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BALTU TARYBOS S U R U O S TAS PRIĖMIMAS SVEČIAM S-M ENININKAMS IŠ VOKIETIJOS

: Penktadienį, vidurnakty iš 
igužė s 14 į 15 d.D.Britanija : 
svo Palestinos mandatą perduo- 
i JTO Komisijai, ir Britų vy- 
ausybės_pareigūnai apleis 
Intąją Žemą. Palestinoje dar 

s Britų kariuomenė s dali- 
i,kurių uždavinys bus evakuo- 
Britų civilinį ir karinį tur. 
kuris yra gana didelis. Ka- 
omenė,tačiau,visai nesikiš 
,,dų ir arabų reikalus.Evaku- 
ja turi pasibaigti nevėliau 
piūčio m.l d.,iki kada pas
inis anglų kareivis bus ap- 

į'dąs tą kraštą.

..Britanija turė jo daug bė 
fr^su Palestinos mandatu, ir ga 
tyįaug neužsipelnytos kritikos 
(augiausia iš žydų, kurie dėka 
iglijai galėjo įsteigti Pales
tinoje savo nacionaliną tėvyną. 
3e Britanijos_pagelbos jie to 
įįekuomet nebūtų galė ją pada
lyti .Nors Britai ir palieka 
Klestiną beveik visiškam cheo- 
K,bet tai nėra vien jų kaltė. 
»i kitos valstybės nebūtų į- 
įkišusios į Palestinos reika- 
įts ir nebūtų rėmusios vienos 
U kitos puses (žydų ar arabų), 
įtitani jos politika būtų galė - 
fcsi athešti geresnių rezulta- 
ij.Tik dabar pamatė ir kitos 
platybės,kaip pagrįsta buvo jų 
Ultika ir užpuolimai taikomi 
endatinei valstybei.Dabar,ka
te joms reikia paimti atsako
mą ten, pamatė kokia sunki 
pa ten padėtis ir pradėjo mal- 
feuti D.Brįtaniją Palestinoje 
psilikti.Siai pastarąja!,tačia 
jSu užteko ttį pyragų, pakankamai 
jpvo žmonių paaukojo ir užsi* 
įraukė kaip žydų,taip ir arabų 
jeapykantą, ir dėlto kuo ji iš 
ten greičiau pasitrauks,tuo bus 
jeriau.
i Mandatui pasibaigus, padėtii 
fele stinoje lieka labai miglo
ta. JTO prisipažino bejėgė rasti 
Idealią išeitį ir atsakė dary
li nutarimus,kurių ji neturi ga
limybės įvykdyti,kaip tai Pales
tinos padalinimo ar jos pavedi- 
|o Patikėtinių Tarybai. Tokiems 
lanams įvykdyti reikalinga sių$ 
ti kariuomeną,ko niekas nenori 
aryti .Dėlto, JTO apsiribojo Įs
ai kukliu žygiu,D.Britanijos pa 
iulymu.kuri irgi rekomendavo 
alestinos Komisijos pirmininkas 
.Karei Lisieky. Pagal tą pasiū- 
ymą neutrali JT Kbmisi ja, susi
nanti iš Prancūsijos,JAV ir 
elgijos konsulų,o taip pat iš 
inėto Lisieky,perims legaliai 
adatą ir turtą iš D.Britanijos. 
o ji Kbmisija,kuri toliau vadin-

į Ko. 
,da-

dus su arabais,sieks karo veiks
muose paliaubų,kur galima,saugos 
šventas vietas ar pastatus,bet 
ji nesikiš į tvarkos palaikymą 
ir nedarys jokių svarbesnių spreiv 
dimų kas liečia emigraciją ir 
p», tas bus išsprąsta jėga tarp 

’žydų ir arabų.(Kas stipresnis- 
'tas geresbis).

Laikinos paliaubos buvo pa
siektos Jeruzolime ir stengia
masi tas paliaubas išplėsti ir 
į kitas vietoves,bet kiek tas 
pasiseks,tenka abejoti. Žydai 
yra pasiryžą, tuoj mandatui pa
sibaigus , paskelbti Palestinoje 

■žydų valstybą ir ją ginti nuo 
arabų.Jie turi paruošą visą apa
ratą ir žmones vyriausybės su
darymui ir turi pakankamai ka
rinių pajė gų tam įgyvendinti, 
žinoma kol kitos arabų valsty
bės neateig Palestinos arabams 
į pagelbą.Siam laikraščiui iš
einant apie tai žinių dar nebu
vo.

DAINA MUSŲ GINKLAS - GARSINTI LIETUVOS VARDĄ SVEČIOJ ŠALYJE

Lietuviška daina keliaudama 
per Britaniją užsuko ir į Vali- 
jos sostiną Cordiff’ą.Lietuviams 
tai mažai žinoma vietovė, tačiau 
šis pajūrio gamtovaizdis savo 
žalumu,dainos ir nuotaikos pa
mėgimu primena daugiau Lietuvą, 
negu kitos vietovės. Vali jos gi- 
lemoje kiekviename kaime dar ga
lima užtikti chorą,jaunimo sam
būriuose čia dar dainuojama pa
našiai kaip Lietuvoje.

Tad š.m. gegužės 9 d. Cardi- 
ffe,puikioje "Empire Theatre" 
salėje,mūsų menininkai; I.Mote- 
kaiti enė,A.Kalvaitytė.I.Naura
gis, S.Baranauskas ir prof.Ja- 
kubėnas,globojant ir dalyvau
jant vienam žymesnių Vali jos 
chorų ("Penarth Ladies Choral

Society”) davė Vališkos -angliš
kos ir lietuviškos dainos kon
certą.Nežiūrint puikaus vasariš
ko sekmadienio,kuris daugumą 
miestiečius išviliojo į pajūrį 
į Koncertą susirinko anie tūks
tantis rimtos muzikos mėgėjų. 
Tiek mūsų menininkai, tiek cho
ras, programą atliko puikiai. 
Ypač šiltai buvo sutikti mūsų 
menininkai,kurie šiuo kartu 
dainavo grynai britų auditori
ja i. (Salė j e buvo viso tik pen
ki lietuviai iš tolimesnių apy
linkių) .Širdingais plojimais 
visi solistai buvo priversti 
pasirodyti po keletu kartų ir 
dainuoti priedo iki ponia Mo- 
tekaitienė ir p. Kaliraitytė,- 
puikiuose tautiniuose drabu
žiuose, po "La’Barcarolle"

(Offenbach) dueto,iššauktos 
keletą kartų ir tik gavusios 
suprasti,kad laikas neleidžia 
daugiau dainuoti,nuramino su
sižavėjusius klausytojus.

Lietuviai klausytojai, 
žavėdamiesi puikiai atliekama 
lietuviška daina, jautė gilų 
dėkingumą muūsų menininkams, 
kurie, sunkiomis sąlygomis ke« 
liaudami, garsina Lietuvos var
dą ir jos vargus. Ten kur sun
ku dažnai ką nors atsiekti po
liciniais argumentsis-menas at
veria širdis ir sukelia susido
mėjimą.Tai didis,neginčijamas 
mTIsų menininkų nuopelnas ir jiems 
priklauso mūsų nuoširdi padėka 
ir geriausi linkėjimai ateičiai.

lUPOPO/ JrfGOJf-
Praėjusį penktadienį,gegu

žės m. 7 d..Hagoje prasidėjo 
Europos kongresas,kuriame da
lyvauja apie 800 delegatų iš 
daugelis Europos valstybių,tarp 
jų žymūs valstybės vyrai,kaip 
Ramad j er ir Reynauld,būvą Pran
cūzijos ministerial Pirmininkai, 
van Zeeland,būvąs Olandijos min- 
nisteris pirmininkas,Herriot ir 
didelė delegacija iš Anglijos. 
Kongreso garbės pirmininku yra 
Mr.Churchi11,kuris Hagoje pasa
kė dvi dideles kalbas,iškelda
mas Europos vienybės reikalin
gumą ir ragindamas visus dele
gatus pakilti virš menkų kasdie
ninių skirtumų bei nesutikimų 
ir pasijusti gerais europiečiais , 
Europai grąsiąs didelis pavojus 
iš komunistų pusės ir tam at
sispirti yra reikalinga sukon
centruoti visas galimas jėgas.

Kongrese valstybės iš anapus 
"Geležinės Uždangos" yra irgi 
atstovaujamos žmonių, kurie yra 
pabėgą iš savo valstybi^Kongre
so uždaviniai yra dideli- rezul
tatus pamatysime vėliau. Sudary
tos trys svarbiausios darbų ko
misijos; politinė,ekonominė ir 
kultūrinė .Svarbiausia iš jų 
yra politinė,kuri priėjo prie 
ginčų del Europos Parlamento 
konstitucijos. Federalists! 
nori Parlamento, rinkto fede- 
raliriais pagrindais, sakysime, 
vieną atstovą nuo vieno milijo- 

r py-* ' no žmonių, ir tam parlamentuiinį. ji stengsis sutaikinti zy-į turėtų būti pavestos suverenė s

is Saugumo Tarybos Paliaubą 
Įsi ja,turės labai ribotą ūži

U

visų valstybių teisės., kas lie
čia gynimąsi,užsienio politiką 
ir valiutą. Kiti gi mano,kad 
tai būtų einama per toli ir 
per greitai,ir kol kas nori ap
siriboti mažesniais užsimojimais 
Europos Parlamentui,koks jis ne- 

, būtų, priduodama daugiausia pro- 
■pągandinės reikšmės atžvilgiu 
Rusi jos,juk į tą parlamentą į-

eitų Rusijos satelitinių vals
tybių atstovai,kurie tačiau yra 
priešingi Rusijai ir yra dabar 
emigracijoje. Federalists! lai
mėjo ir jų rezoliucija buvo pri
imta.Nureta greit sušaukti Eu
ropos susirinkimą,kuriame daly
vaus atskirų valstybių parlamen
tų nariai,politikai ir kt. Taip 
priimtos rezoliucijos tirti ga
limumus įvesti bendrą Europos 
valiutą,bendrą užsienio pasą, 
apgyvendinimą 1 500 000 išvie- 
tintų (DP) asmenų ir siekti 
bendro Europos pokarinio atsta
tymo.

Kokie nutarimai bebūtų ten 
padaryti,reikia prisiminti,kad 
tai yra daugiau ar mažiau dar
bas privačių žmonių,ir jokia vy
riausybė nėra įpareigota Kongre
so nutarimus vykdyti.Nežiūrint 
to, tai yra žingsnis į priekį 
Europos .vienijimo linkme, ir 
jeigu bus žmonių reikalavimas, 
vyriausybės su tais reikalavi- 1 
mais turės skaityti s.Kongreso 
darbai yra tačiau nelengvi.At
stovai iš įvairių valstybių ir 
įvairių pažiūrų,’sunkiai randa 
bendrą kalbą.Aišku,bus neleng
va nugalėti sunkumus.

ANGLU SPAUDA APIE KONCERTĄ
( Western Mail,10.V.48) 

LIETUVIŲ OPEROS ŽVAIGŽDĖS

CARDIFF'E.

Penarth moterų cnoro drau
gija turėjo laimės pasirinkda
ma ir pasikviesdama Cardiffan 
keturi us pirmos klasės Lietu
vos daininkus koncertui sekma
dienį Bnpire teatre.

Gerai išbalansuota progra
ma iš naujų ir žinomų dainų bu
vo paįvairinta spalvingais mo
terų tautiniais rūbais.

Solistai yra! ponia Iza 
Motekaitienė (sopranas) ir po
nia Ale Kalvaitytė (mezzo-sop
ranas) abi gerai žinomos ope
ros solistės savo krašte.

Ponas Stasys Baranauskas ir 
ponas Ipolitas Nauragis (bosas) 
kuris yra dainavus daugelyje 
garsių operos teatrų.

Pirmoje programos dalyje 
jie davė Lietuvių kompozitorių 
dainas,antroje dąlyje buvo pui
kiai atliktos populiarios ope
rų arijos.

hngluos prrlgmente

P.W.Churchill’is,būvąs Didž. 
Britanijos Minister!s Pirminiu- 
kas karo metu,vienas 13 pirmų
jų organizatorių Jungtinės 

Europos.

Praėjusią savaitą Britų Že
muose Rūmuose vyko debatai už
sienio politikos klausimais.

Debatuose kalbėjo Minister- 
is Pirraininkas.Užs.reik.minis- 
teris.Mr.Eden’as,- opozicijos 
vardu ir kiti.

Tokie debatai yra laikas nuo 
laiko ruošiami,po svarbių įvy
kių užsienio politikoje,norint

sužinoti krašto-žmonių nuomoną 
tais ar kitais reikalais.

Parlamento nariai palaiko 
visada glaudų kontaktą su rin
kėjais ir kada jie kalba Parla
mente, jie, aišku, išreiškia nau
jausią nuomoną ne tik savo,bet 
ir visuomenės-rinkikų. Vyriau
sybė iš to susidaro vaizdą ką 
kraštas galvoja apie jos veda- 

( nukelta į 4 pusi.)
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Rašo Pr.Alšėnas

MŪSŲ DIENOS ĮSAKYMAS

Iš senų laikų niekas ne
ginčijo ir dabar nemano už
ginčyti mūsų priežodžio,kad 
"Kaip pasiklosi-taip išmie
gosi". Tai gryna tiesa,kuri 
visu svoriu išryškėja ypač 
nūdieniam mūsų gyvenime.

Gal kai kam kils klausy
mas, kuriam tikslui šiame 
straipsnyje panaudojau ši
tokią Įžangą. Į tai čia pat 
noriu ir atsakyti.

Sunkaus gyvenimo sąlygo
se,netekus savo Tėvynės,an
aiptol, dar neužtenka tepasi
rūpinti tik pragyvenimo klau
simu ir egzistenciniais rei
kalais,nors, žinoma, ir tai la
bai svarbu.Tačiau, lygiagre
čiai su tuo kla usimu, s ta tome 
dar kitą-bene svarbesnį-mū- 
sų tautinės reprezentacijos 
klausimą.0,gyvenant sveti
mame krašte,kuomet visų ąkys 
nukreiptos Į mus,tas yra la
bai svar#u.Xuk ne paslaptis, 
kad visi mus stebi,o yra ir 
tokių "geradarių",kurie, su 
visišku skttypulatiškumu, se
ka mūsų kiekvieną pasielgimą, 
kiekvieną judėsį ir tą visą 
fiksuoja savo "juodoj knygoj;' 
Jie,kartais,ir iš smulkmenų 
padaro daug, kitaip sakant, 
iš adatos vežimą priskaldo, 
turėdami vis vieną intenci- 
ją-kad tik mums pakenkus,kad 
mus apjuodinus...

Su džiaugsmu,žinoma,turi
me konstatuoti faktą,kad šis 
klausimas mūsų tarpe nėra už 
leistas.ŠĮ teigimą patvirtina 
ir mūsų vadovaujantieji veiks
niai ir net mūsų Įgaliotas 
Ministeris JAV-bėse.p.Žadei- 
kis,kuris, Lietuvai Vaduoti 
oĄjungos VII-tame Seime,kal
bėdamas apie mūsų tautiečius, 
išsiblaškiusius po platųjĮ 
pašaulĮ,tarp kita ko,yra pa
kartojus vieno Kanados val
džios atstovo žodžius,kurie 
skamba šitaip! "...Lietu
viai -pabėgėliai, ypatingai 
tose sunkiose sąlygose,ku
riose jie gyvena,užsireko
mendavo kaip nepaprastai 
tvarkingi ir gabūs organi
zaciniame darbe. Iš menko 
nieko jie sudarė tokią pa
dėtį, kad, rodosi, jų jau čia 
seniai gyventa.IŠ akmenukų 
jie sustatė krosnis, sudaužy

tus langus suklijavo, sugriau
tus namus sutvarkė ir taip 
Įsikūrę gyvena. Jie nuste
bino visus Vakarų Europos 
gyventojus savo darbštumu, 
ištverme,pasiryžimu pergy* 
venti visus tuos sunkumus, 
iki išauš linksmesnis ry
tojus."

Tai gražūs,reikšmingi ir, 
žinoma, teisingi žodžiai mū
sų adresu.Bet ar tai viskas. 
Ar žmogus,pasiekąs ko nors 
gero,jau turi sustoti gyve
nimo kelyje,ar net užmigti 
ant tariamų laurų.Ne,ir dar 
kartą neJVis dėlto mes tu
rime daug ko taisytino,daug 
tobulintino.

Tarp mūsų,nors nedidelia
me maštabe, dar pasitaiko Į- 
vairių klaidų.Dažnai s atve
jais dar šlubuoja mūsų tar
pusavis sugyvenimas,kas taip 
pat labai svarbu reprezenta
tyvioj srityj,pasitaiko,nors 
nežymių niuansų Į blogąją pu
sę,mūsų tvarkingume,tas lie
čia "paskirus asmenis,o,kar
tais, ir vieną ar kitą mūsų 
bendruomenės dalĮ,yra žmonių, 
kurie ne visur ir ne visuo
met išlaiko duotą j Į žo'dĮ, ne
silaiko punktualumo ir t.t.

STANDI 1N, kada daug kur kalba
ma apie galimą naują karini, ko
nfliktą, ypatingai interesuoja
si sovietų kariniu pajėgumu.Ap
ie tai ne maža rašo ir anglosa
ksų spauda.

KETURIŲ MILIJONŲ ARMIJA
Anglosaksų spaudoje skelbia

mos žinios apie sovietų karin
es pajėgas yra aliarmuojančios. 
Tačiau nebūtina tikėti,jog tos 
žinios yra tikros! galimas dai
ktas,kad jos yra pačių sovietų 
klaidingai paduodamos,norint 
pagąsdinti vakarus. Vis dėlto, 
kaip ten pagaliau bebūtų,susi
domėkime gigantiškais skaičia
is. Įdomių žinių sužinome iš 
balandžio mėn."Bellona" nr. 
Sovietų- Sąjunga.atrodo,rimtai 
rengiasi atsiskaityti su Vaka
rais ir jos armija nuo karo pa
baigos ypačiai techniniu atž- 
vilginepadariusi didelės paža
ngos. Šituo atžvilgiu nemažai 
jai padėjo vokiečių mokslinin-

Tai vis,galima sakyti, 
trūkumai.nors jie ir iš 
smulkesniųjų,bet tokie,kurie 
parodo žmogaus netvarkingumą . 
Ne be to,žinoma,kau mūsų tar
pe nepasitaikytų ir stambes
nių defektų,kaip i girtuoklia
vimo, nesąžiningumo,pavydulia
vimo ir kitokių neigiamybių. 
Nors,kaip minė jau, tokie Į- 
vykiai yra retos išimtys,bet 
mes,norėdami išlaikyti ir to
liau lietuvio vardą atitinka
moj aukštumoj,norėdami tinka
mai reprezentuoti savo tautą 
kitų tautų atstovų akivaizdoj, 
norėdami atkreipti pasaulio 
dėmesĮ Į mus, kaipo vertus lais
vo ir nepriklausomo gyvenimo 
ir norėdami,kad kuo greičiau 
išauštų mūsų brangiai Tėvynei 
laisvės rytojus-turime dar 
kiek pasitempti,dar apsižval
gyti apie save,kad nė mažiau
sios juoaos dėmelės mans nie
kas negalėtų primesti.

Tokie reikalavimai-yra ir 
turi būti mums dienos Įsakymu 
ir mes turime susitvarkyti 
taip,kad nė mažiausių užmeti
mų nesusilauktume. 0 tik tada 
mūsų priešų skleidžiami šmei
žtai mūsų adresu - atsimuš , 
tartum žirniai Į sieną ir nub
irs lyg vanduo nuo žąsies,-ne
palietą mūsų garbės,švarios 
sąžinės ir mokėjimo susitvarky. 
ti nors sunkiausiose gyvenimo 
aplinkybėse.

Žinokime,kad visur ir visa
da tik ištvermingieji ir tvar
kingieji laimi.

ocLHžzvciit/tL/s <£ -

kai.
Raudonosios Armijos dydis, 

pagal Įvairius, tarpusavyje su
tinkančius šaltinius ( ameri
kiečių "Infantry Journal", July 
1947J amerikiečių "Armoured Ca
valry Journal",sept-oct 1947. 
ir k.) esąs nepaprastai dide
lis! ją sudaro nuo 3.500.000 
iki 4.000.000. žmonių,Įskaita
nt NKVD dalinius, tačiau palie
kant nuošaliai oro laivyną.

Taikos metu sovietų kariuo
menė turinti 1.800.000 žmonių. 
Iš jų 1.000.000 sudaro seni ka
riai,© tiktai 800.000 naujai 
pašaukti.

1948 m. sausio 1 d.sovietų 
kariuomenė turėjo sudaryti 150 
divizijų ( 120 divizijų pačia
me krašte ir 30 okupuotose val
stybėse). Pagal kitas žinias, 
Rusija disponuoja 200 divizijų, 
kurios jau beveik suorganizuo
tos.

Maksimaliais sovietų kariuo
menės skaičius,sumobilizavus

J.Daigelis

POEZIJA SVETIMUOS LAUKUOS

Kai veversys padangėj laido gerklą savo
Ir džiaugsmo skelbia šventą,ir meilės išdidžios- 
Sunkiai keliu aš kirką,ar kastuvą prie ravo. 
Ar tiesią kuprą lenkiu prie svetimos ežios.
Ir lenkdamas galvoju! kurių velnių aš šičia.
Ką svetimuos laukuos galėčiau dar surast- 
0 svajose vaidenasi darželis ir seklyčia 

liūlą plotai javo,bebaigiančio 
smeigiu liūdnas kastuvą giliau 
bulvą numetu vagon žemyn daigu 
paspirtu ją koja...Iš tėviškės 

0 šiuos šaltuos barakuos ar laiko

Ir
Ar

pribrąst...
Į griavĮ,

išrovė, 
kas žmogum

Kąžkur arabas smeigia durklu vargšą žydą 
Ir graikas muša graiką be meilės ir širdies- 
0 aš žiūriu lyg stoikas ar Odisėjas pasiklydąs 
Ir noriu ugdyt viltĮ gražutės ateities...
Ir prie manąs tuomet prieina dirvos ponas. 
"You woJek" jis sako man su šypsniu gan piktu. 
Ir vėl lenkiuos.Ir gelia nugarą ir šoną 
Ir bulves vėl žemyn daigais metu... -agažSSžįil

visus vyrus ir moteris nuo 14 
iki 60 metų,galĮs siekti iki 
40.000.000.

SOVIETŲ AVIACIJA
Sovietų aviacija turinti nuo 

8.000 iki 16.000 lėktuvų atski
rais vienetais,viso gi iki 25. 
000 lėktuvu.

"The Atlantic Monthly"(1947. 
spalio m.) žiniomis,sovietai 
1947 m.pagamino 44.000 lėktuvų. 
Sovietų aviacija šiuo metu tu
rinti tolimos distancijos bom
bonešių, kurie esą pagaminti pa
gal (nevisai vykusiai) amerik
iečių "skraidančias tvirtoves" 
(B—29).

"The New York Times"(1947. 
VIII.4) tvirtina,jog sovietų 
aviacija parodos metu išstači
us! net šešis naujo tipo lėktu
vus. Sovietai (bendradarbiau
jant vokiečių mokslininkams) 
padarą didelą pažangą raketų 
gamyboje ("V’bombos).Jos gali
nčios siekti 900-1.300 mylių 
ir esančios,palyginti,gana tai
klios.Be kita ko yra gaminamos 
"V”-6,apie kurias neturima bet 
kokių žinių.

Pagal Įvairių šaltinių žini
as. Sovietų Rusija jau žinanti 
atominės bombos paslaptĮ,tači
au turinti dar vargo su jų ga

myba. Sovietai rytų Sibire ste 
tą tris fabrikus, kuri e galėsią 
pradėti atominės bombos ganytą 
1949 metais. Be to, Sovietų Są. 
junga turinti dideles urano rU 
dos atsargas.

MOTORIZUOTI DALINIAI
DidelĮ šuolĮ Sovietų Sąjunga 

padariusi Raudonosios Armijos 
motorizavimo srityje. Šiuo me
tu sovietai galĮ turėti 10 me
chanizuotų armijų,kurių kiek
vieną sudaro 3 korpusai, sushi 
dą iš 3 divizijų. Iš jų viei 
ar dvi divizijos yra motorii 
tos,o likusios- paprastos.

Rusijos motorizuotos divizi
jos yra sudarytos amerikiečiij 
pavyzdžiu, tačiau yra mažesnės 
(susideda iš 5.000 žmonių). 
Taipgi nemažos pažangos padary
ta tankų srityje. Už Uralo esa
nčiose fabrikuose, bendradarbis- 
ujant vokiečių technikams,masi
niai produkuojami patobulinti 
sunkaus vokiečių tipo "Tigras' 
tankai.

Anglosaksų spauda laiko, kad 
dabartinė Sovietų kariuomenė 
labai gerai apmokyta,© maj.H.D. 
Steward lygina ją tiktai su"ge 
niausiu amerikiečių kariuomenė 
apmokymu.

Jūs sakote,kad tigras neturi širdies... Taip 
galvojau ir aš tol,kol man pačiam teko pergyventi 
nuotykĮ, kuris dar ir šiandien tebėra gyvas mano at
minty je, lyg, rodos, aš jį būčiau išgyvenąs vakar.

0 tai buvo mano paikos jaunystės dienose. Daug 
dienų skiria mane nuo ano atmintino atsitikimo, bet 
man jis yra mielas,gyvas. Jei jūs nenustebsite,aš 
norėčiau teigti,kad dar ir šiandien aš juntu kar
štą tigro alsavimą ties savo veidu ir tas gyvulio 
artumas ir jo riteriškumas žavi ir sukelia jam pa
garbos .

Tada aš tebuvau tik devyniolikos metų,tada tebu
vo mano pirmieji žingsniai nuotykingame mano gyve
nime, kuris kaip grandis rišo ir riša mane,viliojo 
ir tebevilioja.

Jūs žinot mano odisėją nuo pabėgimo iš legijono, 
bastymasi Egipte,kelioną laivu ir pirmuosius žing
snius Indijoje.

Jis susimąstė ir ilgą laiką tylėjo. Mane suint
rigavo jo pradėtas pasakojimas ir kantriai laukiau 
kada jis vėl ims kalbėti,netrukdžiau jo susimąsty
mo valandos,nes žinojau jĮ dabar klajojant minti
mis po tuos Laikus,kada jis gyveno pilną nuotykių, 
laisvą ir išdidų gyvenimą. Apie jĮ,apart tų kelių 
smulkmenų,kurias jis čia pakartojo,aš vistik daug 
žinojau,žinojau ne iš jo pasipasakojimų,bet iš vie
tinių žmonių,kurie su tokia meile ir pagarba kalbė
davo apie tą gerąjĮ žmogų,kuris jiems ir plačiai 
apylinkei nešė ilgą laiką palaimą.

— Aš niekad dar ir niekam nesu kalbėjus apie sa
vo meilę,apie meilą,kuri ir dabar vis mano krūtinė
je gyva. Sunku kalbėti,sunku save operuoti ir ati
daryti savo slėpiningiausius sielos virpėjimus,bet 
kas man šiandien yra,aš nežinau...Aš pirmą kartą 
tokĮ dvasios pakilimą pergyvenu. Noriu kalbėti,no
riu išsipasakoti,noriu...poilsio nuvargusiai sie
lai...

Jis ir vėl nutilo. Jo užsisvajojusios akys bu
vo Įremtos Į mane,bet esu tikras jis nieko nematė. 
Mačiau jo veidu bėgo paslaptingi šešėliai,čia lyg 
šypsnĮ iššaukdami,čia vėl veidas apsiniaukdavo 
kaip naktis. Išgirdau tylų atsidūsėjimą.

- Tai ką aš jums papasakosiu,vardan mūsų vyriš
kos draugystės,prašau palaikyti paslaptimi iki ma
no mirties. Juokinga,bet taip yra. Meilė yra toks 
kilniai šventas dalyke s,kurios mes neturime teisės 
kelti tol,kol yra gyvas jos liūdininkas,dalininkas. 
0 jis yra gyvas,nors kapą jo mačiau,bet tai buvo 
ne mylimosios kapas,o tik mūsų meilės galas, tra
giškas, paslaptingas. Tai buvo ir yra mįslė,kurios 
ir šiandien aš Įspėti negaliu. Ruošiau. Ruošiau 
tą kapą gėlėmis,nors ir tlkfejau.kad jis yra tušč
ias, bet man jis buvo mano skaisčiausios meilės.ne
laimingos pa baigos, kapu. ..Ak, atleiskit, aš nukly
dau...Turiu prisipažinti, esu susi jaudinąs, veikia 
mane tie prisiminimai,svaigina.

Ir išgirdau pirmąją pasaką...

K.J.Sadrigla «

( PASAKA APIE TIGRO ŠIRDĮ )
 II tąsa

Taigi...kaip pasaka slinko mano gyvenimas nau
joj vietoj. Būdavo dienų,kada nemokėdamas dorai , 
šios kalbos,mačiau ir bado ir vargo. Teko manytis 
visaip. Pastoviau Įsikurti,kad galėčiau tikėtis pa
gerėjimo ekonominės savo padėties,nesukuria u vien 
savo klajūniškos sielos dėka. Laimei ar nelaimei, 
instinkto vedinas keliavau per ŠĮ didžiūlĮ kraštą, 
mokiausi to,ko nemokėjau,stebėjau ir pripuolamai, 
tai čia,tai ten uždarbiavau.

Viliojo mane kalnuotoji šiaurė, tiesiog traukte 
traukė. Aš tikiu,kad ten man buvo nurodęs eiti ma
no likimas...kur radau tiek daug laimės ir kur su
tikau tiek daug sielvarto.

Taip prabėgo ištisi keturi metai ir aš pilname 
savo jaunystės jėgų žydėjime dirbau,kaip grupės 
vado pavaduotojas,Didžiojo Kelio apsaugos sąstate.

Darbas buvo nelengvas,bet mano pramuštagalviškai 
nuotykių ieškąs charakteris ir negalėjo ko nors ge
resnio beieškoti... čia buvo daug laisvės,buvo ir 
tų pavojų,kurių ieškojau visą gyvenimą ir mėgau juos 
nes tik pavojuose tegalėjau pajusti gyvenimo pras
mę ir vertę ir išbandyti savo_jėgas. 0 tai juk bu
vo prieš trisdešimts metų... Sis kelias,kuriuo va
kar ir šiandien jodinėjome,tada dar buvo tik mažas 
keliūkštis,pavojingas kiekvienam,kuris išdrįsdavo 
išeiti Į tolimesnę kelionę juo.be palydovų ir be 
ginklo.

Mūsų,kelio apsaugos,grupę subarė ketnriosdešimts 
vyrų. Uždavinys buvo saugoti ir laiduoti saugumą 
kalną kelyje pravažiuojantiems-praeinantiems kara
vanams. Budėdavorae pamainomis po dešimts žmonių. 
Nuotykių būdavo šimtai,bet šiandien ne juos noriu 
papasakoti.

Po sėkmingų mano tos tarnybos penkių metų, buvau 
paskirtas savarankiškos grupės vadu. Mus iškėlė 
toliau Į kalnus; mūsų buvo septyniolika vyrų. 
Visi buvome ir vėtyti ir mėtyti. Nors sąlygos bu
vo tiesiog nepakenčiamos,bet laikėmės visi,nes vie
niems nebuvo kur eiti,gi kiti,tiesiog mėgo tokĮ gy
venimą. Taigi ir prasideda manoji istorija...

Tą dieną buvo tokia baisi tvankuma,kokios ir se
niausi žmonės neatminė. Žinojome,kad po jos seks, 
gal ne mažesnė ir audra. Ir kai aš balnojau arklį, 
norėdamas dar prieš užeisiančią audrą pasiekti pir
mąjį mano vyrų postą,kuris buvo nuo mūsų atstu 22 
kilometrų,mane draudė šiam žygiui neėiryžti.

Bet buvo tik antra valanda po pietų, ir mano ap
skaičiavimu, po trijų valandų aš turėjau būti vi eto
je,gi maniau,- tuo laiku neužeis audra ir aš susku
bsiu nujoti. Juo labiau,kad turėjau būtinai perduo
ti vyrams svarbų pranešimą ir Įsakymą sekančiai sa
vaitei.

Išjojau.
Mano kelias ėjo pačiu džiunglių pakraščiu. Tai 

nebuvo mūsų supratimu kelias, tai buvo takelis, besi 
vingiuojąs prasidedančių kalnų atšlaitėje. Pradžl 
buvo labai graži. Jojau risčia,susidarydavo,kad i 
maža,bet vis tik šiokia tokia vėjo srovelė,ji gai
vino. Mano mintys buvo toli nuo dienos Įvykių...

Aplinka buvo fantastiškai graži. Ypač, kad Įkai
tintas oras virpėdamas ir ten.kaž kur tolyje tirš- 
tėdamas.davė labai malonią akĮai violetinę, tirštą, 
sultingą ir nuolat besisukelio jančią, spalvą. Momen
tais atrodė, kad kalnų masyvas dreba .. .nusidažo, tai 
rausva,tai melsva spalva..Įstabūs vaizdai,kuri uos 
aš tik Indijoje teužtikau. Ir gėrėjausi jais,pas
kendęs spalvų burtuose...

Mano kelias pasisuko,aplenkiau stambią uolą ir 
vėl išjojau Į plataus horizonto akiratį. Man deši
nėje tyvuliavo didžiuliai džiunglių plotai,vos,vos 
teįžiūrimame tolyje besibaigią,švelnia i melsva, kai 
nų grandimi. Jokio vėjelio...keistai tylu aplink. 
Girdžiu tik arklio kanopų ritmingą kaukšėjimą ir 
beplakančią širdĮ krūtinėje.

Tiesiai man prieš akis,Įsispraudusi tarp dvie
jų uolėtų skardžių,seną pilaitė. Ji jau labai se
nai žmonių apleista,niekas joje nebegyvena,laiko 
ir audrų,kurios šiame krašte dažnas svečias ir ne
retai labai žiaurus,nudraskyta,apgriauta. Mano min 
tys nuklydo pilaitės link. Ji buvo apgaubta didele 
paslaptimi,anot vietinių žmonių, gerosios ir 
blogosios vėlės keldavusios puotas čia . Ir kas to
kių pokylių metu pasisukdavo arčiau pilaitės,var
gas tam. Nei vienas gyvas nebegrįždavo. 0 tokių 
drąsuolių,minėti buvo ir vardai,buvo ne vienas... 
Ir bijodavo žmonės,lenkdavo ją,sn pagarba kalbėda 
vo apie tas nelaimingas pilaitės dvasias,kurios 
ištroškusios kraujo tykodavo drąsuolių...0 ten., 
sako.buvę ir esą...daug aukso...Taip,kaip ir kiek
vienoje pasakoje apie senovės pilis.

Prieš mėnesį,smalsumo vedinas buvau pilaitėje, 
apžiūrėjau pastatą. Tiesa,jis buvo tikrai labai 
keistas,- išlikęs vienas fligelis buvo stebėtinai 
didelis ir tai buvo tik dešimtoji dalis to,kas 
turėjo būti. Buvau suradęs takus vedančius Į po
žemį, jų buvo bent keturi. Turėjau norą juos ištir
ti, gal kartais jie slėpė ir labai didelių ir Įdo
mių paslapčių.

Aš juokdavausi iš tų visų pasakojimų apie bai
sias dvasias ir jų pokylius; buvau giliai Įsitiki
nęs, kad jau dešimtį metų besiaučianti kelio plėši
kų gaują,kaip tik čia turėjo turėti sau užuovėją. ' 
Mano sanprotavimu,bandos sudėtis turėjo būti iš 
vietinių žmonių,gal kartais ir labai gerbiamų šio
je apylinkėje,nes niekad ir niekam nebuvo pavykę 
jos susekti ar bent rasti mažiausių" pėdsakų.Kiek
vienas užpuolimas būdavo taip atliekamas,kad nieką 
nelikdavo nei vieno gyvo liūdininko. Tiesa,.banda
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j(DOSQ
3RA.DF0RD»AS . Gegužės 2 d. Brad- 
’ordo lietuvių kat.bendruomenės 
;ažn.komitetas, pirmininką u j am
is p. Šukio, surengė jaukų Moti- 
ios paminėjimą.
Motinų intencija šv.Onos baž- 

lyčioje buvo atlaikytos šv.Mi- 
hos.po kurių kunigas pasakė 
lomentui pritaikytą pamokslą, 
to pamaldų mokyklos patalpose 
,vyko specialus susirinkimas. 
^Įdarydamas jį, pirmininkas pa- 
irėžė lietuvės motinos vaidme- 
d kovose dėl laisvės,© po jo 
to samią paskaitą apie motiną 
įkaitė p.Matulaitis.

Po paskaitos mergaitės pa
lekiama vo eilėraščių. Atsilan- 
Ausias motinas pasveikino Lie- 
;uvių Sąjungos vietinio sky- 
•iaus valdybos vardu p.Jakubka.
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Prieš mūsų "rūmus" žaliavo pievutė, 
liuoslaikiu pasidarėme takus ir pasipuo- 
šėm Vytimi ir Geležiniu Vilku.(Bedhampton)

jj^enilca
Gegužinės pamaldos gegužės 
2l d. ( atsižvelgiant į Mo
tinos dienos minėjimą ) bus 
9 vai.iš ryto.

'OTTINGHAM’AS.Sekmini ų metu No- 
tinghamo katedroje rengiasi 
iriimti Moterystės sakramentą 
.ietuviai! Varkalis Paulius ir 
tokomskaitė Ona.

Londono lietuviai,dramos mėgė
jai, repetuoja komediją "Geriau 
vėliau,nei niekad".

Veikaliukas numatytas pasta
tyti Motinos dienos minėjimo 
proga,22 gegužės.
Londono Lietuvių bažnyčioje 
pamaldos Sekminių antrą die
ną bus: 8 vai 3o min ir

PAMALDOS LIETUVIAMS
Gegužės 

10 vai.lietuviams pamaldos 
ROCHDALE’S St.Patrick bažnyčio
je ( 2 Watt St.).
Gegužės 23 d. 10,3o vai.Manche
ster’ io lietuviams,žiUr.Parapi
jos Valdybos informaciją.

Apylinkių lietuviai prašomi
dalyvauti lietuviškose pamaldo
se
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Kalbėdamas apie šv.Dvasios 
Ramintojos atsiuntimą,Kristus, 
žinodamas žmonių silpnumą,pas
akė:

- Tegul jūsų širdis nenusi
gąsta ir te nebijo(Jono 14,27)

Iš tikrųjų: užtenka palikti 
žmogų vienatvė je, pati, su savi
mi, leisti jam apsimąstyti, ir 
jis supras,kad kažin kas jame 
ne tvarkoje,kad yra kažin koks 
disonansas,kažin kokia du žmo
nės, du "aš”- vienas gilus,tu
riningas ir gerą darąs,antras- 
lėkštas,maištingas,nuolat besi
priešinąs gėriui. Šitą tragiz
mą žmoguje geriausiai pavaizda
vo šv.Poviląs:

- Nes ką aš darau.aš neišma
ną u: nes ne gera,kurio noriu,aš 
darau,bet darau pikta,kurio ne
kenčiu. ..Nors norėti yra arti 
manąs,bet padaryti gerą aš ne
įstengiu.Nes aš darau ne gera, 
kurio noriu,bet darau pikta,ko 
nenoriu...(Rom. 7. 15-19).

Tą patį,tik kitais žodžiais 
1919 m. rašė garsusis Prancūzi
jos poetas Paul Valėry apie 
"Dvasios krizą". Jis mini,kad

*a? Sekmadieni,, 16 d.,gegužinė s 
pamaldos bus tuoj po šv.Miš-

$

to šaknelę,įrašius joje rėmėjo pavardę 
ir adresą.atplėšti ir gražinti ftedakci-

Ūkio darbininkai lietuviai 
iš Sleaford’o hostelio.ūky 
dirbdami,džiaugiasi greit 
pakrovę 7 tonas bulvių...

■Aluoslaikis
(iš Sleaford stovyklos

■1.-— Laimėjimo rezultatai tuojau bus 
pranešti laiškais laimėtojams ir birže 
lio 18d. paskelbti "Br.Lietuvyje".

$

Kartu su šiuo No.išsiuntinėjami 
Skyrių Valdyboms ir Spaudos Platinto
jams "Britanijos Lietuvio" rėmėjo 
bilietai. Bilieto kaina - 1 šil.

$
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KVIEČIAME Gerto.Tautiečius paremti 
savąją spaudą,- pirkti "Br L" rėmėjo 
bilietus.

Visiems "BL" rėmėjams, 
1948 m. birželio 13 d.,loterijos būdu 
bus paskirstytos dovanos:

NAUJAS RADIJO APARATAS, 
prosaiVknygos ir kiti naudingi ir ver
tingi daiktai. Atskirai gyveną lietu
viai, bilietus gali užsisakyti laišku, 
prisiųsdami sumą pašto ženklais ar Pa
što Orderiu.

Malonūs platintojai prašomi bilie-
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tuo metu,kai karo lauke žmogus 
žmogų žudė,tas pats žmogus ne
paprastai ilgėjosi moralinio 
atasvorio!

- Niekuomet tiek daug ir su 
tokiu užsidegimu neskaityta.ka
ip karo metu-prašau paklausti 
bibliotekininkų.Niekuomet tiek 
ir taip karštai nesimelsta-pra
šą u paklausti kunigų...Ir tuo 
metu,kada išradėjai karščiuoda- 
miesi ieškojo senųjų karų apra
šymuose ir kronikose būdų atsi
palaiduoti nuo dygių vielų,iš
vengti povandeninių laivų ir 
paraližuoti orinius skridimus,- 
žmogiškoji dvasia šaukėsi įvai
rių jai žinomų užkeikimų ir ka
rtu rimtai svarstė nuostabiau
sias pranašystes: ieškojosi pa
galbos, patarimų ir paguodos at
siminimų eilėje,senuose žygiuo
se ir ankščiau gyvenusių elge
syje.Yra tai žinomos nujaučia
mo pavojaus išdavos,chaotiškos 
pastangos proto,kuris bėga ten 
ir atgal nuo tikrovės į košma- 
rą ir nuo košmaro į tikrovę: 
proto,pašėlusio kaip pagautos 
žiurkės...

Panašiai nerimauja šiandien 
pasiklydęs žmogus,nepajėgiąs 
dažnai atskirti karčios tikro
vės nuo gaivališko įvykių koš
maro.Jis mato amžinas vertybes 
nuvertinamas ir niekinamas,gir
di baisius šūkius,pridengtus 
iškalbingu šydu,ir mąstol"Ne- 
jau tai krikščionybės ir visos 
kultūros saulėleidis."

Tokiu metu prisimintini ita
lo filosofo Benedetto Croce žo
džiai:

- Maximus,Turino vyskupas,ra
miai kėlė dvasią Medijolano gy
vento jų, kuriems Atilla sunaiki
no namus ir sudegino bažnyčias, 
ragindamas juos,kad suprastų, 
jog Dievas į priešų rankas ati
davė "non civitatem quae in vo- 
bis ėst,sėd habitacula civita- 
tis.non ecclesiam suam, quae ve
rs ėst ecclesia.sed receptacu- 
la eccleriae"; bet kad Medijo
lano žmonės ir jo vyskupas,no
rs išgąstyje ir liūdėsy, "tam- 
en in libertate perdursbat". 
Anuos namus, aną idealią Bažny
čią, kuri viena tiktai yra tik
ra, žmogus visuomet turi,ir ja
me tiktai gyvena žmogaus vert
ingumas.

Taip,tik Kristus palieka mu
ms ramybę, duoda mums savo ra
mybę; ne kaip pasaulis duoda. Jis 
mums duoda (Jono 14,27).

orėjo būti nedidelė,nes paliesdavo tik mažuosius 
’ravanus ar pavienius keliautojus. Man asmeniškai 

. daugiau didino įtarimą ir patvirtindavo mano 
J2jimą,kad čia turi būti įmaišyti ir garsesnieji 
Jtų kaimo ponai,o tais laikais tas buvo madoj, to- 
1 aplinkybė,kad visų gerbiamas,bet mano supratimu 
abai suktas kaimo "burtininkas” Ivahara.kas dien 
an kaldavo įvairiausias meliodijas apie valduok- 
ius ir vis,atrodo, nejučiomis paliesdavo tą pilai- 
ą. Tyčia apipindavo ją pasakiškomis legendomis 
r gąsdinimais. Aš buvau įsitikinęs,kad šioje vi- 
oje nešvarioje istorijoje savo nagus Jikrai buvo 
rikišęs jis,- gudrus ir suktas senis.Žinojau,kad 
is daug ką moka,daugelis jo darbų tikrai stebino 
e vien vietinius,bet ir mus- europiečius,bet... 
ačiau jo ir tokių darbeli ų, kurie civilizuotam pa
šalyje,mažiausiai būtų jam kainavę ilgalaikiu ka- 
fejimu. Bet,kol kas nieko negalėjau jam padaryti, 
es jis buvo...burtininkas,- dvasininkas,gerbia- 
as asmuo,taigi,- neliečiamas. Jau kuris laikas 
š sekiau senį,bet vis nebuvo jokių apčiuopiamų 
ezultatų,nebent tas,kad aš juo toliau,tuo labiau 
sitikindavau,kad pilaitės vaiduokliai,plėšimai 
r kelios žmogžudystės,turi siūlo galą garbingojo 
artininko rankose ir kad jų gūžta,-toji pilaitė.

Mane pažadino iš tų svajonių stiprus triukšmas, 
trodė.kad skyla kalnas ir didžiulis akmens lut
as rieda žemyn...Bet tai buvo ne tai,o artėjo tro- 
Ikinė audra. Ji niro iš už kalnų. Aš dar nemačiau 
ebesų.nes jojau kaip tik pačiu pakraščiu stačių 
olų,kurios užstojo man reginį į rytus.

Mano arklys darėsi labai neramus. Gyvuliai ge- 
iau supranta pavojų,nei žmonės. Audra tikrai ga- 
ėjo būti labai stipri. Ji buvo arti,tą žinojau ir 
kaičiau,kad jau pats laikas ieškotis patogios 
žuovėjos.kur nors,kad praleidus bent pirmąjį au
ros smūgį. Dairiausi uolenų link,akimis ieškojau 
okio įdubimo ar landynės.

Staigiai temo.
Taip,audra buvo čia pat...ir staiga pasijutau 

krendąs oru! . .
■Mano arklys davė tokį baisų šuolį į šoną ir ta- 

pnetikėtą,kad mane švilpte iššvilpė iš balno, 
risdamas suskubau pamatyti prabėgantį tigrą...

Smūgis buvo nepavydėtinai stiprus,-atsitrenkiau 
eštrią uolą ir pajutau stiprų skausmą petyje.Jis 

aro taip svaiginančiai aštrus,tiesiog raibo akys, 
tempęs visas pastangas,sekiau vyksmą toliau.

Taip,tigras buvo perbėgęs per taką. Jis susto- 
o pat džiunglių pradžioje,aš jį mačiau. Tai buvo 
alkus Bengalijos tigras.

Mano arklys metėsi iš pradžių kalno link,paskui 
taiga susisuko ir norėjo šokti atgal, bet tuo pa
lu metu pamačiau,kai kitas tigras, patelė,gražiu 
uoliu atsidūrė arkliui ant nugaros...Vargšas mano 

gerasis arklys...mes buvome užklupę tigrų Šeimynė- 
nes tuojau išlindo iš už uolenos ir du maži tig

riukai. . .Taip, tigrai keliavo į uolas, slėpėsi 
nuo audros ir mes jiems pasipainiojome po kojomis.

Tigrų šeimos vaizdo puikumas kurį laiką man bu
vo išmušęs iš galvos pavojų, kuriame esu. Tai- truko 
ne daugiau keturi u-penkių sekundžių. Mačiau, - ma
no arklys sukrito. Ties juo atsirado ir antras tig
ras. Buvo pats laikas gintis.

Be kovos.be kraujo,kuris jau buvo pralietas,gal 
mes ir būtume išsiskyrę be susidūrimo,bet žuvus 
mano arkliui,žinojau,kad ateis eilė ir man.

Norėjau griebtis ginklo-siekiau pistoletą,kurį- 
visad nešiojau prie diržo,nes šautuvas buvo likęs 
makštyje prie arklio,bet pajutau tokį stiprų men
tės ir šono skausmą,kad net aiktelėjau:

To ir užteko...
Mano,kad ir tylus šūktelėjimas,atkreipė tigrų 

dėmesį ir pamačiau, kaip abu gyvuliai,lyg susitarę, 
pritūpė. Mačiau jų galvas pro gulintį aiški į, kuris 
vis dar kankinosi konvulsijose.

Dėjau paskutines pastangas pajudinti ranką,nes 
tai buvo lemtingas momentas,- gyventi ar mirti. 
Ranką pakėliau,bet taip jau iš lėto,kad kol aš pa
siekiau pistoleto makštį,tigras buvo ties manimi! 
padaręs tris ar keturius selinamuosius žingsnius, 
vienu šuoliu liuoktelėjo ant manęs.

Pajutau aitrų tigro burnos kvapą.
Viskas vyko žaibo greitumu. Ir tuo metu,kai pla
čiai išžioti gyvulio nasrai buvo arčiausia mano 
veido,išgirdau šūktelėjimą! Ką aš galvojau ir 
kokia buvo mano savi jauta,šiandien tikrai pasakyti 
negaliu. . .

Girdėtas šūktelėjimas sustabdė tigrą sekundei. 
Nuo dabar ir aš atsimenu geriau įvykio plėtotą,nes 
pirmas baisaus įspūdžio momentas buvo praėjęs ir 
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galėjau sugaudyti savo mintis. Tigras buvo prispau
dęs mane savo kūno svoriu. Jo keistai blizgančios 
akys buvo įsmeigtos į mano akis. Aš gulėjau negalė
damas nei pajudėti,nei baigti siekti ginklą. Padė
tis buvo daugiau nei tragikomiška. Manau,kad taip 
mes išgulėjome neilgai. Tigras nukreipė savo akis 
į šoną,ten kur gulėjo nežinomasis ir verkė. Audros 
prieblandoje aiškiai mačiau jį,gerai girdėjau 
stą jo verksmą,panašų į ūkšiojimą. Šie garsai 
vo suįdominę tigrą ir jis ne trumpą valandėlę 
žmogų ir klausėsi garsų.

Ir atsitiko tai,ko aš niekad nesitikėjau!
Tigras pasigailėjo...lengvu šuoliu atšoko nuo 

manęs ir pritūpė už pirmojo akmens,vis dar labai 
atydžiai sekdamas ant uolos gulintį ir vaitojantį 
žmogų. į mane,kol kas,tigras nekreipė dėmesio. Su
pratau, kad atėjo dar viena proga bandyti išsigel
bėti,- pistoletą turėjau, žūt būt,pasiekti...

Bet tuo metu išgirdau aiškų,nors,tiesą,per tą 
keistą verksmą,bet pakankamai suprantamą balsą!

- Gulėk ramiai...Nejudėk. Tuoj tigras pasitrauks. 
Baimės ir nustebimo jausmas virė manyje. Paklau
siau,gulėjau ramiai,nejudėdamas...Ok,o tai juk bu
vo ne sapnas ir ne pasaka,bet baisus mano gyvenimo 
momentas,šios sekundės lėmė man...gyventi ar mirti.

Matau...tigras padaro dar vieną šuolį,dar labiau 
atsitolino nuo manąs...ir po kelių sekundžių dingo 
tamsoje...

Iki galutinai atsikvošėja u,praėjo minutė, kita. 
Tik dabar teišgirdau,kad audros kriokimas stiprėja 
labai greit,vėjas švilpdamas draskosi uolų vingiuo
se ir tamsa akimirkomis slenka visu slėniu. Jutau, 
kad aš vėl grįžtų. į gyvenimą, kad pavojus jau bus 
praėjęs...ir taip norėjau tuo metu užsimerkti,taip 
buvau pavargęs ir išsisėmęs,bet smalsumas ir dėkin
gumas nežinomam žmogui,išgelbėjusiam mane iš tik
ros mirties,neleido nurimti,- įtempiau visas jėgas 
ir pasisukau į tą pusę. Bet...ar tamsa buvo paslė
pusi nuo manęs tą uolos iškišulį.ar jo ten jau ne
bebuvo,- nieko nemačiau...Nustebau.

Vargais negalais atsisėdau. Jutau stiprų skaus
mą petyje ir visai nebevaldžiau dešinės rankos.

'Jaip, uoloje nieko nebuvo...
Šūktelėjau. Vieną,antrą kartą,bet niekas man ne

atsakė, žodžiai dingo audros siautime...
Bandžiau stotis. Svaigo galva. Atsimenu dar,kad 

stojau ir...viskas nutruko...kiek laiko aš išgulė
jau apalpęs,nežiną u,bet atsipeikėjęs jutau labai 
nemalonų šaltį ir buvau visas permerktas lietaus. 
Vis dar lijo. Matyti vanduo buvo mane atgaivinąs, 
jaučiausi tiek stiprus,kad atsistojau ir nuėjau 
prie žuvusio arklio,kur turėjau kelionės palapi
nę. Mano vargšė ranka buvo ištinusi,nebetilpo ra
nkovėje. Skausmas buvo sumažėjęs. Kairiąja ranka 
atsirišau palapinę ir šautuvą. Man apsitvarkius 
neilgai teko laukti,nes audra rimo. Kaip stipri 
ir staigi ji buvo,taip greit ir tolo.

įkšri mintis vis lindo galvon,- kas galėjo būti 
tas nežinomasis,kuris mane sužeistą išgelbėjp iš 
pavojaus ir visai ramiai paliko,nors aišku,turėjo 
matyti,kad man buvo reikalinga ir tolimesnė jo pa
galba .

Jau visai nustojo lyti. Pilki,sunkūs debesys 
skrido danguje,maišėsi kaip katile. Dangus buvo pa
raudęs nuo besileidžiančios raudonos saulės spin
duli ų.

Naktis artėjo. Turėjau ieškoti pastogės,kad ga
lėčiau ramiai praleisti naktį,o juk nuo Mamų buvau 
toli. Vienintelis sprendimas,kurį įgalėjau padaryti, 
buvo,,- eiti į tą paslaptingąją pilaitę ir ten ieš
koti prieglaudos nakčiai.

Ir nuėjau... , . .( bus daugiau )
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• DETMOLDAS. Gegužės 15 dieną 
Vakarų Vokietijoje įvyksta buv. 
Lietuvos Seimų atstovų suvažia
vimas. Vykdomosios Tarybos pir
mininkas p.V.Sidzikauskas parei
škė, kad šiuo metu Vykdomoji Ta
ryba vykdo Lietuvos vyriausybės 
funkcijas,© VLIK*as vykdo Sei
mo funkcija s,kontroli uodamss 
vykdomojo organo darbus ir nu
statydamas jo politiną liniją.
® BERLYNAS. Išilgai koridoria

us .kuriuo anglai ir amerikieč
iai skraido į Berlyną,rusai pa
statė priešlėktuvinius pabūklus.
• VAŠINGTONAS. Ryšium su pas- 
kelbtu geležinkelininkų strei
ku, Prez.Trumana s įsakė kariiuo- 
menei perimti geležinkelius.
• TOKIO.Visuotinų rinkimų iš

vakarėse pietų Korėjoje padau
gėjo smurto ir sabotažo veiks
mų.Iš rastų dokumentų aiškėja, 
kad smurto veiklai nurodymai 
buvo duoti iš Sovietų okupuo
tos šiaurės Korėjos. Dideli 
kiekiai ginklų yra atsiųsti ko
munistams.

LINCAS. 33 Čekoslovakijos 
delegatai,kuria atvyko į Mant- 
hauseną,Austrijos Amerikiečių 
zoną,į buvusios nacių koncentra 
eijos stovyklos paminklo atida
rymo iškilmes,pasisakė nenorį 
grįžti į pavergtą tėvyną.
• Raagą,Ati darant Europos Kon- 

gresą,į kurį susirinko 
virš 800 atstovų iš 23 tautų, 
p.W.Churchill*is pasakė kalbą, 
kurioje pažymėjo,kad Kongreso 
tikslas nėra Vakarų Europos, 
bet visos Europos Sąjunga. To- 
dė 1 Kongrese tarp kitų daly
vauja pasižymėją politiniai vei 
kėjai egzilėje beveik iš visų 
rytų Europos kraštų.Klausimas
į kurį, tarp kitko,turės duoti 
atsakymą šis Kongresas yra! 
Ar privalo taip daug milijonų 
žmonių Europoje drebėti iš bai
mė s dėl policininko pasibelbi- 
mo į jų ramius namus,kas daro
si Rytuose. Kongresą atidarant 
priimta rezoliucija,kurioje sa
koma, kad Kongreso tikslai tol 
nebus pasiekti,kol visa Europa 
nebus sujungta ir suorganizuo
ta. Prancūzijos ex-Premjeras 
socialistas P.Ramadier parei
škė! Paskelbkime atvirai,- 
Europa ar mirtis.
# BERLYNAS. Rusai galutinai 

sustabdė prekių transportą iš 
Berlyno į Vakarų zonas. Vokie
čių prekių vagonai buvo grą
žinti atgal į Berlyną ir rusai 
pareiškė,kad "dabar reikaling
as naujas parašas"..leidimui.
♦ HAAGA.- Olandijos vid.reik. 

min. Dr.Wittenau, kalbėdamas per 
radią,pasakė .kad įvykiai kituok 
kraštuose verčia Olandiją budė - 
ti.Jis kvietė vyrus stoti sava
noriais į policiją ir kariuomeną
» VAŠINGTONAS.-J.A.V-bių kar- 

iuomenė ir medžiaga žymiais kie
kiais plaukia į Aliaską,Arkti
koje.Kariuomenė pervežama oru, 
o medžiaga-geležinkeliu.Karei
viai ir karininkai yra įsitiki
ną, kad jie greit kovos,gindami 
kontinentą.Beringo sąsiauris, 
kuris skiria Aliaską nuo Sibi- 
riaus.yra 50 milių pločio.
• LONDONAS,- Sovietų pulk. Tą

są jev, kuri s buvo Sovietų kari
nės misijos Bremene šefu ir tu
rėjo grįžti Rusijon, atvyko D. 
Britanijon.Jam leista čia apsi
gyventi,kaip politiniam pabė
gėliai.
• AVIVAS. Neatsižvelgiant 
į Britų kariuomenė s gįžimą į 
Palestiną ir JTO derybas,gegu
žės 15 dieną bus įsteigta Žy
dų valstybė,-pareiškė P.David

Vyt. Gavėno nuotr.

Gurion,Sionistų "ministe- 
kabinete."
AMANAS.-TransJordanijos ka- 

ralius Abdulah kreipėsi į JTO 
genisekr.Trygve Lie; prašydamas 
intervėicijos sustabdyti Pales
tinos skerdynes. Telegramoje ji; 
pažymi esąs pasiruošąs d uoti 
žydams Arabijos pilietybą vie
nalytėje Palestinos valstybėje.
• ŽENEVA.- Tarptautinės Pabė- 

gelių Organizacijos IRO gen.sek: 
P.W.H.Tuck pasakė,kad jokio ma
terialinio progreso nėra padary 

•nes organizacijai trūksta dau
gelio dalykų-permaža laiko, per- 
maža pinigų, ir visų svarbiau
sia, permaža krikščioniškos lab
darybės tarp tautų.To viso re
zultatas yra - 600 tūles, vyrų, 
moterų ir vaikų yra priversta 
vargingose sąlygose sėdėti ir 
laukti DP stovyklose.

LONDONAS. - Sir John Boyd 
Orr,pasitraukdamas iš JTO 
Maisto ir Žemės ūkio Organiza
cijos Direktoriaus pareigų,pa
sakė! "Kai visos didesnės val
stybės išleidžia trečdalį savo 
krašto pajamų pasiruošimui ka
rui, negali būti tuo pat laiku 
vilties pagaminti drėkinimo, 
derlingumo ir žemės ūkio maši
nų bado pavojui pašalinti." Ge
ras derlius laikinai leis pa
naikinti bulvių ir duonos nor
mas D.Britanijoje ir kituose 
kraštuose.

® LONDONAS.-Užs. reik.min. Be- 
vinas,atidarydamas Parlamente 
dviejų dienų debatus užsienio 
politikos klausimu,pasakė,kad 
D.Britanija yra teisėtai Ber
lyne ir ketina pasilikti ten. 
Pastangos išsprąsti šią proble
mą nervų karo būdu ras galą. 
Kalbėdamas apie santykius su 
Sov.Rusija,jis pareiškė 1 
"Visumet jaučiau, kad jei mes 
turėtume reikalo vien su Rusi
ja ir ne su komunistine ideo
logija, susitarimas būtų gali
mas. Galėtume pasiekti susita 
rimo teritorialiais ir kitais 
klausimais."Visa bėda yra ta
me,kad dabar kiekvienas susi
tarimas turėtų būti suderintas 
su komunistų siekimais.Ir kol 
Kremlius neatsisakys nuo komu
nizmo yra maža vilties pasiekti 
tikrai ilgalaikį susitarimą.
S NEW YORKAS. Respublikonų pa

rt ijos patarėjas užs.poli tikos 
klausimais P.John Foster Du
lles iškėlė mintį įsteigti "ne
karinės gynybos departamentą" 
kovai su komunistų partija vi
same pasaulyje. Kalbėdamas 
Bond GI ube,p.Dulles pasakė,kad 
naujosios ministerijos svarbia
usiuoju uždaviniu būtų demask
uoti komunistų partijos veiklą 
pasaulyje. Trumpųjų bangų radi
jo siųstuvų veikimo radiusas 
turi būti padidintas. Laisvai 
spaudai pasaulyje užtikrinti 
reikalingą popieriaus kiekį. 
Suteikti prieglaudos teisą žmo- 
nferns,kuriems grąsia komunisti
nis teroras. -Užtikrinti ateitį
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politiniesns vadovams tų kraštų, 
kurie yra komunistų užgrobti.

® VAŠINGTONAS. Atstovų rūmų 
j uridinė komiai ja pr ifemė įs ta - 
tymo pro j ektą, kuriuo numatoma 
įleisti į JAV 200 tūkstančių 
pabėgėlių iš DP tarpo. Senato 
sluoksniuose norima įnešti į 
projektą klauzulą, kuri nusta
tytų, jog pusė visų įsileisti- 1 
nų skaičiaus būtų iš Baltijos 1 
valstybių.Didžiausio Amerikos 
savaitraščio "Saturday Evening 
Post" redaktorius M.Sommers , 
rašydamas apie įstatymo pro
jektą pažymi,kad įsileisti dau
giau išeivių iš Baltijos vals
tybių būtų labai pageidaujama. 
Baltiečiai moką rusų kalbą ir 
pažįstą Rusiją. Karo atvėju 
jie galėtų būti panaudoti para
šiutininkais,nuleidžiant juos 
už rusų kariuomenės linijų.
* LONDONAS.Užslėnią reikalų 

ministerių pavaduotojų posėdž
iai Austrijos sutarčiai priėjo 
galą.Vakarų valstybių atstovai

1946.

JIlNJFWlRltlZKMJfja.
I Š DARBO MINISTERIJOS

Laikas nuo laiko Lietuvos 
Pasiuntinybė Londone gauna nusi
skundimų dėl neatgabenimo šeimų, 
ypač nuo tų,kurie yra pasisamdą 
sau ir savo šeimoms privačius bu
tus.Tankiai tokie nusiskundimai 
nepaduoda pakankamai žinių ir to
dėl sunku yra padaryti naudingos 
intervencijos Darbo Ministeri
joj.Tokiuose nusiskundimuose 
turi būti paduotos sekančios ži
nios! kada asmuo atvyko Anglijon, 
kada pradėjo dirbti ir kur dir
ba dabar(vardą ir antrašą įmo
nės), kiek uždirba,kada nusamdė 
butą ir kiek už jį moka,kada ir 
kam padavė pareiškimą dėl šeimos 
atgabenimo,ar pristatė visus rei
kalingus dokumentus(darbovietės 
paliudijimą,kad turi darbą ir 
buto savininko paliudijimą,kad 
išnuomavo butą).

Tik tokias žinias turint,Pa
siuntinybė gali kreiptis į Dar
bo Ministeriją ir atkreipti jos 
dėmesį į nusiskundimą.

Pasiuntinybė nepraleidžia 
progos,ir kiekvienu atvėju rag 
gina Darbo Minister!ją,kad pag 
greitintų šeimų pargabenimą. 
Bet ir Ministerija turi savo 
sunkumų.Štai ką ji atsako KIKS 
Lietuvos Pasiuntinybei į vieną 
tokį nusiskundimą!

"Šia proga-sako Ministe 
os pareigūnas-aš galėčiau p 
dėti, kad Ministerijos valdi 
kai daro visų pastangų tuž- 
jau duoti eigą prašymams de 
mų atgabenimo.Bet tas užima 
darbo taip šioje šalyje,kai! 
kontinente(Vokietijoj),ir ši 
darbas dar labiau apsunkinai 
ir trukdomas tuomi.kad Minii 
rijos valdininkai užimti su 
bai skaitlinga korespondencl 
gaunamą iš E. V. W. darbininką 
jų asmeninius prašymus.Aš W 
labai dėkingas, jeigu Tamsta 
kreiptumėt į tai dėmėsį tą a 
nų,kurie Jums skundžiasi ir 
brėžtumėte jiems, kad norous- 
noroms tūlas laikas turi per 
kol šeimos gali ir vėl susi) 
Transporįp sunkenybės kontin 
te( Vokieti jo j) ir butų stoka 
je šalyje yra tikros sunken? 
kurios trukdo ir sulaiko šei 
gabenimą.Bet aš noriu Tamstą 
tikrinti, kad daroma viskas,k 
tik galima,kad mūsų darbą pa 
tinti”.

Lietuvos Pasiuntinybė pn 
ir į tai atkreipti dėmesj

B.K.Balutis,

tų

Lietuvos Ministeris.

1948.Y.22. Lietuvišką ŠOKIŲ
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pareiškė, kad pasikalbėjimai ga- v v® P® 
lės būti atnaujinti tik tuo at- kartą).
vėju,jei Rusija atsisakys kelt 
Austrijos-Jugoslav!jos sienos 
revizijos klausimą ir atsisa
kys reikalauti reparacijų iš 
Austrijos. ________________

TAUTIETI, 
AR TAVO PAŽĮSTA

MIEJI VISI SKAITO 
"BRITANIJOS LIETUVI’’.

prisius k jų adresą mums.
DEBATAI BRITANIJOS 
---------------  PARLAMENTE.

KONCERTAS

rengia Manchesterio Liet.kat. 
parapija.

Maloniai kviečiami 
visi Manchesterio ir apylinkės 
lietuviai dalyvauti mūsų ren
giamame vakare,kuris įvyks 

BLACKLEY INSTITUTE, 
Rochdale Rd.,Manchester 9. 
Pradžia 7 v.v.iki 11 vai.v. 

iti vieta,kaip pereitą 
> Bus gausus bufetas, 
įėjimas - 2/6.

Vakaro pelnas skiriamas para
pijos reikalams ir kunigo iš
laikymui.

Gegužės 15 d.6,3o vai.p.p. 
Harrogate,Victoria Avenue St, 
Y.M.C.A. Hall įvyksta Pannal 
lietuvių Vyrų Choro koncerte 
Chorui diriguoja p. Untulis 
Paįvairinimui programos.mal  ̂
niai sutiko dalyvauti ir pas- 
kti kelis tautinius šokius,0 
lifaz'o lietuvių tautinių šo
kių grupė.

Apylinkės lietuviai maloni 
ai kviečiami atsilankyti ir; 
siklausyti gražių lietuvišką 
*l®inU* choro Valdybe.

(atkelta iš 1 pusi.) 
mą politiką ir atatinkamai pri
taiko savo politinį kursą. Vy
riausybė labai dažnai pąnaudo- 
ja tokius debatus prieš paskel
bimą svarbesnių politi ni ų nuta
rimų.

Per paskutinius užsienio po
litikos debatus,iškilo aikštėn 
trys svarbiausi dalykai! Vaka
rų sąjunga,karo su Rusija pavo
jus ir Palestinos klausimas.

Visi kalbėtojai, išskyrus ko
munistus ir jų oendradarbius, 
pasisakė už Vakarų Sąjungos 
(Western Union) reikalingumą 
ir kai kurie iš jų reikalavo 
dar vėl glaudesnės Sąjungos ar 
net Federacijos tarp Vakarinės 
Europos Valstybių.Tuo pačiu bu
vo primygtinai pažymėta, kad tas 
nė kiek neturi paliesti D.Bri
tani jos santykių su Dominijoms. 
Kaip ir iki šiol tie santykiai 
turi pirmaeilės reikšmės Angli
jai, kurios galybė ir ekonominis 
stiprumas remiasi dominijomis 
ir kolonijomis.Todėl Britanijos 
prisidėjimas prie Vakarų Sąjun
gos ir Britanijos glaudūs ryšiai 
su kitais Imperijos kraštais tu
ri būti ir yra komplimentiniai, 
jie vienas kitą papildo.

Šia proga buvo' taip pat iš
keltas Europos Kongreso Hagoje 
klaus imas.Konservątoriai užsipuo
lė ant vyriausybės už tai,kad ji į 
atsisakė dalyvauti tame 
nepatarė Darbo Parti-

ION
Haifa

Natttanya

tim:

DE FACTO
JEWISH r-
AREA \

Tel Aviv
Jaffa (j
(Arab) j|

RIANGUE

Ar pavyks sustabdyti kraujo praliejimą Palestinoje, 
klausia anglosaksų spauda. O kautynės kas dien apima 
vis naujus židinius. Lydai jau paskelbė,kad 15 gegužės 
jie paskelbs Palestiną nępriklausoma žydų valstybe ir 
jos laisvą gins ginklu. Žemėlapis vaizduoja pagrindi
nius kovos židinius ir TransJordanijos bei Sirijos 
kariuomenės koncentracijos taškus(strėlės).

se ir net 
jos nariams.(Nežiūrint tokio į- 
spėjimo,keletas darbiečių kon
grese dalyvauja,nors Kongresui 
pirmininkauja Konservatorių Va
das Mr Churchill’is).

Kaip Vyriausybė,taip ir o- 
pozici ja, su" pasibaisėjimu kal
bėjo apie karo pavoją,pažymėda
mi, kad jie tokiu pavojum netikį, 1 
ir kad karas gali būti išvengia-j 
mas.Tam pasiekti,tačiau, reikalin< 
ga parodyti Rusijai stiprumą, bet! 
ne silpnumą.Su stipria ir vie- ' 
ninga Vakarų Europa Rusija ir
gi turės skaitytis.

Palestinos reikalu išreikš
tas didelis susirūpinimas dėl to j 
krašto padėties po gegužės mėn. 
15d.Kalbėtojai apeliavo į žydus 
ir arabus santūriai elgtis 
ieškoti kompromiso, kol dar 
vėlu.

ne

kongre

AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 
ir Kontinento siuvėjai turi 
didelį pasirinkimą geriausios 
kokybės medžiagų.

RŪBAI PASIUVAMI PAGAL 
pageidaujamą stilių!

Pristatymas užtikrintas 
4-6 savaičių laikotarpyje. 

MAURICE , 
9,Burton St., 

Nottingham.(telef.Nottingham 
40832.) 
arbai

k 12,Newland, Lincoln.
*) (telef .Lincoln 10949) i

Ieškomi fotografai ir kamer- 
menai su savo foto aparatais, 
nuolatiniam arba valandiniam 
darbui. Aukšto uždarbio gali
mumą i. Dėl sąlygų kreiptis lai
škui galima rašyti lietuviškai) 
ar asmeniškai nuo 10-12 vai.

Stell Pnoto ltd.
90,Mill Lane, 
London, N. W. 6.

(arti pož.stot.West Hampstead)
Vokietijos DP stovykloje

Schw.Gmfind, 
išvykusiems į Angliją p.p. 
Jonui Sarnackiui ir Juozui 
Žaliukui gauti laiškai ir 
pašto perlaidą.Informuokite 
stovyklos pašto įstaigą,ką 
daryti su jūsų korespondenc
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