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Prasidėjo tikroji kalba

Pesimizmas ar optimizmas

Padėtis turi būti pakeista
abejo.

GEROVES BESIEKIANT
PASKELBTAS BIUDŽETAS

Įvairios žinios

kraujo praliejimo Sirijos

ko pradėti taikos derybų su Izra
eliu ir davė alyvos koncesijas 
amerikiečiams.

Oficialiai pranešama iš So
fijos,kad Kostovas,Bulgari jos 
vicepremjeras,yra areštuotas 
už nenuoširdumą Busi jai

Lietsvos 
rtwcionalinc

pralaimėjo „šaltą karą“

auiascuA /

Be kraujo Praliejimo Sirijos 
vyriausybė buvo nuversta pereitą 
trečiadienį rytą. Sirijos Stabo 
Viršininkas pulk.Husnl ei Zaim, 
kuris nuvertė vyriausybę,paskel-

PERVERSMAS SIRIJOJE

Sov. S-ga grasina pasaulinei talkai*
"ATOMINĖ BOMBA IŠGELBĖJO EUROPĄ" SAKO Mr. W.CHURCHILL* IS

Griežta, kieta ir taikinga Vakarų Sąjungininkų politika veikia šaldančiai
ISTORINĖ DIENA VAŠINGTONE. ATLANTO PAKTAS PASIRAŠYTAS

1949 metų balandžio 4-oJi 
diena liks istorijos knygose, 
kaip viena reikšmingiausių da
tų dabarties kartos gyvenime.

Tą dieną dvylika užsienių rei 
kalų ministerių,susirinkę į Va
šingtoną, pasirašė Siaurės At
lanto Sutartį,kuri sako,kad už
puolimas bent vienos pasirašiu
sios valstybės,bus skaitomas už
puolimu visų pasirašiusiųjų. 
Tuo paktu, taipgi,pirmą kartą 
savo istorijoje JAV-bės iš ank
sto davė įsipareigojimą Euro
pai taikos metu.

Atlanto Paktą pasirašė šios 
valstybės; JAV, Kanada,Didž. 
Britani Ja,Prancūzi ja,Belgi Ja, 
Olandi ja,Luksenburga s,Norvegi
ja, Danį Ja,Island!ja,Italija ir 
Portugal!ja.

Pasirašymo ceremonijoms buvo 
duota kuo daugiau puošnumo ir 
propagandos.Radi jas iškilmes 
transliavo net 50 kalbų į vi
sas pasaulio dalis.Tai pirmoji 
tokia plačios apimties radijo 
transliacija,po radijo išradi
mo, ir amerikiečiai Ją parengė 
labai sumaniai.

Prieš pasirašant kiekvienas 
ministeris pasakė kalbą,po jų, 
tarė žodį JAV-bių Prezidentas 
Trumanas.Jo kalba buvo palydė-

Kalbėdamas apie pokarinę 
pasaulio situaciją Churchillis 
pažymėjo; "Yra tikra,kad Euro
pa būtų buvusi sukomunistinta 
ir Londonas jau kuris laikas 
anksčiau būtų buvęs bombarduo
tas, Jei ne atominė bomba Jungti 
nių Amerikos Valstybių rankose. 

Churohillio kalba,kuri buvo 
transliuojama į visus pasaulio 
kontinentus,buvo pasakyta pra
ėjusį penktadienį Massachusetts 
Technologijos Institute.Bostone 
tema "Dvidešimtas amžius; jo 
pažadai ir realizmas." 

Churchillis^žymiausias britų 
tautos sūnus,šiandien,be abejo, 
yra vienas iŠ didžiausių pasau
lyje autoritetų ir niekas kitas 
nesutraukia tiek susidomėjimo 
ir tokios didelės klausytojų 
minios,kaip jis.Nors jo oficia
lus titulas tėra tik..Jo Didy
bės lojalios opozicijos (kon
servatorių partijos) vadas. 
Visuomenė tačiau jį pažįsta, 
kaip nepaprastos drąsos karo 
vadą,gabų oratorių ir nemenkes
nio masto politiką,kurio pasi
sakymai politinėmis temomis 
beveik visuomet išsipildo.

Churchillis, peržvelgdamas 
20-to amžiaus progresą,pastebė
jo, kad karo metu oro kontrolė 
dabar reiškianti jau ir karinę 
pergalę,o kitos dvi ginklų rū
šys - laivynas ir sausumos ka
riuomenė turi šiandien sutikti 
su antraeile vieta.

Bet daugiausia dėmesio sukėlė 
Chnrchillio nastabos apie Rusi
ją.Jis išreiškė pasigailėjimą, 
kad bolševizmas nebuvo sunai
kintas pačiame jo gimime,kada 
lis dar tebebuvo silpnas. Gi 
šiandien mes stovime prieš 13 
vyrų Kremliuje,prieš antidie
višką religiją ir penktąją ko
loną kiekvienoje laisvoje šaly
je. Rusija turi savo vergijoje 
milijonus žmonių.Jie turi di
džiausią pasaulyje kariuomenę, 
kurią kontroliuoja vyriausybe, 
siekianti imperialistinės eks
pansijos, kokios nedrįso siekti 
Joks caras ar kaizeris. Mūsų 
išganymas yra,tąsė Churchillis, 
mūsų dabartinėje vienybėje tarp 
Amerikos,Britų Imperijos ir Va
karų Europos. Churchillis kar
štai sveikina Atlanto Paktą.

Churchillis savo kalboje iš
kėlė labai įdėmų klausimą; Ko
dėl Sovietų vyriausybė taip ne
išmintingai elgėsi ir nustatė 
tuo visas kitas tautas prieš 
save,kartu ta politika,pagelbė- 
damos Joms susitarti ir susi
vienyti prieš Sovietų Rusiją. 

Atsakydamas į savo iškeltąjį 
klausimą,Churchillis pastebėjo, 
kad Sovietų vyriausybė daugiau 
bijo Vakarų draugystės,nei prie 
šiskumo.Sovietai bijo kontakto 
su Vakarais ir Jų žmonės jokiu 
būdu neturi žinoti kas dedasi 
už Rusijos sienų,gi Vakarai Sa
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ta didelėmis oVacijomis.Prezi
dentas pasakė,kad Atlanto Pak
tas yra taikos ir gerbūvio ga
rantija ir ji nėra agresyvi ir 
nėra prieš nieką nukreipta,kas 
neturi agresyvių intencijų. 
Taipgi ji neprieštarauja Jun
gtinių Tautų Kartai ir tik už
tikrina Atlanto valstybių sau
gumą, kad tos valstybės galėtų 
be baimės gyventi,progresuoti 
ir siekti geresnio ir laimin
gesnio gyvenimo.

Valstybės Sekretorius Ache- 
sonas.kaip šeimininką s,nasvei
kino susirinkusius užsienių r. 
ministerius ir savo kalboje pa
žymėjo, kad tiems,kurie siekia 
taikos,Atlanto Paktas bus ga
rantija ir padrąsinimas,© tiems 
kurie ruošia agresiją,tas Pak
tas bus rimtas įspėjimas.

Prieš pasirašant Atlanto Pak
tą, užsienių reikalų ministerial

sutarė sudaryti Atlanto Tarybą 
iš visų užsienių reikalų minis
terių ir kitų vyriausybės narių 
ir Karinį Komitetą.

Pasaulio spauda rašydama apie 
šių organų sudarymą pažymi,kad 
reikia skaitytis,Jog šie naujie
ji organai laikui bėgant pakeis 
Saugumo Tarybą,esančią prie JTO, 
kuri praktiškai negalinti veik
ti dėl Rusijos vartojamo veto.

Rusija pasiuntė visoms sutar
tį pasirašiusioms valstybėms 
notas,kuriomis Atlanto Paktas 
pasmerkiamas,kaip agresyvus,nu
kreiptas orieš Sovietų Sąjungą 
ir nesuderinamas su Jungtinių 
Tautų Karta.

Atlanto valstybės, bendrame 
.komunikate, tuos apkaltinimus 
griežtai paneigė ir patarė Ru
sijai pirmiau susipažinti su 
sutarties tekstu,kuris parodys, 
Jog Rusija klysta.

xirmą kartą po 10 metų vėl buvo leistos visos iliumina
cijos Londone (nuo sekmadienio) ir pirmosios kelios dienos 

Londono gatvės buvo pilnos žmonių.

Sovietinė diplomatija

vo rėžtu,neturi žinoti kas de
dasi Rusijoje.Kremliaus vyrų 
savisauga,© ne rusų tautos ger
būvis yra tokios politikos pa
teisinimas.Rasų tautai Church!- 
Uis mielu noru ištiestų ranką 

.ir priimtų į tautų draugystę, 
,‘bet tik ne komunistams.

Maršalas Tito,kuris dabar 
atostogauja Adrijatikos saloje 
Brioni,priėmė pajūrio provin
cijų delegaciją,kuriai panei
gė gandus,jog Jis šioje saloje 
ruošiąs kokius tai planus su

Trečiad ienį Finansų Minis- 
teris Sir Stafford Cripps Par
lamente paskelbė ateinantiems 
finansiniems metams biudžetą. 
Kol kas detalių mes dar neturi 
me ir būtų netikslu dabar spė
lioti anie galimus pakeitimus. 
Tų pakeitimų tačiau bus ir 
jie palies mus visus,vienokiu, 
ar kitokiu būdu.Tik vieną rei
kia atsiminti,kad norėdamas 
daryti kokias nuolaidas,Finan
sų Mlmsteris turi atsižvelgti 
\ bendrą krašto ūki,, ir aišku, 
bent kol kas,vyriausybė bijo 
infliacijos,tai yra,tokios pa
dėties, kada krašte atsiranda 
per daug prekių,o pinigų

per daug pinigų,o prekių nepa
didėja . Reikia pažymėti,kad.pas
kutiniu laiku padėtispradbjo 
keistis.Prekybininkui ir pramo
nininkai teigia,‘kad pardavimas 
mažėja,nežiūrint,kad kuponai 
rūbams liko oanaikinti ir su
varžymai nuimti.Tas rodo,kad 
pas žmones nėra pinigų ir pre
kių kainos per aukštos.Tą pa
dėtį galima pataisyti tik nu
ėmus taip vadinamą pirkimo mo
kestį (purchase tax),kuris kai 
kuriems dalykams siekė net 
25-100įž. Šioji nozici ja, aišku, 
duoda valstybei nemažai nejamų 
ir jos sumažėtų,Jei tas mokes
tis būtų sumažintas ar nuimtas. 
Tikėtasi,kr.d muitas gėrimams 
(alui) ir cigaretėms bus su
mažintas,manyta ir laukta,kad 
gal pajamų mokestis bus suma
žintas.Bet paskelbtasis išlai
dų biudžetas,kuris yra dides
nio nei pereitų metų,tas vil
tis sumažina,- juk iš kur tuo 
atvėju būtų paimti pinigai toms 
būtinoms išlaidoms dengti.

Biudžetinių pajamų pozici-

Didžioji Britanija ir JAV 
pasiuntė Vengri lai,Rumunijai 
ir Bulgarijai aštrias notas, 
kuriose tos trys valstybės kal
tinamos nuolatiniu laužymu Tai
kos sutarčių,liečiančių žmogaus 
teises.Britų Dominijos nrie tų 
notų irgi prisidėjo.Notos rei
kalauja greitų žygių,kad būtų 
sutarčių pažeidimas atitaisy
tas .

Vengrija,Rumunija ir Bulga
rija kaltinamos persekiojimu 
žmonių (policija,teismai),atė
mimu žmonės spauč&i,,roligijos 
ir politinių teisių.Paduodami 
ir faktai,kaip tai Petkovo 
nužudymas . Rumunijoje,kardino-

britų ir amėrikiečių karinin
kais bei atstovais.Tito sako, 
jog šmeižtai yra skleidžiami 
apie socialistinę Jugoslaviją 
Vakarų sostinėse ir rytų Euro
pos socialistinėse respubliko
se.Bet toji propaganda neturė- 

jos kol kas dar nežinomos,iš 
viso biudžetas,kol jis nepaskel
btas, yra laikomas labai griež
toje paslaptyje,kad biznieriai, 
ar privatūs žmonės,žinodami 
iš anksto Jo pakeitimus,negalė
tų spekuliuoti prekių kainomis.

Biudžeto pakeitimai įsigali 
tuojau po paskelbimo,nors Par
lamentas jį dar-svarsto, bet, pap
rastai, gali ir tepadaro labai 
mažus pakeitimus

Antradienį prasidėjo Jungti
nių Tautų Pilnaties sesija,ku- 
riai,tačiau,priduodama labai 
mažai reikšmės. Sesija atida
ryta Hew Yorke.Darbotvarkėje 
yra šie klausimai;Italijos ko
lonijų, Vengri jos Kardinolo by
la, Bulgari jos uastorių byla. 
Laukiam iš Rusijos pusės di
delio puolimo ryšyje su Atlanto 
Paktu.net svarstoma galimybė- 
Rusijos išstojimo iš JTO. 

-"BAUDI 
ARABIA ,
) Milas too

bė save diktatoriumi ir sudarė 
karinę vyriausybę.

Prezidentas ir ministerial bu
vo suimti,bet vėliau,kai kurie 
iš Jų,buvo paleisti.Susirinkęs 
Parlamentas nesusitarė dėl nau-

< Jos vyriausybės sudarymo,buvo 
paleistas ir pulkininkas pats 
peremė visą valdžią iki naujų 
rinkimų.

. Diktatorius pareiškė.kad jo 
vienintelis tikslas yra jėgos 
priemonėmis valdyti kraštą,bet 
jį paruošti tikram demokratiš
kam gyvenimui ir valdymui.Per
versmas, anot diktatoriaus,netu
rįs jokių ryšių su užsieniu ir 
esąs grynai vidaus reikalas.

Iš Damasko(sostinės) pranešame 
kad ten esą visai ramu.Arabų 

Laikraščiai rašo,kad vyriausybė 
buvo nuversta už tai. kad neeut1-

lo kalinimas Vengrijoje ir tt.
Pagal taikos sutartis su to

mis valstybėmis bet kokie žy
giai turėjo būti daromi tik 
sutartinai veikiant Britanijai, 
JAV-bėms ir Rusijai,bet Sovie
tų Rusija prie šios akcijos 
nesutinka prisidėti ir visą 
laiką laikėsi ne tik nuošaliai, 
bet užkulisyje kurstė nebijoti 
Vakarų sąjungininkų, Dabar, Jau 
praėjus 18 mėnesių po šių su
tarčių įsigaliojimo (1947.IX.15) 
kiekviena iš tų valstybių Jau 
gali imtis žygių savarankiškai. 
Tai ir padarė JAV-bės ir Brita
nija. No tose nustatyta,kad Jei 
laike dviejų mėnesių notų rei- 

slant! pasisekimo ir Jugoslavi
ja niekad nenukryps nuo savo 
pasirinkto kelio.

Vengrijos Laikrąščilai nepa
liaudami puola Jugoslaviją ir 
dikatatorlų Titą, rei ka La ūda ml, 
kad toji "nenoramsIi" padėtis 
turinti būti pakeista.Vengri
jos- Jugoslav! Jos pasienyje 
šiuo metu manevruoja vengrų 
kariuomenė.Kaip atsimename,Jau 
esame pranešę,kad Bulgarijoje 
ir Rumunijoje anksčiau buvo 
vykdoma kariuomenės koncentra
cija , taigi , šiuo metu Jugosla
vija praktiškai yra apsupta 
raudonųjų armijų, tik visas 
klausimas ar Jos išdrįs pra
dėti akciją.

Bet Tito ir jo šalininkai 
nenusimena.štai,Jugoslav!jos 
valstybės Tarybos vicepirminin
kas Pijade pareiškė,kad socia
listinė Jugoslavija gali būti 
nugalėta tik su šautuvais,© 
ne rezoliucijomis.O Belgrado 
radijas pakartotinai puola 
Maskvos radijofoną už klaidin
gų žinių padavimą apie Jugosla
viją.

Iš Graikijos pranešama,kad 
Tito jau nustojęs remti grai
kus sukilėlius .Maskvai pakeitus 
Markosą,Tito nebeturi jokio in
tereso beremti šį "sukilimą”. 

kalahinai nebus patenkinti,tada 
einant Taikos sutartimi bus 
sudaryta komis!Ja,kuri turės 
padėti, šiuose kraštuose ištir
ti.Komiai Ja susidėtų iš trijų 
asmenų^po vieną iš suinteresuo
tų šalių ir trečio,paskirto 
bendru susitarimu abiejų šalių. 
Jei toks susitarimas negalimas 
pasiekti (kas aišku ir bus),ta
da Jungtinių Tautų gen.sekreto
rius gali skirti tą tretįjį, 
komisijos asmenį.

Vakarų valstybės yra pasiry- 
žusioe žmogaus teisių laužymą 
anapus geležinės uždangos iš
kelti I, viešumą ir imtis visų 
galimų žygių,kad tos teisės 
būtų apsaugotos rytų sateliti 
nese valstybėse.

Aišku,maža vilties,kad šios 
pastangos duotų teigiamų rezul- 
tatų.bet Jau vien tas faktas, 
kad tokie klausimai keliami ro
do, jog šaltojo karo ofenzyva 
yra perėjusi i. Vakarų valsty
bių rankas.

Reikia pripažinti,kad antrąją 
dali, "šaltojo karo” yra aiškiai 
pralaimėjusi Rusi ja.Kiek ji be
darė pastangų suardyti Atlanto 
Paktą,- jos nuėjo veltui.Jis 
Jau pasirašytas. Bandė karinė
mis demonstracijomis pagąsdin
ti Turkiją,- JAV-bių Sekreto
rius Achesonas tuojau reagavo, 
pareikšdamas,kad Atlanto Pakto 
dvasia galioja ne vien tik At
lanto ribose,bet šio pakto val
stybės yra suinteresuotos lyg
iai Turki jos,taip ir Graikijos 
saugumu ir nepriklausomybėmis 
Teko Rusijai ir čia nutilti. 
Šiuo metu atkakliai puolamas 
Jugoslavijos Tito,tas nepaklus
nusis vaikas ir mokinys Komin- 
formo bei asminiškas Stalino 
draugas.Bet..kiek buvo galima 
laukti ryžting ūmo,sekant rusų 
bei satelitų spaudos balsus, 
tiek veiksmuose matyti mažai 
tvirtumo...vis kažko delsiama 
laukiama.Ir neranda komunistai 
Jokio plyšio,kuriame galėtų be 
karo baimės pademonstruoti savo 
"galybę" ir dar kai ką "išlais
vinti". Atrodo,kau jau Vakarai 
bus praregėję ir tie auksiniai 
laikai,kada Rusijos apetitui 
buvo aukojamos valstybė po val
stybės, šiandien jau bus praei
tyje.

Kremlius nervinasi.Neturėda
mas ką kitą daryti,bet nori pa
gąsdinti pasaulį pergrupavimu 
savo šachmatinių figūrų.. Štai 
ir girdime įvairiausius pasi
keitimus Maskvoje,įsteigimus 
Gynybos komisijų ir t.t. Tai 
tik barškinimas puodais,nesi- 
ryžtant griebtis ginklo

BERLYNAS. Atšaukus rusams 
maršalą Sokolovsky iš Berlyno, 
jo vieton Kariniu Vokietijos 
Gubernatorium paskirtas gen. 
Chnykov,kuris buvo Turingi jos 
igl.vadu.Jis yra pasižymėjus 
Stalingrado gynime.
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LAIMUTIS ŠVALKUS

ŠAUKSMAS
Ar pasiruošėm rytojui, kupinam pavojų?

Rašo - Alfredas Kirkillonls

VIS girdžiu.kaip tolumoje 
Mano žemė šaukia, moja. 
Saukia grįžti atgalios. 
Atsiremti į kelio uosį 
Ir dainelę padainuoti 
Apie Laisvę Lietuvos

Šaukia grįžti bakūžėlė 
Ir laukuose takai užžėlę, 
i ano Tėviškės brangios. 
Ten viduasly vaikystė. 
Kaip našlaitis šaukia grįžti,- 
neužmiršti niekados.

Mano Tėviškės irimuos 
Juodas skausmas, vargas rymo. 
Nėra versti kam vagos. 
Dar kantrybės mano žeme. 
Neilgai jau bus sutemę. 
Neilgai truks lig aušros:

gretas vienam tikslui - mūsų 
tautinio ir materialinio išsi- 
laikytio reikalui.

Jei anksčiau mes buvome įpra
tę rinktis "spalvas" ir "sro
ves", tai dabar jau pats laikas 
pamiršti^bent laikinai,kol su
sidarys sąlygos grįžti savon 
tėvynėn) šią prabangą,pamiršti 
reikia partines rietenas,įvai
rias kombinacijas,pavydą ir 
jungtis į vieną vienetą,į vie
ną solydžią organizaciją. Ir 
taip sukauptomis visų dvasinė
mis, kultūrinėmis ir materiali
nėmis vertybėmis užtikrinsime 
ne tik mūsų asmeninį gerbūvį, 
bet būsime pajėgūs atlikti ir 
didesnius uždavinius, kuriuos 
stato mums gyvenimas,kai p po
li tiniems tremtiniams.

Mes,Anglijos lietuviai,jau 
turime tokią organized ją. Ji 
dar jauna,vos metines atšven
tusi (DB Liet.S-ga),bet savo 
darbais pateisinusi save.nepa- 
ilsdamai rūpindamasi mūsų ben
druomenės materialirials, kol tū
riniai b ir tautiniais reikalais. 
Vertinant darbo ir veiklia są
lygas, reikia konstatuoti nema
žus nuopelnus jos inoiatorių, 
jos veikėjų ir pagaliau kiek- 

- vieno lietuvio,prisidėjusio 
priec. šio darbo,įstojant nariu, 

, dalyvaujant organizacijos veik- 
-loje. Darbai padaryti nemaži 
ir ateitls.be jokios abejonės, 
juos’įvertins labai teigiamai. 
Tai Juk akivaizdus pavyzdys, 
kas galima padaryti darant or
ganizuotai :

Bendras vargas,bendri rūpes
čiai, kova dėl tikresnio ryto
jaus,atrodo, turėtų suvesti vi
sus lietuvius į šią organizaci
ją. Bet,deja,ne. Nemaža dalis 
^tautiečių šią organizaciją atsi
mena tik tada,kai juos prispi
rta bėda...Tada Jie ateina čia 
prašytis pagalbos ir užtarimo, 
o kol nėra bėdos...jie stovi 
nuošalyje ne tik nuo organiza
cinio, bet ir nuo kitų tautinių 
ir visuomeninių įsipareigojimų, 
tarsi jie nebūtų lietuviai.

Nenorėčiau priskaityti to 
prie "beailikviduojančių Lietu
vai" grupės,ne. Čia greičiausia 
tebus tik nerangumas,o dažnai 
ir šykštumas,kuris sukelia bai
mę, kad čia reiks nustoti vieno 
kito šilingo.

Bet nežinomo rytojaus akivai
zdoje turėtų ir tie "pasyvieji" 
pakeisti savo pažiūras,pasekant 
tuos šimtus tautiečių, kurie to
kį pat vargą vargsta,tokius pat 
nedateklius išgyvena,bet vistik 
kiek pajėgdami remia bendrą vi
suomeninį ir tautinį darbą.

Visiems juk aišku, kad Jokie 
"žmogaus globos įstatymai" mūsų 
neapsaugos,jei mes patys akty
viai nevešime kovos dėl mums 
gyvybinių reikalų,ginant savo 
teises,kurios užtikrintų mūsų 
ateitį.Tik gausūs ir vieningi 
būdami pastatysim pylimą,kuris 
atlaikys visus tremties vargus 
ir svetimo krašto nepalankias 
mums įtakas.

Būkime tikri,kad mūsų darbus 
ateityje vertins tėvynė,pažiū
rės kaip Juos atlikome,ar viską, 
ką privalėJome,esame padarę,ar 
buvome veiklūs ir susipratę lie
tuviai,ar tik šilingų ir dole
rių vergai.

Išgyvenome daug vargo ir 
kančių.Patyrėme šilto ir šalto 

, tremties kelyje, tad ir šiandien 
•būkime realūs, - nekartokime pra
eities klaidų,bet sekime sekti
nais pavyzdžiais.organizuokimės, 
kad susicemnntavę išliktume kū- 
rybingi ir gyvi savai tautai* ir 
valstybei.

nepaliekant nei ženklo,kad ka
daise čia lietuvio gyventa..

Žinome,kad mus ne humaniš
kumo sumetimais čia atgabeno. 
Todėl susitikome ir susiriksi
me su mus išnaudojimo pavojais. 
Ir jei vien tik dejuosime ir 
guosimės tarpusavyje,aptarda
mi sunkią padėtį,- niekad ne
turėsima vilties pakeisti ar 
pagerinti savo padėties.Gyve
nimas yra Kietas.Ten nieką s 
ir niekam nieko veltui neduo
da. Tai atsiminkime ir įsisąmo
ninkime. Norint ką nors lai- 

. - reikia dirbti, siekti 
ir kovoti.

Būdami neskaitlingi,dažnai 
gyvenadmi navieniui,neįstengia' 
me tinkamai ginti savo teisių, 
būna ir taip,kad veiklesnių ar 
skaičiumi gausesnių kitų tau
tybių esame nustumiami į pas
kutines eiles,o kartais net 
skriaudžiami.

Pats gyve nimas iškelia rei
kalus ir nustato sąlygas iš ku
rių vienintelė,kaip grynoji tie
sa, išplaukia imperatyvas - turi' 
me susirūpinti tiek asmeniška, 
tiek ir bendruomeniška ateitimi, 
ieškant pamato ant kurio galėtu
me tvirčiau ir saugiau jaustis 
būdami svetimoj šaly.

Ir vienintelis ir-tikras ke
lias - organizuotas darbas,or
ganizuotos pastangos.Tik tuo 
keliu,išbandytu tolimesnėje ir 
artimesnėje praeityje,remdamie
si išeisime iš to užburto rato 
ir susidarysime sau galimai pa
lankesnes sąlygas dabarties ir 
ateities buičiai.Reikia paga
liau suglaudinti lietuviškas

mis pasakytais,nebesižavime 
jokiais "punktais”,kurie,kaip 
rodo mūsų patirtis,ryto jaus 
dieną ramiausiai pamirštami. 
Bet mes puikiai atskiriame kas 
yra tie tikrieji žmoniškumo 
nešėjai ir kas yra tik biznio 
ir tamsių tikslų "apaštalai".

Jaučiant šią didelę ir gai
vališką ištisų tautų,šiandien 
pavergtų,kovą už būvį ir ateitį 
bei laisvę;mūsų po pasaulį iš
sibarsčiusių lietuvių eilės to
kios mažos,tokios silpnos,o tiel

Pasaulyje viešpatauja chao
sas, sukurtas dvidešimto jo" am
žiaus sumaterializėjusios žmo
gaus dvasinės "ubagystės",ku
rios neišvengia ir pasaulį be
tvarką "didieji" vyrai.

Tautų laistės grindžiamos 
aukso kasyklomis,naftos šalti
niais, žmonės vertinami skai
čiais, vergiška darbo jėga -rau
menimis.Idėjomis, dėl kurių mi
rė milijonai žmonių,prekiauja
ma , "galingieji" dalinasi nie
kad jiems nepriklausiusiu pa
sauliu, ištisos tautos pasmer
kiamos vergijai ir išnaikini
mui .

Visi graudenimai,kad pabus
tų nors kartą žmoniškumas ir 
sąžinė bus betiksliai,kol pa
saulyje nepasireikš jėga,kuri 
teisingumo vardu perrikiuotų 
pašaulį,nubloškiant nuo sostų 
tuos,kurie spekuliuoja gražiais 
žodžiais ir idėjomis,slėpdami 
savo tikruosius klastos ir 
gobšumo tikslus.

Mes tremtiniai,išgyvenę ru
dąjį ir raudonąjį pavojų,paty
rę didžiosios demokratijos žmo
niškumus, darbų ir kalbų įtakas, 
šiandien turim savo pasaulėžiū
rą.Mes turime į daugel ką kito
kias pažiūras.turim kitus-savo 
tikslus,ir skiriamės nuo tų,ku
rie to viso neišgyveno,kurie 
nežino kas tai yra baimė,per
sekiojimai ir koks sunkus be 
tėvynės benamio gyvenimas.

Gyvenimo patirtis išugdė 
mumyse visokių žodžių ir dar
bų įvertinimą,ir mes šiandien 
nebesižavime tuščiais žodžiais, 
įvairiomis iškilmingomis progo- 
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Mūsų didingos praeities 
'liudininkai

Iš daug „Tiesų“ — viena

Skiepijama kolektyvinė baimė
KOMPARTIJOS NUOPELNAI

Tik viena kompartija kovoju
si su vokiečių okupacija,sako 
Sniečkus .^Komunistų partizanai 
nuleidę 36.4 ešelonus,300 gar
vežių, sunefleinę 18 įgulų,10000

1) .Lietuvoje komunistų jėgos 
per silpnos,© dar svarbiau - 
jomis nepasitikima.Tad teko pra
šyti, kad atsiųstų kadrus iš Ru
si jos.

2) .Bolševikinimo ir rusinimo 
varžtai vis labiau veržiami,iš

karių.Komunistų propagandos vienos puses kovojant prieš 
dėka Ūkininkai nedavę duoklių, "buržuazini, nacionalizmą" ir 
darbininkai sabotavę darbą( ’.Red >"supuvusi, vakarietiškumą",iš 
Iš viso medaliais už Vokieti- kitos - ugdant "marksizmą lei
jos pergalę apdovanoti 32.870 
sov.Lietuvos piliečių.400 ko
munistai buvo nužudyti vokie
čių ir "lietuviškų buržuazinių 
nacionalistų".

DABARTINIAI SIEKIMAI
"Partija sudavė triuškinamą 

smūgį buržuaziniam nacionalis
tam, kovoje orieš reakcinę kata
likų dvasininkiją,mobilizuoja 
liaudį prieš buožes(kulaki). 
Žemės ūkio mokesčiai savo smai
galiu nutaikyti prieš buožes." 

SPAUDA
"Išeina 49 laikraščiai ir žur
nalai,viso 650.000 egz.Laikraš
čiai demaskuoja kataliku dvasi
ninkų reakcingumą,bet respubli
kiniai laikraščiai > epakankamai 
kovoja su buržuaziniais įpro
čiais."Per 4 metus . šleista

daug vargo ir pavoju, tiek daug m{>ti 
darbo prie S akis, tad rimtai ten- lr kl
ka susirūpinti savo medžiaginiu 
ir dvasiniu išlikimu,kad pakė
lus tą įtempimą ir kovą.

Šiandien gyvename pilname 
laisvės ir demokratijos krašte, 
bet ir čia visa krūva vargo ir 
rūpesčių,kurie visu rimtumu 
grąso mūsų dvasiniam ir materia
liniam išsilaikymui.Tiesa,mes 
šiandien dar kupini dvasinio 
ir fizinio pajėgumo.mes lengvai 
pakeliame sunkų fizinį darbą 
ir kitus nedateklius, sakydami, 
kad tai tik dienų reikalas,kad 
ryt ar poryt bus geriau,kad 
gal greit galėsime grįžti tė
vynėn. Žinoma,viltys buvo ir 
liks geru dalyku,nes jos ska
tina nenusiminti,palaiko jėgas 
ir duoda impuslo veikti,bet 
vertėtų kartais pagalvoti ir 
apie tokį atvėjį,- jeigu tas 
"ryt" ar "poryt" bus labai il
gas, keli ar keliolika metų.. 
Kaip tada. Ar tada išliksime 
nepalūžę.ar išlaikysime tą kie
tą bandymą,ir ar viską naiki
nantis laikas nesutrins mūsų.

pavardes-jos visos daugumoje 
rusiškos.

įspūdis - lietuvių tauta te
bėra lyg tas Zauerveino "ąžuols 
drūts prie Nemunėlio”. Supran
tamas dėl to Sniečkaus irzlus 
baigiamasis žodis- kovoti ir 
kovo tl..

DEPORTACIJOS
Per Sekmines,gegužės 15-16

buvo vykdomos masinės stambes
nių ūkininkų deportacijos į Ru
si ją.Šios deportacijos metu bu
vo ištremta apie 15.000 žmonių, 
kurių artimieji arba partizanau
ja,arba dingę,atseit,pabėgą į 
Vokieti ją.Trėmimo metu ypač ak
tyviai pasireiškė partizanai iš
sprogdindami tiltus ir puldami 
esalonus-jų apsaugą.

Ir prašoma, ir įrašomaugdant "marksizmą leni
nizmą" ir pagarbą rusiškai kul
tūrai .

3) .Didžiausi jų likviduoti 
priešai - "buožės",kuriems su
naikinti vykdoma sparčiu tempu 
kolektyvizacija,o jie patys ne
priimami į,kolchozus ir depor
tuojami .Antras priešąs(Sniečkaus 
pranešime suminėtas net 9 kar
tus'. )yra katalikų dvasininkija.

4) .Sniečkus nieku neužsiminė 
apie nepageidaujamo elemento 
likvidavimą,neužsiminė nė apie 
partizaninę rezistenciją.Bet 
visas jo pranešimas yra didžiu
lis nusiskundimas, kad ligi šiol 
nepasisekė jiems savo priešų 
nuveikti,nepavyko paversti gy
ventojus tikrais bolševikais
ir rusais.Ir pagausintas mokyk
lų slcaičius ir pundais pilama 
spauda neduoda laukiamų rezul-, 
tatų-bolševikiriai nuodai nevei-

tą įgijusios lietuviškos visuo
menės.Anot Sniečkaus, kaimas ir 
inteligentas lieka šalia. 
Juo labiau vertas dėmesio nusi
skundimas, kad aukštosiose mokyk
lose bolševikai neturi pasise
kimo. 0 juk į universitetus pa
tenka tik išrinktieji su kom
partijos rekomendacijomis.Dides
nis skaičius jaunimo įstoja į 
"komjaunimą" kolchozuose.Bet 
iš kitų šaltinių pažįstam jų

1.500 leidinių.Išversta 95 mark-kis kovose ir priespaudoje ryž-
Biznus leninizmo klasikai .Masi
niu tiražu išleistas j arksas, 
Engelsas,Leninas ir Stalinas.. 
Leninizmo leidinių išleidimas 
atsilikęs.Išversta daug rusų 
literatūros,bet knygų pardavė
jai blogai dirba.

ELTOS PASTABOS
■Sniečkaus kalba patvirtina 

mūsų ligšiolines išvadas apie 
padėtu Lietuvoje. Būtent:

Kai dono Fillippo Caussauros ausis pasiekė pirmas 
tolimas neaiškus maišto gausmas,jis greitai pakėlė 
vokus,kurie paprastai būdavo sunkiai nuleisti,kraš
tuose paraudę ir išversti,kaip vairininkų,plauktojan
čių šėlstančia jūra.
- Tu girdėjai,- paklausė jis stovintį šalia jo Maza- 

groganą. Jo drebančiame balse buvo girdėti įstygus 
slaubas.
- Nebijokite,jūsų šviesybė,- atsakė šypsodamasis ma- 

žordomas,- šiandien šv.Petro diena.Tai pjovėjai dai
nuoja.

Senis ėmė klausyti,atsirėmęs alkūne ir įsmeigęs 
žvilgsnį į balkoną.Plevėsavo užuolaidos,banguojamos 
pietvakarių vėjo.Kregždžių pulkai, tarytum strėlės, 
vikriai siuvo įkaitintame ore.Apačioje stūkstančių 
namų stogai spindėjo rausvais ir pilkais tonais.Ana
pus stogų traukėsi didžiulis laukas,pjūties metu ap
dengtas žėrinčiu auksiniu kilimu.Senis vėl paklausė:
- Bet,Giovanni,ar tu negirdi..

Ir tikrai: riksmas,kurį jis girdėjo,buvo matyti, 
nepanašus į džiaugsmingą šūksmą.Vėjas,kurio ūžimas 
čia stiprėjo,čia ščluvo arba su šauksmu pynėsi,tei
kė keistą koloritą garsams,kurie pasiekė senąjį ku
nigaikštį.
- Nebijokite,jūsų šviesybė,- vėl atsakė Mazzagrogna, 

- klausa jus apgauna. Būki te ramūs.
Ir jis priėjo prie balkono.

Tai buvo įkūnus vyras,kreivomis kojomis ir milžiniš
komis plaukuotomis,kaip žvėries,rankomis.Jo akys bu
vo truputį žvairos ir balsvos,kaip albinoso,© visas 
veidas nusėtas strasdanomis.Smilkiniai buvo apaugą 
retais rudais plaukais; pakaušį puošė daugybės kietų 
juodų gumbų,didumo sulig kaštanais.

Keletą minučių jis pastovėjo tarpe dviejų pleve
nančių, kaip būrės,užuolaidų ir tiriamu žvilgsniu žiū
rėjo į plytinčią po jo kojomis lygumą. Foros keliu 
driekėsi aukštas stulpas dulkių, tarytum ten žygiuotų

Repatriacijos komisijos iš 
amerikiečių zonos pašalintos. 
Jų agitacija baigta.Tremtiniai 
pažįsta,ką jie žadėjo ir ką te- 
bežada sovietinis radi Ja s.0 kas 
dedasi su grįžtančiais jau ana
pus geležinės uždangos,netikė
tai gaunam patirti iš vieno žur
nalisto, kilimo dano,Voldemar 
Hoeffding,kuris 1945 m.balan
džio 4d.buvo Berlyne suimtas, 
kuriam teko 1946-47 m.sėdėti 
Brandenburgo kalėjime ir susi
durti su repatriantais.1948m. 
rugsėjo 5d.jam pasisekė iš so
vietų pabėgti ir savo pergyve
nimus Jis patiekė "Neue Zūriche 
Zeitung".

Kiek liečia repątriantus.at- 
pasakojame jo pareiškimus: 

1946 birželio 4,H.sykiu su 
dviem rusų moterim,motina ir 
dukterim,lydimi ruso leitenan
to ir dviejų kareivių,ginkluo
tų automatiniais šautuvai s,bu
vo pervežti sunkvežimiu iš Pots
damo į Brandenburgo kalėjimą. 
Prie kalėjimo,kol Leitenantas 
atlikinėjo formalumus,buvo pro
ga pasidairyti.Tai buvo impo
zantiškas statinys,Hitlerio pa
statytas 1936m.Naciai gyrėsi, 
kad tai ne tik didžiausias,bet 
ir moderniausias kalėjimas vi
soje Europoje,jei ne visame na-

šaulyje.Vartai buvo atidarinė- 
jami ir uždarinėjami elektra. 
Visuose sienų kampuose,kaip 
paprastai,bokštai su kulkos
vaidžių ir prožektorių lizdais.

Jis pateko į 3 bloką.Mat vi
si kaliniai buvo suskirstyti 
blokais pagal jų nusikaltimą 
ar įtarimą.I blokas buvo skir
tas "sunkiai kaltinamiems”.ku
rie turės stoti prieš karo tri
bunolą, III blokas vadinosi 
"repatriacinis lageris".Jis 
buvo skirtas "mažiau kaltina
miems" , kurie buvo tik įtariami 
ir kurių nusikaltimas nebuvo 
tokia,dėl kurio galima būtų 
formaliai kelti bylą karo tri
bunole. Čia rėžimas buvo,paly
ginti, švelnus. Galėjome viduje 
daryti ką norejome.Kalėjimo vi
duje nebuvo nei sargybos.Ji pa
sirodydavo tik nuo 22 vai.Mus 
sušaukdavo,suskaičiuodavo ir 
viskas.IV bloke buvo tie,kurie 
buvo skirti į "darbo batalionus

Siame kalėjime buvo tikras 
internacionalas.Salia rusų šia 
buvo ypačiai gausu iš vadinamų 
rytų liaudies demokratijų-Len- 
kijos,Čekoslovakijos,Rumuniir* 
Jugoslav!jos.Repatriantai iš 
tų kraštų turėjo būti perduoti 
tų kraštų, policijai.Bet NKVD.

( nukelta į 3 psl.)

nesuskaitoma kariuomenė.Vėjo plėšomi debesys įgauda
vo įmantrius apribus.Kartkartėmis pro tirštų dulkių 
debesį buvo matyti kažikoks spindesys,tarytum už jo 
slypėtų ginkluoti žmonės.
- Na..- neramiai paklausė donas Fillippas.
- Nieko,- atsakė Mazzagrogna,tačia u antakiai jo pa

niuro .
Vėl su tankaus vėjo banga atlėkė tolimi šauksmai. 

Viena užuolaida,tos bangos pagauta,ėmė pleventi ir 
pakilo į orą,kaip išskleista vėliava.Durys su triukš
mu ir bildesiu užsitrenkė,langų rėmai skambėdami su
drebėjo nuo trenksmo; sumestos ant stalo krūvos po- 
pierlo išsisklaidė po visą kambarį.
- Uždaryk,uždaryk langus: - sušuko senis baisiame 

nerime. - Kur mano sūnus:
Jis sunkiai alsavo,dusdamas dėl savo nutukimo ir 

negalėdamas pakilti nuo lovos,kadangi apatinė jo kū
no dalis buvo paralyžuota.Paralyžinls virpulys nuo
lat perbėgdavo per jo sprando raumenis,per alkūnes 
ir kelius.Jo sukumpusios rankos.mazguotos,kaip seno 
alyvos medžio šaknys,neJudėdamos dribsojo ant apklo
to.Frakai tas išmušė jo kaktą bei nuogą kiaušą ir api
pylė išgąsčio pilną veidą,išmargintą rausvomis gys
lelėmis, kaip buliaus blužnis.
- Po velnių: - iškošė pro dantis Mazzagrogna,akli

nai uždarydamas Langus,- argi Jie išdrįso.?.
Štai prie pirmųjų della Foros gatvės namų pasiro

dė minia žmonių; ji traukė.metydamasiį visas puses.

los.

tarytum kylančios bangos; už jos sekė dar didesnė, 
kurios dar nebuvo galima gerai įžiūrėti,kadangi ją 
dengė stogai ir San Pio ąžuolų sodelis.

Tai ėjo į pagalbą aplinkinių kaimų žmonės,sustip
rinti maištininkų eiles.Pamažu minia artejo;išsilie
jusi miesto gatvėmis,ir dingo,kaip skruzdžių spiečius 
painiame skruzdftlyno labirinte.Kartais šauksmai vi
siškai nutildavo,ir tuomet ryškiai buvo girdėti šla
mesys ąžuolų,augusių priešais rūmus,kurie rodėsi dar 
labiau vieniši ir apleisti.
- Kur mano sūnus,- vėl paklausė senis,ir jo balse 

skambėjo vis augąs nerimas. - Pašauk Jį.Aš noriu jį 
matyti.

Jis visas drebėjo gulėdamas savo lovoje.Jį kanki
no ne tik sunki liga,bet ir baimė.Jau nuo vakar die
nos, pasirodžius pirmoms maišto žymėms,grąsinamlems 
šauksmams šimtų jaunų bernų,kurie buvo besirengią 
prie rūmų protestuoti dėl pastarųjų kunigaikščio 
d'Ofenos smurto veiksmų,jį buvo apėmęs beprotiškas 
siaubas;jis inkštė kaip boba,o naktį šaukėsi visų 
rojaus šventųjų. Mintis apie pavojų ir,galbūt,mirtį, 
neišsakomu siaubu pripildė to išglebusio,pusgyvio, 
paskutines dienas baigiančio senio sielą.
- Luigi, Luigi'. - neramiai šaukė jis. sūnų.

Visi rūmai skardėjo nuo įkyraus vėjo daužomo lan
gų girgždėsi©.Nuolat buvo girdėti trinksinčių durų 
dundesys ir kažkieno skubių žingsnių bilsmas bei 
trūkšlojami šauksmai;
- Luigi:...

Kunigaikštis atskubėjo į šauksmą.Jis buvo išblyš
kęs ir neramus,bet stengėsi susivaldyti.Jis buvo auk
što ūgio; visas jo stonas rodė milžinišką fizinę Jė
gą.Barzda buvo dar visiškai juoda;iš didelės išdi
džios burnos veržėsi karštas kvėpavimas; akys buvo 
drumzlinos ir godžios; nosis - diužiulė,virpančiom 
šnervėm,apdengta raudonomis dėmėmis.

•. ‘-V ‘ “
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MANCHESTER!EČIAI JUNGIASI
-------- į KRŪVĄ --------------------

Manchesteryje ir apylinkėse 
savo kultūrine ir reprezentaci 
ne veikla ligi šiol dauglauar 
mažiau reiškėsi Lietuvių Klu
bas ir Did.Brit.Liet.Sąjungos 
Lowton,Eccles,Rochdale ir Old
ham skyriai ar atskiri tų jun
ginių nariai.Vis dėlto,tarpusa 
vyje nederinant darbo,matyti 

nemaža plyšių (vienas žymesnlų- 
jų-nepajėgta Manchesteryje su
ruošti solistų koncerto!) Atei
tyje visokiems galimiems 1----------

dūmams šalinti kovo 20 d. susi
rinkę šių Junginių atstovai-pir- 
mininkal nutarė sudaryti nuola
tinę Tarybą Kanchesterio lietu
vių veiklai derinti.Kadangi ją 
sudaro visų Junginių pirminin
kai, tad tarybos žodis ne vienu 
atveju turėtų būti svarus ir 
reikšmingas.

Tarybos pirmininku išrinktas 
K.Barėna s-Bara uska s.

Taryba nusistačiusi žiūrėti.

kad ir viešuosiuose pasirody
muose nebūtų paralelizmo Ir 
skaldymosi.Pirmąjį po gavėnios 
lietuviams parengimą ruošia 
Klubas naujosiose patalpose 
(121.Middleton New Rd.Crump
sail). Programą pasižadėjo su
daryti Sąjungos skyriai,ir ta 
programa iš dalies turėtų bū
ti susijusi su lietuviškais pa
pročiais,o Iš dalies linksma. 

Eccles skyrius kovo 29 d. 
išsirinko naują valdybą,sena
jai atsisakius.Išrinkti K.Ba- 
rėnas-Barauskas pirmininku,A.

neaklai Mikalauskas sekretori um,L.Me-
. delis iždininku,P.Masiulis na
rlu meno reikalams ir J.Staras 
nariu socialinlems reikalams. 
Išrinkta taip pat revizijos 
komisijai tokios ligi šiol ne
buvo); Kuzmickas,Gaidelienė 
ir Kubilius.

Sudaryta komisija Centro Val
dybos skelbiamąja! Vokietijoje 
gyvenantiems tautiečiams daik
tinei rinkliavai įvykdyti.

(k.p.)

Britanijos Lietuvis" 1949.IV.8.

nukryžiavimas
Keturi teisėjai nuteisė Kristų 

mirties bausme,nors negalėjo su
tarti dėl Jo tariamų nusikaltimų.

Kaifo akivaizdoje Kristus buvo 
kaltinamas per dideliu dogmatišku

Scenos iš St.Lauciaus 
veikalo "PASLAPTINGOJE 
ZONOJE",suvaidinto 
Lowton lietuvių. 
Viršuje - Suimamas 
šnipas. Apačioje- 
Partizanų pasitarimas

LIETUVTŲ-LAT7IŲ VIENYBE
( Atkelta iš 2 puslapio ) 

matyti,nelabai jomis pasitikė
jo ir patys repatriantus tikri
no.Daugumas repatriantų buvo 
iš vakarinės Vokieti jos.Juos 
tikrino NKVD valdininkai.Tar
domieji pasakojo,kad valuinin- 
kal pradeda tardymą su mintimi, 
jog kiekvienas normalus žmogus 
negali norėti grįžti į sovieti
nę valstybę.Jeigu jis visdėlto 
grįžta,tai jis turi kažkokią 
paslėptą mintį,tikriausiai par
sidavęs užsienio žvalgybai.Vi
dutiniškai kiekvienas Šia už
trukdavo apie mėnesį,skubintis 
nebuvo ko. Ypatingai tragiška 
padStis buvo tų nerusų,kurių 
tėvynės Rusijai pateko 1939- 
1940 metais,kai Hitleris suaa- 
re paktą su Stalinu - rytų Len
kijos sritys,Rumunijos.Čia pri
klauso ir visų trijų Pabaltijo 
valstybių piliečiai.Pirmais me
tais po karo jie dar delsė na
mo grįžti,bet namų,paliktų šei
mų WLgesys padarė savo.Dažniau
siai dar nulemdavo rusų kari
ninkų užtikrinimai, kad jie ga
lėsią į savo namus grįžti.Čia 
jiems buvo priminta,kad jie 
jau nuo 1939-40 metų jau yra 
sovietų piliečiai.Toliau jie 
sužinojo,kud dėl atidėliojimo 
grįžti,jie virto sovietų valsty 
bės išdavikais,ir jiems taiko
mas baudžiamojo kod.nuostatas 
58.Tik rodant jiems didelį pa
lankumą, jiems nekeliamos bylos, 
bet jie skiriami į "darbo bata
lionus" ir ištremiami į Rusiją,

Mažėja mūsų būrelis

Gražiam lietuvių būreliui 
klek laiko pagyvenus Market 
Harborough,likimas nubloškė 
darbui į Kinlochleven’ąlŠko
tijoje. Dar taip nesenai čia 
gyveno ir aluminijaus žalia
vos fabrike dirbo 70 vyrų.

LaikiH bėgant, dėl įvairių 
priežasčių,keletui teko ap
leisti šį tolimąjį kampelį 
ir iškeliauti į kitas darbo
vietes, arba į pereinamą sto
vyklą Full Sutton.

Anksčiau keletas vyrų pra
šėsi išleidžiami į kitas dar
bovietes, bet jų gražūs nore! 
buvo atidėti neribotam lai
kui. Gi paskutiniu laiku,3 
vyrai už menkai apčiuopiamus 
prasižengimus darbe., buvo pa
šalinti iš darboviečių ir 
pasiųsti į pereinamą stovyk
lą. Tie,kurie bereikalingai 
nesišvaistė sunkiai uždirbtais 
šilingais,truputį susitaupė 
ir šiandien jau kombinuoja 
pakliūti Kanadoa. ar Australi
jon.Ten jie tikisi pastoviai 
įsikurti ir pradėti naują 
venimą. V.J.

ši birą ar centring Aziją, 
be vilties kada norą pa
matyti savo namus "išva
duotoje" tėvynėje.

(Elta)

Mariu pukraity.

- Na,- paklausė donas Filippas užkandęs kvapą.Jis, 
rodėsi,nuo susijaudinimo negalėjo atgauti dvasios.
- Nebijokite,tėve! aš čia,- atsakė kunigaikštis, 

priėjęs prie lovos ir bandydamas nusišypsoti.
l.Iazzagrogna stovėjo prie balkono ir įtemptai žiū

rėjo į gatvę.Šauksmai visiškai nutilo,ir niekas ne
sirodė. Raudonas ugninis saulės skrldlnis slinko į 
giedro dangaus kraštą,tolydžio darydamasis di dėsnis, 
juo artėjo prie kalvų viršūnių.Roctėsi, kad viskas že
mėje buvo apimta liepsnų,blaškomų pietvakarių vėjo. 
Tarpe Lisclo parko medžių pasirodė mėnulio pjautuvas. 
Tolumoje žibėjo Poggio Rivello,Ricciano,Rocca dl For- 
kos namų langai,ir kartkartėmis buvo girdėti varpų 
gausmas. Vienur kitur žiebėsi ugnys.Nuotroškinamos 
kaitros negalima buvo kvėpuoti.
- Visu kuo kaltas Sciollis! - tarė kunigaikštis 

d’Ofena.savo griežtu ir šaižiu balsu. - Bet...
Jis padarė grąsinėmą gestą ir priėjo prie Mezza-

grognos. *
Jam kėlė nerimą likimas Carletto Gruos,kurio jis 

dar nebuvo matęs šiandien.Jis Išsiėmė iš pistoleto 
dvi ilgas kulkas ir atydžiai Jas apžiūrėjo.Paskui 
sunkiais žingsniais ėmė vaikščioti pirmyn ir atgal 
po kambarį.

Tėvas plačiai atvertomis akimis sekė visus jo ju
dėsi us. Jis šniokštė,kaip nešulinis gyvulys, kuris ko
voja su mirtimi; -rotarpiais savo šlykščiomis ranko
mis jis pagriebdavo apklotą ir juo mosuodavo prie
šais save,kad atsivėsintų oro srove.Kelis kartus jis 
kreipėsi į 1-Iazzagrogną!
- Ar nematyti nieko...

Staiga Mazzagrogna suriko!
- Antai atbėga "Carlettas ir Gennaras.

ištikrųjų,pasigirdo smarkus durų bildesys.Netrukus 
į kambarį įbėgo Carlettas su savo tarnu; abudu buvo 
išbalę,išsigandę,apsipylę kraujais ir dulkini.

Išvydęs Carlettą,kunigaikštis sušuko.Jis Jam ap-

8Y-

Šių metų kovo 27 d. E.R.Na- 
ffertone.prie Driffieldo,York
shire,įkurta pirmoji Lietuvių- 
Latvių Vienybės grupė Anglijoje,

Grupė yra įsipareigojusi 
pravesti Yorkshire LLV narių 
bei suinteresuotų asmenų regis
traciją, kaip ir naujų LLV gru
pių bei skyrių steigimą šioje 
apylinkėje.

Yorkshire LLV nariai ir inte
resantai yra prašomi susižino
ti su minėtos grupės pirminin
ku J.Kūli u,E.R.W.A.E.C. Hostel, 
Nafferton,Nr.Drifield,Yorks.

LLV nariai bei interesantai 
iš kitų Anglijos sričių,prašo
mi kreiptis į Lietuvių-Latvių 
Vienybės atstovą Anglijoje p. 
V.Tamanį,25,Schafield St. 
Tyldesley, Lancs.

1A.RSHALLI0 PLANUI VIENI
METAI ------------------

V.T

Lietuvių Namų įsigijimas 
Londone - 

yra 
visų lietuvių garbės 

reikalas!

'lirmadienį sukako vieneri 
metai nuo pasirašymo Klarsha- 
llio rlano,kurio oficialus 
vardas yra -uropos atstatymo 
Programa.Vakarų valstybės pa
siuntė ta proga Prezidentui 
Trumanui padėkos raštus,dėko- 
damos amerikiečiams už jų pa- 
galbą L’uropai.

nėra jokios abejonės,kad toji 
pagalba iš .unerikos palaikė vi
są Vakarų Europos ekonominį gy
venimą ir pastatė ją ant kojų. 
Per 12 mėnesių 19 valstybių at
statė savo ūkius ir dėka Marsha- 
llio tlano sugebėjo duoti savo 
žmonėms .palyginamai gerą gyve
nimą, kokio pati viena Europa, 
atsimenant jos sunaikinimą ka
ru.nebūtų pajėgusi padaryti ir 
per ilgą laiką.
M,,arshallio Planas ne tik kad 

davė materialinių gerybių,bet 
ir padėjo sudaryti vakarų Euro
pos valstybių ekonominį bendra
darbiavimą, tokį, kokio dar iki 
šiol nėra būvą.

i.arshallio Planas prisidėjo 
prie komunistinės bangos Euro
poje sulaikymo

mu.kai skelbė savo dieviškumą,'An
no akivaizdoje - nedogmatiškumu, 
nes neparėmęs savo skelbiamos dok
trinos) Piloto akivaizdoje - nera
mumų kėlimu) Erodo akivaizdoje - 
naivumu...

Kai Kristus kentėjo ant kryžiaus, 
ano meto civilizacijos atstovai 
guhdė Jį piktosios dvasios žodž
iais! "Nuženk nuo 
kėsime".Tačiau Nu 
rėjo kūniška mirtimi išgelbėti am
žinam pasmerkimui pasinešusias šie 
las,- ir tik meldėsi už budelius, 
nes jie nežinojo,ką darė.

Šiandien mistinis Kristus - Ka
talikų Bažnyčia - vėl kabo ant kry
žiaus, o naujoji bedievybė,iškrai
pyta teisė,klaidinga moralė gundo, 
reikalaudama,kad Bažnyčia nepripa
žintų Popiežiaus Primato,plrmon 
eilėn statytų valstybę,atmestų Mo
terystės sakramentą-jo nesuardomu- 
mą... Tačiau Bažnyčia nenužengia 
nuo kryžiaus,pataikauuama gundyto
jams. Lengva yra nusileisti iš auk
štybių, vengiant pasaulio pajuokos, 
tačiau mirti už Idealą reiškia šven

tumą) lengva nužengti nuo kryžiaus, 
bet herojiskiau kentėti ir su sa
vimi patraukti pasaulį.

Kaip Kristus meldėsi už nežinan
čius ką daro,taip šiandien Bažny
čia meldžiasi už savo persekioto
jus, kurie, veikiami aptemdytos są
monės, kėsinasi į tikėjimo laisvę. 
Jei Saulius būtų žinojęs ką daro, 
persekiodamas tikinčiuosius,Kris
tus nebūtų jo stabdąs kelyje. Ir 
Bažnyčia neturėtų Sv.Pauliaus.
- As jus išrinkau iš pasaulio, 

dėl to pasaulis tyčiojasi iš jūsų,- 
pasakė Kristus savo mokiniams.

Tie patys žodžiai tinka ir šių 
laikų tikintiems; ir jie pereina 
mėginimų ugnį,nes pasaulis nepa
kenčia dvasinių vertybių.Tačiau 
verta budėti po kryžiumi,kai Pri
sikėlimas neša amžiną išganymą.

•žiaus.ir imi
tuotasis no-

DIDŽ.SAVAITĖS IR VELYKŲ PA
MALDOS LONDONO LIET.BAŽNYČIOJ

ANT.RAČKAUSKAS

PRISIMINIMAS

takas,svirtis,topoliai ir kryžius.Čia
Galulaukėje ąžuolai seni.
Ten mūsų dienos nekrykštė - negrįžo, 
Mes buvome tada vaikai maži.

Tu gaudei pievoje drugelį baltą, 
Aš blezdingėlę mėginau pavyt. 
Lėkiau uždusęs net per visą lanką. 
Bet ji man dingo iš akių susyk.

Statei iš kelio dulkių bokštelius tu, 
0 aš sugrioviau juos iš kart visus. 
Mušei,barei mane,verkei supykus 
Ir bėgai už tai mamai pasiskųst.

Ir pralėkė kregždėms tos dienos valko 
Sakyk, ar jos dar mums kada sugrįš.
Ar bėgsime abu sukibę rankoms 
į atminimų lanką pabraidyt.

■ omunistinis blokas 
aiškiai žinojo ir juto, 
ką gali reikšti Europai 
Larshallio klanas,todėl 
•taip atkakliai ir puolė 
jį.Bet nežiūrint visų 
puolimo metodui streikai 
PrancūZljoje ir Italijo 
je) Planas buvo priim
tas ir jo rezultatais 
šiandien džiaugiasi va
karų Europa.

Did.Ketvirtibal 14) 9 vai. 
šv.I.išios ir šv.Komunija, Proce
sija .Svč.Sakramento adoracija 
iki 9 vai. vakaro.

Did.PenktadienįI.bal.15) 9 v. 
Kristaus kančios skaitymas,kry
žiaus nudengimas,prooeeija.Vaka
re kryžiaus keliai 8 vai.Svč, 
Sakramento adoracija visą dieną.

Did.Šeštadienį (bal.16) 8 v. 
ugnies,Velykinės žvakės,vandens 
šventinimas, šv.I.išios ir šv.Ko
muni ja (apie 9,3o vai).Vakare 
8 vai. Graudūs verksmai!-.,pamok
slas. Išpažinčių klausoma kas
dien.

Velykų X d.(bal.17) 7 vai.ry
to Prikėlimo apeigos,procesija, 
palaiminimas Svč.Sakramentu,šv. 
Iii šios. Suma 11 vai. Vakarinių 
pamaldų nebus.

Velykų II d.(bal.l8) šv.Mi
šios 10 vai.

edimlno kalnas su pilies bokštu VII nluje Augustino nuotr.

žiūrėjo rankas ir apčiupinėjo kūną,norėdamas surasti 
žaizdas.
- Kas tave nutiko... Sakyk,kas nutiko tave... 

jaunuolis ėmė kukčioti kaip moteris.
- Štai čia,- žlembdamas tarė jaunuolis,' jis palenkė 

galvą ir parodė pakaušyje kelias krauju sulipusias 
plaukų kuokštes.

Kunigaikštis atsargiai pašiaušė pirštais plaukus, 
kad surastų žaislą. Jis mylėjo Carlettą nenatūralia 
meile ir juo rūpinosi kaip mylimąja.
- Tau skauda... - paklausė jis jaunuolį.Tas dar la

biau pravirko.Jis buvo gležnas,kaip mergina) jo mo
teriškas veidas buvo aptrauktas vos įžiūrimais pūke
liais) jis turėjo gana ilgus plaukus,jo rankas buvo 
įstabiai gražios,o balsas priminė balsą kastrato. 
Carlettas buvo visiškai našlaitis,Benevento cukrinin- 
ko sūnus,kunigaikščiui jis ėjo pažo pareigas.
- Jie tuojau bus čia,- tarė jis,ir jo veidas iš bai

mės persikreipė; pilnomis ašarų akimis jis ėmė žiū
rėti į balkoną,iš kurio vėl pasigirdo gaudimas,šį kar
tą dar garsesnis ir šiurpesnis.

Carletto tarnas,kuriam dešiniajame petyje žiojėjo 
gili žaizda ir iki pat alkūnės buvo sukruvinta ranka, 
klupdamas ė mė pasakoti,kaip jiedu bėgo nuo įsiutu- 
sios minios.

Staiga Mazzagrogna,kuris visą laiką atydžiai žiū
rėjo į-gatvę,sušuko!
- Antai jie! Eina prie rūmų! Jie ginkluoti! 

Donas Luigis paliko Carlettą ir nuskubėjo prie
lango.

ištikrųjų minia jau kopė plačiu šlaitu.grąsinamai 
šaukdama ir kratydama ginklais bei įvairiais įnagiais 
laukinis siūtis buvo pagavęs tamsią minią) rodėsi,tai 
buvo ne atskirų žmonių sambūris,© kažikokia į vieną 
susiliejusį negyvos medžiagos masė,kuri su nesulaiko
ma jėga veržiasi pirmyn.Per kelias minutes minia pa
siekė rūmus ir rangyuamasi,kaip milžiniška gyvatė,ke

liais rangais aprietė visus rūmų nastatus.Kai kurie 
maištininkai nešė ilgas degančių nendrių gniūžtes, 
kurios nelyginant deglai mete ant jų veidų rausvą ir 
virpančią sviesą) nuo kuokščių traskėdamos lėkė į 
šalis kibirkštys ir degančios skalelės.Vienas nedi
delis būrelis nešė kuolą,ant kurio buvo pamautas žmo
gaus lavonas.Kiekviename maištininkų moste,kiekviena
me žodyje giedravo mirties grūmojimas.Grąsinimų ir 
keiksmų tarpe nuolatos buvo kartojamas vienas vardas!
- Cassaura! Cassaural

Kunigaikštis d'Ofena iš pykčio kramtė sau pirštus! 
ant kuolo smaigalio jis pažino sumadarotą Vincenzo 
Murros lavoną,tai buvo pasiuntinys,kurį jis naktį bu
vo pasiuntęs,reikalaudamas ginkluotos pagalbos. Jis 
parodė Mazzagrognai nužudytąjį,ir tas tyliu balse tarė!
-Baigta!

Tačiau donas Filippas šitai nugirdo,iš jo krūtinės 
išsiveržė toks balsus sielą veriamas šauksmas,jog vi
siems užgniaužė kvapą ir visi nusiminė.

Tarnai,pagauti siaubo,susigrūdo prie slenksčio. 
Jų veidai buvo išbalę.Vieni verkė,kiti šaukėsi šven
tųjų, o treti ėmė galvoti apie išdavimą! jeigu išduos 
savo poną liaudžiai,argi neišgelbės savo gyvybės... 
Penki ar šeši netokie bailūs,ruošėsi gintis ir vienas 
kitą drąsino.
- į balkoną! į balkoną,- šniokštė minia. - į balkoną! 

Kunigaikštis d’Ofena ėmė tyliai šnabždėtis su Mazza
grogna. Po klek laiko jis atsigręžė į doną Filippą

ir tarė!
- Sėskis į krėslą,tėve,taip bus geriau.

Tarnai savo ruožtu ėemė švagždėtis.Du iš jų pri
ėjo prie lovos,kad padėtų ligoniui pakilti,kiti du 
priėjo prie krėslo,kuris riedėjo ant mažų ratelių.

Uždavinys buvo netoks lengvas.Sunkus senis šniok
štė ir vaitojo,kai bandžiusio jį pakelti tarno ran
kos apsivijo jam apie kaklą.Jis apsipylė prakaitu, 
kadangi kambaryje,kario langai buvo aklinai uždaryti, 
buvo nepakenčiamai tvanku. ( bus daugiau )
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NEW YORKAS.Atvykus Bevlnul 
į New Yorka,komunistai surengė 
uoste prieš jį nukreiptą demon
straciją.Didesnių incidentų ne
buvo .

DAMASKAS. Sirijoje padarytas 
perversmas ir įvesta karinė dik- 
tatūra.Diktatoriumi pasiskelbė 
pulk.Husni Zaim,buvęs Sirijos 
armijos štabo viršininku.Turkų 
■pa ūda aštriai puola diktato
rių,kaltindama, kad jis vykdąs

• Kominformo planus.
RANGŪNAS.Burmo j e komunisti

niai partizanai užėmė Taiiki 
miestą esantį 40 milių nuo sos
tinės Rangūno.

VARŠUVA. Lenkijos kotaunisti- 
nė vyriausybė pradėjo smarkią 
akciją prieš dvasiški ją.Yra su
ėmimų ir parodomųjų teismų.

MADRIDAS. Britai uždarė savo 
konsulatą Saragozoje, protestuo
dami prieš Ispanijos vyriausy
bės įsakymą išvykti dviems bri
tams, konsulato tarnautojams,iš 
Ispanijos.

ŽENEVA. IRO įstaigos žinio
mis, nežiūrint visų pastangų šios 
organizacijos ir vykstančios pa
stovios emigracijos.DP skaičius 
mažai tėra sumažėjęs,nes iš ry
tų nuolat plaukia nauji DP.

BELGRADAS.J ugo sla vi joje sukė-

mas visų žymesniųjų satelitinio 
bloko diplomatinių atstovų iš 
Belgrado.Tito organas "Borba" 
■markiai puola Kominformo val
stybes už šią demonstraciją.

TEHERANAS.Ziniomis iš Persi- 
jos,Susi jos-Persijos pa si enyj e 
pastebėtas didesnis rusų kariuo
menės judėjimas.

VATIKANAS. Ryšium su Popie- 
žiaus kunigavimo auksiniu jubi
liejumi. Jo Šventenybė atlaikė 
Mišias šv.Petro Bazilikoje,ku
riose buvo 50.000 žmonių,jų skai 
čiuje daug kardinolų,visas dip
lomatinis korpusas,esąs orie 
Vatikano ir Italijos vyriausy
be su prėmjeru Gasperi.

NEW YDRKAS "NYT"karinis ko- ■ 
respondentas praneša,kad jau pa- 1 
daryti pasirengimai tam tikrą 
skaičių lėktuvų perduoti Vakarų 
Europos valstybės tuoj po Atlan
to Pakto pasirašymo.Britanija 
pageidautų gauti 150-200 oro 
tvirtovių.

BERLYNAS. Berlyne gautomis 
žiniomis,Rusi joje vėl sudaryta 
Aukščiausioji Valstybės Gynimo 
Taryba.Jos pirmininku paskirtas 
Molotovas,Berla-NKVD šefas, Chruš - 
čovas,Svernikas,Malenkovas,Voro- 
šilovas.Sie visi yra Politbiuro 
nariai.Be jų dar įeina į šią 
Tarybą maršalai Timošenko ir 
Tolbuchinas.

ATĖNAI. Graikijos karo lauko 
teismas nubaudė mirties bausme 
39 komunistinius partizanus.

VAŠINGTONAS."Sunday Pictorial’ 
laikraštyje,Parlamento atstovas 
Crossman teigia,kad politiniuose 
pasikalbėjimuose,kurie dabar 
vyksta Vašingtone,buvo palies
ta s A * ‘ 
galimybę suteikti Graikijai ir 
Jugoslavijai teisę okupuoti Al
baniją ir ją pasidalinti, tuo 
būdu likviduojant tą neramumų 
židinį,

VARŠUVA.Lenki joje yra dide
lis trūkumas muilo.Oficialūs 
valdžios atstovai rekomenduoja 
mažiau praustis ir rečiau keis
ti baltinius...

ANKARA.Turki jos užs.r.min. 
Šadak išskrido į Vašingtoną,kur 
turės pasikalbėjimus su JAV-bių 
užs.r.Sekretorium Achesonu.

PARYŽIUS. Paryžiaus prieini es- 
tyje,į miesto savivaldybės rūmus 
(įsiveržė komunistų gauja ir su
naikino visus vidaus įrengimus. 
Tai buvo "keršto aktas" už pra
laimėtus rinkimus.

RANGŪNAS.Burnos vyria usybė 
paskelbė,kad jos kariuomenė vėl 
atsiėmė Mandalay miestą,kurį 
prieš dvi savaites buvo užėmę 
karėnai ir komunistiniai sukilė
liai. Visuose frontuose vyksta 
t yriA uaybfcc kari uomenės ofenzyva

TAUTOS FONDUI

DBLS Llanelly skyrius..£1.5.o. 
DBLS Satwell skyrius...£6.o.6. 
(Po £1-B.Kmieliauskes,po 10/- 
Jakaitis,J.Jarutis,J.Keblys,  
S.Paciūnas) 
P.Senvaitis 10/-.
DBLS Kaliams skyrius.. £9.1.6. 
DBLS Castleman skyr... £2.15.o. 
S.Benetytė £1. DBLS Henrison- 
Godroanstone skyrius...£3.10.o. 
(Po £1—S.Paplauskes,V.Kerui!s. 
Po 10/-M.Matijošaltytė,S.Sonai- 
tė,A.Pernavienė)
DHLS West Wratting sk..£.5.16.6 
DBLS Newgate St.................. £5.10.6.
(Po £1-V.Montvilas,Po 10/-J.Pet 
roni s,M.Prane kūną s.A.Leveckas) 
DBLS Londono I skyr... £5.o.o. 
DBLS Treliske skyrius..£11.4.6 
(Po £2~P.Beleckas,Po £1-A.Janu
šauskas,P.Simonaitis,Po 10/-K.

’Srebalius)
DBLS Nissen Creek sk..£4.10.o. 
DBLS Eccles skyrius...£ 5.o.o. 
DHLS Pontefract skyr..£ 4.5.0.

LIETUVIŲ ŽURNALISTŲ DIDŽ.BRITANIJOJE DĖMESIUI

Visi D.Britanijoje gyveną lietuviai žurnalistai; a) būvą Lie
tuvos Žurnalistų Sąjungos tikrieji nariai profesionalai,nariai 
visuomenininkai ir nariai korespondentai, b) aktyvūs Lietuvių 
Žurnalistų Sąjungos visų kategorijų nariai, c) asmenys,nepri
klausą ir nepriklausą L.Z.S.bet šiuo metu aktyviai dalyvaują 
savo rašiniais periodinėje mūsų spaudoje tremtyje, maloniai 
prašomi skubiai pranešti savo adresus Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Atstovui - įgaliotiniui šiuo adresu !

F.Neveravičius, 40,Fosse Road, Centr. Leicester
Šios evidencijos tikslas - parengti dirvą Lietuvių Žurnalistų 

Sąjungos skyriui Didž.Britanijoje įsteigti.Tikimasi, kad Gerb. 
Kolegos,suprasdami L.Ž. organizacijos Britanijoje reikalingumą 
bei,ypač šiuo momentu,svarbą,registracijos reikalo neuždels ir 
tuo įgalins greitai ir sėkmingai daryti tolimesnius žygius orga
nizacijai įsteigti.

F.Neveravičius,
L.Žurnallstų Sąjungos Atstovas-įgaliotinis.

Kad išvengus išlaidų siuntinėjimui prirainimų-kvietimų prenu
meratos pratęsimui,prašomo Gerbiamuosius skaitytojus tai atlikti 
laikų,be atskirų priminlmų-paraginimų.Už Tamstų dėmesį būsime 
dėkingi. Laiku nepratęsus prenumeratą,- laikraščio siuntinėjimas 
bus sustabdytas.

Naudodamiesi šia proga,prašome visų,kuriems laikraštis buvo 
siuntinėjamas skolon,atsilyginti.

Dar kartą pakartotinai primename,kad kreipiantis į laikraščio 

tos numerį,to numerio nežinant,pažymėti bent senąjį adresą,kuriuo

Pasitaiko netikslumų laikraščio gavime,nes nemažas skaičius 
skaitytojų,rašydami Administracijai savąjį adresą,labai neaiškiai 
užrašo adresus.Kad išvengus šių nemalonių klaidų, prašome labai 
aiškiai-įskaitomai užrašyti

Administracija

(Po £1-V.Jurevičius,J.Krivickas Dar kartą pakartotinai primename,kad kreipiantis į laikraščio 
Po 10/-P*Kresauskas*P.Vasiliau- Administraciją,adresų pakeitimo reikalu,reikia žymėti prenumera- 
skas, J.Milonaitis.A.Zvinys) , __x_■.
DBLS Bradford skyrius..£4.S.llį laikraštis buvo siunčiamas. 
DBLS Scotia South sk...£20.16.6 

1(Po £1-D.Steponavičius;AiAltaer-
tavičius,K.Jankus,P.KLezas,J.
Vabuolas.Po 15/-V.Grilvicas,
Po 10/-V.Vyšniauskas,A.Petronis
^P.Karnyla.)

Po El-V.TaraškevičiusV.Juodišiv
J.Paulius.P.Zamaliauskas.
Po fl/- H.Ropius.

LONDONO LIETUVIŲ BAŽNYČIOS
VARGONŲ LOTERIJOS REIKALU

Albanijos klausimas,svarstaulj.Astrauskas £1.A.Kuliešius £1

Sprendimas Kravčenkos byloje
Sibiro lokys pikiai urzgia

Lravčenko,būvąs rusų prekybi
nės delegacijos narys JAiįbėse, 
kuris tuoj po karo pabaigos at
sisakė grįžti į Rusiją ir apsi
gyveno JAV-bėse,parašė pagarsė
jusią knygą "Pasirinkau laisvą" 
Knyga buvo išversta į daugelį 
kalbų,turėjo gerą pasisekimą. 
Joje Lravčenko aprašė Rusiją 
tokią,kokia ji ištikrųjų ir yra 
Tas nepatiko komunistams ir 
štai prancūzų komunistų laik
raštis "Les Lettres Francaises" 
paskelbė,kad Lravčenko esąs 
girtuolilis, kad ne jis parašęs 
knygą,o Imperialistiniai agen
tai,kad jis meluojąs.Lravčenko 
iškėlė bylą šiam bolševikų 
laikraščiui Paryžiaus teisme. 
Byla sukėlė didžiausią susido
mėjimą pasaulio spaudoje,abi 
pusės jai atydžiai pasirengė. 
Liudininkais buvo iškviesti 
daugelis ammenų iš HP stovyklų, 
Prancūzijos ir kitur, inmunis- 
tai išsišaukė liudininkus net 
iš Rusijos.Bylos nagrinėjimas 
užtruko apie du mėnesius.

Balandžio 4d.buvo paskelbtas 
teismo sprendimąs.Lravčenko 
laimėjo bylą.Teismas priteisė 
Kravčenkos naudai 150.000 fran
kų (apie £140) ir visąs bylos 
vedimo išlaidas turės padengti 
komunistinis laikraštis,taipgi 
teismo nutarimas nustato,kad 
motyvuotas birios sprendimas

turįs būti paskelbtas tame ko
munistų laikraštyje,pirmame 
puslapyj e.Motyvuotame sprendi- 
me teismas sako,kad Lravčenko 
įrodė,jog esąs knygos autorius, 
kad yra oajsankamai išsilavinąs 
žmogus,kuris galįs parašyti 
knygą. Teismas mano,kad komu
nistinis laikraštis galėjąs 
Kravčenką pulti,kam šis metąs 
sovietiną tarnybą,bet jokiu 
būdu neturėjus teisės jo va
dinti išdaviku,taip jiems ne
pavyko įrodyti,kad Lravčenko . 
esąs fašistų agentas ir t.t. 
Teismas mano,kad Lravčenko, 
rašydamas knygą apie Rusiją, 
daug ko neparašąs,kas galėjo 
būti gero Rusijoje, bet ką jis 
parašė,parašė ir nemelavo.

Komunistinio laikraščio 
gynėjas pareiškė,kad apeliuo
siąs į Aukščiausią Teismą.

Kaip praneša Anglijos spauda, 
Lravčenko netrukus atvyksiąs 
į Angliją ir visoje eilėje mies 
tų skaitysiąs paskaitas apie 
bolševikiną Rusiją.

.sovietų rtusijos spauda ir ra
dijas smarkiai puola šį Pary
žiaus teismo sprendimą,vadinda
mi jį "nesusipratimu", "teisino 
parodija” ir t.t.

Tiesos žodžiui,kuris buvo tar 
tas Paryžiaus teismo salėje,pa
plitus plačia u,Rusijos Sibiro 
lokys piktai urzgia,negalėdama s 
pasiekti savo nagais tiesos skei 
bėjų.

Su dėkingumu konstatuojama, 
kad jau keletas garbingų tau
tiečių, iš spaudos patyrų apie 
šią loteriją,tuojau atsiliepė, 
prašydami loterijos bilietų 
sau ir platinimui.Kreipiantis 
bilietų reikalu,naudinga būtų 
pažymėti;bill etai sau,ar plat' 
nimui.Jeigu sau,tada bus pri
siųstos tik kvitos.o šaknelės 
liks pas loterijos rengėjus, 
jei platinimui,bus siunčiamos 
visos pilnos knygutės.Šakneles 
malonūs platintojai grąžina 
iki gegužės 21 d.

Lev.J.Sakavičius.21, The 
Oval,Hackney Rd.London,E.2.

VISIEMS "MINTIES" prenumeratoriams pranešu,kad nuo ba
landžio 1 d. "Minties" atstovybę Britanijoje likviduoju.Naujų 
prenumeratų bei prenumeratos pratęsimų nebepriimu.Prenumerato
riams, sumokėjusiems prenumeratos mokestį avansu,nuo balandžio 1d 
įmokėti pinigai grąžinami.Grąžinimąs vykdomas,kiek leidžia tech
ninės darbo sąlygos,skubiai,tačiau turint galvoje didelį prenu
meratorių skaičių,gali užtrukti ligi 2 savaičių laiko.

Visais prentteieravimosi reikalais (po balandžio 1 a.) prašoma 
kreiptis tiesiog į "Minties" Administracijai.Naujos prenumeravi- 
mosi sąlygos bei tvarka nurodyti "Minties" leidėjo š/ip.kovo 17d. 
aplinkraštyje prenumeratoriams.

Visiems "Minties" prenumeratoriams Britanijoje,su kuriais 
teko darniai ir be nesusipratimų bendrauti bei patirti iš jų 
pusės daug nuoširdumo ir supratimo,man atstovaujant "Mintį", 
tariu širdingą padėką.

F.Neveravičius. (apm)

NAUJAS LEIDINYS

’’ Pirmojo balandžio proga pasi
rodęs Coventry jumoro laikraštis 
"Apuokas”,save vadinąs "D.Brita
nijos fabrikantų ir fermerių opc 
zicijozu”,žada ir ateityje nesi 

stoti,- pasirodyti sekantį 
sį.

Šio žanro laikraštis gali 
turėti pasisekimą skaitančioje 
visuomenėje,nes neretai mes pa
sigendame tos rūšies spaudos.

Turiniu "Apuokas" daro neblo
gą įspūdį,tektų laukti,kad lei
dėjai sekančiuose numeriuose 
daugiau dėmesio atkreiptų į iš
viršinį apipavydalinimą.

"Apuoko" Redakcija ir admi
nistracija - 38,Melville Rd. 
Coventry,numerio kaina 1 šil.

Redakcijai ir leidėjams lin
kime gražiausio pasisekimo.

VAŠINGTONAS .Balandžio 4. Va
šingtone, 12 užsienių reikalų 
ministerių,atstovaujančių 332 
milijonus žmonių,pasirašė At
lanto Paktą.

NANKINAS, Kinijos komunistų 
kariuomenės vadovybė sutiko su 
daryti ginklų paliaubas.

MASKVA.TuoM po Atlanto Pak
to pasirašymo,2,3o vai.naktį, 
Sovietų pasiuntiniai Danijoje 
ir Norvegijoje įteikė protes
to notas Danijos ir Norvegi
jos vyriausybėms.

VAŠINGTONAS.JAV Sekretorius 
Achesonas pareiškė,kad JAV vy
riausybės uždavinys yra atkreljj 
ti pasaulio dėmesį į tiraniškuiĮ 
komunistų režimus rytų Europoj<

SKAITYKIME lietuviškas knygas! 
Siųskime jas giminėms ir bičiu
liams užJūriuose,išsiilgusiems 
lietuviško spausdinto žodžio.
Tumas-Vaižgantas PRAGIEDRULIAI, 
I tom.kaina -4/4.išsiunčiamas 
tuoj,gavus užsakymą. 
PRAGIEDRULIAI II t.kaina..4/4. 
PRAGIEDRULIAI III t. " ..5/4.
DĖDĖS IR DĖDIENĖS,kaina...4/4. 
"D ir D" pasirodys apie gegužės 
mėn.pusę.
F.Neveravičlūs DIENOVIDŽIO SUTE
MOS (apysakos(kaina.................. 5/4. ,
J.Miškinis ŽMOGAUS KŪNAS IR JO

HIGIENA (higienos vadovėlis)4/4. 
(visos šios knygos užsisakytinai) 
AISTIJOS sieninis kalendorius 2/2 
K.S.Stanislavskis AKTORIAUS SA- 
VIRŪOSA,A.JakseviČiaus vertimas. 
Šapirografuotas,didelio formato 
276 psl.leidinys,kaina- 8/8. Iš
siunčiamas tuoj,gavus užsakymą,. 
M.Biržiška, VILNIAUS UNIVERSITE
TAS 1940/41 m. Atsiminimai... 2/2..

VISI šie leidiniai 
gaunami arba užsakomi pas 
F.Neveravičių, 40,Fosse Rd.Centr.

Leicester

BRADFORDIECIŲ DĖMESIUI ! DBLS Bradfordo skyrius Valdyba, 
1949. balandžio 10 d. 3 v.p.p. St.Patrick Church Hall, 1,Para
dise Street,Bradford, šaukia visuotiną narių susirinkimą. Su- 
sirinkime pranešimą padarys Centro Valdybos atstovas.

Mes maloniai pranešame Jūsų 
žiniai,kad jau turime lietuviš- 
kai-anglišką ir angliškai-lletu- 
višką žodyną; LITHUANIAN-ENGLISH 
& ENGLISH-LITHUANIAN DICTIONARIES 

by H.H.Pewtress & T.Gericas, 
kaina 10/6,persiuntimas 9 penal.

TAIPGI PASIŪLOME -
Modern English Course for Foreign 
Students,C.E.Eckersley,kaina 3/9. 
An Everyday English Course for

"APUOKAS"
D.Britani jos fabrikantų bei fer
merių opozįcijozas. Linksmų plau
čių BALANDŽIO 1 d.laikraštis.
12 psl. - kaina 1 sh. Užsisako
mas -. 38,Melville Rd.Coventry, 
arba pas F.Neveraričių, 40,Fosse 
Rd.Centr. Leicester.

Pirmoji siunta knygos "NAKTIS ANT MORŲ" buvo 
išparduota pirmą dieną po paskelbimo.Užsakyta 
daugiau.Prisiuntusieji užsakymus,prašomi palauk
ti sekančios siuntos.

Bėga kaip nuo maro
Nežiūrint didžiausios sienų apsaugos,bėgimas iš 

rytų Europos nemažėja.Jau nekalbant apie tūkstančius 
pabėgėlių,kurie kas mėnesį pasiekia Vakarų Vokietiją 
ir beldžiasi į IRO duris,kasdien didėja pabėgimai ir 
iš rusų karinių dalinių.Štai nesenai buvo pranešta 
apie keliolikos aukštų karininkų pabėgimą iš Austri
jos, dabar skelbiama,kad vieno rytų Vokietijos miesto 
karinės įgulos viršininkas su keliais savo artimiau
siais padėjėjais yra atsiradęs Frankfurte.Pastarasis 
pabėgimas rusams,matyti,buvo labai nemalonus.Jie buvo 
užaliarmavę visą pasienio apsaugos korpą- NKVD specia' 
liūs dalinius,kad tik sugavus šiuos bėglius,bet nepa
vyko sulaikyti.Ukrainiečių spaudos žiniomis,šiuo metu 
vakarų Vokietijoje jau yra net 16 rusų generolų,pabė
gusių nuo raudonojo maro.

Foreign Students,C.E.Eckersley, 
kaina.................................................... 4/-
Brighter English - C.E.Eckersley, 
Icfi i uq ••••••••••••••••••••• 4 
England & the English - C.E.Ecker 
si ey,. ka Ina................................ 5/6

Essential English-Book I,kaina-3/ 
II knyga- 3/6. III knyga- 5/- 
A Grammar of Modern English - 
C.Miller, kaina........................... 5/6
A Commercial Course for Foreign 
Students, C.E.E.,kaina.............7/6

ir daug kitų žodynų 
be. ‘specialios lektūros žemės 
ūkio,technikos,rankdarbių ir ki
tais klausimais. Persiuntimas 
9 penai. Užsakant virš 15 šll.- 
persiuntlmas 1/6,gi užsakant vifš 
£ 3 už persiuntimą nemokama.

Rašyti adresu -
EXPRESS BOOK SERVICE. 
50,Addison Road, 

LONDON, W.14.

Prašomas atsiliepti Kleinas Pra
nas, kilimo iš Tauragės apakrt. 
Rašyti Sąjuhgos Centrui.

----- - ... ... u.—---------—

Sąjungos Centre galima gauti 
ši^ios naujus leidinius i

Dr.J.Balio LIETUVIŲ TAUTOSAKOS 
SKAITYMAI, I ir II d..........8/-
P.Kiaulėnas.męnografi ja..5/- 
V. Ramona s KRYŽIAI.................4/-

Esu 27m.vedybų tikslu noriu su
sirašinėti su lietuvaite,ne vy
resne 27m.Atsakysiu tik į rimtus 
laiškus.Rašyti-K.T.,Farnham, YMCA 
Hostel,Nr.Blandford, Dorset.' 
MERGAITĖS,DĖMESIO! Du lietuviai 
pageidauja susirašinėti su lie
tuvaitėmis rimtais tikslais.Ra
šyti- A.Lltvinavičius,antram- 
J.Kilnius, YMCA Hostel Meesing, 
Nr.Colshester, Essx.

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