(Paddington) 
London, W.2.

dfel būdų 
sutarta

PARYŽIUS. Rugsėjo 
Londone,Paryžiuje ir 
ne Sovietų pasiuntiniai Įtei
kė notas,kuriomis Sovietų vy
riausybė atsako Į trijų Vakarų valstybių notas dėl Maskvos 
ir Berlyno derybų. Vakarų val.- 
stybių užsienių reikalų minis
terial, kurie dabar yra Paryž
iuje, svarsto tolimesnius žy
gius. Nors notos turinys nėra 
viešai paskelbtas,bet manoma, 
kad Sovietai savo atsakyme nė
ra davę trumpo ir aiškaus at
sakymo Į iškeltus klausimus, 
ko norėjo Vakarų valstybės.

LONDONAS. Didž.Britani jos 
karo ministeris Shinwell pasa
kė, kad netrukus bus paskelbtos 
tolimesnės priemonės Britani
joj gynybos pajėgoms stiprin
ti .Ministeris pabrėžė,kad tos 
visos priemonės nekliudys ka
ro ūkio atstatymui.

AMMANAS. Sovietų naikintu
vas Jak, su žydu pilotu, apšau
dė arabų keleivinĮ lėktuvą 
virš arabų teritori jos.Lėktu
vas užsidegė ir nukrito,o skri
dę BBC ir "Daily Telegraph” 
korespondentą i ž uvo.

TEL-AVIVAS. Iš Te1-Avivo 
kalėjimo pabėgo 26 Stern te
roristinės grupės nariai,ku
rie buvo Įtariami dalyvavę 
grafo Bernadottes nužudyme. 
25 iš jų buvo vėl pagauti.

LOS ANGELES.Respublikonų 
kandidatas Į JAV-bių preziden
tus Dewey pažadėjo pradėti stip 
rią pasaulinę kontrofenzyvą 
prieš komunizmą,jei jis bus 
išrinktas lapkričio mėn.Ameri
kos prezidentu.

VARŠUVA. Lenkijos vyriausy
bė paskelbė,kad 16-18 metų jau
nuoliai bus imami kariniam ap
mokymui ir krašto atstatymo 
darbams.1949 metais korpuse 
bus lį- milijono jaunuolių.

BUENOS AIRES. Argentinos 
policija suėmė 15 asmenų, kurie 
ruošė sąmokslą prieš preziden
tą Peroną ir jo žmoną.Suimti 
3 laivyno kapelionai,© Laivy
no ministeris admirolas F.Ana- 
don atsistatydino.Taip pat pra
nešama apie susektą sąmokslą 
prieš Paragvajaus prezidentą 
Natolicio Gonzalez.

BUDAPEŠTAS. Vengrijos vyriau- 
sybė perėmė Maort- žibalo ben
drovę, kuri yra Amerikos nuosa
vybė.Prieš savaitę buvo suim
ti b-vės prezidentas Ruedemann 
ir vic-prezid.G.Bannantone (abu 
amerikiečiai) ir keli vengrai, 
kaltinami "Vengrijos žibalo 
gamybos sabotažu".

ŽENEVA. Tarptautinės Pabė
gėlių Organizacijos JRO Tary
ba dėl lėšų stokos nutarė ne
duoti materialinės pagalbos 
300 tūkstančių arabų pabėgėlių 
Palestinoje. Europos pabėgėlia
ms, kurių dar yra 800.000,apgy
vendinti paskirta 77į milijo
no svarų.

25 dieną 
Vašingto-

PARYŽIUS. Britanijos už.r. 
ministeris Bevinas turėjo pa
sikalbėjimą su Prancūzijos gy
nybos minister!u Ramadier.Ma
noma, kad Prancūzija buvo para
ginta imtis panašių gynybos 
priemonių, kaip pastaruoju lai
ku buvo padaryta Britanijoje.

LONDONAS. Reuteris praneša, 
kad šiuo metu Krime vyksta ry
tų Europos valstybių vadų kon
ferencija. Ankstyvesniais pra
nešimais, Į Krimą nuyažiavo iš 
Rumuni jos-A.Pauker,Cekoslova- 
ki Jos-Gottwald,Bulgeri jos-Di- 
mitrov,Vengrijos-Rakosi ir iš 
rytų Vokietijos-Seidevitz.Kas

London st.

AUKOS TAUTOS FONDUI
Laikinas telefonas 

AMB 3569
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DBLS Treliske sk 
p.A.Butkus................
p.JezukevLčius... 
p. Tama ša uska s. . .. 
DBLS 
DBLS

£.15.8.-
........... 16-
........... 10-
........... 10-
.. 2.8.7Satwell sk..

Castle Donington sk4.12.
Pontefract sk..............6.6.6

Paaiškinimas plano. ' ’
A. -DBL Sąjungos Centro pa- 
talpos (^jungos raštinė ir ** 5 
" BL" re da kc i Ja-adminis tra c i Ja.
B. —Paddingtono požeminio 
gelež.stotis (Bakerloo Line)
C. -Paddingtono gelež.stotis.
D. -Paddingtono požeminio 
gelež.stotis (Metropolitan Line)

dalyvauja iš Lenkijos, -nežinoma., 
PRAHA. Čekoslovakijoje vyk- 

sta eilė teismo bylų prieš ta
riamus šnipus,veikusius JAV ir 
Britanijos naudai.Kapitonas R. 
Hrezdilek pasmerktas pakarti, 
daug asmenų nuteisti nuo 9 iki 
25 metų kalėjimu.Mokyklos ve
dėjas, kurio keli mokiniai bu
vo Įtarti priešvalstybiniu vei
kimu, nuteistas 9 metais kalėjimo.

LONDONAS. Britų adm!raIite
ta s Įsakėtuojau atremontuoti 
100 karo laivų,daugumoje nai
kintuvų.Valstybiniai dokai tu
rės atsisakyti nuo privatinių 
užsakymų.

AMSTERDAMAS. Komunistai už- 
ėmė Madiun miestą rytų Javoje, 
iš kur Indonezijos komunistų 
vadas Muso paskelbė revoliuci- 
ją.Muso tik dabar grĮžo iš Mas
kvos, kur išbuvo 25 metus. Jis 
pareiškė,kad Madiun mieste po
licija ir kariuomenė yra.nu
ginkluota ir yra Įsteigta "liau
dies —

Lapkričio 7 d. 11 vai.Lietu
vių bažnyčią Londone vizituo
ja, Kardinolo pagelbininka s, 
vyskupas Craven.

11 vai.bus šv.Mišios ir 
po to Vyskupas suteiks Sutvir
tinimo Sakramentą.

Kas nori pasinaudoti šia 
proga, prašomas kreiptis i. 
Lietuvių bažnyčios Londone 
Rektorių.

Redakcijos atsakymai. Kol kas honorarai nemokami (nei už strab 
psnius.nei už nuotraukas. )x Geriausia tinka nuotraukos lai
kraščiui, pagamintos ant matinio (neblizgančio) popieriaus, r 
Visi skelbimai yra apmokami ir už jų turini, redakcija neatsa
ko. x Prenumerata Į užsieni, ta pati,kaip ir Anglijoje. x 
Skelbimų eilutė kainuoja '6 penai, neapmokėtų skelbimų nededame

Rožančiaus pamaldos Londono 
.Lietuvių bažnyčioje visą spa
lių mėnesĮ bus,- darbo dieno
mis 8 vai.vakaro,sekmadieniais- 
7 vai,vakaro. •

MYKOLAS VAITKUS

SAULEI YDŲ

valdžia".

PARYŽIUS. JTO suvažiavime 
buvo paskelbtas grafo Bernado
ttes pasiūlymas taikai Pales
tinoje Įgyvendinti.Grafas siū
lo Palestiną padalinti tarp žy9 
dų ir arabų,kaip pažymėta brai- 
žinėlyje.Haifa būtų laisvu mie
stu ir uostu,Lydda-laisvu areo- 
dromu, o Jeruzalė-JTO kontrolė- 
je.Siam planui pritarė Ameri
ka ir Britanija.

PARYŽIUS.Britų karo guber- 
natorius,kuris dabar dalyvauja 
Paryžiaus JTO konferencijoje, 
pareiškė spaudos atstovams,kad 
silpna Vokietija nereiškia sau
gumo Britanijai. "Jeigu mes 
norime saugiai išlaikyti savo 
civilizaci ją, religi Ją ir lai-, 
svę.mes turime būti pakankamai 
stiprūs,-jis pa sakė,-Vakarų 
Europa,Jei reikalas bus,turi 
bu.ti pasiruošusi ginti tuos 
dalykus kovodama."

VAŠINGTONAS. JAV-bių amba- 
sadorius Maskvoje Bedell Smith, 
kuris dalyvavo Paryžiaus kon- 
ferencijoje,atvyko Į Vašingto
ną padaryti pranešimą Valsty
bės Departamentui apie derybas 
Maskvoje.

Vakaras svajingai tvĮsta 
Saulė gęsta.

Toliai rūko šydą vysto. 
Girios mąsto.

Nuo lankų švelnus vėjelis 
veidą glosto.

Tyliai ieško tuščias kelias 
savo uosto.

Gera,gera...Ir krūtinė 
atsidūsta, 

lyg suradusi tėvynėj 
savo gūžtą...

Gera,gera..Bet pro šviesą 
gėrio tyla

liūdesio garsai išblėsę 
vėl prabilo. , »

Rodos,šiandien su kuo brangiu 
skirtis tenka;

rodos, Juoda kas padangėj 
tiesia ranką...

Ach,juk skrenda ši dienelė 
nesustojus

kur štai žiojas

ir išnyks sparnuotė veikiai 
jos gilybėj,

nebegrįš ji visą klaikią 
amžinybę...

lankė
to wall
uni f o r-

R.Spalis, 
10, West View 
Hopwood Lane

• Halifax.
Rugsėjo 11 Halifax’s 

si skautų šefas lordas 
an.Ji, pasitiko gražiai
muoti lietuviai skautai ir skau 
tės su savo vėliava.

Lordas Rowallan tuojau buvo 
atvestas pas lietuvius skautus, 
su kuriais pasisveikino paduo
damas kiekvienam kairą ir pa
žymėdamas, kad jam labai malo
nu matyti lietuvius skautus.

14 ‘

Lietuvių ekskursija 
Londone

P A DŽ K A

Sužavėtas Londono Lietuvių 
'Kolonijos man parodytu nuošir
dumu neiškenčiu čia viešai ne
padėkojęs VISIEMS, o 
ypač; D.G.Kun.Klebonui J.Sake- 
vičiui.MIC; J.E.p.Min. Balučiui

Ta proga jam buvo Įteiktas 
raštas, kur prašoma leisti Bri
tų skautų asociacijos- rėmuose 
sudaryti Lietuvių Skautų "Na
tional Committe"kurio tikslas 
butų palaikyti ryšĮ su Britų 
skautų asociacija,gerbiant mū
sų malonių šeimininkų paproč
ius ir tradici jas, kartu neuž
mirštant mūsų brang . ų kraštą, 
Į kurĮ,Įsiviešpatavus pasauly 
teisybei ir laisvei,tikimės 
grįžti. i

Šefas maloniai pažadėjo pe 
duoti raštą Anglų Skautų Tar, 
bai ir mums vėliau pranešti 
rezultatus.

Žinoma,mums būtų didelis 
laimėjimas, jei gautume teigia
mą atsakymą,nes kai kuriuose 
kraštuose lietuvius skautus 
jau ragina susilieti su vietos 
skautais,kad būtų greitesnis 
nuta utė jimas.

Talpi Sudiev per amžius brangialparapijos Komiteto Pirm.p.Bu- 
" “ Laičių!; Šv.Onos Moterų D-jos

Pirm.p.Liudžiuvienei; Londono 
Lietuvių Chorui ir jo Dirigen
tui p. V. Mamaičių!. .

Dėkui iš širdies. Tegu Vieš
pats palaimina Jus.

Tėvas Bruno B.Markaitis,S.J. ’

Su viltimi žiūrėdami Į atel 
tĮ,turime džiaugtis,kad mūsų 
judėjimas vis labiau sulaukia 
paramos ir iš ne skautų, kurie 
supranta mūsų pastangas sveti- 
mam§ krašte.

Štai yra gautas ’laiškas iš 
Londono,-kur praneša,kad yra 
keturi maždaug 10-ties metų 
berniukai,norų būti skautais, 
bet nežiną kas Londone galėtų 
suorganizuoti skautų skiltĮ. 
Panašūs klausimai atplaukia 
ir iš kitų vietovių. Tikrai 
būtų gražu,kad visus,kur yra 
mūsų jann-imas, atsirastų skau J 
tas i 
ti mūsų jauniesiems. --------
dar kartą kviečiu visus skau
tus Londone,Kulyje,Coventry 
ir kitur-atsiųsti savo adres
us ir kitas skautiškas žinias, 
kad būtų galima paskirti drau
gininkus aukščiau minėtoms 
vi etovėms.

. Jamrimss, atsirastų skau I 
pasiryžus nirbti ir padfe I 
.Ūsų jauniesiems. Todėl

tarti tenka...
0 juoda naktis padangėj 

tiesia ranką.

ne ta naktis geroji 
motinėlė,

mum sapno lovą kloja 
kasdien vėliai;

ana naktis gUdinga 
vienakartė,

ta,kur žmogui kvapo stinga 
vardui tarti.

Gal

kur

tik

Rfigsėjo 8-os dienos proga
Į -sekančius vyresniškumo laip
snius keliu šiuos skautus:
Į vyr.skiltininko - 

skilt.Br. Zinkevičių iš
Acton Hostel.

4. skiltininkėsv- 
paskilt.B. Ciakaitą iš 
Halifax'©.

Sktn.R.Spalis

"Tikra bėda.Aš duodu Vakarų valstybėms pažadus 
o Sokolovskis Berlyne nesiskaito su jais..."

(Karikt."Daily Herald)

Gal tai sielą nujautimo 
aidas supa, 

ir jinai, kur kryžius rymo, 
štai suklupus.

Kaip duktė prie tėvo kojų 
prisiglaudus,

"Mano Tėve" ji kartoja.. . 
Tirpsta raudos...

Mano Tėve..Ir pro Šviesią 
kryžiaus tylą 

vėl vilties garsai išblėsę
Jai prabilo.

Vl.Kavaliauskas(28m) ir St. 
Luneckas( 27m) nori susirašinė 
ti su lietuvaitėmis.Rašyti- 
Church Farm Hostel,Marston, 
Nr.Bediord.

Vykstančiam Į Škotiją lietuviui 
skautui paaukojęs 5 šilingus 
iš A.M.D.W.A.E.C. Darley Moor 
Hostelio tautietis prašomas 
pranešti savo pavardę,kad ga
lima būtų grąžinti pinigus.

BERLYNAS. Sovietų karo teis
mą s,generolui Kotikovui papra
šius, peržiūrėjo 5 jaunamečių. 
vokiečių,kurie buvo nuteisti’ 
po 25 metus koncentracijos sto
vykla, bylas. Teismas bausmes 
jiems sumažino iki 8 metų.

* PARYŽIUS. JTO suvažiavime 
pasakė kalbas visi didžiųjų 
valstybių atstovai.Amerikos 
vals. sekretorius Marshallis 
pasakė,kad daugelio pasaulio 
neramumų priežastimi yra pa 
grindinių žmogaus teisių oa- 
neigimas kaikuriuose kraštuo
se.Netiktai yra pagrindinė 
blogybė,kad milijonai žmonių 
gyvena kasdien slaptos poli
cijos terorizuojami,bet kad 
tos blogybės atsiliepia tautų 
bendruomenėje.

SEKMADIENĮ,spalių 3 d.4 vai. 
Lietuvių Klubo Salėje,345a 
Victoria Park Road,E.9.,šau
kiamas metinis DBLS-gos

LONDONO II Skyriaus 
(West) susirinkimąs.Nariams 
dalyvavimas būtinas.Londono 
ir apylinkės Ii etaviai,kurie 
norėtų Įstoti nariais,kviečia
mi atsilankyti.

IEŠKAU - 
Bernotavičiauš Vlado, Kuzmic- 
kio Juozo ir Kluosio Edvardo, 
visi paieškomi iš Seedorfo 
stovyklos. Atsiliepti šiuo ad
resu - Juozas Blažonis, 

Government Railways 
Yellowdine, West Australis

Skyriaus Valdybe
Prašema atsiliepti Sąjungos 
Centrui Bronė Rimkutė -M ontvy- 
dienė.

n AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
• ir Kontinento siuvėjai tu- ; 
iri didelĮ pasirinkimą geriau-; 
isios kokybės medžiagų.
[RŪBAI PASIUVAMI pagal page!- ; 
įdaujamą štilių.Pristatymas už; 
i tikrintas 4-6 sav.laikotarpy.;

MAURICE,
i9,BURTON St. NOTTINGHAM .

(telef.40832 ) arba
12, NEWLAND , LINCOLN . ;

( telef.Lincoln 10949 ) J

Esu 35 m.,darbininkas,noriu 
susipažinti ir susirašynėti 
su lietuvei te,ne senesne 
30 metų.Norinčios susipažin
ti, prašomos rašyti šiuo ad
resu — Stasys Atesius, 
Bryneethn Miners Hostel,Bred- 
gend. Glam, S.W.
Prašomas atsiliepti Kostas 
Olskis ( buvęs Belgijoje be
laisvėje) arba Žįnantieji apie 
JĮ,rašykite - J.Šulcas, E.V.W. 
Hostel Bishops Tachbrook,Lea
mington sda Warwickshire.

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