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SIBSON’E

-ūžės mėn. 2 d. SIBSON hoste5 salėje įvyko atvykusių iš
sietijos lietuvių artistų kosrtas. Koncerte dalyvavo visi
turi solistai, pritariant piąprof. Jakubėnui.
Atsižvelgiant, kad Sibson sto
kis randasi atokiai nuo didePrincese
įų centrų ir joje gyvena mažaElizabeth
etuvių,koncertas praėjo su di- Į
Ii u pasisekimu. Publikos buvo
Edinburgh’o
Ina salė (400 žm), kurią daugukunigaikštis
ije sudarė anglai. Prieš pradelaike
nt koncertą, p.S.Rimka-Rimkevisavo
us savo trumpoje kalboje angvizito
škai supažindino klausytojus
Paryžiuje.
i Lietuva ir jos dabartine pa
Didelės
ltimi .
paryžiečių
Į Prasidėjus koncertui,publika
minios
^pažindama artisų, Laikėsi rezesveikino
kuotai.Bet greit artistai savo
svečius.
Binomis ir puikiu išpildymu užpponavo klausytojus ir toliau
ttsavimams nebuvo galo. Malonu
Bvo girdėti, kai p anglų visuomelį savo pasikalbėjimuose Links
ta vo Lietuvos ir Lietuvių var
ta, nesiga ilėdama kompLimentų arI lams. Peterborough miesto buį iro ponia,savo vyro įgalioB,apdovanojo artistus gėLėmis.
I Taigi,pareigos neefektyvios..
PALESTINOJE
Bigiantis koneertui,stovyklos
Imigracija į Palestiną jau
PADĖTIS
KASDIEN
ĮGAUNA
AŠTRĖS
Blfare Officer sveikino artis
i prasidėjo pilnu tempu. Manoma,
tais ir padėkojo anglų visuomen
kad visi DP žydai iš amerikieNIAS FORMAS. ŽYDAI SKELBIA Si
es vardu už suruoštą taip gražų
jčių zonos Vokieti joje,kurių
VO VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĘ
fcneertą. Taip pat sveikino ar
yra apie 185.000,važiuos į Pa
eštus ir įteikė gėlių lietuvių
lestiną.
Ateina žinios apie
Didžiajai
Britanijai
baigus
Ir ukrainiečių atstovai. Koncer
organizuojamus didelius trans
nas baigtas Lietuvos ir Anglij- mandatą Palestinoje,žydai tuo
portus iš Rusijos satelitinių
jau paskelbė savo nepriklauso
bs himnais.
kraštų. Kas juos sudarys,ar žy
mą valstybę vardu "Israel”.
į Prie šio koncerto surengimo
dai, ar fiktyvūs "žydai”,nežinia
Tel-Avive sudaryta vyriau
feug prisidėjo stovyklos V.'alfebet viena tik aišku,kad abi
sybė, kurios priešakyje yra
fe officer Mr.Brooke ir jo pakariaujančios pusės susilauks
Ben-Curion,žydų agentūros va
lejėjasp. S.Rimka-Rimkevičius.
paramos.
das, kuris jau nuo senai vedė
Iš stovykloje dirbančiųjų kitų
Taigi,pavasaris atnešė dar
būtybių, ypatinga i šiltai šį
kovą už žydų tautos teises Pa- I
vieną formalų karo židinį,ku
lestinoje.
koncertą sutiko ukrainiečių grDidžiausią netikėtumą šukė- | rio įsiliepsnojimo esame liu
skaitlingai jame dalyvauda
dininkai .
ma. Jų atstovai; p.Chymera ir
lė JAV pripažinimas de fakto
J.Lužeckis, sveikino artistus pa- naujos žydų valstybės,ko nei
jįrėždami mūsų tautybių bendrus
viena kita valstybė,išskyrus
Jiekimus ir palinkėjo artistams
bolševikiųę Rusiją, dar nepa
Savo menu ruošti kelią lietuvių darė.
tautai į šviesesnį rytojų.
Trumanas pareiškė,kad jis
; Po koncerto DBLS vietinis sk- svarstysiąs ginklų artimiesiems
rius suruošė kuklias vaišes,ku- rytams pardavimo klausimą,iš
žydai
se dalyvavo artistai, ukraini- ko,žinoma,Palestinos
_ ų5 atstovai
+• +■ f
4
ir stovyklos lietu laimėtų.
Kaip paskutinės žinios sa
tis!. Vaišių metu pasidalinta miįtimis ir praleistas jaukiai lai-- ko, naująją žydų valstybę de
fakto pripažino ir Rusija...
įas.
Naujoji Israelio valstybė
| Mes čia gyvenantieji lietuv
iai,nors ir neskaitlingi, reiškia-- pačioje pradžioje atsidūrė di
deliuose sunkumuose; Palestiną
Be padėką solistams ir linkime,
įad ir prie tokių, sunkių sąlygų, pradėjo pulti trimis frontais,
invaziją vykdo kaimyninės ara
tęsti savo užsimotą darbą,-garlinti Lietuvos ir lietuvių vardą bų valstybės; Egiptas,TransjorT danija,Sirija,Libanonas ir Ira-j
p. p.
kas. Visose tose valstybėse yra
paskelbtas karo stovis. Rytų
puolamajam frontui vadovauja
Transjoradanijos karalius Abdu-;
llah,pietų,- atakuoja Egipto
ginkluotosios pajėgos.
Žydų karinės pa jėgos, kurių (
Izraelio valstybės nepriklau
branduolį sudaro buvusi požeminė-slapta organizacija Haganah,Į somybės akto pasirašymas Telyra pakankamai stiprios apsigini Avivo mieste.Aktą pasirašo M
pir.David Ben Gurion,iš dešiti nuo vietinių-Palestinos ara
bų, bet invazija iš kitur,o ypač
nės-Už.r.min.Moshe Shertok.
reguliarių kariuomenių, yra ki
tas reikalas.
Tel-Avivas jau buvo pakarto
tinai bombarduotas iš oro. Žydų
naujoji vyriausybė paskelbė mo
TAUTIETI,
bilizaciją ir Palestinoje visi
Įsigyk
žydai nuo 18 iki 35 metų yra
"Britanijos Lietuvio"
pašaukti prie ginklo-mobilizuo
rėmėjo
ti.
bilietu,kuris kainuoja
JAV politika parodė didžiau
tik 1 šilingas,
sią nepastovumą Palestinos at
paremsi savo spaudą
žvilgiu.
Pirmiausia
JAV
gynė
Iran s Jordan! jos daliniai pirmie
ir
ji Įžygiavo Į Palestiną pasibai Palestinos padalinimo projektą,
galėsi laimėti,
tuoj
po
to
pasiūlė
atikėtinių
gus Britų mandatui.Paveiksle ma
tarp
Tarybą,dabar gi vėl atsisako
tome Arabų Legijono vadą Glubb
eilės kitų
Fashą inspektuojantĮ arabų kovos nuo Patikėtinių Tarybos ir grį
dovanų
žta prie pirmojo nusistatymoVienetą prią pradedant akciją.
ir radijo
padalinimo,tuo motyvu ji ir
aparatą
pripažinusi naująją žydų val
£ 30
stybę. Bet kokia bus galfatina
vertės.
Palestinos vai dymo forma...
greičiausia išspręs ginklai..
JT Saugumo Taryba Palestin
Bilietai
os byloje nieko gero ir konkre
ga unami
taus nepasiekė,išskyrus tai,
i
pas
kad pavyko surasti abiems kar
platintojus
iaujančioms šalims priimtiną
Jeruzollmo gubernatorių,kuris
kiekvienoje
liko tuojau paskirtas šiai vieDBLS
, tai. Tai y®a p.Harold Evam,ame
Skyriaus
rikietis ąuakeris. Jo pareiga
Valdyboje
bus tarpininkauti tarp žydų ir
arabų Jeruzolirae,kad apsaugoti
šventąsias vietas ir istorinius
pastatus nuo karo veiksmų.

PAVASARIS PO MARSO ŽENKLU

Jau pakartotinai esame rašę
apie Amerikos (JAV) užsienio
politikos nenuoseklumą ir tos
valstybės vyriausybės nepatyri
mą pasaulinėje politikoje. Ir
netenka per daug stebėtis,nes
JAV nenoromis buvo įstumtos į
pirmaeilės galybės postą,kur
jai tenka vaidinti vadovaujamą
rolę,be tam reikalingo pasirenĮgimo ir, svarbiausia, praktikos.
Nenuostabu tad,jei JAV darė
ir tebedaro eilę politinių klaiĮdų,kurios nervina ne tik vado
vaujančius demokratinius poli
tikus, bet yra išvelkamos į vie
šumą ir erzina viešąją nuomonę,
bei sėja nepasitikėjimą,dėliai
nepastovumo,Jungtinėmis Ameri
kos Valstybėmis.
Taip atsitiko ir pereitą sa
vaitę jos santykiuose su Sovie
tų Rusija.
JAV abmasadorius Maskvoje
gavo savo vyriausybės įsakymą
apsilankyti Kremliuje pas Mo
lotovą, tikslu aptarti tų dvie
jų valstybių santykius ir pa
bandyti surasti būdą,kaip tuos
(pablogėjusius santykius sunorjmuoti ir,laimingu atvėju,pri
eiti prie kokio nors naujo
(susitarimo. Ambasadoriaus apjsilankymąs turėjo būti Laikom
as griežtoje pa slaptyje,bet..
visai nežiūrėdama į tai Maskva,
per savo radi ją,ne tik kad pa
skelbė apie JAV ambasadoriaus
atsilankymą ir padarytus pa-

BRITŲ DARBO PARTIJOS
KONFERENCIJA
Pirmadieni, prasidėjo Darbo
Partijos metinė konferencija.
Kalbas.be kitų,pasakė Ministeris Pirmininkas p.Attlee ir
Užs.reiki.ministeris p.Bevinas,
kuris labai svarkiai gynė savo
užsienio politiką ir aštriai
atakavo tos politikos kritikus.
Darbo Partija pergyveno ke
lis sukrėtimus partijos vidaus
gyvenime.
Prisiminkime garsiąją Nenni
telegramos bylą,kurios pasėko
je vienas darbietis (P.Mills)
buvo iš partijos pašalintas.
Tai buvo žygiai nukreipti prieš
partijos kairįjį sparną.
Dabar atėjo eilė ir dešinia
jam sparnui. Mr.Alfred Edwards
buvo pašalintas iš partijos už
jo nuolatinį kritikavimą parti
jos vedamos suvalstybiniijo po
litikos, ypač jo buvo aštriai
pasisakoma prieš plieno ir
geležies pramonės suvalstybinimą.. Jis sako, kad suvalstybinimaš nėra tikslas,bet tik prie
monė,© praktika parodė,kad
suvalstybintas ūkis ne tik ne
pagerėjo, bet pablogėjo; suval
stybintų produktų kainos paki
lo, produkci ja sumažėjo ir t.t.
Suvalstybinimo politiką kriti
kavo ir vienas kabineto naryskaro ministeris Mr.Shinwell,
jam irgi teko nemažai puolimų
a tremti.
Visa tai rodo,kad suvalstybinimas nėra išganymas,ir kad
jo tinkamam pravedimui reikalin 
gi nusimaną žmonės ir patyrimas.
Prityrusių žmonių trukumas ypač
juntamas anglių kasyklose. Ke
li specialistai iš pramones pa
sitraukė dėl to,kad jų veikla
buvo perdaug suvaržyta biurokra
tinių valdininkų,kurie visą pra
monę nori laikyti stipriai cen
tralizuotą.

siūlymus,bet kartu davė ir sa
vo atsakymą,kurio Amerikos
vyriausybė dar nebuvo gavusi.
Taigi,kas visai nėra priimta
diplomatiniame pasaulyje,bet
kas jau ne pirmą kartą prakti
kuojama bolševikų,spauda ir
visuomenė buvo pinna pafnformuotos apie slaptus pasikalbė
jimus, nei to krašto vyriausybė.
Pagal Maskvos radi ją, Ameri
kos ambasadorius kvietęs Krem
lių į konferenciją su JAV vy
riausybe, skirtumams tarp tų
valstybių pašalinti ir rasti
kokį naują susitarimą. Moloto
vas į tą kvietimą atsakęs tei
giamai,- taigi,JAV kvietimą
naujai konferencijai priėmė.
Ta pačia proga,Molotovas,kaip
ir visada,apkaltino JAV ir D.
Britaniją dėl visų nesutikimų
ir blogų santykių tarp vakarų
ir rytų.
JAV Sekretorius p.Marshall
ir Prezidentas p.Truman patvir
tino Maskvos radijo pranešimą,
kad Amerikos ambasadoriui bu
vo duotas patvarkymas apsilan
kyti pas Molotovą,bet jie abu
išreiškė pasipiktinimą dėl sla
ptų pasikeitėjimų paskelbimo.
Kartu Marshall’is pažymėjo,kad
akivaizdoje Sovietų Rusijos už
imtos linijos,- visą kaltę nu
verčiant ant Vakarų valstybių
dėl santykių įtempimo,JAV nema
to jokio reikalo šaukti konfe
renciją. .. .ir, anot pono Marsha
ll’ io, kol nebus bendro sutiki
mo dėl principinių klausimų,
tokia konferencija gali tik duo
ti daugiau žalos,nei atnešti
na ūdos.Ir iš kitos pusės,-JAV
negali vesti tokių derybų,kaip
tai reikalavo rusai iš JAV,dėl
pasidalinimo pasaulio ir kitų
valstybių...
Siame atsitikime aiškiau
siai matosi Amerikos nepatyri
mas tarptautinėje politikoje.
Rusai pasidarė iš to sau propa
gandinį arkliuką ir labai gra
žiai tą įvykį išnaudojo savo
naudai. Pagal Maskvos radiją
išeina,kad Rusija nori derėtis,
siekia teisingo ir taikingo gi
nčų išsprendimo,bet Amerika
nuo to atsisako...
Taigi, ponas Marshall!is me
tė meškerę norėdamas pagauti
sovietus,bet,kaip matome,pats
užsikabino už štraus kabliuko..
Sovietų diplomatija tokias
progas moka išnaudoti,nors ištlkrųjų yra visai kitaip ir
JAV atsisakymas yra pagrįstas
tuo faktu,kad bet kokia konfe(rencija būtų tik laiko gaišini
mas, kol Rusija nėra pakeitusi
savo nusistatymo principiniais
tarptautinės reikšmės klausi
mais.
Amerikos spauda ir oficial
ūs žmonės dabar stengiasi tą
Marshall’io žygį užtušuoti,ypaitingai pabrėžiant tą faktą,kad
Amerika tai darė ne iš silpnu
mo, bet iš stiprumo...0 Preziden
tas Trumanas pažymėjo,kad jei
(Stalinas nori su juo susitikti,
tai turės atvažiuoti į Ameriką.
Didžiosios Britanijos Užs.
reik.ministeris Bevinas irgi
pareiškė,kaa jis konferenciją
su sovietų Rusija laiko beyerte.kol nebus padaryti prelimi
nariniai pasitarimai ir kol
S.Rusija nepakeis savo nusistatymo. Jis dar pridėjo,kad Didž.
(Britanija nebuvo painformuota
.apie paskutinius JAV žygius
Maskvoje.
Bevinas yra susirūpinęs Va
karų Sąjungos padėtimi,kad pa
našus Sovietą Rusijos "taikin
gi" pareiškimai neužliuliuotų
Vakarų Sąjungos budrumo ir ne■ pa stumtų juos į neveiklumą, kas
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bilietus visuomet.” Atsirado
ir muzikos žinovų ir muziką suprantanšių ir dainos mėgėjų.
0 lietuviai pūtėsi.
Jie dienos didvyriai.Jie skynė
Bašo J.M.Gojus .
laurus.Atrodo,lyg jie patys
būtų dainavą scenoje...
PRIEŠ KONCERTOS IR PO KONCERTO
Visi įtemptai laukė ką pasa
kys spauda. Ot,kad parašys,tai
Vertinti mūsų operos solistų pabėgsiu, svarbu,kad pasirodysiu. parašysi- ne vienas trynė ren
at taip buvo,ar ne garantijos
koncertą iš esmės, tai muzikų
kas.
neduodu, bet taip galėjo būti.
ir žinovų reikalas. Žurnalis
Pirmą dieną trumpa informaci
Ir
nuo
pusės
nepabė
go,
o
pa

tui tenka daugiau įspūdžius su
nė, grynai kronikinė,žinutė,kad
sibaigus iš salės nesiskubino,
rankioti ir juos konstatuoti.
kur dar prieš kiek laiko skam- 'tokie tai solistai davė koncerYpač kad tai vyksta svetimose
itą. Antrą dieną...nieko.
Vargšą lietuvį pabėgėlį,viso
sąlygose, pirmą syk čia atvykus. bėjo galingas Mefisto.ar čigo
■'Ką
manai,
gerą
recenziją
parąpasaulio
viešpačių užguitą, savi e į malašų salą pareiškia likusi
nių
duetas.
Teiraujantis pas koncerto
Publika skirstėsi nerangiai. syti tai reikia laiko!" nenusi ji pranašai irgi nekartą dar gu ms Europoje lietuviams,jog jis
rengėjus,stebint publiką,pri
optimistai.
stipriai abejojąs,kad šioji 11
ja.
siklausant pokoncertinių kalbų Norėta dar įspūdžiais pasidalin leido
Trečią dieną...nieko,ir ket4
Priekaištų šiandien visi su
ti .
ir atgarsių,- štai medžiaga,
silaukiame daugiau,nei initiaci- vą Lietuvą.Nebent ateinančioji
Po koncerto kelias dienas lie virtą dieną nieko...
panaudota šiam rašiniui.
Taip,parašyti gerą recenziją. jos metu popierinių pinigų...
karta susilauksianti tos laimėj
Is kalno tenka pastebėti,kad tuviai buvo gaudomi.Jiems buvo
reikia laiko ir supratimo. Tur-į Pliekia poetai,žurnalistai ir
"Vienybė" (Nr.17) paskelbė ba
dėkojama už gražų koncertą,lyg
toki koncertai Anglijoje nėra
būt
nei
vieno,nei
kito
nebuvo.
į tie,kurie pasiskelbia,jog vado- landžio 17 d. į Ameriką atvyku
jie būtų patys ten dainavę...
mėgiami. Jie vadinami aukštoAtvirai dabar jau prisipaži- Kai kas spėja, kad ir čia siekia.'i, va uja brolio tremtinio gyvenimui sio p.generolo J.Černiaus nuome
siosmuzikos koncertais ir pub
profesinės sąjungos Ir visi pliekiamės! aš tave,tu
nę. Buvęs”Lietuvos kariuomenės
lika juose negausinga. Ir kada Įno.kad tokio koncerto jie nelau- "Dainininkų
vietiniai rengia koncertus, tai Ikė.Jie nemanė,kad lietuviai tu kurios nuomonė svetimųjų rekla mane,jie mus,mes juos,-pagal ari štabo viršininkas,ministeris pi
mai priešinga,konkurencijos bi ją*. "Šiandieną tu,o aš rytoj-su- mininkas,Tarybų Lietuvos raudoj
ri gerus dainininkus. Silpnos
į JU programas įeina! biskis
jo. Gal ir taip. Bet faktas,(vietos koncerte nebuvo,tokia
gauti laimę reikia,kam nesiseks armijos divizijos vadas,Lietuve
dainų, kiek šokių, žiupsnys
spauda tyli. 0 rezultate-anglų ią! verkia” ir t.t. Vis,kad jau je išgyvenąs rusų ir vokiečių
klouniškų numerių, o kaip [bendra nuomonė.
pačių inciatyva,anglų rūpesčiu esame demoralizuoti arba,kad ki okupacijas,pareiškė! "Lietuvių
Kada viena Nauragio gerbėja
kada tai ir fokus-mokus su ka
(pradėjo anglų kompanijoje girti ir jų pačių raginimu,-koncer
tus demoralizuojame.Visaip-tau- tautai naciai buvo pavojingesni
lavijais. Publika sėdi prie
tiškai,valstybiškai,morališkai, negu bolševikai.Pastarieji,tie
jo balsą,jo išvaizdą,jo laikyse tas kartojamas!
stalų su alaus bokalu, rūko, o
sa, tremia lietuvius,bet likusij
Jis bus Coventry toj pačioj šeimyniškai.
kaip kur ir šnekučiuojasi.
ną scenoje, tai senuką bangias
Prileisčiau, kad visokeriope
salėj gegužės mėn.21 d.
'
ms iki tam tikro laipsnio vis
Linksmos istorijos tai geriausi visai supykęs atrėžė! "Tamsta
demoralizacija mūsų tautiečių
Ir suprask tu, žmogau,ir
s
r sugedėlto leidžia rūpintis tautine
numeriai.Juokiamasi iki isteri nieko nesupranti,svisi buvo
bėk įvertinti tas visas ipriešin tarpe plinta,ir sutikčiau,kad
kultūra.Jeigu naciai būtų lai
kes.Dainos tai nuobodžiausia
aukščiausios rūšies,nebuvo nei
reikia su ja kovoti.Prileisčiau, mėję karą,jie.be abejonės,būtų
gybes ir nenuoseklumus.
dalis.Jos tik toleruojamos.Tai
vieno blogesnio."
kad mes silpni paprastieji žmo- visus lietuvius ištrėmą,arba ne
tokie koncertai čia Anglijoj
0 viena 'kompanija bediskutuoneliai.be vardo.be patyrimo,be
išžudę.kaip žydus" .. .Pasak "Vie
suprantami plačiąja prasme ir
dama dėl,.koncerto priėjo vienin
smegenų,turime teisės kiek nu
nybės", "gen.Černius,beje,mano,
tokie rengiami populiarių orga gos išvados! Coventry tokio
sikalsti demoralizacijoje ir
kad ankščiau ar vėliau sovietai
nizacijų.
koncerto nebuvo. Ir tik liko ne
avantiūrose.Bet tvirtinčiau,kad bus priversti atsisakyti dabar
Ir kada rengėjai pradėjo pas sutarta, ar toks koncertas iš vi
pirmininkai tai jau tegu nedemo tinės savo imperialistinės poli
savo bičiulius anglus zonduoti
so buvo Anglijoje...
ralizuoja. Jiems tai negalima,
tikos, ir Lietuva vėl bus nepri
dirvą dėl Lietuvos operos solis-Į
__
_____________ ______
Neatėjusieji,kurie
buvou gavę
ir tai jau per daug.
klausoma, demokratinė valstybė",
tų koncerto,jie buvo draugiškai I pakvietimus,teisinosi,
atsiprapakvietimus,teisinosi,atsipra

Cituoju du faktus iš laikra
perspėti,- toki koncertai čia
_ negalėjo,bet- atPridėsime ir trečią faktą!
šinėjo, L
kad1 U
būti
ščių per š.m.balandžio mėnesį!
nepopuliarūs,klausyto jų neturė - eity“į'lietuvių rengiamus konW.Churchill’is savo memuaruose
site,būkite atsargūs.Klasiška
certus, iškilmes, tai jau jie tik"Minties" bendradarbis paskel rašo, jog lenkų politikei, 1989m.
muzika šia pasisekimo neturi.
vasarą atmesdami sovietų reika
Irai ateisią.Tik jau būtinai pa
bė pasikalbėjimą su p.inž.prof,
Rengėjai neatlyžo,tik turė- į kvietimą ir jo žmona ii Ji taip
Ernestu Galvanausku iš Madagas lavimą perleisti per Lenkiją so
darni tai galvoje,iš kitos pusės mėgsta muziką! O vienas valsas
karo.Buvęs Lietuvos ministeris
kariuomenę prieš vokieč
būdami tikri dėl savo menininkų j prispyrus įrodinėjo,kad Angli
pirmininkas,užsienių reikalų mi- vietų
ius, taip aiškinosi! "Su vokie
pasisekimo,ryžosi rengti koncer joj muziką supranta tik jie,nisteris,Prekybos Instituto rek čiais mes rizikuojame prarasti
tą kombinuotai! dalį bilietų išJ velsiečiai. O mūsų čia yra per
torius , finansų ir susisiekimo mi savo laisvą,su rusais-savo si
siuntinėti kaip pakvietimus, o
20.000.Jei jau ateity kur nors
nisteris, pirmas VLIK’o VykdomoMūsų buvę ministerial pirnutik kitą dalį pardavinėti.IŠsiun rengsite,tai tik mums žodį ir
sios Tarybos pirmininkas, išvykęs ninkai,be abejo,gali skelbti nuc
tinėta rinktinei publikai.-"atoi mes išpirksime visus bilietus.
mones ir skleisti pareiškimus,
kit,paklausykit ir įsitikinsit.") Tik prašau neužmiršti man tris
kokius tik jie nori. Galime tai;
Pasamdė ir mažesnę salą.
pat suprasti,kad žiūrint iš Ma
Koncertas įvyko. Pasisekimas
dagaskaro
atrodo,jog visos lie
daugiau negu aiškus.Bisavo kiek
Lietuvoje daugiau meninių baL
tuvių dabartinės kovos už lai
vienas solistas.Kuri s turėjo
du darbe pasireiškus Jonas
svą šios generacijos amžiuje yra
daugiau pasisekimo,kuris mažiau
VAINAUSKAS,
bergždžios, taigi ekonomiškai žiū
sunku būtų ir pasakyti.
tremtyje garsėja kaip dailini
rint ir nepelningos. Galime net
Gėlės,kalbos, -himnai užbai
nkas medžio drožyboje.Dalyvau
laikraščio feljetone sutikti,jog
gė dainos šventą. Publika skir
damas austrą dailės parodose,
Lietuvoje dar gyviems ir "lais
stėsi nenoromis. 0 viena anglė
jis susilaukė ypatingai gero
vi sns"likusiems lietuviams bol
dėkodama savo kaimynui lietu
įvertinimo. Anglįjoje,šalia
ševikai" iki tam tikro laipsnio
vi ui, pakvietusi am ją į šį kon
tiesioginio savo darbo,jis
vis dėl to leidžia rūpintis tau
certą, išdrožė! viskas buvo la
dirba medžio drožyboje ir to-!r
tine kultūra".
bai gerai, tik viena blogai,liau,žavėdamas savus ir sveti-' '
Bet mes, pilkieji ir netituluo
pertrumpail...
mus įdomia kompozicija ir mei-i '■
Kitas vėl didelis tūzas ke
tieji lietuviai, su vienu jau ti
striska technika.
lis kartus kartoja! "Och,kaip
kra inebegalime sutikti ir nori
Buvo gražiai paminėtas ir
me balsiai 'pasakyti! tegu vienas
gaila,kad mano lady negalėjo
anglų spaudoje.
ministeris pirmininkas pasilaiko
girdėti Šio koncerto."
malgašams savo sočiaIfilosofines
...0 prieš tai, spėju,buvo toks
jų pasikalbėjimas!
tezes,o kitas ministeris pirmi-|
"Tai gal šiandien į koncertą."
ninkas tegu neskleidžia toliau i
"Ką. į koncertą..pas lietuvius,
savo šeimos ratelio savo tik as-l
į hostelio salą.Ne,mielasis.Dė
meniškų patyrimų.
VIRŠUJE-Prisikėlimas,
kui už šitą malonumą.Patariu ir
Buvę ministerial pirmininkai i
Menininkas
Kairėj- Vytis ir
tau.my dear,neiti, ką tu ten ge
turi
visas teises į savo tauti (
Dešinė j-Piovė jas.
J. VAINAUSKAS
ro gali pamatyti..."
čių pagarbą ir pašienavoną,bet 1
ApaSiojeŠventoji
gyvena
Full
Sutton
"Matai,lyg ir nepatogu būtų ne
viena teisė yra jiems ypa ginSeimą pakeliui i,
stovykloje
nueiti.Žmonės taip jau prašė.
čytina! - jie
tremtį,nuo
Erodo
Mums reikia kaip kada pasiauko
NEPRIVALO SAVO DEFETISTINĖt.lIS
persekiojimų
ti ir retkarčiais ten pasirodyTEORIJOMIS DEMORALIZUOTI LIETU
ti.kad ir jokio malonumo nebus,
bet pareiga,mielo ji.Tavąs never
VI TAUTOS ARBA SKELBTI, kur bečiu,© aš porai valandų paaukos
nuvyką,perdaug jau naivias tez
iu.0 jei kaip, tai nuo pusės,'
es ar net tikras nesąmones!
Noblesse oblige...

GYVENAMASIS LAIKAS
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Sunki buvo kelionė. Vilkau su savimi palepiną, šau
ėmė mane už parankės ir nuvedė durų link . Eidamas
tuvą ir balną. Rankos skausmas nemažėjo,jutau didelį
atsargiai išsitraukiau ginklą ir pasirengiau visieu
silpnumą, svaigo galva. Ir didžiausią man rūpestį kė
K. J.Sadrigla
netikėtumams,vis tikėdamasis,kad ten už tų durų gal
lė klausimas ar rasiu ten bent mažą kampelį, kuriame
būti man parengti spąstai. Aišku, ji matė mano pasir
galėBiau išsidžiovinti rūbus,susikurti ugnį. Žjau,il
girną,nieko nepasakė,tik Linksmai vis šypso josi,papi
(pasaka apie MOTERĮ ir VORA )
gėjausi ir vėl ėjau. Kiek laiko truko,nežiną u. Sute
man
per ranką ir pradariusi duris pa Liko mane tarpa
III
tąsa
mo.
ryje.
Baisiai išsikankinąs ir nusilpus pasiekiau pilaįjau įžiūrėti taką iki durų ir duryse stovinčią žmogvTaip,mažiuko kambario viduryje stovėjo senas žino
tės kiemą. Jis buvo kadaise grįstas akmenimis,bet šia stą.
Nuėjau iki jos.
Lis. Jis nustebęs žiūrėjo į mane ir man nesuprantat
ndien jau apžėląs stambia žole ir reikėjo skintis sau
- Aš senai jūsų laukiau. Prašau.- ji praleido mane
kalba kaž ką sakė. Iš gestų supratau kvietimą užeiu
taką kūnu per dideles piktžoles. Prasimušiau iki an
įėjau. Senukas uždarė duris ir vis plepėjo. Jis but
gos,kadaise buvusių durų. Sustojau. Kažkodėl suabejo į kambarį ir uždarė paskui save duris.
Siame kambaryje aš nesu buvęs savo pirmojo apsilan- toks vikrus ir kalbėdamas vartojo tiek daug gestų u
jau įeiti į vidų ir atsisėdau ant pairusio pamato prie
1 kymo metu pilaitėje. Kuklūs, švarūs baldai ir tvarka
komis, lead išrodė, jog jis nori skristi. • .Mums nesusi'
pat durų.
čia gyvenama ne nuo šios nakties. Ir kas
kalbant, jo kalbos tvanas aprimo ir jis vikriai ištrj
li-Llux
GUVU 11
U_L 1U11U> X •
AiCAiiAd.
ujfd-LA
<^ _ ^ •
i'-'ijj
y
—'
Audran buvo
nurimusi.
Rami tyla
supo mane.
Taip
bu- liudijo,kad
70 gera klausytis žios tylos,kuri labai gerai derino- keisčiausia,moters akcentas buvo svetimas,vadinasi ji kė iŠ sieninės spintelės rūbų pluoštą, pasiūlydamas !
juos man. Bats išėjo. Persirengiau sausais rūbą is,s?
5i su mano nuovargiu, gi miegas lipdė akis. Jokio gar buvo ne vietinė.
sitvarkiau. Laukiau kas bus toliau. Pradėjo man pat
so, jokio balso...girdžiu,kai vanduo lapais krenta nuo
Man įėjus į kambarį, moteris nusimetė gaubtuvą, ko
ti šioji padėtis. Nors rūbai man netiko, buvo per ari
Salia manąs stovinčio medžio,taip tyliai,labai tyliai, kius vartojo čiabuviai nuo lieta us, la isva is judesiais
kšti,bet džia ugiausi, kad jie buvo sausi, grąžino marį
blausaus kaip maži lašeliai nukritą sudunža žemėje,ir susitvarkė plaukus ir šypsodamosi žiūrėjo į mane.Ty
jaukią šilimą ir pasitikėjimą savimi.
lors nematau, bet taip puikiai jaučiu,-jie subyra į ne lėjome abu. Aš nustebęs,ji linksmai išdidžiu žilgsniu
Netrukus išgirdau barškinimą į duris ir mano gr«;
suskaitomas mažas dalelytes, atsimušę į senąjį kiemo
sekė mane. Taip,- ji buvo graži. Mane ypač traukė jos
jtmeninį grindinį. Ir taip be galo... visa jų eilė, visi gražios akys,blizgančios kažkokiu keistu žvilgesiu ir Žioji globėja pakvietė mane prie arbatos puoduko. E
Senukas mums patarnavo,mes gi linksmai plepėdami?
jie skuba žemyn ir žemyn.
didelis gražus
voras,papuoštas brangakmeniu,prisekfano šią ramią valandėlę sutrukdė įtartini garsai. tas prie suknelės. Po geros pa uzos, nau jo ji mano pažįs vaišinomės. Tikrai jutau esąs atsigavęs ir buvau sui
Tie sklido iš anapug_fligelio. . .Taip, tai buvo tigras. tamo ji, linksmai juokdamosi priėjo prie manąs ir nuim- sižavėjąs ta nuotaika, kuri buvo susikūrusi. Išgerta
To unkštimas perėjo į urzgimą ir po lavandėlės išgir- dama nuo pečių mano vis tebesinešamą palapinę, kalbėjo! vynas gaivino,kalbos netrūko. Aš stačiau šimtus kis
iau dviejų laukinių gyvulių susidūrimą.Ta ip, tai buvo
- Aš jus pažįstu ne nuo dabar. .-ištarė mano pavardę* simų,gi mano šeimininkė labai vikriai išsisukinėjo
tigrai,kurie buvo susradą sau užuovėją nuo audros.
- Malonu,- burbtelėjau veikiamas keistos situacijos! jų, juokavo. Man aiškėjo tik tiek,kad ji ne vietinė,
Jano tolimesnis pasilikimas čia darėsi nesaugus. Kad
- 0 palapinė čia bus nereikalinga, padėkime ją čia." ji iŠ miesto,kokio-nežinojau,kad čia lankosi ne pil
Ir trumpas noilsis,vistik atgaivino mano jėgas ir aš
Ok.kaip ji šlapia,ir jūs visas permerktas lietaus’
kartą savo atostogų metu, ka ip ji sakė, paals uoti pui
pasiryžau eiti į vidų. Ir tuo metu iš tamsos-iš durų Taip ilgai pasilikti negalima. Jūs turit tuš tuojau
kiais kalnų vaizdais,atsigauti nuo pietinės Indijos1
ingos,kuri buvo prieš mane, išgirdau žodžius!
karščių,pailsėti. Buvo daug keliavusi,apsiskaičiusi
persirengti sausai,kitaip susirgslt.- ir ji priėjo
- Jūs užeikite čia,prašau.
prie mažųjų durų ir pradariusi jas.kaž ką,man nesupran Ji jau nebebuvo kukli Indijos moteris, ji buvo euro;
Automatiškai siekiau pistoletą. Girdėti balsą aplei tama . tarme, pa sakė.Grįžo pas mane ir matydama mano nu
nio ir azijinio mintijimo ir apsirengimo bei manier
stoje pilaitėje,aišku,nieko gero negalėjo lemti.
stebimą ir svyravimą,nusijuokė.
mišinys. Mokėjimas vesti pokalbį,būti visad įdomiai
Dvasioms netikėjau ir jos nebuvo pavojingos,bet
tikrai stebino mane.
- Užeikite ten,ten rasite rūbus persirengti,o aš
Smogus galėjo būti kur kas pavojingesnis,nei tigras
tuo Laiku parengsiu vakarienę,kad galėčiau sveti, paVakaras prabėgo taip greit,kad mes visai nejusds
gyvulys,ar
dvasia.
ir kitas laukinis
vaišinti.
įbridome į gilią naktį. Nuotaika tikrai buvo karali
±o. Aš esu tik moteris. Prašau.
- Nesiekite ginklo
'
j
Man kėlė dar didesnį įtarimą, - vadinasi jos šia ne kai graži.
i. Pasirinkimas buvo tik vienas,-ei vienos gyvenama...s u kuo ji kalbė„__
Neilgai svyravau.^
___ ten
___ yra ....
Viskam yra galas,atėjo jis ir į mūsų jaukų kampą
jo. Kas
už
ti kur“kvietė ir žiūrėti kas bus toliau. Ranką laiky- tos sienos. Aš nežinojau ką daryti,tikra i padėtis bu
Išsiskyrėme miegui.
iataas ant pistoleto rankenos, pamažu įžengiau į tamsų vo daugiau nei keista. Rankos nuo oietoleto vis nenu
Ilgai sėdėjau paskendęs savo mintyse. Taip buvo:
coridorių.
leido u, matyt i ir ji tai pastebėjo. Vėl nusijuokė ir'
graži šioji valanda. Laukinis mano gyvenimas atrodė
- Čia tamsu, jalo ūkite,aš tuoj padarysiu šviesą,
- Tiesa,ten rasite vyrą,o vyrai...dažnai mėgsta ko nutolo nuo manąs,budo širdyje noras naujo,kito gyvį
tr tikrai po valandėlės ten,koridoriaus tolumoje,at
vas pistoletais,žinau. Bet tas,kuris jūsų ten laukia - nimo,kokio...aš net pats nežinojau. Tik troškau ka5
sidarė durys,kurios metė gražų pluoštą šviesos. Galė- nepavojingas,- jis senas,labai senas...Prašau.- ji p^I ko kito,naujo. 0 gražios jos akys stovėjo prieš mari
ji šypsojosi man ir kalbėjo...kalbėjo...
ua

a al

uu
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būrelis,kuris galės pasirodyti
su tautiniais šokiais ir daino
mis. Meno grupelės vadovu buvo
pakviestas p.P.Bulkė.kuris pri
imdamas ši, darbą pareiškė,kad
pasitikįs gerais vyrų norais ir
kruopščiu darbu. Mes linkime
sėkmės ir laukiam pasirodymų.
P.Klezas.

ATVIRAS LAIŠKAS PONUI
B A R E N U I

"Lietuvių Žodyje" (Nr.18) Tams
ta, p.Barėnai rašai!
"Jei išvažiavusieji į Angliją
Švč.Trejybės šventėje Bažny valia.."Jis įsitikinęs,kad jo
pwton^Scotia "South" Miners
parodys kiek nuoširdumo ir su
čia
mums primena didingus Kris gyvenimo keliai yra kažin ko
;tel. Si vietovė randasi tarp
ILKESTON. Prie Ilkestono yra
sirūpinimo likusiais lietuviais
kio fatumo,kažin kokio neapčiuo
taus
žodžius!
ichester ir Liverpol. Vasario
didelisfabrikas-geležies Lie
Vokieti joje,tai galėtų į Angli
piamo likimo determinuoti,irjis
-Man
duota
visa
valdžia
dangu

j.čia apsigyveno grupė lietujykla, kurio je dirba nemažas skaj ją atvykti ir senesnio amžiaus
pats savo valia nieko negali
je
ir
žemėje.Eikit®
tad
ir
mo

j angliakasįų- visi naujokai,
čius Lietuvių. Daugumas gyvena
žmonės ir našlės su vaikais.
padaryti. Kiekvienas jo noras
kykite
visas
tautas,krikštydami
i ką baigę Škotijoje paruošia Doningtono stovykloje,-7 myLios Tik reikia sudaryti su ūkininku
ar
troškimas sutrupa,kiekvienas
mą mokyklą.
nuo fabriko. Kuriems pavyko su darbo sutartį,© Ministerija su juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir
jo siekimo nepavykimas, rodos, įšventosios
Dvasios
ir
mokydami
Vasario 29 d.p.P.Navazelskio
sirasti privačius butus,tie
mielu norn atvežtų."
kalba jam,kad šiandien negalima
ciatyva buvo sušauktas stei
apsigyveno arčiau fabriko.
Nežinau iš kur ponas "Barėnas juos laikyti visa,ką tik esu
kalbėti " apie pilnutinę indi
jums įsakęs (Mato 28,18-2o).
gias susirinkimas DBLS sky
Darbininkai gyvena čia neblo turi tokias informacijas,kad
r~ * * savo ■ teisę w į žmogų
— Kri- vido valios laisvę. "Ašeinu.kur
Taigi,
stis. Išsirinkome Valdybą ir
gai, uždirba iki 8 £. į savaitę,
taip lebgvai gabena žmones į
man liepia,' darau,ką man įsako”,
stus pagrindžia absoliuto val
statėm veiklos gaires. Beveik nors darbas sunkus.
Angliją. Gi jei rimtai tokios
argumentuoja jis.
džia dęnguje ir žemėje. Ta Jo
si prenumeruojame "BritaniAnglų laikraščiai buvo pas
instrukcijos būtų ir jas turė
Z.Kossak "Raupsuotojo Kara
5 Lietuvį”. Mūsų stovykla gakelbę, kad DP gauną didesnį at
tų p. Barėnas,lai būna jis toks valdžia ypatingai buvo išryškin
ta tada, kai išrinktąją tautą iš- liaus" apysakoje nusitveria už
didžiuot i s,-neturime tritikšlyginimą, gauną padidintą maistą, malonus paskelbti jas mums,darių, turime gerą vardą vipapigintą susisiekimą...
Angli jon atvykusi aus Ii etuviams. vedė iš Egipto žemės,iš nelais sosto įpėdinės Sibilės žodžių!
"Noriu gyventi! Turiu teisę gy
vės namų.
menės akyse. Gyvenimu,kol
P.Dr.Mackevičius pareikala
Bet jei to nepaskelbsite
venti!", kai ši savo valia nori
Visa Kristaus misija persi
s,nei vienas nesiskundžia .Be
vo iš fabriko vadovybės įrodymų viešai,skaitysime Jus,mielas
ik visi apsirengė naujais kos apie skirtumą tarp DP ir anglų pone, visai nerimtu informatorium sunkusi didele ideja-žmonių iš pasirinkti būsimą vyrą,-ir ši
imais, dalis įsigijo radijo
laisvinimu iš vergijos,iš fizi taip samprotauja!
darbininkų. Fabriko vadovybė pa Įlėkusiųjų mūsų tautiečių Vo
- Teisę gyventi...0 kas ją tu
aratus ir kitus vertingus rei aiškino, kad jokio skirtumo nėra kietijoje.
nės ir dvasinės vergi jos.Juk ne
ri
.Ar ji tikrai egzistuoja.Ar
sais. Ne vienas remia Vokiebe
reikalo
visi
žmonė
s
svajoja
daroma,kad atlyginimas ir visos
Mūsų ikišiolines pastangos
gyvenimas nėra ypatingai sunkios
joje likusius gimines ar pa
ir ilgisi laisvės,nes ji-žmokitos lengvatos yra vienodos, - tuo reikalu vis atsimušdavo į
pareigos, nuo ^urių niekam negamainus. Malonu pabūti,laisva- kaip DP, taip ir anglų darbinin kietą Darbo Ministerijos NE.
gaus ir tautų laimės šaltinis.
_
_
gimsta parelikio metu, jaunų susi tvarki us- kų. Laikraštis buvo priverstas
Antra vertus,Kristus nešė ir Įima lenktis Zmogus
įdomu bus išgirsti Jus,nes
gai,gyveną pareigai ir miršta pavyrų tarpe,kurių čia yra apie klaidinanžią informaciją atšauk- to laukiame mes senai.
tebeneša idealiąją laisvę vie
. Paskutinio skyriaus susirin-l ti.
ninteliu būdu-nuostabios ir ne ;reigose. Žmogus negali netarnau
Su nagarba,
K.
ne buvo įsteigta meno mėgėjų
___
ti. Jo laisvė yra tiktai išsirinišsemiamos meilės būdu. Dėl to
K.Kudla.
meilė ir laisvė yra du pagrindiraldovą.Gali tarnauti Dievui
____ __________________
m- 
niai veiksniai,kurie
apsprendž gali šėtonui,gali pats sau.Blo
&
ia žmonių ir tautų gyvenimo ver giausia s, atrodo, tas pastarasis
tę. Be jų nėra pilnutinio žmog tarnavimas...
"marshall’inių" valstybių.
Visi turime teisę gyventi,taaus gyvenimo,nėra minties giluorganizuoti
Lemiamas
jėgas
tuo
Gen.Bradley
energingai
parė

Paskutinis Molotovo tariamai
mo ir kūrybinio lakumo, nėra lai-Siau mūsų gyvenimą s-didi pareimė Parlamente gynybos sekreto
likus gestas - Sovietų Rusija
metu,kai prasidės mūšiai.Sunku
ga tarnauti Dievui.Tai ne tik
mės žmėje.
riaus p.Eorrestalio pasiūlymus,
ia pasirengusi tartis su JAV
išvengti išvados,jog ateityje
pareiga,tai ir privilegija.
0 tačiau šiandienis žmogus
šalinti nesutarimus - dar kar- turėsime palikti didelę dalį jū reikalaudamas greičiau priimti
Argi mūsų laisvė nealsuoja
dažnai nepajėgia pajausti die
į įrodo,kokia lanksti yra sorinės apsaugos ir ginklų gamini nutarimą apie visuotinę karo
viškosios meilės ir kartu nepa ilgesiu pasirinkti tikrą valdo
Letiį politika ir kaip artistiš- mo JAV-bėms,o susikoncentruoti
tarnybą.Kartu paskelbta,jog JAV jėgia suprasti žmogiškosios lai vą. Valdovą,kuris alsuoja nepap
rasta meile mums.
li jie moka išnaudoti kiekvie- parengiant efektyviai veikiančią karinė aviacija 1949 m.liepos
svės. "Kur šiandien Dievas!"armiją ir aviaciją ir užimti vie' mėn.turėsianti 14.500 Lėktuvų
į pasitaikiusią progą.
klausia jis'. "Kur mano laisva
Tačiau pasaulio opinija nela- tą pirmose linijose...Šiuo metu- (šiandien turi 10.800,iš kurių
mniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiintuniiiiiunwinKUiH^
ii optimistiškai sutiko ameri- ir gera yra tai sau pasakyti-mū- 3.000 pasenę,paskirti išbrauki
sų
saugumas
priklauso
nuo
galu

mui). P.Eorrestal lankėsi Kana
ečių politikos nesuprantamą
(ūkį. Net D.Britanijos ir Pra tinio (mūsų) išjudinimo JAV ato doje, kur tarėsi apie bendrą gy
taškų pelnė!
nybą.
jos vadovaujami sluoksniai minės bombos pagalba,© ne nuo
mūsų pačių jėgų. Ir kol tęsiasi
Halifax! Nayickas(3),BruzguleRyšium su Vašingtono nepasi
.jąstai o gal norima be jų
tokia situacija,tol gyvensime
vičius( 12 ), Sleiiiys( 4), Ciakas ,
tenkinimu, D.Britanija žada ne
įpėjimo ką nors padaryti! Supo netikrumo ženklu. Tačiau kaip eksportuoti į S.Rusi ją RollsLania uskas,Žilionis.
.uąsta ir kitos tautos. JAV.
Tadcasterl Aleknavičius(4),Kaln .Marsha11’iui net nepagailė- špie tai įsitikino prancūzai ir Royce rakietinio pobūdžio moto
pokas(5),Klimas(6),Dambrauskas,
i karčių priekaištų! "Generol- lenkai ant savo pačių kailio,ge rų...
ria
u
būti
stipriu
ir
laisvu,nei
Timošenka.
AMERIKIEČIAI SKUBA
iMarshall’is didele dalimi atsilpnu ir išlaisvintu..."
Prasidėjus pavasariui TadAteityje numatyta suorgani
ikingas už dabartinę Europos
Siuo metu amerikiečiai skuba caster'io stovyklos lietuviai
zuoti futbolo komandą.Sunkurnų
SPĖLIOJIMAI
idėtį! ■’'•ik tai jis, kaip JAV
atkurti neapgalvotai demobiliz gana gyvai pradėjo reikštis spo susidaro gauti aikštę.
Kbo šef '.primetė karinę sta
Apie karinį konfliktą įvai
uotas savo karines jėgas. Senat. rto srityje. Tiesa ir žiemos me
J.R-ius.
igi ją, kurios rezultate buvo
tu buvo kultyvuojamas stalo te
hsisakyta invazijos Balkanuose, riai spėliojama.Šiuo metu gali Bridges pabrėžė,jog dabartiniu
nisas, bet buvo pasitenkinta vien
; rusai,o ne anglosaksai pirmie me paminėti kelias naujas nuomo metu sovietai turi gausingesnę
armiją ir gali gamintis daugiau, rungtyniavimu tarpusavyje. Kito
i atsidūrė ViduBio Rytų Europo- nes.
JAV vyr.štabo šefas gen.Brad nei JAV, lėktuvų. Tiktai jūroje
se sporto šakose pasirodyti bu
i. Dabar, būdamas diplomatu, tuvo neįmanoma,nes neleido sąlyg
i taisyti klaidas,kurias pada ley nesenai pasakė, jog naujo ka sovietai negali susilyginti su
ro galimybė šiandien yra dides Amerikos karo lai vynu,kuris esąs os. Atšilus orui energingai bu
rkai p karys. Tačiau....prie
Nauji transportai iš n? stovyklų
stipresnis,nei viso pasaulio ka vo griebtasi krepšinio aikštės
mųjų klaidų prideda naujas,.." nė nei prieš tris mėnesius.
Londono "Times” aiškino,jog
rinis laivynas kartu paimtas.
4 vyrai.
įrengimo darbų.Nesigailėta bran 8.V.48. atvyko
Strategija ir toliau vis veBriukselio sąjungos sudarymas
Jaunasis senat.Lodge savo se gaus laiko,daugelis vyrų šoko į 10.V.48. atvyko
6 vyrai,
i pirmuoju balsu...
"nepriartina karo ir nedaro jo
nąjį kolegą šitaip patikslino!
12 moterų ir
darbą ir šalia anglų criketo aik
REVOLIUCIJA STRATEGIJOJE
labiau tiespanašiu".
"Kai kurie tvirtina,kad sovie- štelės
___ atsirado
_________ puiki
____ ____________
1 šeima.
krepšinio
Kiti gi tvirtina,kad pradeda tai užatakuos tuo met u, kai turės aikštė.Tuo j pat buvo pradėtos”
12.V.48. atvyko
3 vyrai,
Kai buvo pasirašyta Briūksė
2 moterys,
treniruotės.
to sutartis,Londono "Times"tarp nt 1950 m.sovietai skaito gali atominę bombą.Mano nuomone,tai
atsitiks ne tuo metu,o tada,kai
18.V.48. atvyko 42 vyrai,
Gegužės 9 d. įvyko pirmos
įta ko rašė! "Laikas pribrendo. mą ekonominę krizę JAV-se ir
susiorientuos,jog mūsų galimy
6 moterys.
krepšinio rungtynės su atvyku
Briausios viltys susitarti su ‘kaip tik tuo metu būsią baigti
sovietų pasirengimai. Išvadas
bės į jų atakų atsąkyti Žaibisia Halifax’© lietuvių komanda.
usija priklauso nuo parodymo
Žinoma,pergalės prieš pranašes Bradford. Lietuvių Sąjungos vie
ai. kad vakarų Europos valstybės pagal savo paties temperamentą niai ir triuškinančiai pasieks
žemiausi, laipsni,.Šitame laips
nę svečių komandą sunku buvo ir tinis skyrius mano surengti li
' nesirengusios ir sugebančios galima daryti įvairia s1948nyje dabar esame ir turime ko
tikėtis,bet Tadcaster’io penke teratūrini, vakarę. Tuo reikalu
Sį ugoti savo interesus ir Įdė 1955 m.ribose,jeigu...
Tačia u,nepaisant to,amerikie--greičiausiai iš jo išsikrapšty- tukas sukovojo atkakliai ir run jau tariamasi su Ii tėra tais.Nu
lius ..."
j j "Manchester Guardian" tuo tar ,čių laivai vizituoja Norvegijos ti.Greičiau,nei galime sudaryti gtynes baigė 19!15. Nors šį kar matyta, kad vakaro programoje
sausumos armiją...
dalyvausi R.Spalis,Pr.Barauskas,
tą ir buvo pralaimėta,bet juk
H1 laiko būtina įvykdyti "revo- uostus,o britai pradėjo siųsti
naikintuvus
_ , užsakytus
.
...
_ __ j
Oro laivyno nutarimas padary- tai buvo pirmas egzaminas mūsų
S.Prapuolenytė, Gerulaitis, J.
Įįaciją” britų strategijoje!"Nes norvegų
(vampyrus).Eina pasitarimai, kaip tas.Kapitoliuje prasidėjo pasi- penketukui,© jis,kaip toks,rei Kuzmickis.o,jei pavyktų susitar
Handien JAV,o ne D.Brttanija,
ti,ir kitų vietų literatai.
na laimingoje padėtyje kaip di paskubinti maisto pagalbą Norve--tarimai apie JT reformą ir apie kia laikyti pa vykusiu, tikintis,
K* j“'* Marshall'io
,,
..
plano_ ribose.
;sąjungos su vakarų Europos val- kad ateityje,kiek padirbėjus,
Vakaro programa numatyta st.
delė jūrų ir pramonės galybė,ku- gijai
Kartu pradedama kalbėti apie Br--stybėmis sudarymą
bus galima pasiekti ir geresnių Patrick’s parapijos salėje 6 v.
ti gali pasilikti toliau nuo
i akselio pakto išplėtimą iki 16 _ ___ vakaro ( nuo 4 v.p.p.šokiai)..
konflikto, Okeano saugojama, ir
rezultatų. Komandoje Žaidė ir
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Užmigau po geros valandos. Nejutau nei pavojaus,
pasaulio,nes gera buvo man. Viską buvau pamiršęs,
■ską...ir tame palaimos miege sapnavau sapną.....
L'...................... ..
.Graži diena... Ji mane kvielia eiti, eiti kaž kur, kaž ko. Einu, neklaus i u nei ko,
Mi kur. Nesvarbu tas,viena tik žinau,kad gera ir sma
gu būti su ja kartu. Mes einame,renkame žiedus,dali||me juos kitiems, ir tiek saulės mūsų širdyse...
iVakare grįžtame mano pavargę, bet tas nuovargis to
ks geras,ne tas,kuris slegia žmogų,ne tas kuris ver
žia ilsėtis..tai nuovargis,kuris liūliuoja žmogaus
Melą, skandina užmarštin, nukelia į palaimos ir sapnų
■rali ją.
m Mes sėdime prie stalo. Blanki' šviesa apšviečia mus
Ha. Ir tiek meilės tarp mūsų,ne žodinės,bet širdies.
Mr ji nepasakyta,dar ji tik juntama,nes lūpos varžo
mi ištarti tai,kas guli širdyje.,.0 vistik švelniau
siu sielos virpėjimu juntame abu,kad meilės ryšys su
riša mus,kad yra toji dieviška šilima mūsų gyslose ir
Širdyje. Mes sėdime taip,arti vienas kito ir nieko
.tekalbame. Taip gera mums. Aš glostau jos papurusius
Plaakus, jie tokie švelnūs. Abu žiūrime į stalą.kur
lWli iškritęs vienas jos ilgas plaukas...
į|- Ar pikta esi...- imu plaukia,buriu,- jei jis tru;C8 ir susinaitys-būsi pikta.- O ar tu moki būti pikta,
mano meilė..Mes žiūrime abu į plauką,jis trūksta,
'»et nesiraito! Tu nepikta,mano ji, noriu pasakyti, bet
■pos dar bijo ištarti to žodžio,taip kilniai šven' toji valanda.
O tu,- ir ji ima mano plauką,- ar būsime abu tonepikti...Ir vėl bandome. Mūsų veidai,beseką plaususiglaudžia arti,arti...Ar jis trūko,ar jis buvo
iraitęs ir vaizdavo pyktį,nematėme abu.nes lūpos
taip netoli...
Ir taip slenka dienų dienos. Mes neištariame žoo "myliu",juk jis ir nereikalingas,kada širdys tik
le alsuoja. Žodžiais niekad nepasakysi to,ką galipasakyti širdimi. Ir kaip maža mums tereikia,-mes
augiamės kiekvienu nieku,mes laimingi,nes meile iB
ulė su mumis.
Į Aš ją nešu. Ji tokia lengva,kaip pūkas. Nejuntu
i kalnų grožio,nei žemės traukos'. Ateina valanda, ji
o "Išeik! Taip nevalia.” Aš
klusnus,nes myliu
.."Pabūk.." sulaiko mane.
Ir vėl ilgesio pilnos dienos ir malonūs vakarai.
ek šviesos aplink...mes keliaujame. Atsiduriame aukme kalne,ties mūsų kojomis gili praraja,ten toliau
m!

baime laukė mūsų išsiskyrimo valandos Kas ją varžė,vingiuoja upė.až jos gražus miškas.
nepatogumas ar meilė,nežinau... Likimas taip lėmė ir
- Kokie mes maži,- kalba ji,- kokie silpni prieš
ji liko išvaduota nuogtos nemalonios valandos...aš
visatą. Žiūrėk ten žemai irgi žemė,to ji pat,kaip :ir
buvau sunkiai sužeistas likviduojant besiaučiančią
čia. 0 jei aš tave pastumčiau,kas beliktų iš tavęs.
plėšikų grupę,išgulėjau du mėnesius kovodamas su mir
- Gyvenimas yra visur - ir žemai ir aukštai..
timi Batha ligoninėje.
- Tu tiki amžinybei...tiki.kad gyvensi visad ir vi-|
Grįžau iš ligoninės gausiai apdovanotas, pakeltas
sur. Gera tau.
{tarnyboje,apsuptas gražios meilės ir pagarbos vietiMes nuleidžiame mažą akmenuką stačiuoju skardžiu
jnių žmonių. Legendos buvo kūriamos apie mane, jose
(išaukštindavo mane daugiau.nei buvo tikrovėje,bet...
Ilgai jis krenta,mes sekame kada jis pasieks žemę.
savo meilės aš neberadau.
- Toks yra ir mūsų gyvenimas,- sako ji man.
Man pasaįojo.kad ji sužinojusi apie mano sužeidi........................................................ ..
Ir vieną dieną matau bai-j.jmą ir pasklydus gandams kaime,kad esu miręs nuo žais'
šią audrą. Dangus mėto žaibus! Mane kaž kas spaudžia, jdų, - nusižudžiusi nušokdama nuo to atmintino skardž
slegia,aš visomis pastangomis veržiuos! į laisvę...
io ir...palaidota ten.
Ji dingsta,ieškau jos,blaškausi,šaukiu kaip beprotis,
Parodė man ir jos kapą. Buvau sukrėstas, 't’uošiau
lakstau kalnų taka is, klausinė j u kiekvieno praeivio
jos kapą gėlėmis, dažnai prasėdėdavau ties juo valan
kur ji,kas matė...Daug žmonių aplink, .minia, bet nie
dų valandas. Ak,galvojau,kodėl ji man nepaliko jokio
kas man nepasako kūr dingo ji audroje...
ženklo,jokio prisiminimo,dingo-mirė ir nieko neturė
Lieku vienišas,bejėgis surasti ją. pasijuntu sujau kas primintų jos švelnią meilę...
draskytas dvasioje,toks niekam nereikalingas,toks vie
Atsigavau iš tų pergyvenimų gerai po pusmečio.
nas, visų apleistas. . .Ir ateina pas mane tas malonus
Žmonės jau pusbalsiu kalbėjo,kad...aš esu tik jos
jos palydovas-senukas ir sako...Ji mirė...Ir veda
eilinė
auka,kad ji kas met ar kas dveji metai čia
prie jos kapo,- štai čia ji ilsis ir laukia tavęs..
pasirodantį ir visad savo žaismui pasiimantį auką...
Audra pakirto ją,nes jos tu negynei...Baisiu balsu
Ir gimė mano atminty vaizdas pirmojo mūsų susitikimo
surikau "Ne!",- išbudau...
Graži,spinduliuojančiomis akimis moteris,skoningai
Ties mano lova sėdėjo ji ir šypsojosi.
susišukavusi ©laukus,liekna,įdomi ir vidad nešiojan
- Jums jau geriau. Laimingas,kad tokioje lengvoje
tį' prie krūtinės prisegtą...vorą...Aš jos klausdavau
formoje persirgote.
kodėl ji taip pamėgusi tą ilgakojį,bet ji niekad man
Ką persirgau.. .Nesupratau. Ne iš karto man grįžo
neatsakydavo... tai dovana, taip ji mėgstantį...
tikrovės pajutimas. Baisaus sapno įspūdžiai pynėsi
Ir tas vaizdas taip įstrigo man atmintin,kad aš
su dabartimi. Pasirodo mano buvo sirgta,išgulėjau
iki Šios dienos,jau trisdešimts metų nešioju jį ir
tris dienas be sąmonės,kankinamas sapnų ir kliedė
tik pamatau vorą...jis primena man tąmoterį.ki
jimų. Ji buvo gera slaugė-rūpinosi manimi,kaip moti kada
rią taip karštai mylėjau ir kuri taip mėgo jį...nes.
na vaiku...................
Jis nebaigė sakinio. Nutilo.
................ ir sapnas išsipildė...Jos atostogos
- Kankinamas meilės ir sukeltų abejonių,vieną nak
prabėgo koip gražiausias laikas mano gyvenime. Alsa tį padariau kapo aplinkos tyrimą. įsitikina u, kad že
vau meile,ji buvo dieviškai gera ir graži, įdomiai
mė nebuvo judinta,- jis buvo tuščias...Tai buvo ne
ir nejuntamai bėgo laikas. Bet...baigėsi jai atosto jos,mano mylimosios,bet mūsų meilės kapas.
gos, ji turėjo grįžti į Kalkutą. Tinklas,kuris buvo
Nerimdamas toje vietoje,išvykau iš Indijos. Vėl
mestas ant manęs,buvo nebereikalingas ir auka turėjo bastūno gyvenimas apsupo mane,bet to įspūdžio ir to.
arba žūti,arba po baisų pastangų išsivaduoti iš šil- kančios atsikratyti negalėjau. Ir ilgai svyravau,sv>
kinįų siūlų ir sužeista likti visam gyvenimui.
sčiau.kol galutinai priėjau išvados,kad turiu dar
■į'ino jau,kad mūsų meilės dienos baigiasi. Buvau
_________
be- kartą atvykti čia,išaiškinti kapo paslaptį,kad jis
jėgis ka nors pakeisti. Juk ji buvo turtinga,išsila manęs daugiau nepersekiotų ir duotų atsakymą...
vinusi, žinoma plačioje Indijoje rašytoja,© aš....aš
.ar tai buvo tik voras...pridengęs savo darbą šve
buvau tik...kelio apsaugos karys. Nieko negalėjau
pai pasiūlyti,juk nieko negalėjau duoti,apart meilės tuoju kapu,ar tikrai tai buvo kilni....meilė.
kuria gyvenome abu. Mačiau,ji irgi pergyveno ir su
) pabaiga sekančiam nr.(

4
1948. V,ą
na viltis,kad Sovietų politikos sas.į kurį buvo oa’cviesti paverg
pakeitimas duotų galimybės nusta tųjų tautų veikėjai,esą tremtyje
tyti gerus santykius tarp abie į Hagą buvo pakv‘
jų valstybių.
o savaitės r.Mo- gosiaval,rumunai vengrai ir če
LEIDIMAI LIOUOTI ARGENTINON
lotovas vėl priėmė Amerikos am kai.Iš Baltijos ■autų į onrre
basadorių ir įteikė jam sovietų są atvyko vienas
vyriausybės atsakymą,kuriame dėl nas latvis. Tremtinių d
Argentinos Lietuvių Imigra
7 .Gu jus Alfonsąs, Braisford.
visų nesusipratimų Ame”':.kos-Ru joms vienok teko kovoti
cinio Komiteto Pirmininkas p.
S.Gursaitis Juozas, W.Wratthu
si jos santykių kaltė yra meta šių Kongreso darbuose,nes iš vi Ignas Padvalskis ( adresas; I.
9. Jakelis Villus,Manchester,'
ma ant JAV-bių vyriausybės.No
sų delegacijų vien tik čekai bu PadvaIškiš,San Bias 4220,Buenos
10. JakUnaitė Ona, Clifton Yori
toje sakoma,kad santykių įtem
vo pakviesti atsovais.Kiti
-.1
buvo Aires,Argentine) praneša Lietu
11. Jaro Seka itė Irena,Erith.
pimas susidarė pirmiausia dėl
stebė tojais.
vos Pasiuntinybei Londone, kad
12. Johelynas Kazys, Coventry
JAV-bių žygių,steigiant dar di
.ligi
šiam
laikui
jo
išsirūpinta
publikos
Te

R0I A-It a Ii jo
13. Jūrelė Pranas, Litt.Adding^
desnio karinių bazių tinklo vi
iš
Argentinos
vyriausybės
1.133
as 75 metų
14. Kančauskas Leonas.
"
sose pasaulio dalyse,imamai su
leidimai
lietuviams
atvykti
Ar

amžiaus .;rof.Luigi Einaudi, buvęų
15. Karanauskas Vladas,Tadcaslj
Sovetų kaJriyniniais kraštais.
gentinon.
Bet
esą
atvyko
tik
16 .Karna uskienė Cna,Silsden|
Gavus šią notą,amb. Bedell Smith Italijos Banko valdytojas.
82 - iš Italijos.
Lt
17 .Merkelis Stasys,NarkHarW
išskrido lOčiai dienų atostogų
HAGA-0landi jo s karalienė Vil
Pranešame,kad išrūpinti lei
1\
su šeima.
helmina, kuri dabar yra 38 rietu
dimai sekantiems Anglį joje .gyIS.Orencas Jurgis,NarketHarbc
Lil
amžiaus,pareiškė, kad rugsėjo mėn.l venantiems lietuviams*.
rbo
or
LONDONĄ
19. Paulavičius Antanas,Bish,;
ganas "Lai
pradžioje ji abdikuos savo duk
1. Andruškevičius Vytautas
Gen.Sir.Alan Cunningham atsi
20. Petruškevičiutė Kazė.Loni;
planas
vedamajame
JAV-bių
ir
SSSR
ters
princesės
Julianos
naudai.
su
šeima
...
.gyv.SiIsden.
sveikina su britų daliniais
21. Pyragius Vladas, Donningtos
notų
tekstas,pažymi
kad
abi
tau
2.
Anelauskas
Vytas,
Jeruzalėje.prieš atsitraukiant
LONDONAS-Gj/nybo s ministeris
22.Stasiukonytė Vladzė.Huckrš
su šeima ....gyv.Sleaford
britų kariuomenei iš Palestinoj;tos kaltina viena kitą ir nega.V.
Alexandra,
atsakydamas
Par

23.Valaitis Andrius,
!Įima pasakyti, kad kuri iš notų
3. Bagdonas Petras,
lamente į atstovo paklausimą,pa
su šeinia... .Hardwick Camp
VAŠINGTONAS- Prež Trunanas
su
šeima
...
.gyv.
Worcester
buvo rašyta kompromiso dvasio
sakė, kad gynybos srityje tyrinė
Viršminėti asmenys,
pranešė ,kad JAV-bė s pripaži- j je.Negalima laukti jokių santy jimai įgauna aukščiausią pirme
4. Bielinis Julius, Bishops Te_
. . tolimesnių
no naują Izraelio valstybę Pat I kių nagerėjimų tarp šių dviejų nybę. Ura išvystomi įvairių ty5. Birgiolaitė Adėlė,Sully hežinių gavimui, gali kreiptis i,
lestinoje "de fakto".
6. Dikinis Algimantas ir
Didž.Britan.Lietuvių Sąjungą.
milžinų.Tik prieš penkerius me pų modernūs ginklai,jų tarpe
Mari ja...gyv. Coventry
VARŠIVA-Pranešaraa. kad vyksta tus rusams buvo padedama Ameri atominiai ginklai.
koniškąja lagelba.bet nuo to lai
skubūs pasitarimai tarp Varšu
LONDONAS-į Vokietiją išvyko
ko spraga tarp Rytų ir Vakarų
vos,Maskvos, Pragos ir Bukareš
to dėl laikymosi naujai paskel platėjo smarkiai.-irmieji nena- 75 vokiečių generolai ir aukšti
sitikėjimo pažymiai atėjo į Va karininkai,buvę belaisviai D.
btos žydų valstybės atžvilgiu.
karus, kai pasidarė aišku,dar ge- Britani joje.Išvykusi ųjų tarpe
Žydų vadai skiria daug reikš
rok i prieš karo ra baigą, kad Ru yra buvęs vokiečių radio komen
mės jų valstybės pripažinimui
sija yra pasiryžusi pasilaikyti tatorius gen.leit. Kurt Dittmar
iš Lenkijos ir Rusijos pusės
teritorinius laimė j iraus, kuriuos Monte Cassino gynėjas gen.Zcnger
ir tikisi,kad tebėra tik die
ir kt.
nų klausimas tokiam pripažiniss ji yra padariusi 1939 metais
mui .Žydai tikisi,kad toks pripa Baltijos Valstybėse ir rytu Len
žs .reik., a sekreto
ki j o je.Dabar Rusija, pati pulda- re ūšLOIIDONAS-U
žinimas įgalins didelį kiekį
dų, kurios reikalingos tuoj tai
P.Mayhew pareiškė Parla
Nesenai "Britanijos Lietu
kariškai apmokytų žyuų iš abie ma "karo kurstytojus", paskelbė
mente Britų vyriausybės nuomonę, vyje" buvo pažadėtas skautų biu syti. Taigi,kad išvengus chaos
jų kraštų išvykti į Palestiną. kelių davo generolų pareiškimą, kad be sutarimo pagrindiniais
letenis.Deja, gautas tam tikslui turime sudaryti organizuotą,t.i
j kad jie yra pasiruošą ilgam ir
klausimais,tolesni’JTO Atominės rotatorius reikalingas ilgesnio kingą lietuvių skautų vienetu
VAŠINGTONAS-Valstybės Depar kitam karui.
energijos komisijos posėdžiai
remonto,o be informacijos neįma Anglijo je, kuris pajėgtų savo ž;
tamentas pranešė, kad 21 metų
VAŠINGTONAS-Va1slybės t>ekre-būtų
; *
daugiau negu nenaudingi
nomas bet koks našesnis darbas, giais būti lygiavertis bet ku
Amerikos seržantas, tanavąs Ka
torius G.Marshall spaudos konfetodėl buvo kreiptasi į "BL" re rios tautos skautams.
ro Ataches ištaigoje.Maskvoje
Skautės ir Broliai,kviečiu
irencijoje
pareiškė,kad.
gen.
Smith
daktorių, kur is maloniai sutiko
dezertyravo.Seržantą suvilio
visus prie didelio darbo,o tuo
slaptame
pasikalbėjime
su
Sovie

patikėti
skautams
tam
tikrą
skai
jo patyrusi Sovietų šnipė.Ne
tarpu tvirtinu aktyvius įsire
tų užs.reik.ministeriu Molotovu
šių eilučių.
žinoma, ar jis yra pasiėmęs
gistravusius skautų vienetus'.
sutikimo pradėti bendro
kokių slaptų Amerikos dokumen neprašė
SESĖS
ir
BROLIAI
SKAUT
aI
[1. "Gintaro" sk.būrelis Branspobūdžio nasikalbėjimus."Mes esa
tų,
gore'je, Būrelio vadas-paskt
me turėję daug karčių patyrimų
Jau ilgą laiką tęsiame Anglijo
Stasys Čeponis.
*
šiose pastangose."Amerikos vyria
je savo tremties kelią.Tas kel
sybė neturi jokių intencijų pra
ias jau yra nužymėtas visa eile 2 .D.L.K.Vytauto sk. Vyčių būnij
dėti dvišal.ias derybas su Sovie
gražių žygių,kurie liudija,kad
Norwood Hill’o. Būrelio vai;.!
tų vyriausybe apie reikalus,ku
vyr.skilt. Aisbergą s Alfonsas.
obalsisl Dievui,Tėvynei,Artimui rie liečia kitas vyrdiausybes.P.
nėra vien tik gražiai skambanti 3."Vydūno" sk.draugovė Bonghta
Marshall pabrėžė; "Ką mes turime
Hali’e.Draugininkas paskilte.
frazė. Tačiau yra ir tam tikrų
turėti yra sėkmingas veiksmas,
šešėlių,kuriuos reikia skubiau
Cyvas.
Arabų savanorių dalinis i ^1-į', siai pašalinti.
kur toks veiksmas yra dabar skau,-fc«g

4. Great Wyrley sk.būrelis .Būre
žygio poilsyje
jįSje
dančiai reikalingas."Prezidentas į/.
Gyvename laiku,kada kiekvie
lio vadas vyr.skilt.Norkus B
Trumana s pare i škė spa ūda i, ka d
nas privalome būti riteris,kad
stutis.
taikos tarp JAV-bių ir Rusijos
savo skautiška nuotaika pajėg5. "Vydūno" sk.būrelis,Acton
perspektyvos nėra padidėjusios,
tumėm praskaidrinti pesimizmą,
c e. Būreli o vadas ski lt .Zinke
notų pasikeitimo rezultate.Rakiau
įlieti pasitikėjimą,sukurti lau
vičius Bronius.
ARABAI puola
stas.ar jis norėtų susitikti su
žo dainoje lietuvišką dvasią.
6. "Vyties" sk.būrelis,Thryber3 ta linu Vašingtone, .Prezidentas
Mes turime džiaugtis.mums
gh’e.Skautų vadas sk. Verbic
Egipto,Transjordanijos,Siri  suteikta skautų gyvenimo "savi
atsakė*, "kiek kartų turim sakyti
kas Vincas.
jos
ir
Libanono
arabų
valstybių
"yes".
valda”,nes pajėgsime labiau iš
( sekančiame Nr.registracija
Naujos žydų valstybės minis
BERLYNAS- Sovietų kariuomenės kariuomenės peržengė Palestinos laikyti individualumą,tautišku
bus tęsdama toliau)
sieną.
(
žiūr.žemiau
kariuomen

mą,
tėvynės
meilę
tuo
metu,
kada
teris pimininkas,socialistas.
[delegacija aemonstratyviai aplei
Kviečiu neįsiregistravusius kir
ių judėjimo žemėlapi, )
mūsų jaunimas nustoja nuosavų
Jis yra 62 metų amžiaus,kilimo do Berlyno Komendantūros Viešo
greičiausiai tai padaryti,o ve:
Paskutinės
žinios
sako,kad
mokyklų. Tuo tarpu pasigendame
iš Lenki jos.Studiavo Istambule Saugumo Komiteto posėdį ir dau
kiančius atsiųsti savo darbo rjau
yra
užimta
Jeruzalė,stipriai
daugelio senesniųjų darbininkų, zultatus.
teisę,vėliau dirbo Žemė s ūkyje giau į posėdį negrįžo.Komitetas
Palestinoje kaipo darbininkas
posėdžiavo 11 valandų,svarstyda- bombarduotas Tel Avivas,kur yra kurie taip gražiai buvo pasireisktn Spalis,
Imas naujo Policijos vado Schuberth Josios žyd4 valstybės centras1 škę Vokieti jo je, o kai kurie jau 19,West View,Hopwood
ir organizavo prof, sąjungas.
Lane,Hali
nesnieji,
tik
dabar
Anglijoje
praD.Ben-Gurion yra gabus diploma
Sovietų sektoriuje paskyrimą,
dėję
skautavimo
darbą,
daro
klaitas,Jis pasiėmė žydų valstybė š kuriam Vakarų valstybių atsto
kurioje yra 700 000 piliečių
vai prieštaravo.
PADĖKA
vairą.
LAKE SUCCESS-Sovietų atstovas
Didžio
skausmo
valandą,tragiškai žuvus mūsų >
TEL-AVIV- Tel-Ayivo muziejuje prie JTO P.Gromyko išvyksta "il
mylimam sūnui a.a.
>
gegužė s 14 dieną Žydų agentūros goms atostogoms" į Maskvą.Jo
Stanislovui - Gediminui SUKAIČIUI,
galva P.David Beū-Gurion paskel vieton atvyko užs. reikalų min.
mus moraliai ir materialiai parėmusiems,pareiškusiebė žydų valstybės "Izrael" įstel p ava d Jakob Malik.
ms užuojautą žodžiu ir raštu Lietuvos Ministerial
girną.Vėliau buvo pranešta,kad pi
BERLYNAS- Sovietų kariuomenė
p.Balučiui,Londono Lietuvių Parapijos Klebonui kun.
David Ben-Gurion išrinktas laikii vyriausioje būstinė je Berlyne
J.Sakevičiui, D.B.L.S-gos Centro Valdybai, W.Wratinnosios vyriausybės minister!u
vyksta "valymas".Stabo viršinin
go Hostelio Direktoriui p.L.D.Quayle, W.Wratingo lie
pirmininku ir paskirta 12 kitų
kas gen.leit.Lukdančenko ir apie J
tuvių K-to pirm.p.Antanaisi ui su ponia,p.V.Račkaus
ministerių,senas sionistų vadas
80 kitų karininkų yra atšaukti
kui, W.Wratingo Hostelio lietuviams, ponams Osi, Women
Chaim Weizmann išrinktas Izrae
į Rusiją, ir į jų vietą paskir
Voluntary Service ponioms,Darbo Ministerijos Welfare
lio valstybės Prezidentu.
ti nauji.Valymą vykdąs naujai at
p.Chamberlain, kitų tautų FZ.Wratingo Hostelio komite
tams ir bendruomenėms,Pabalti jo Universiteto Studen
ALCSBURGAS-Birželio 5-6 dieno vykęs politinis patarėjas starnov;
tų Sambūrio "Vytis" skautams,Lietuvių Studentų įga
mis AugsburgeVakarų Vokietijo
OSLO- Pasibaigus Hagos Kongreliotiniui Anglijoje p.H.Survilai,Baltijos Universite
je įvyksta Lietuvos Inžinierių
sui,P.Winston Churchill su ponia
to studentams Anglijo je, p.K.Bražinskui, p.V.GerulaityTremtinių D-jos suvažiavimas.
lankėsi Norvegijoje,kur buvo ka
tei,p.V.Čepėnui,p.J.Gedminui,p.J.Tatoriui,p.p.Galeraliaus Haakono svečiais.
ATENAI-Salonikos pliaže buvo
ckams,p.p.Taišerskiamsp.A.Škudzinskienei ,buv.Glūckrastas Amerikos radio pranešėjo
VTINIUS- Pastarųjų mėnesių
stadto lietuvių bendruomenei ir kitiems,taip jau vi
laikotarpyje Vilniaus,Lydos ir
George Polk lavonas.Jo rankos
siems palydėjuslėms velionį į amžino poilsio vietą,
ir kojos buvo surištos ir pakau Gardino apylinkėse sovietų val
nuoširdžiai dėkojame.
šis permuštas.Manoma,kad jį nu džia priverčiamai apgyvendino
Nuliūdę tėvai
apie 50 tūkst. totorių iš Vidu
žudė graikų komunistai.
rinės Azijos genčių.Tie totoriai
3E
SCARBOROUGH-Britų darbo Far.
tebėra bastū-nų kultūros lygio
Škotijoje
leidžiamas
savaitraštis "Išeivių Draugas"
tijos metinės konferencijos iš ir silpnai kalba rusiškai.Jie ap
šiomis dienomis išėjo pasipuošus nauju antgalviu ir
vakarėse, Partijos Vykdomasis
gyvendinti keliolikoje didelių
spausdintas pagerintu šriftu. Laikraštis teikia malo
Komitetas pašalino P.Alfred Ed sovehozų ir miško kirtikų stovyk
nesni, vaizdą. "Britanijos Lietuvos" linki savo senes
wards (Parlamento Atstovą) iš
lose .Totoriai deportuoti į šį
niajam kolegai nesustoti tobulėjimo kelyje
Partijos narių tarpo.Jis kelis
kraštą su šeimomis.
kart buvo pasisakęs prieš plieno
HAGA-Europos Kongresas,kuris
pramonės nacionalizaciją.
pasibaigė
po 4 dienų darbo,ati
MASKVA- Sovietų radijas pra dengė Sovietų pavergtoms tautoms
nešė, kad gegužė s mė nėšio pra
Marijonas Jagučanskis,Arapongas, T.Gaižauskas, 121, c-reen Lane,
džioje JAV-bių ambasadorius Mas naują etopą,jų kovoje dėl lais
Norte do Parana,Cx.Postal 124,
kvoje ge. Bedėll Smith įteikė
vės.Iš daugelių pokarinių konfe
Tettenhall 7/.Hampton, prašo
Brasil, prašo p.Raulinaitį (var atsiliepti J. Punkrį.
užs.reik, minister!ui Molotovui rencijų tai buvo pirmas Kongredas nežinomas) pranešti smulkmenotą,kurioje JAV-bių vyriausybė
nas savo pasimatymo su Mykolu
norė jo išaiškinti kai kuriuos
VĖL GALIMA GAUTI
Jagučanskiu Jugoslavijoje.
klausimus Amerikos-Sovietų Ru
Pewtress ir Gericas,
sijos santykiuose. JAV-bių už
Lietuviškai-angliškas žodyne:
■
AXX>V<—■■■
sienio politiką pastaruoju lai
Naujųjų lai
Kaina 10/6, persiuntimas 1/6."
ku tapo aiški.si politika turi
kų Dzingis
Užsisakykit dabar,nes žody
AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
daugumos Amerikos gyventojų pa
Chanas....
turimas ribotas kiekis, Šiuo"
ir
Kontinento
siuvėjai
turi
ramą.Ji bus toliau energingai
mongoliškų
ma apdėtu mokesčiu arba gavue
didelį pasirinkimą geriausios
vykdoma. Esamoji tarptautinė
la ūkini ų
pašto orderį atatinkamai s už
kokybės
medžiagų.
padė tis yra labai svarbi JAVordų pryšaGREITAS
PRISIUNTIMAS 2.__
tVAIRUJ
RŪBAI
PASIUVAMI
PAGAL
bių saugumui ir pasaulio taikai
kyje...
skai, voi
knygų. Rašykite angliškai,
,ui
Daugelis Amerikos užsienių poli
pageidaujamą stilių!
kai, lenkiškai, paduodant
aiški
---------H
tikos elementų,kurie iššaukė
Pristatymas užtikrintas
ir teisingą
ngą uaresą
adresą
Vienykitės
4-6 savaičių laikotarpyje.
aštrų Sovietų spaudos pasisaky
EARLS COURT BOOKSHOP jį
■ visų šalių
tą,nebūtų niekad iškilę,jeigu
MAURICE ,
38,Kenway Rd.,
proletarai
nebūtų buvę reikalo JAV-bėms su
9,Burton St.,
London,S. W. 5.
bendram
teikti pagelbą kitiems kraštams
Nottingham. (telef-Nottingham
s.
ubagynui
viečiame atsilankyti knygyne
40832.)
tikslu apsaugoti jos politinį
nudaryti..
kuris atdaras iki 18 vai ir
arbai
Lntevg'alumą nuo komunistinių ma
šeštadieniais iki 19 vai..aute
12,Newland, Lincoln.
žumų pastangų užgrobti valdžią
busai Nr.31 ir 74. Požeminio
(telef.Lincoln 10949)
Lr įsteigti užsieniui klusnų
traukinio stotis EARLS COURT.
rėžimą.Amerikos notoje reiškia-
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