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PARYŽIAUS KONFERENCIJA PASIBAIGĖ
Pasiektas tik dalinis susitarimas del susisiekimo su Berlynu ir tarpzoninės prekybos. 
Bus ir daugiau Keturiu Didžiųjų konferencijų. Austrijos Sutartis perduota Užs. R. Min. 

padėjėjams. Višinskio siurpryzas.
Po keliu slaptu posėdžiu, pirmadieni 

vakare ivyko jau paskutinis viešas Keturiu 
Didžiųjų Konferencijos posėdis, po kurio 
buvo paskelbtas oficialus komunikatas. Bet 
ir čia neapseita be kurijozu,—Višinskis, 
tuoj konferencijai pasibaigus padarė dar 
viena pasiūlyma — prašydamas sustabdyti 
konferencijos komunikato paskelbimą ir 
sušaukti dar viena posėdi . . .

Komunikato paskelbimą sustabdyti jau 
nebebuvo galima, nes jis jau buvo atiduotas 
spaudos atstovams, tačiau ministerial sut ko 
išklausyti Višinskį ir susirinko dar vienam 
posėdžiui, kuriame jis turėjęs išdėstyti 
naujas, tik ka gautas, instrukcijas iš Mask
vos. Bet posėdis teužtruko labai trumpai, 
Višinskis “ negalėjo surasti ” tu nauju 
instrukcijų ir konferencijos komunikatas 
nebuvo pakeistas.

Sekančios Užsieniu reik. Ministeriu konfe
rencijos data bus nustatyta per rugsėjo mėn. 
įvykstančios JTO sesija.

Konferencijos nutarimai, pagal oficialu 
komunikatą, yra sekantieji:

1. Garantuojamas susisiekimas su Ber
lyno, o taipgi tarp rytu ir vakaru Vokietijos 
zonų.. . ,.. -

2. Stengiamasi išplėsti prekyba 
Berlynu ir tarp rytu ir vakaru zonų.

3. Okupacinės valstybės sieks bendru, 
'visu keturiu valstybių, pasitarimu, kada bus 
reikalas.

4. Pasiektas principinis susitarimas dėl 
Austrijos taikos sutarties, o detalės pavestos 
išdirbti ministeriu padėjėjams iki rugsėjo 1 
dienos.

Rusija atsisakė remti Jugoslavijos reika
lavimus i Austrijos teritorija ir reparacijų.

Pripažįstama Rusijai teisė į 37.500.000 sv. 
reparacija, vienu metu laikotarpyje, kaipo 
kompensacija už perleidimą Austrijai turtu 
priklausančiu naciams ir Rusijos konfiskuo
tu. Rusijai paliekama Dunojaus laivinin
kystė ir didesnė dalis alyvos šaltiniu. 
Austrijos sienos lieka tos, kurios buvo 1938 
m. sausio 1d.

Tokie yra pasiektieji konferencijoje rezul

SU

VAKARU SĄJUNGĄ TARĖSI SAUGUMO
REIKALAIS

Labai dažnai gyvenime būna, kad dideli 
darbai atliekami patylomis, tuo tarpu 
beverčiai ginčai įgauna daug propagandinės 
reklamos. Štai, Paryžiaus ’konferencija, 
kurios rezultatai yra labai menki, aiškiai 
dominavo spaudoje ir radijo komentaruose 
per ištisas keturias savaites, tuo tarpu 
Vakaru Sąjungos konferencija, kuri pasiekė 
susitarimą ir padarė svarbiu nutarimu, vos 
tebuvo paminėta. Bet atliktieji darbai 
geriau už save kalba, nei bet kokia propa
ganda.

Paryžiaus konferencija buvo dviems 
dienoms pertraukta, kad Britanijos ir 
Prancūzijos Užs. reik. Ministerial galėtu 
dalyvauti Vakaru Sąjungos Patariamosios 
Tarybos konferencijoje, kuri ivyko Luksem- 
burge praėjusi penktadieni ir šeštadieni. 
Taryba svarstė Vakaru Europos saugumo 
klausimus ir padarė reikiamus nutarimus, 
kurie pavesti Kariniams Komitetams vyk
dyti. Taipgi buvo svarstomas karinis 
biudžetas ir jo padalinimas tarp visu 
Sąjungos partneriu. Karinius reikalus svar
stydami ministerial ėmė pagrindam kad 
Atlanto Paktas bus Amerikos Kongreso 

tatai-, konferencijos, kuri truko keturias 
savaites ir kuriai tiek daug buvo priduo
dama reikšmes.

Isigilnius i paskelbtąjį komunikatą galima 
pamatyti, kad jis nieko naujo nenustato, 
kad jis tik fiksuoja jau buvusia padėti, 
slavijos pretenzijos, liko pašalintos (čia 
Tiesa, ir pačiame komunikate prisipažistama 
kad nebuvo galima pasiekti politinės ir 
ekonominės Vokietijos vienybės, gi paskelb
tas susitarimas tėra tik bandymas sušvel
ninti ta Vokietijos padalinima, kuris pirma 
karta, laike šios konferencijos, oficialiai visu 
keturiu Didžiųjų Valstybių pripažintas.

Jokiu įsipareigojimu nei viena valstybė 
nedavė ir šio menko susitarimo vykdymas

BENDRAS FRONTAS PRIES KOMUNISTUS

komunistais, kasPokarinė Italijos socialistu partija pergy- susilpnino ju itakrt politiniame gyvenime, 
veno kelias vidaus krizes, kur jos labas__Jn vadas Jfrnni sudarė bendra frontą su

KREMLIAUS SIENOS DREBA
Rusija imasi akcijos prieš galimus Tito pasekėjus.

Krizė santykiuose su satelitais
Sovietu Rusija siekdama visiško satelitu 

paklusnumo susidūrė su labai rimtais pavo
jais, kurie graso skaudžiai apardyti Krem
liau tvirtove.

Nuo pat karo parbaigos satelituose 
reiškėsi nacionalistinės tendencijos, tai 
vienur, tai kitur, mažesniame ar didesniame 
laipsnyje, kas rodė, kad ir komunistiniai 
kraštai bando išlaikyti savo tautini veidą, 
nepilnai nori susilieti su rusiškuoju komu
nizmu, nori bent dalinai apsaugoti savo 

priimtas ir ratifikuotas ir
Europos ginklavimui bus paskirti.

Konstatuotas patenkinamas pažangos 
padarymas kultūrinėje ir socialinėje srityje 
ir nustatytos gairės tolimesniai veiklai. 
Toliau Taryba svarstė Vokietijos klausimus, 
o Bevinas ir Šumanas padarė pranešimus iš 
Paryžiaus konferencijos.

Europos Tarybos susirinkimo data nusta
tyta— rugpiūčio 9d., Strasburge.

t •/. Skvirecko Sukaktuvės
Arkivyskupas Juozapas J. Skvireckas, 

Kauno Metropolitas, pereitais metais laimin
gai sulaukės 75 metu amžiaus, šio mėnesio 
26d. švenčia 50 metu Kunigystės jubiliejų 
ir 30 metu Vyskupavimo sukaktuves. 
Laikinoj savo rezidencijos vietoje Austrijoje 

visus Lietuviu Tėvynėje ir išsklaidytus 
visose pasaulio šalyse. Pagerbimo Komite
tas kviečia visus lietuvius ta diena pasimelsti 
ta pačia intencija. Arkivysk. J. Skvirecko 

pareis vien nuo geru ju noru. Jei jau norint, 
galima įžiūrėti bent šioki toki Vakaru 
laimėjimą tame, kad Rusija raštiškai įsi
pareigojo netrukdyti susisiekimo su Berlynu. 
Tačiau, reikia atsiminti, kad ir čia, laikui 
bėgant, gali " atsirasti ivairiu technišku 
kliūčių,” kaip paprastai rusai mėgsta 
nusakyti, —veik visus savo sabotažinius 
veiksmus.

PriiScipJniŠ 4usfitarimas dėl Austrijos gal ir 
yra reikšmingiausias ir būtu sveikintinas, 
nes tai reikštu okupaciniu kariuomenių 
atitraūkimą iš Austrijos po sutarties pasi
rašymo. Tačiau ir čia tiek jau daug kebliu 
detaliu, kurios perduotos padėjėjams, kad 
Austrijos sutarties parengimo perspektyvos 

nepriklausomybe. Keleriu metu bėgyje 
nemažai taip galvojančiu komunistu buvo 
likviduota, bet j u skaičius nemažėjo ir šiuo 
metu kelia Kremliui nemaža pavoju.

Ryškiausia tokios nacionalistinės nepri
klausomybės pavyzdi davė maršalas Tito, 
kurio pavyzdžiu apsikrėtė ir daug kitu. 
Kremlius dėjo visas pastangas likviduoti 
Tito, tuo duoti aiškia pamoka visiems taip 
galvojantiems komunistu vadams. Tačiau 
tas Kremliui nepavyko ir šiandien Tito 
stipriai jaučiasi ir net nebijo kalbėti bei 
veikti prieš Stalina. Tas faktas davė padrą
sinimo ir kitiems, kurie pamatė, kad galima 
gyventi komunistiškai ir be Rusijos globos. 
Kremlius turėjo griebtis kokiu nors aštresniu 
žygiu savo prestyžui gelbėti, nes liga pavo
jingai plito.

Ir štai girdime apie Vengrijos užs. reik, 
ministerio Rajk ir- kitu 19 aukštu partijos 

kad kreditai pareigūnu areštavima. Skaitėme bandymus 
pabėgti, buvo savižudžiu, kurie geriau 
sutiko mirti, nei leistis suimami. "Valymo” 
banga dar nesibaigė ir galimas dalykas 
netolimoje1 ateityje išgirsime daugiau sensa
cingu naujienų iš Vengrijos.

Rumunija yra sekanti valstybė i kuria 
bus atkreiptas Kremliaus dėmesys ir, kaip 
jau plačiai kalbama, draugė Pauker su 
keliais kitais ministeriais gali nukentėti.

yra dideli noupelnai Lietuviu tautai, kad jis 
išvertė lietuviu kalbon visa Sventaji Rasta 
su atatinkamais plačiais paaiškinimais.

BUDAPEŠTAS. Nepavykus pabėgti i 
užsieni Vengrijos užs. reik, ministerijos 
kadru skyriaus viršininkui pulk. Oszcso, 
netrukus Budapešte nusišovė slaptosios 
policijos šefas Biedermanas. 

nėra optimistiškos. Tiesa, svarbiausioji 
kliūtis, kuri iki šiol kliudė susitarti — Jugo- 
Rusija nusileido) ir reparacijos Rusijai 
(Vakarai nusileido Rusijai) pripažintos. 
Vakarai padarė daugiausia nuolaidu Austri
jos atžvilgiu, nes jie nori kaip galima 
greičiau sudaryti su ja taikos t 

Tačiau tenka labai paabe 
nuolaidos atneš norimu rezul 
vensime, — pamatysime. Gi vert 
ferencija apskritai, reikia konstatuoti 
malonu fakta, kad Vakarai tvirtai laikėsi ir 
principiniais klausimais nenusileido, kas 
duoda vilties tikėtis, kad bent 
jau atėjo i protą ir 
derėtis su rusais.

Tįzrtija i kelias atskiras grupes—į N lApjSFepnii 
socialistu pirmiausia atskilo Saragat, vėliau 
Silone ir Romita. Visi tie trys vyrai su 
savimi pasiėmė ir savo pasekėjus, tuo būdu 
Italijoje vienu metu buvo net keturios 
socialistu partijos, kovojančios viena prieš 
kita.

Pereita savaite visos trys atskilusios nuo 
Neimi socialistu grupės tarpusavyje pasiekė 
susitarimo ir sudarė viena socialdemokratu 
partija, kovai prieš komunistus ir ju 
draugus — Neimi socialistus.

Albanija, nežiūrint i tai, kad ten yra 
didelė rusu karinė misija, galinti greitai 
atsiskirti nuo Rusijos ir prisidėti prie Tito 
Jugoslavijos. O Albanija yra labai svarbi 
Rusijai, kaip langas i Adrijatikos bei 
Viduržemio jūras. _

Ta proga idomu pažymėti, kad visi iki 
Šiol nukentėję komunistai, buvo kaltinami 
nacionalistinėmis tendencijomis ir . . . 
špionažu svetimoms valstybėms. Štai ju 
galerija: Gomulka, Lenkijos vicepremjeras 
atstatytas sausio mėnesi, Kostov, Bulgarijos 
vicepremjeras areštuotas balandžio mėn. ir 
gen. Xoxe, Albanijos vicepremjeras sušau
dytas šiomis dienomis. Tai akivaizdūs 
liudininkai, kad satelitai pradeda žiūrėti i 
j . . Vakarus.

Birželio 10d. pasibaigusi Kominformo 
konferencija (Lenkijoje) turėjo viena iš 
svarbiausiu uždaviniu suorganizuoti akcija 
prieš Tito. Ir štai, po Čekoslovakijos, 
dabar jau ir Vengrija nutraukė prekybinius 
santykius su Jugoslavija. Bet, reikia atsi
minti, kad prekybiniu santykiu nutraukimas 
yra žalingesnis Čekoslovakijai ir Vengrijai, 
nei Jugoslavijai. Iš to galima spręsti, kaip 
rimtai Kremlius vertina Tito pavoju.

PRAHA. Kataliku bažnyčios ir vienuoly
nai Čekoslovakijoje pradėjo slėpti visus 
vertingesnius bažnytinius indus, bijodami 
galimos konfiskacijos. Ateinančios žinios iš 
Čekoslovakijos sako, kad ten prasidedanti 
sustiprinta akcija prieš Kataliku Bažnyčia 
ir prileidžiama, kad energinas Prahos 
arkivysk. Beranas, kaip kaip ir Vengrijos 
kardinolas, netolimoje ateityje bus suimtas 

ir nuteistas.

DBLS SKYR. VALDYBŲ IR NARIŲ DĖMESIUI!
LIETUVIU NAMU LONDONE AKCIJŲ PLATINIMAS BAIGIAMAS ŠI MENESI

AR ATLIKOME VISI SOLIDARUMO PAREIGA?
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Bern Brazdžionis

ŠVENTOJI SEIMĄ
(legenda)

— Nukružiuokit ji! — šaukia 
pasaulis —

Tegu miršta Europos žmogus. 
Tegu amžiais nemato jis saulės. 
Amžinai tesutems jam dangus, —

Ir jie eina iš šalto Sibiro,
Iš nuoguju Altajaus kalnu. 
Mina derliu po kojom kaip Žvyrą, 
Pilnos rankos ginklu kruvinu

Iš tanai, kur žiema nesibaigia, 
Iš tenai, kur naktis ir ledai. 
Iš tenai slenka tartum apsvaigę 
Ju besieliai, beširdžiai veidai.

Iš tenai, kur mirtis viešpatauja. 
Iš Uralo pusnynu žiauriu. 
Kaip hienos, užuodusios kraujo. 
Slenka ordos komunos žvėrių.

Jie sumynė vaikus Vainemoino, 
Jie sumynė tautas Baltijos, 
Jie Karpatų pakalnėmis eina — 
Skėsta upės ir miestai kraujuos.

Griūva katedra Koelno, ir gesta 
Jos altoriaus ugnis amžina. 
I rankas ima elgetos lazda, ■ 
Ir išeina šventoji Šeima.

Pro minas, pro gaudimo patranku, 
Bėga ji, klupdama kelyje, 
Rauda kūdikis Kristus ant ranku 
Glaudžia ji prie širdies Marija.

švento Juozapo veidas nuliūdęs, 
(Asilyčia jis veda taku . . . ) 
Piktas Erodas tiek nenužudė. 
Kiek po bombomis krenta vaiku . .

Ir pro Frankfurto mūrus prie Maino 
Ir pro Wurz burga jie prakeliaus, 
Ir ne viena vidurnakti žvaina 
Jie pavargę galvos nepriglaus.

Lichtenfelso Bazilikos bokštas 
Pakely iš tolo kai pamos, 
Išsipildys geidavimas trokštas 
Nelaimingos benamės Šeimos.

Keturiolika Kristaus šventųjų 
Ja prieš miesto vartus pasitiks. 
Su Velykų šventa aleliuja 
Prieš akis jiems nušvis ateitis

Per Dunojų be baimės kad- bristu, 
Kad aplenktu griuvėsiu gatves, 
Kristoforas ant ranku ims Kristų, 
Asilyčia Ambroziejus ves.

Kai išalks, juos šventasis Antanas 
Vargo duona visus pamaitins, 
šventas Jurgis, ju riteris senas. 
Nuo paklydusiu kulku apgins.

Ir sutiks jie nuo Ilmenio žmones. 
Ir šeimas nuo krantu Dauguvos, 

paguos jie nelaimėj kelionės 
' benamiu šeimų Lietuvos.

Š Ir pa t 
Daug

: Pažadės, kad sugrįžtu, kas būta. 
Ir i vilti pavers ju siausmus. 
Ir padaugins ju elgetos pluta. 
Ir pro sapno, parodys namus.

Pažadės, kad ju frontuose sūnūs 
'Apsupimo ugny liks laisvi,
Kad pasauly kri-s pančiai komunos. 
Kad ji mirs, o paliks jie gyvi.

Bet kur slėptis jiems.3 Tyruos 
Sacharos,

Ar Jeruzalės mūruos senuos. 
Kol praeis čeme supantis maras. 
Kur šventoji Šeima lauks dienos?

Kur Viduržemio žydinti jūra. 
Ar kur sodai Dunojaus žali, 
Ar prie Adrijos tyro [ažūro. 
Ar po Alpiu uolom pakely.

Nuo bombonešiu- ras jie padange 
Ir pavargę nakčia pasilsės, 
Kol kapu eisena nebežen-gs čia 
Ir šėtonas mirties nebeveš.

Ne
Ne
Ne
Ne

kur supasi žydinti jūra, 
kur sodai Dunojaus iali, 
prie Adrijos tyro lazūro, 
po Alpiu uolom pakely. —

Jie po šąli benamiu nusėta. 
Lig Sekminių dienos taip keliaus 
Ir nei diena, nei nakti žvaigždėta- 
Pakelyje galvos nepriglaus.

Ir tada nusileidęs balandis 
Dievo Tėvo Šviesos spinduliuos 
Tars: — I jūra sugrįžkite, vandens. 
Ir i kalnus, kalnai, atgalios.
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(Siauroje ivyku paraštėje)
Daugiau negu prieš šimtą metu D. Bri

tanijos politikas Macintosh tvirtino, kad 
juo labiau tarpusavyje kivirčijasi didžiosios 
valstybės, juo daugiau laisvės ir nepriklauso
mybės gali pasiekti mažesnės valstybes ir 
tautos.

Tas posakis, tikes ponapoleoniniam laiko- Rašo—GABRIELIUS PUŽAS 
tarpiui, tiko vėlesniems laikams, tinka ir 
mūsų gyvenamam laiko tarpiu. 

1914-1918 metu karas atnešė 
tautu laisve ir nepriklausomybe, 
vokiečiu-sovietu susitarimas ir,

kivirčijimas jau atnešė tam tikru vaisiu.
Indijos bei Burmos nepriklausomybės 

išaugo iš to kivirčo, iš to paties Šaltinio

daugeliui 
1939 m. 
kaip to 

susitarimo vaisius, kilęs karas tarp Vokie
tijos ir Lenkijos bei Vakaru sąjungininku 
atnešė daugeliui tautu ir valstybių vergija. 
Tai galėjo ivykti tik todėl, kad ano meto 
dvi tvirčiausios kariniu požiūriu galybės, — 
Sovietai ir Vokietija, susitarė ir susitarimą 
viena kitos atžvilgiu vykdė.

Katei maiše apsivertus ir Hitleriui 
užpuolus Sovietus, tie pastarieji konjunktū
riniai atsidūrė Vakaru Sąjungininku pusėje 
ir gudria savo šantažu politika atvedė prie 
nauju, Teherano, Jaltos bei Potsdamo susi
tarimu, kurie dar sutvirtino Sovietu pozici
jas, užgrobus jiems visa eile kraštu ir išplėtus 
s.avo itaka ligi Europos vidurio.

Minėtu susitarimu išdavoje ir ju dvasioje 
gimė Didžioji Trijulė, kuri, vykdydama savo 
tarpusavius susitarimus, niekad ligi šiol 
istorijoje nebūtu cinizmu sprendė tautu ir 
valstybių likimą, laužė su kitais sudarytą
sias sutartis bei kitu tautu teises.

Kaži kiek jau kartu mūsų ir pasaulio 
spaudoje buvo rašyta apie tai, kad visi anie 
susitarimai buvo didysis Vakaru apgavimas, 
ar apsigavimas, išdava partnerio nepažinimo 
ir taikymo jam tu pačiu moraliniu, etiniu 
bei tarptautines teisės normų, 
gyvena ir tvarkosi patys Vakarai.

Visa tai jau nebeaktualu ir 
nebeidomu. Netolimos praeities 
pamokyti, galime šiandien drąsiai tvirtinti, 
kad didžiausias pavojus mažesniu tautu 
laisvei yra ne kas kita, kaip didžiųjų susi
tarimas.

Ligi Didžioji Trijulė kariavo su vokiečiais, 
ligi dar šiaip taip sutartinai bandė tvarkyti 
pokario pasauli, nebuvo nė mažiausios 
prošvaistės tam, kad baision vergijon pate-

Tu, šėtone, i amžina bedugne. 
Tu, i taigų pusnynus sugrįžk, 
Jūs, benamiai, sukurkite ugni 
Griže vėl pas gimtąsias duris.-

kuriomis

šiandien 
patyrimu

Tu, šventoji šeima, ju širdyse 
Ir ju meilėje būsi gyva-, 
Tu i marmuro sienas negrįši, 
J u širdys—bus bažnyčia tava . .

Ir nužengs po kančių nuo Golgotos 
Prisikėlęs Europos žmogus, 
įtikės paskutinis pilotas, 
Kaip šaltinis švies tyras dangus.

1945.III.23.
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kasios tautos galėtu atgauti, išsikovoti sau 
laisve. Rytu ir Vidurio Europos tautu 
vergija yra Didžiųjų vieningumo pagimdytas 
kūdikis.

Tačiau kelinti jau metai esame liudininkai, 
kaip tasis Didžiųjų vieningumas vis greitė
jančiu tempu griuvo, kol pasiekė pagaliau 
" šaltojo karo " ir dabartinio nuolatinio 
santykiu įtempimo stadijos. Didžiųjų susi-

gimė žydu valstybė. Pagaliau ir Jugoslavi
jos, Tito, maištas prieš Maskvos tironija, 
nebūtu įmanomas ir negalėtu tiek laiko 
nenubaustas trukti, jeigu Didžioji Trijulė, 
taip dar nesenai despotiškai tvarkiusi visus 
pasaulio reikalus, nebūtu susikivirčijusi.

Visi duomenys kalba už tai, kad tasis 
kivirčas ne švelnūs, bet vis eis gilyn. Toji 
viltis yra visu pavergtųjų tautu, taigi ne 
paskutinėje eilėje ir mūsų, lietuviu, viltis 
atgauti smurtu išplėšta laisve.

Neateis ji, aišku, toji laisve pati, ar kieno 
dovanota. Ja reikės naujomis aukomis ir 
kančiomis išsikovoti. Bet tik iš Didžiųjų 
kivirčo gali išaugti sąlygos, kurios įgalins 
mūsų tauta mesti visas pastangas ir laimėti 
ta kova.

Ryšium su Didžiųjų kivirčais iškyla ir dar 
vienas įdomus bei reikšmingas momentas. 
Faktas, kad kitąsyk visagaliai ir despotiški 
galiūnai tarpusavy bekovodami sumažino 
savo autoritetus kitu tautu bei valstybių 
akyse ir susilpnino ju itaka jiems. Didžiųjų 
autoritetui sumažinti, neabejotina, nemažai 
prisidėjo ir j u kiekybiniai lygiai kokybiniai 
padarytos ir tebedaromos politinės klaido® 
Pagaliau sveria čia dar ir toji aplinkybė, 
kad karo bei okupacijų išvargintos tautos 
ima atkusti, tvarkyti savo gyvenimą, 
pamiršti karu, pamiršti “ vieninga ” 
Didžiųjų despotizmą bei ju neatspiriama 
galia.

Žinomas ir ne karta jau mūsų minėtas 
Amerikos žurnalistas W. Lippmanas parei
škęs visiškai pagrista nuomone, kad lygiai 
Sovietu, lygiai JAV politine itaka, tokia 
galinga ir neįveikiama 1945 m., šiandien 
tolydžio silpnėja. Kaip pavyzdi, jis sugre
tina kitados buvusia Churchillio, Roosvelto 
ir Stalino susitikimu reikšme bei itaka, su 
ka tik pasibaigusia keturiu Užs. reik. Minis* 
teriu Konferencija Paryžiuje. Anais Didžiųjų 
susitikimo laikais pasaulis tikėjo, jog 
paminėtieji valstybes vyrai beapeliaciniai 
sprendžia tautu, valstybių, visos žmonijos 
bei pasaulio likimą. Gi kiek dėl dabartiniu 
Bevino, Achesono, Sumano ir Višinskio 
derybų, jau niekas neteikia joms tiek daug 
reikšmės, niekas tiek jomis nesidomi, dėl ju 
nebūgštauja ir jomis nesivilia. Pasaulis 
tolydžio nusikrato hipnozės, kuri ji vertė 
tikėti Didžiosios Trijulės visagale. Trijulės, 
kuri savo laiku arbitrališkai, nė kieno nuo
monės neatsiklausdama, nustatinėjo sienas, 
mėtė milijonus žmonių šen ir ten, skyrė 
valstybėms vyriausybes bei atidavinėjo 
vieno vieno savo nario vergijon ištisas 
tautas. Šiandien Didžioji Trejulė jau nebe
gali nei Vokietijai, nei Japonijai, nei Viduri- 
niesiems Rytams, nei Kinijai, nei Indijai 
padiktuoti savo valios. Šiandien jau nebe
gali net padiktuoti taikos sutarties nei 
Vokietijai nei Jajonijai, nors kitados abi jos 
buvo besalyginai kapituliavusios. Šiandien 
dėl taikos su jomis jau reikia derėtis. Ir 
darosi vis aiškiau, kad nei viena kuri didžių
jų valstybių neįstengs pavergti viso pasaulio, 
nei dvi kurios didžiųjų valstybių nesugebės 
pasidalinti pasauliu.

Tiek dėl Lippmano ir jo išvadžiojimu. Ir

kaip juos bevertintume, turime visdėlto 
pripažinti jam nemaža tiesos ir pasistatyti 
klausima: ar tikrai ateina didžiųjų galybių 
smukimas?

Atsakymas ateis pats. Galybės tol galin
gos ir gali beatodairiškai tvarkyti pasauli, 
kol jos vieningos. Bet gi tos vienybės jau 
nebėra. Ju vietoje yra kivirčai, " Šaltas 
karas,” vis augantis įtempimas, 
prie galutinio išsprendimo. C 
ir tegali būti grindžiamos tuo galutiniu 
išsprendimu. Raudonosios Rytu tiranijos 
žlugimu, žmoniškųjų Vakaru pasaulio jėgų 
laimėjimu.

Ir tai veda 
O mūsų viltys

STREIKU PAVOJUS 
NEPASALINTAS

Nors streikai ir liko laikinai likviduoti, 
bet jie, toli gražu, dar nėra išspręsti. Gele
žinkeliečiai sutiko eiti i darba tik su sąlygą, 
kad jie gaus reikalaujama algų pad dinimą 
(10 šil. savaitei). Gelž. Direkcija padarė 
pasiūlymą pakelti atlyginimą nuo 6 penu 
iki 2į šil. žemesnės kategorijos darbinin
kams. Bet Profesinė sąjungą tai atmetė. 
Pradėtos derybos praėjusi pirmadieni dar 
tęsiasi. Londono požeminiu traukiniu 
darbininkai irgi prisidėjo prie reikalavimo 
pakelti atlyginimą 10 šil. ir grasina streiku, 
jei j u reikalavimas nebus patenkintas.

Uostu darbininku streikas dėl Kanados 
profs-gu ginčo tapo, kaip jau pereita savaite 
minėjome, likviduotas, tačiau naujos kom
plikacijos susidarė Londono uoste, kur du 
Kanados laivai jau kelios savaitės teb. laukia 
iškrovimo. Darbininkai atsisako iškrauti. 
Juntama žymi itaka komunistiniu agitato
rių, kurie ragina darbininkus streikuoti. 
Profsąjungą ta komunistu elgesi gyvai seka 
ir deda pastangas ju griaunančia veikla 
sustabdyti. Policija (Scotland Yard) irgi 
seka agitatorius ir renka apie juos žinias.

KRONIKA

Si šeštadieni Londono Lietuviu Klubo 
salėje, 19 vai. rengiamas PIRMOJO LIE
TUVIU MASINIO TRĖMIMO I SIBIRĄ 
minėjimas. Minėjimas rengia Londono 
Lietuviu Choras. Programoje — paskaita ir 
momentui pritaikyta meninė dalis, kurioje 
dalyvauja Choras, solistas ir deklama.oriai, 
įėjimas laisvas. Minėjimo metu bus renka
mos aukos Tautos Fondui.

18. vai Londono lietuviu bažnyčioje ta 
intencija bus pamaldos.

Elmbridge skyriaus xengiam°je parodoje 
ir susirinkime lankėsi Sąjungos Pirmininkas 
P. B. Varkala.

Vienas kurčias ir nebilys kalbėtojas, tokiu 
pat kurčiu ir nebiliu susirinkime, aiškino 
valstybini sveikatos draudimo istatyma. 
Kalbėtojas taip vaizdžiai ir su tokiuo 
užsidegimu aiškino ta istatyma, kad net 
išsisuko tris pirštus.

keliu montažas
Daugel mūsų Tėvynėje yra puikiu ir 

gražiu vietų, daugel yra saliu, kur pragar
sėjo senu tėveliu darbais . . .

Ir ankstu ryta, ir vėlu vakarėli skamba 
tenai jaunu seselių dainos — ir giriose 
tamsiose, ir lankose žaliose, kai šieneli 
grėbia, ir laukuose plačiuose, kur rugelius 
jaunos pjauna, ir žaliame vyšnių sodely, kur 
berneli liūdi . . .

Ko tik nekalba, ko n. mini skambi 
mergelės lelijėlės daina, ko mums neporina, 
nepasakoja !

Ir pro garsius senovės laikus, pro didžius 
senųjų tėvu darbus ir pro nūdienius vargus, 
kuriuose skursta Lietuvos šalelė. Ir gražios 
ir skambios, ir jausmingos visos ju dainelės, 
kad diena nakti ju besiklausydamas 
neatsiklausytai . . .

Bet iš visu dainų delneliu toji skambiu 
skambiausia, kurioje mergelė dainuoja 
gūdžiu balseliu apie aukštus kapus, apie 
tremtiniu voras ir ašaras . . .

Rašo—J. K U Z M I C K I S

šalies ėmė veržtis raudonu krauju patvinusi 
lava ir apsėmė Lietuvos miestus, miestelius 
ir kaimus. Nutilo jaunimo dainos, sodžiuje 
armoška užkimo, tik kilo dangopi maldos, 
tik giesmės pagalbos iš dangaus maldavo.

Tačiau apsiniaukė Lietuvos saulė ir gale 
lauko rymas Rūpintojėlis sūriomis rasos 
ašaromis pravirko. Iš nesvetingos rytu

Apokalipsinis žvėris mindžiojo sesių rūtų 
darželius, trypė broleliu šienpjoviu lankas, 
tėveliu augintojėliu auksu plaukiančius 
javus drampalino —

Kur jis praeis — žolė neauga, 
kur jis sustos — nuvysta gėlės, 
kur jis, laimėjęs žygi, staugia 
Prieš šimtą metu mirė dreba vėlės! 
Ir dreba žemė tartum krislas, 
ir dreba dangūs tartum kristų, 
ir srūva upes — kraujo gyslos, 
ir paskutinis niekšas šaukia Kristų. 
Kaip vaškas tirpsta kietos uolos, 
kaip stiklas sutrupa granitas, 
ir kaip drugys, žmogaus parpuolus 
širdis maldauja : — Teateina rytas!

Ir vis naktis kaip joudas velnias 
miestus, tautas ir žmogų ryja 
ir skėsta kalvos ir pakalnės 
ugny, ir sieros tvanas lyja, lyja . . . 
Ir rauda motinos ir šaukia, 
ir klykta kūdikiai paklydę, 
o jis giliai po plieno kauke 
šoka ir žudo ir žaizdų žarijom žydi . . .

(Bern. Brazdžionis) 
Nukrito ant Lietuvos miestu ir sodžių 

tamsi birželio naktis. Mėnuo už juodu 
debesų pasislėpė ir žvaigždės iš baimės 
pajuodo.

Miestu gatvėmis, lauku vieškeliais ir 
sodžių keleliais be pertraukos dūzgė sunkve
žimiai. Juose rymojo pikti kariai su 
ginklais rankose, o ju siauros akys degė 
neapykanta ir kerštu.

Girgždėjo kiemu vartai, dundėjo namu 
durys. Iš ramaus miego buvo plėšiami 
seneliai, tėvai ir vaikai, kad, parpuolė ant 
keliu, paskutini karta gimtąją žeme pabu
čiuotu .

Ir išvežė juos — alkanus, vandens ištro
škusius, kad nužudytu juose Tėvynės 
Lietuvos meile —

„••SS
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Lietuviu—Latviu « •

Ir tremtyje, vienodus vargus kenčiant 
lietuviai iri atviai pilnai supranta vienybės 
būtinumą, dirba jos puoselėjimo ir propa
gavimo darba, kad šios dvi giminingos 
tautos surastu ir išlaikytu kelius, vedančius 
i vienybe.

Beveik prieš 1.000 metu, dar tik užuoma
zgoje šioji idėja buvo “ Juodojo riterio ”— 
kryžiuočiu užgniaušta. Tačiau toji mintis 
nežuvo, išsilaikė ir šiandien, tarp kaip 
vakar, siekia igyvendinimo.

Sis darbas aisčiu vienybei vyksta ne tik 
DP stovyklose Vokietijoje, bet ir čia, 
Anglijos EVW hosteliuose. Kovo mėnesi 
įsteigtoji LLV Yorkshire grupė, drauge su 
20 susipratusiu asmenų iš Shropshire, ši 
mėnesi įsteigė ten dar viena nauja LLV 
grupe. Šiai grupei vadovauti išrinktas mok. 
Ūdrinis.

LLV atstovas Anglijai Tamonis yra 
pakeitęs savo adresa ; Miners Hostel, Walk- 
den, Lancs, ir kviečia visus LLV narius ir 
užinteresuotus šia mintimi lietuvius atsi
liepti vienu iš sekančiu adresu :

1. V. Tamonis, Miners Hostel, Walkden, 
Lancs.

2. E. Ūdrinis, YMCA Hostel, Sherriff 
Hales, Shifnal, Salop.

3. J. Kūlis, ERWAEC Hostel, Naffer- 
ton, Nr. Driffield, Yorks.

Po aisčiu vienybės vėliava kviečiamas 
kiekvienas lietuvis ir latvis !

V-T.

BRITANIJOS LIETUVIS "

SUKURKIME SKRAJOJANČIAS BIBLIOTEKAS! 
w r

Visi ■ žinome dideli lietuvišku knygų 
trūkumą dabartiniu momentu, įvairios lei
dyklos Vokietijoje, leisdamos viena po kitos 
lietuviškas knygas arba naujas ju laidas, 
ėmėsi šita spraga užpildyti. Tačiau tai tik 
lašas jūroje. Neturime tremtyje tu didžiųjų 
ar mažesniųjų Lietuvos bibliotekų. Ypač 
šis trukumas jaučiamas Didžiojoj Britanijoj. 
Prieš kara Londono Lietuviu kultūrine 
“ Rūtos ” draugija buvo sudariusi nemaža 
knygynėli, tačiau, patalpas, kuriose buvo 
ši biblioteka, sukrauta, subombordavus, 
labai maža tu knygų dalis pasisekė griu
vėsiuose surasti. Dabar viena kita gera 
knyga dar galima užtikti tik pas pavienius 
asmenis.

Didžiosios Britanijos Lietuviu Sąjungos 
Centro Valdyba, atjausdama šita knygos 
trūkumą ir norėdama savo tautiečiams 
padėti, organizuoja skraidančia biblioteka, 
kuria galės lietuviai per S-gos skyrius 
pasinaudoti.

ISimOXIAMA UBTW9S ISTORIJA, 
TAŠKlItilK JA UŽSISAKYTI!

Šeimos židini sukūrusius

ZIGMĄ JURA ir

VERONIKA LIŪDZIUTE,

nuoširdžiai sveikiname 
gražaus gyvenimo

linkime

Londono I Skyriaus
VALDYBA ir NARIAI

Nėra reikalo irodinėti šito užsimoto darbo 
naudos. Tai yra, galima neperdedant 
sakyti, bendras visu lietuviu noras. Pasi
sekimas priklausys nuo to, kiek bus galima 
knygų gauti, kiek lietuviškoji visuomenė 
prie to prisidės ir kaip skaitytojai brangins 
ši turtą. Lengva už dingusia knyga sumo
kėti ar paimti pinigą, bet neįmanoma naujos 
pirkti, jei tremtyje tebėra tik vienas tos 
knygos ezempliorius.

D.B.Liet. S-gos Centro Valdyba skelbia 
skrajojančios bibliotekos vaju ir prašo visus, 
kurie turi atliekamu knygų arba gali jas be

SPORTAS TA
Birželio 12 Tadcasteryje įvyko draugiškos 

krepšinio ir stalo teniso rungtynės tarp 
vietos lietuviu ir Wetherby (latviu ir estu) 
komandų.

LIETUVIU ADVOKATU 
IR TEISININKU DĖMESIUI

Norintieji gauti Lietuviu Teisininku Trem
tiniu Draugijos periodini leidinį “ LIETU
VIS IEISININKAS ” malonėkite pranešti 
savo adresa. Pirmojo numerio turinys : Dr. 
Br. Kalvaitis-Pirmaji numeri išleidžiant, A. 
Plateris-Universalizmas, J. Stikliprius- 
Vokiečiu teismas pabaltiečiu santuokos 
teisės klausimu, Liet. Teisinink. Trem. 
D-ijos įstatai, Žinios apie teisininkus trem
tyje. Lietuviu teisininku kronika, Nuomonės 
organizavimosi klausimu. RAŠYTI: 
“ LIETUVIO TEISININKO ” Redakcijai, 
17600 Lindsay Ave, Detroit 19, Mich. USA.
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didelio savo asmeniškam knygynėliui nuo
stolio perleisti arba bent paskolinti visuo
menės gerovei, prisiųsti greitu laiku Lietuviu 
S-gos Centrui. Tas pats prašymas yra ir 
knygų leidimu bendrovėms užsieniuose, kad 
jos savo leidiniais malonėtu ši darba 
paremti.

Centro Valdyba iŠ anksto visiems knygų 
aukotojams ir rėmėjams nuoširdžiai dėkoja.

Kad šis surinktas brangus turtas nedingtu 
bet nuolat didėtų, bus tvarkomas tam 
tikromis taisyklėmis.

DBLS Centro Valdyba.

DCASTERYJE
Wetherby krepšinio komanda paskutiniu 

laiku buvo pasireiškusi kaip stiprus viene
tas, dalyvaudamas keliose rungtynėse- 
turnyruose bei laimėdama taip vadinama
pereinamąja “ Wetherby Taure.” Si karta, 
tačiau, Tadcasterio krepšininkai pasirodė 
padare žymia pažanga ir jau pirmos žaidimo 
minutės parodo aišku ju pranašuma. Rezul
tatas greitai kyla Tadcasterio naudai ir' 
pirmas kėlinys baigiamas 15:2. Antrame 
kėlinyje Wetherby smarkiai susiima ir šiek' 
tiek sušvelnina pasekme, tačiau prieš gera 
dengima nieko rimtesnio nepajėgia sukurti. 
Rungtynes baigiamos 21:12 Tadcasterio 
naudai. Tuo atsirevanšuota už pralaimėjimą* 
“ Wetherby taurės ” turnyre.

Tadcasterio komandoje žaidė ir tašku 
pelnė: Aleknavičius 2, Dambrauskas 13, 
■Dobrovolskis 0, Baliukonis 6, Salakas 0 ir 
Timošenko 0.

Po to įvykusias stalo teniso rungtynes 
taipgi užtarnautai laimi Tadcasteriš rezul
tatu 7:2; Žaidė ir tašku pelnė: Dambrau
skas 3, Aleknavičius 2 ir Rimdžius 2.

Birželio 6d. žaistos stalo teniso rungtynės 
su Scriven hostelio komanda baigėsi 13:3 
Tadcasterio naudai.

J. R-ius.

A TllHAS LAIŠKAS
“Britanijos Lietuvio’’ Redakcija yra gavusi iš DBLS Garbes Teismo nario p. F. 

Nevevavicius žemiau dedama atvira laiško.

GERBIAMAS PONE REDAKTORIAU,

Neatsisakykit atspausdinti Jūsų redaguo
jamame laikraštyje ši mano vieša pareiški
mą :

Turiu įrodymu, kad Leicesteryje gyvenas 
kun. Kairiūnas, važinėdamas po Vidurinio
sios Anglijos lietuviu kolonijas pamaldų 
laikyti, ta. proga per pasikalbėjimus su 
lietuviais skleidžia apie mane šmeižtus, 
siekiančius mane di-kredituoti, kaip žmogų, 
kultūros srities darbuotoja ir lietuvi.

Man nėra žinomi kun. Kairiūno elgesio 
motyvai ir manes jie nedomi. Matyti, kun. 
Kairiūnes, pastebėjęs kad mūsų visuomenei 
esu žinomas (kitaip visiškai negalėčiau 
suprasti jo “ domėjimąsi ” mano asmenimi) 
varo savo insinuacijų kompanija, laiky
damasis principo: "drėbk purvus, kiek 
išgali, vis šis tas prilips.”

Ši dalyka viešumon keliu ne vien dėl savo 
asmens, bet ir todėl, kad iš įvairiu Šaltiniu 
sklindanti šmeižiamoji akcija prieš daugeli, 
jei ne visus, mūsų visuomenės, kultūros ir 
kit. sričių darbuotojus įgauna pavojingai 
visuotini pobūdi.

Toji atskirus asmenis šmeižiančioji akcija 
pastaraisiais laikais ypatingu smarkumu 
varoma mūsų tautos budeliu — bolševiku. 
Keista, tad, ir skaudu, kad panašiai elgiasi 
lietuviai, kurie, berods, stovi už itarimo, 

simpatizuojant aniems, ribų. Ju tikslai, tur 
būt, kitokie, tačiau rezultatai suvedami i ta 
pati taška — sukėlimas lietuviškos visuo^ 
menės nepasitikėjimo veiklesniais ir žinotnės- 
niais tos visuomenės nariais. Kiek tai 
naudinga lietuviškiems reikalams tremtyje 
ir paskritai, dėstyti, gal, netenka.

Nesprendžiu čia klausimo, ar p. Kairiūnui, 
kaip kunigui, tinka naudoti lietuviškuju 
kolonijų lankymą pamaldų laikymo reikalu 
proga šmeižti dėl tos ar kitos priežasties jam 
nepatinkamus lietuvius. Tai spręsti nėra 
nei mano, nei visuomenės reikalas, bet 
jerarchinės kun. Kairiūno vyresnybės.

Iš savo pusės galiu pareikšti tiek, kad 
kun. Kairiūnui nesiliovus ir po šio mano 
pareiškimo skleisti apie mane melus ir 
insinuacijas, negalėdamas jo, jam nesant 
DBLS nariu, traukti Sąjungos Garbės 
Teismo atsakomybėn, trauksiu ji už melus 
ir šmeižtus, pažeidžiančius mano varda bei 
garbe, Didž. Britanijos teismo atsakomybėn.

Prisiimdamas absoliučia atsakomybe už 
ši vieša pareiškimą ir jame išdėstyta fakta, 
atpalaiduoju Tamsta, p. Redaktoriau, nuo 
bet kurios atsakomybės, spausdinant ši 
rašinį.

Priimkite, p. Redaktoriau, mano tikros 
pagarbos pareiškimą.

F NEVERAVIČTUS.
1949.VI.15.

DIEVO GARBE IR EGOIZMAS

Praėjusi šeštadieni Čekoslovakijos Arki
vyskupas Beran, kuris — kaip anksčiau 
Vengrijos Kard. Mindszenty — atakuojamas 
komunistu, pamokslo metu pasakė:

—■ Gal išgirsite, kad susitariau su vyriau
sybe.' Netikėkite tam. Kas neatsitiks, 
niekuomet nepasirašysiu sutarties, kuri 
priešintųsi Dievo ir žmonių, teisei ir apri
botu Bažnyčios ir hierarchijos teises. Tai 
iškilmingai tvirtinu Dievo ir Tautos akivai
zdoje. Niekas manes neprivers padaryti 
toki susitarimą . . .

Savo laiku Šv. Tėvas Leonas XIII išleido 
enciklika " Humanum genus,” kurioje 
pavaizdavo dvi priešingai skirtingas žmonių 
stovyklas. Kai vienos stovyklos žmones 
riša Dievo meilė, antros — pagarba antikris
tui. Toje pačioje enciklikoje, remiantis šv. 
Augustinu, pasakyta : " Amor Dei usque ad 
contemptum sui, amor sui usque ad con- 
temptum Dei — yra Dievo meilė iki saves 
paniekinimo, yra saves meilė iki Dievo 
paniekinimo.”

Žmogaus santykiai su Dievu yra apspren
džiami meilės: arba žmogus garbina Dieva 
ir siekia, savo tikslo, arba žmogus garbina 
pats save ir nueina egizmo keliais, priešta
raudamas savo egzistavimo prasmei.

Tipinga egoisto pavyždi duoda mums 
apreiškimas: Liuciferis dvasiu pasaulyje 
užėmė pirmaujančia vieta. Jis buvo tobu
liausias tvariniu tarpe. Šiandien, tačiau, jis 
simbolizuoja didžiausia, blogi — prieštarav.i- 
ma tiesai, gėriui ir grožiui. Šituo keliu ji 
pastūmėjo kraštutinis egoizmas—saves 
meilė iki Dievo paniekinimo. Jis, pažinda
mas aukščiausiaji Gėri, nesilenkė nusiže
minęs; priešingai — didžiavosi savo tobu
lumu, užmiršęs, jog tai buvo tik Dievo 
dovana.

Dievo garbinimas savyje talpina garbinan
čiojo laime. Juo, tuo garbinimu, pagrind
žiamas moralinis gėris, apribojus savimeile. 
Pagaliau, Dievo garbinimo būdingiausiu 
bruožu yra teocentrizmas — visa ko nukrei
pimas aukščiausiam tikslui Dievui.

Siekiant žmogiškojo gyvenimo tikslo — 
Dievo garbės, žmogus proporcingai pasiekia 
savo laimės džiaugsmo. Štai dėl ko " Dei 
servire regnare ėst — Dievui tarnauti reiškia 
viešpatauti.”

Egocentrizmas prieštarauja teocentriniam 
žmogaus gyvenimo pagrindui. Dievo meilė 
pakeičiama egoizmu, niekinančiu Dieva. 
Savo gyvenimą bazuojant egoizmą, meilę 
nustoja prasmės, nes neapkenčiama aukš
čiausio Gėrio ir suprofanoujgma tikra 
žmogiškojo gyvenimo laimė.

Kai savimeilės stumiami Bažnyčios priešai 
stengiasi pasikasti po pačiais tikėjimo 
pamatais, Bažnyčios vadas, rizikuodamas 
savo laisve ir gyvybe, skelbia;

— Niekuomet nepasirašysiu sutarties, kuri 
priešintųsi Dievo ir žmonių teisei . . .

Mes užmiršom mėnesienų tyla 
ir pavasari žydėjimą žiedu 
ir kaip rūkas iš papieviu kyla 
ir širdy nuo rožių kaip saldu. 
Bet mes niekad neužmiršim tavo, 
tėviške, jaunu dienu dangaus, 
musu širdis, kaip lapus agavų, 
vakarinė jo žara vis gaubs. 
Mes užmiršom, kaip arimai kvepia 
ir kaip želia želmenys rugiu, 
bet širdis ju gyvus daigus slepia, 
sieloj — raštai tūkstančiu vagų. 
Mes užmiršim, kaip upeliai šneka 
ir kaip gieda ryta vyturys, 
bet širdys mes vis regėsim taka, 
vis kaip gervės ten mūs akys gviš.

(Bern. Brazdžionis)

Ir kyla aimanos i dangų, o sukepusios 
lūpos vos beištaria maldos žodžius. Begalinė 
yra šventųjų Tėvynės kankiniu kančia — 
jokia daina neapdainuojama, jokiais žodžiais 
neišsakoma. Ir ta kančia ligi Šios dienos 
nenuraminama —

Ar ne jūs ten, girios, atsišaukia t 
tolimais aidais gelmėj širdies, 
ar ne jūs. Tėvynės upės, plaukiat 
spnndesy auksinio rytmečio žvaigždės? 
Ar ne jūs ten, žydinčios sodybos, 
raudat, išblaškytos pelenuos, 
ar ne jūs, langai, nakčia bailiai sužibę, 
man visam kely mirgėsite sapnuos? 
Ar ne tu. šventa Tėvynės duona, 

baudžiavų rytais namie malta, rupi, 
ar ne tu tenai iš aukšto kluono 
ajarais ir kymnais man kvepi?
Ar ne jūs, seni Rūpintojėliai, 
ar ne jūs, koplyčios pakeliuos, 
Dievo ranka rodė t mažai lauko gėlei. 
Dievo žodis esat šios nakties gilios? . .

(Bern. Brazdžionis)

O mes — laisvu kraštu klajūnai tremtiniai 
— Tėvynes ilgesiu sergame, brangiu tėveliu, 
broliu ir seserų gedime. įmanytume, keliais 
i Sibirą nueitume, kad močiutei sengalvėlei 
vandens paduotume, kad tėveliui augintojė
liui suraminimo žodi ištartume —

Mama, ar tau nešalta? Viskas liko 
namie, tu išvažiavai kaip vasaros viešnia, 
— kas tau davė dabar šilta apdara? Ar 
giminės dar tebėra gyvi, ar ju širdys dar 
yra žmoniškos? Gal būt, tu kaip elgeta 
vaikštai po svetimus namus, gal būt — o 
gal būt tu numirei badu? Kodėl tu man 
nieko nepasakai per sapna? Kodėl tu 
nepasirodai aiški ir linksma? Tie sapnai 
yra kaip klajojimai, kaip liga : aš sapnuoju 
savo mintis ir baime. Mūsų viltis yra 
sušalusi, kaip rožės po ledu, mes pasišil- 
dome tiktai nuo gaisru ir bombų, ir mes 
amžinai norime valgyti. Tiktai šita yra 
gerai, kad tu nežinai, kas darosi su mumis, 
tiktai tas vienas gerai. Ne, juk tavo širdis 
yra aiškiaregė — motinos Širdis yra ne- 
a p gaunama : tu žinai, koks mūsų gyveni

mas čia, Nė, ne — tu neturi tos paguodos, 
jog mes iš viso dar gyvi . . .

(N. Mazalaitė)

Apokalipsinis žvėris tebesiautėja mūsų 
Tėvynėj. Dabar — jo triumfo valanda, jo 
pergalės akimirka. Pro Nemuno bangu 
teikšenima, pro Baltijos jūros audringa vil
nijimą, pro marinamu tautu ir valstybių 
sienas mes girdime jo šiurpu grasinima:

Dabar atėjės mano metas: kasdien vis 
stipresne bus neviltis, liežuviai ir rašyti 
žodžiai gąsdins jus, kaip įkasant paslėpta 
lobi. Jūs neturėsit vietos valgyti nei 
miegoti, kad svetimieji nesektu jūsų, kada 
tik užsimanys. Jums duos smūgius i veidą, 
ir jūs negalėsit gintis; jus apkaltins jūsų 
priešai, ir tie, kurie sakosi esą jūsų bičiu
liais — netikės jumis. Jūs šauksitės 
teisybės vardo iki neteksite balso — o ji 
neatsilieps. Jus pardavinės ir dalinsis kaip 
vergus. Jūs būsite ne žmonės, tiktai 
numeriai ir bado daviniai. Jums atims 
tikėjimą net i vilti. Tačiau jeigu jūs ir 
tada neužsiginsite Dievo ir išsaugosite 
savo šventąją ažuolę šaka, — aš pasi
trauksiu nuo jūsų tautos visiškai . . .

(N. Mazalaitė) 
Rūpintojėlis tebebudi, tik jau Lietuvos 

miškuose, Sibiro barakuose, tremties stovy
klose ir namuose, visu lietuviu širdyse. 
Rūpintojėlis tebebudi . . .

Naktų glūdumose, kada sapnai mūsų 

širdis sujungia su ištremtųjų skausmu ir 
ilgesiu, — mes jaučiame Lietuvos Genijų. 
Tai jis, tai nemarusis Lietuvos Genijus, 
apsišarvojęs mūsų nepalaužiamos valios 
ryžtu, prasiskverbia iki pat sielos gelmių ir 
klausia:

Ar tu verkei su tais, kur žemėj verkė 
ne duonos . . . — laisvės, saulės ir žiedu? 
Diena, kaip kūdikis, pailsus užsimerkė, 
ir liko šalta, juoda ir gūdu.
Ar tu ėjai su tais, kur žemėj ėjo, 
kaip kryžių, našta svetimųjų nešdami? 
Po kryžium puolė girios ir laukai žalieji, 
kad juos pagirdytu apyaušrio versme. 
Ar tu su tais, kur tėviške, išdavė, 
ir motina, ir seseris išduos 
ir bėgs bailiam būry, kaip pasiklydę avys, 
be skausmo ašaros ir be gyvu akiu 

veiduos? . . .
žlz tu su tais, kur praeiti prakeikė, 
namus prakeikia ir kapus tėvu, 
klaikiam sapne pabudę gieda giesme 

klaikia 
stabam nauju dienu dievu? - - - 
Ar tu su tais? . . . Bet kam, bet kam 

aš klausiu . . .
Neatsakyk. Tylėk. Neverk. Ir 

nesiskųsk.
Tik toj nakty, tik šitoj pūgoj pasiučiausioj 
išauš rytojus vėl kaip ašara vaiskus . . .

(Bern. Brazdžionis) 
Tik toj nakty, tik šitoj pūgoj pasiučiausioj 

išaus rytojus vėl kaip ašara vaiskus . . .—
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PASAULYJE KRATA PRAHOS ARKIVYSKUPO RŪMUOSE
PRAHA. Čekoslovakijos liaudies teismas 

nuteisė mirties bausme dr. Dusan Slavika, 
kąip " šnipą ir valstybės išdaviką.” Kiti 
šipje byloje teisti asmenys gavo nuo 8 mėn. 
iRi 18 metu kalėjimo.

BERLYNAS. Rusu okupacinėje zonoje 
Vokietijoje vyksta masiniai areštai, kurie 
siejami su paskutiniais rinkimais, laike kurie 
daugelis vokiečiu nepabalsavo taip, kaip 
reikalavo rusai.

NEW YORKAS. Kaip praneša JAV 
spauda, tarp Stalino ir naujojo komunistinio 
Kinijos diktatoriaus Mao Tse Tungo vyksta 
nesusipratimai.

DUESSELDORFAS. Vokiečiai darbinin
kai atsisakė nuo pasipriešinimo, kuri jie 
rodė pereitas savaites dėl išmontavimo kai 
kuriu kariniu fabriku Ruhre. Dabar fabriku 
išmontavimas vyksta be jokiu incidentu.

VARŠUVA. Kaip praneša Reuter'.o tel. 
agentūra iš Varšuvos, laike Dievo Kūno 
procesijos ivyko aštrus susirėmimas tarp 
maldininku ir komunistiniu gauju, kurios 
buvo pasinešusios suardyti procesija. Yra 
suimtu.

PORTSMOUTHAS. I uosta atplaukė 
JAV-biu laivyno eskadra, kurios sudėty yra 
didelis karo laivas " Missouri ” (45.000 
tonu), kuriame buvo pasirašyta Japonijos 
kapituliacija 1945 metais. Eskadros igula 
sudaro 7.000 vyru.

NEW YORKAS. Kaip praneša NYHT, 
Britanijos vyriausybė kreipėsi i JAV-biu 
Vyriausybe su paklausimu, kaip šioji 
laikysis, jei komunistinė. Kinijos kariuomenė 
pultu britu Hong-Konga.

ATĖNAI. 38.000 Graikijos valstybės 
tarnautoju pradėjo generalini streiką, reika
laudami algų pakėlimo.

ATĖNAI. Graikijos karo lauko teismas 
nuteisė mirties bausme graiku Takis 
Moulopoulus, kuris buvo vadinamosios 
" liaudies vyriausybės ” ministeriu.
i. .

STOKHOLMAS. Švedijos karalius Gusta
vas V. atšventė savo 91 metu gimimo 
sukakti. Pirmieji karalių pasveikino jo 
proanūkai. Karalius, kuris dar iki pernai 
lošė tenisą, pareiškė, kad jo ilgo amžiaus 
paslaptis glūdi tame, jog jis praktikavo 
sportą, tuo praleisdamas daug laiko gryname 
ore.

TOKIO. Iš Japonijos pranešama, kad 
So v. Rusija prisiuntė žymesni kieki lėktuvu 
š: Korėjai, kuri yra rusu protektorate. 
Nesusipratimai tarp pietinės Korėjos, kuri 
šiuo metu jau turi demokratine vyriausybe 
ir iš kurios amerikiečiu okupacinės kariuo
menės daliniai išsikrausto, ir šiaurinės 
Korėjos tebevyksta. Pietinės Korėjos prezi
dentas /Syngman Rhee kreipėsi i JAV 
prašydamas paramos lėktuvais.

PARYŽIUS. Prieš kiek laiko suimtas 
Prancūzijos kariuomenės pulk. Jean Delore, 
kartu su kitais 21 karininku, kaltinamas 
išdavimu slaptu kariniu paslapčių rusams, 
pereita savaite pasikorė kalėjime,

J *■

MASKVA. Maskvos spauda ir radijas 
pradėjo puolimą Vatikano, kuris kaltinamas 
finansinėmis spekuliacijomis vedamomis 
rytu Europoje.

STOKHOLMAS. Švedijoje pradėti speci
alus kursai apmokymui 1.000 instruktorių 
priešątominei apsaugai.

MASKVA. Buvęs Graikijos komunistu 
vadas Markos, kuris prieš kiek laiko buvo 
atleistas iš pareigu ir atšauktas i Maskva, 
šiomis dienomis paskelbė vieša išpažinti, 
apkaltindamas Tito ir kitus “ nukrypėlius 
nuo Stalino linijos.”

. PARYŽIUS. Arabai užpuolė Prancūzijos 
fortą Sebah, ant Tuniso Tr Tripolitanijos 
rubežiaus, kuri gynė Svetimšaliu Legijonas. 
3. legij orderiai žuvo.

KANTONAS. Kinu komunistu kariuo
menės, nesutikdama jokio pasipriešinimo, 
jau užėmė Cangsau miestą, esanti 350 miliu 
nuo Kantono.

NFORMACIJOS
Darbo Ministerija praneša, kad EVW, norintieji pasiusti pinigus savo giminėms 

patekusiems i finansinius sunkumus, turi kreiptis i vietinius bankus, prašant suteikti 
leidimą pinigams persiusti.

Kiekvienas toks prašymas, atsižvelgiant i reikalo svarbumą, bu§ patenkintas ir 
prašytojas galės pinigus siusti. Pinigai bus išmokami per vokiečiu bankus markėmis.

Primename Gerb. “ Britanijos Lietuvio ” prenumeratoriams, kad jau pats laikas 
atnaujinti ar pratęsti laikraščio prenumerata. Prašome prisilaikyti naujosios prenu
meratos kainos, kad nebūtu bereikalingo susirašinėjimo. “ BL ” prenumerata metams 
kainuoja 18/-, pusmečiui 10/- ir ketvirčiui 5/6.

ADMINISTRACIJA.

Arkivyskupas Beranas namu arešte ? Yra suėmimu. Komunistu spauda ragina neklausyti 
teisėtos Bažnytinės. Komunistu sauvalė Katedroje

Pereitos savaitės gale, i Prahos arkivy
skupo rūmus atvyko komunistinė policija, 
padarė smulkia krata ir areštavo kanceliari
jos viršininką dr. A. Doernera ir kun. 
Kučera. Po kratos saugumo valdininkai 
išvyko, palikdami policininkus, kurie regi
struoja kiekviena, kuris atvyksta i rūmus ir 
tikrina visa gaunama bei išsiunčiama pasta. 
Kratos metu buvo atimtas vienintelis užsi
likęs rotatorius, kurio buvo paruošiami 
aplinkraščiai Čekoslovakijos kataliku Bažny
čiai.

—

LEIDŽIAMA - LIETUVOS ISTORIJA-
Stokim visi i talka šia brangia knyga užsiprenumeruodami. Adolfo Šapokos 
redaguotas veikalas “ LIETUVOS ISTORIJA,” turis virš 700 psl., gausiai 
iliustruotas, trimis spalvotais žemėlapiais, gerame popieriuje, irištas kalenkoro 
viršeliais, mūsų leidžiamas, išeina 1949 metu rugpiūčio mėnesyje. Pusė gamybos 
darbo jau atlikta.

Prenumeratoriams kaina io/- Šilingu.
UŽSISAKYMO SĄLYGOS:

“ LIETUVOS ISTORIJA ” užsisakoma individualiai per mūsų įgaliotini 
Didž. Britanijos Lietuviu Sąjungą Londone (2, London Mews, London St., 
London, W.2.) ligi 1949 metu liepos mėn. 15 dien.

Pinigai sumoje 10/- įmokami aukščiau nurodytu adresu. Likusieji sumoje 
10/- imokami iki rugpiūčio mėn. 15 dienos.

Ligi “ LIETUVOS ISTORIJOS” išleidimo dienos kiekvienas pilnai užsi« 
mokėjęs prenumeratorius, leidykloje betarpiai užsisakęs knygų, gaus 10% nuo
laidos nuo visu mūsų leidyklos leidiniu. Užsakymai ir pinigai siunčiami mūsų 
įgaliotiniui Didi. Britanijos Lietuviu Sąjungai.

Nedelsdamas paremk ši dideli darba. Tebūnie tai mūsų brangios tėvynės 
garbei ir kovai už šviesia ir laisva ateiti.

Užsisakyk ir kitus paragink !
LEIDYKLA PATRIA,
Fellbach b/Stuttgart Schwabstr. 105.

US Zone, Germany.

TEL-AVIVAS. Jeruzalės priemiesčiuose 
ivyko susidūrimas tarp arabu kareiviu ir 
žydu patruliu. Vienas žydas užmuštas ir du 
sužeisti.

SOFIJA. Kaip pranešama iš Bulgarijos, 
komunistinis diktatorius Dimitrovas, šiuo 
metu sergąs Rusijoje, sveikatai pablogėjus, 
maža teturi vilties pasveikti.

BUDAPEŠTAS. Kominfonno organizuo
jama blokada prieš Tito Jugoslavija aštrėja. 
Jau esame rašė, kad prieš kiek laiko preky
binius santykius su Jugoslavija nutraukė 
Čekoslovakija, štai šiomis dienomis tokie 
santykiai buvo nutraukti ir tarp Vengrijos 
ir Jugoslavijos.

BUDAPEŠTAS. Pereita savaite suimtas 
Vengrijos užs. reik, ministeris ir žinomas 
komunistu veikėjas Rajk, kaip skelbia 
ofcialus komunikatas, apkaltintas šnipinė
jimu JAV naudai. Kartu su juo suimti ir 
kiti 19, žinomi komunistai, tarp ju Tiboras 
Sonyj, Cent, komunistu partijos komiteto 
narys ir kadru skyriaus šefas.

Mgr. WANDA SWIDERSKA atlieka įvairius 
mediciniškus analizus kraujo (Wasermann, 
Kahn), šlapumo (ir nustato nėštumą) ir 
1.1. London, 16, St. Gabriels Rd., N.W.2.
gla 8776. Taipgi ir paštu.

“ VYTIS ” 
Atviruko formato, trijų spalviu. Tinka pasi
kabinti ir siusti kaip atviruką.

Graži dovana bet kuria proga. 
Vieneto kaina 9 penai.

Utsakant 20 egz. ar daugiau duodama 
to% nuolaida.

LAIŠKAMS POPIERIUS
su atspausdintais Lietuvos vaizdais ir vokais 

ivairiu spalvų, 12 vienetu kaina 2/6. 
Užsakymus siusti adresu :

F. NEVERAVICIUS
40, Fosse Road, Central, Leicester.

Zinia greit pasklido po miestą ir tuojau 
susirinko minia ties rūmais. Pats arkivy
skupas nepasirodė, bet išėjės vienas tarnau
tojas paskelbė, jog arkivyskupas sekmadieni 
pasakysiąs pamokslą katedroje. Minia 
išsisklaidė. Prahoje kalbama, kad arkivy
skupas yra nedarytas i namu arešta.

Komunistu leidžiamoji “ katalikiška 
spauda ” ragina visus Čekoslovakijos kata
likus neklausyti Episkopato ir nutraukti 
ryšius su Vatikanu. Jie iškelia minti, kad 
jau yra atėjės laikas sukurti “ nepriklau-

Maloniai praleisite atostogas pigiame 
VIEŠBU TYJE-PENSIJONE Londone. 
Pernakvojimas nuo 5/-. Kambarys su 
lovom nuo 12/-. Pusryčiai 2/-.

Pietūs 3/-.
CEDAR MANSION HOTEL

20 Gunterstone Road, 
West Kensington.

London, W. 14 
T»lf. FULham 0262

Susikalbama angliškai, vokieŠkai ir 
rusiškai. Dvi minutės kelio nuo pože
minio st. WEST KENSINGTON ir 
BARONS COURT.

PRAKTIKAI 
LONDONE PAGEIDAUJAMAS

DANTŲ GYDYTOJAS
Labai geras atlyginimas ir perspektyvos. 
Paskiriama sesutė ir priėmėjas. Nuosava 
laboratorija.

Rašyti :
BRITANIJOS LIETUVIS (D.G.) 

(Pageidautina angliškai)

--------------- S K E LB IMA I----------------
DOVEIKAITE Regina, gim. 5.5.21 Kaune, 
GIRTS (KIKUTYTE) Marija, gim. 1865 
Pirkiniuose, GOLDBLATT Josel, gim. 1927 
Tauragėje, GRIŠKEVIČIUS Stasys, 35 m. 
amž. gyv. Vilkaviškyje, GROSS Schulamit, 
gim. 1921 m. Lietuvoje, gyv. Anyksčiouse, 
HEIMANAS Itzik, pask. žinios iš Šeduvos 
1940 m., KENTRO Boleslovas, gim. 1865 
Palangoje, KUBILIUTE Elena, gim. 1921 
m. Juriškiu kaime, MATULAITIS Kostas, 
galimai gyveno Vokietijoje, PERMAND 
Anava, gim. 30.9.38 Kaune, paskuti, žinio- 
iš Šiaulių, POZUS Gertruda, gim. 1927 ar 
1928 m. ir gyv. Berlyne, paskutines žinios iš 
Kauno, RAMONAT Adolfas, gim. 11.1.20 
Pašatomy, RAMONAT Juozas, gim. 19.2.27 
Pašatomy, Lietuvoje, SARTNERIS Otto, 
gim. 1916 m. Gluobiuose, .Šakiu apsk.. 
ZMUTZKY Sheine, 28-29 m. amž. gim. 
Merkinėje, gyv. Kaune.

atsiliepti ar pranešti adresu.

I R.O. INTERNATIONAL TRACING 
SERVICE HQ.

16. Arolsen, Krs. Waldeck, 
Germany.

3 kepalai ruginės duonos po 3 ir 3/4 svaro 
kiekvienas tuojau gali būti išsiųsti i provin
cija, gavus pašto orderiu 7/-. SLOANE 
GREENGROCERY, 69. Lower Sloane St., 
London, S.W.l. 

soma-tautine Čekoslovakijos bažnyčia.” 
Komunistai sukūrė taip vadinama " Kata
liku Akcijos komitetą,” kuris pradėjo leisti 
laikrašti “ Kataliku Naujienos.”

Vatikanas su susirūpinimu seka kasdien 
blogėjančius santykias tarp Bažnyčios ir 
Cekoslor-akijos vyriausybės. Prileidžiama, 
kad arkivysk. Beranas galis sulaukti tokio 
pat likimo, kaip ir kard. Mindszenty.

Sekmadieni arkivysk. Beranas atvyko i 
Prahos katedra, kur laikė pamaldas ir norėjo 
pasakyti pamokslą, bet komunistiniai 
teroristai pakėlė triukšmą ir neleido kalbėti. 
Tuoj po to i Katedra įsiveržė policija ir 
areštavo keliolika asmenų, kurie neleido 
komunistams Katedroje šūkauti.

Didelės žmonių minios kėlė ovacijas 
arkivyskupui.

Šeštadieni pasakytoje kalboje arkivysk. 
Beranas pareiškė: “Niekad nesudarysiu 
jokiu susitarimo su komunistine vyriausybe, 
kuris pažeistu Bažnyčios ir tikinčiųjų 
reikalus.. Tai tvirtinu prieš Dieva ir žmones. 
Aš žinau kokiu žodžiu, iš manes laukiate, bet 
nenoriu, kad šioji bažnyčia, kurioje šiandien 
kalbu, dėl to turėtu kentėti. Nežinau, ar 
kada dar galėsiu kalbėti i jus iš šios vietos.”

Vėliau jis pareiškė, kad galimas dalykas 
jog jis būsiąs suimtas ir prašė tikinčiuosius 
netikėti i jo galimus “ prisipažinimus.”

DOVANU PAKIETAI
JUSU DRAUGAMS IR GIMINĖMS 

EUROPOJE
J/l. 6 svarai kavos ......................... 25/-
J / 2. 7 sv. kavos ir 3 svarai 

cukraus .......................................... 30/-
4/SA. 2į sv. kavos, 1 sv. kakao,

I sv. mūsos, 1 sv. uogienės, 1 
sv. augaliniu riebalu, t sv. džio
vintu vaisiu ir į sv. šokolado... 45/- 

ll/SA. 4 sv. kiaulienos, 1 sv. 
mėsos, 1 sv. uogienės, 2 sv. 
muilo ...............................................  39/6

13/SA. 2 sv. kavos, 1 sv. mėsos,
1 sv. kiaulienos, 2 sv. uogienės,
2 sv. cukraus ....................... L....... 43/6

T/ l. 2 svarai Ceylono arbatos ... 22/- 
VVD/2. Minkšta vilnonė ivairia-

spalvė medžiaga moteriškoms 
suknelėms 3 yardai .................... 39/-

SD/5. “Rayon Crepe” medžiaga 
moteriškom suknelėm, mėlynos, 
žalios ir raudonos spalvos 4 
yardai .......................................... 49/-

SD/4. Zoržetas moteriškom bliū- 
zėm i Į yardo .............................  15/6

O V / 4. Exportines vilnonės baltos 
antklodės 80"x90" ................ 45/- .

Z3. Dvi poros moterišku vilnoniu 
apatiniu baltiniu ....................  23/-

KATALOGAI siunčiami pagal pareika
lavimu. SUSIRAŠINĖTI galima anglu, 
prancūzu, vokiečiu ir rusu kalbomis.

♦

FREGATA LTD.
Section “O“

11. GREEK STREET, LONDON, W.1

MERGAITES, rimtas, tvarkingas ir taupus 
vaikinas lietuvis, norį susirašinėti ir susipa
žinti su lietuvaite (galima ir Anglijos 
lietuve), susirūpinusia šeimyniniu gyvenimu, 
nesenesne 22-23 metu. Rašykite — National 
Registration Identity Card No. RGR 
2774424, YMCA Hostel, Lubenham, Nr. 
Mrk. Harborough, Leics. Lauksiu, atsi
liepkite! Pageidauju iš netolimai gyvenančiu.
Švari ir patogi nakvynė prie pat jūros.

Geras ir skoningas maistas pilnai dienai 
12/6. Puikus miestas atostogoms. Rašyti 
šiuo adresu ;

Mr. Leonardas ZIVATKAUSKAS, 
62, Holmfield Road - - - - Blackpool.

MENINES IR REIKALU
♦ FOTOGRAFIJOS ♦

Kopijavimas, reprodukcija, nuotraukos 
pasams, portretinės, retušavimas pozityvu 
ir negatyvu. PRECYZINIS dirbtuvės įren
gimas. taisymas ir pardavimas foto aparatu 

ir foto medžiagos.

D.C.O. INDUSTRIES LTD. (F.O.), 105, 
Clarendon Rd., London, W. 11., telef. PAR 
6384. Galima rašyti angliškai, prancūziškai, 
vokiškai, rusiškai ir čekiškai. (2)

Printed by the Dragon Press, 
49-51, John Street, Luton.
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