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PRASIDĖJO KETURIŲ DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA PARYŽIUJE
VAKARU VALSTYBĖS IŠ ANKSTO SUSITARĖ DĖL 

DARBOTVARKĖ JAU SUTARTA.
BENDROS LAIKYSENOS PRIEŠ SOVIETUS
VIŠINSKIO SIURPRYZAS

Pirmadieni Paryžiuje keturi didžiųjų 
valstybių ministerial vėl susėdo prie bendro 
derybų stalo, tikslu prieiti prie susitarimo 
dėl Vokietijos ir tuo kiek atšaldyti jau labai 
ikaitusj “ šaltaji kara.”

Kuo ta konferencija baigsis — niekas šiuo 
metu nežino. įdomu tačiau pažymėti tas 
nuotaikas, kurios vyravo prieš konferencijos 
pradžia.

Iš Rusijos buvo girdėti tik tiek, kad 
Vakarai pamate savo klaida ir sutikę su 
Sovietu nuomone dėl visos Vokietijos val
stybės reikalingumo ir tas igalino nuimti 
blokada. Vedama didelė propaganda už. 
Vokietijos vienybe, kurios šalininku tėra tik 
vi£na Rusija. Višinskis, manoma, taip pat 
reklamuos ka tik išrinkta “Žmonių Taryba“ 
(rusu inciatyva), kad atsverti Bonnos kon
stitucija.

Londone . buvo pažymima, kad geriau 
palikti padėti tokia, kokia ji dabar yra ir 
toliau vesti šalta kara, nei nusileisti rusams 
principiniais klausimais. Tie principiniai 
klausimai, su kuriais ir JAV ir Prancūzija 
pilnai sutinka, yra šie: 1) Vokietijos 
suvienijimas tegali įvykti, jei rusai priims 
Bonnos konstitucija ir leis laisvus rinkimus 
tarptautinėje kontrolėje. 2) Okupacinės 
kariuomenės turi įrasiliktį Vokietijoje, nors 
jos ir galėtu būti sukoncentroutos strategi
nėse vietose. 3) Jokiu reparacijų iš Vokie
tijos negalima imti.

įdomu pažymėti, kari Vašingtonas stovi 
už lalxi-i stipria poetei ja ir Kongreso atstovai 
davė Achesonui suprasti, kad kuo jis tvir
čiau laikysis ir nedarys nuolaidus, tuo jis 
gaus didesni pritarimą iš Kongreso. Prie
šingai pranašavimams ir rusu viltims.

paskutiniai Kremliaus žygiai tik sustiprino 
Atlanto Pakta ir jis numatomas greit rati
fikuoti didele Kongreso balsu dauguma.

Dėl susitarimo Paryžiuje, kaip Vašingto
nas, taip ir Londonas, abejoja. Skaitoma, 
kad gali pavykti susitarti tik ekonominėje 
srityje, gi politinė padėtis pasiliksianti 
tokia, kokia ir buvo. Kokie bebūtu konfe
rencijos rezultatai, vistik netikima, kad 
blokada vėl galėtu būti ivesta, i\es ji, kaip

rencijos kompetencija ir tas reikalas turi 
būti svarstomas atskiros, specialiai tam 
reikalui sušauktos, konferencijos. Po 
Sumano taikinančio isikišmo, Višinskis 
sutiko Japonijos klausimo i darbotvarke 
netraukti.

Konferencijai darbotvarkė sutarta sekan
ti :

1) Vokietijos ekonominė ir politinė

vienybė, iškaitant keturiu kontrole.
2) Berlynas, iškaitant valiutos klausima.
3) Vokietijos Taikos sutarties paruoši

mas.
4) Diskusijos dėl Austrijos sutarties.
Taipgi sutarta, kad po kiekvieno posėdžio 

bus duodami komunikatai spaudai. Numa
tyta, kad konferencija užsitęs apie mėnesi 
laiko.

pasirodo, buvo žalinga tiek Vokietijai, tiek 
ir Rytams.

Prieš pat konferencijos pražia Britanijos. 
JAV ir Prancūzijos užs. r. ministerial turėjo 
keletą atskiru posėdžiu ir pasiekė pilno susi
tarimo dėl laikymosi prieš Višinskio galimus 
įvairius pasiūlymus. Vakaru delegatu tarpe 
vyrauja atsargus pesimizmas, kiek tai liečia 
konferencijos rezultatus. Pabrėžiama, kad 
jau senai praėjo laikas kompromisams, kad 
tie kompromisai nieko teigiamo nedavė, kad 
rusai juos išnaudojo tik savo isistiprlnimui 
ir visad sabotavo, kas buvo sutarta. 
Sakoma, kad be visiško Kremliaus politikos 
pakeitimo, jokie ilgalaikiai susitarimai tarp 
Rytu ir Vakaru yra negalimi. Ir panašūs 
Kremliaus “ užtikrinimai " dėl Vokietijos, 
kokiu jis davė dėl Lenkijos ar Čekoslovaki
jos, Vakaru jau nebeapgaus. Vakarai yra 
nusistatė, kad geriau turėti tik dali Vokie
tijos laisva, nei suvienyta Vokietija vergi
joje.

Per pirmąjį konferencijos posėdi Višinskis 
padarė visiems nemaža siūrpryza, pareikT

Paskelbta Vokietijos Respublika
TRYS ZONOS SUJUNGTOS. PASIRAŠYMO CEREMONIJOS 

BONNOS MIESTE
Tuo pačiu laiku, kai Užs. r. ministerial

pradėjo konferencija Paryžiuje Vokietijos 
Klausimais, Bonnoje gimė Federalinė Vokie
tijos Respublika, kuri apima visas tris 
Vakaru zonas. Respublikos laikinoji sostine 
yra Bonna. Vėliavai nustatytos spalvos 
juoda, raudona ir auksinė.

Vargonams griežiant “ Uuser Deutsche 
Fatherland “ dr. Adenauer, konstitucinio 
susirinkimo pirmininkas, iškilmingai pas-
kelbė naujos valstybės gimimą.

Nauja konstitucija pasirašė konstitucinio 
susirinkimo atstovai, išskyrus du komunis
tus ir 11 provincijų ministeriu pirmininku. 
Pasirašymo ceremonijoje dalyvavo JAV. 
Britanijos ir Prancūzijos kariniai guberna
torių pavaduotojai (patys gubernatoriai yra 
šiuo metu Paryžiuje).

Kariniams gubernatoriams patvirtinus 
rinkimu istatyma, tuojau i vyks rinkimai i 
abu parlamentus ir po to bus sudaryta 
pirmoji Vokietijos vynausybė po karo.

J. T. O. BAIGĖ SESIJĄ
damas, kad jau atėjo laikas tartis ir dėl 
Japonijos Taikos sutarties. Bevinas ir 
Achesonas tai griežtai atmetė, atsakydami, 
kad Japonijos sutartis neieina i šios konfe-

Tik ka pasibaigusi Jungtiniu Tauto 
Organizacijos sesija New Yorke pasižymėjo 
dviem faktoriais, kurie šia sesija padaro 
produktyvesne, nei buvusi sesija Paryžiuje.

Pirmasis faktorius, kuris yra. laikomas svar
biausiu šios sesijos paskelbtu darbu, tai 
Berlyno blokados nuėmimas. Nors susitari
mas dėt blokados ir buvo padarytas tarp 
didžiųjų valstybių tiesioginiai, bet JTO 
savinasi sau daug kredito, nes susitarimas

SUSIŠAUDYMAI BERLYNE
AŠTRUS SUSIRĖMIMAI. GELEŽINKELIEČIAI STREIKUOJA. SOVIETU GENEROLAS

ivyko JTO posėdžiu metu ir tarpininkaujant 
• JTO sekretoriui Lie ir kitiems asmen ms, O 

ar Berlyno blokados nuėmimą galima pri- 
skaityti nuopelnu ar nuostoliu. — ta tik 
ateitis teparodys.

APMUŠTAS — SOVIETU POLICIJA

Pereita šeštadieni, prieš prasidedant kon
ferencijai Paryžiuje, 16.000 Berlyno gele
žinkeliečiu, gyvenančiu Vakaru zonose, 
paskelbė visuotina streiką. Traukiniai sus
tojo. Streikuojantieji reikalavo, kad jiems 
atlyginimas būtu mokamas Vakaru markė
mis, kurios yra vertingesnės už. Rytu 
markes. Reikia pažymėti, kad Berlyno 
traukiniai yra rusu zonoje esančio Reichs— 
bhno kontrolėje ir visos stotys yra Sov.etu 
geležinkelio policijos žinioje. Komunistai 
ir sovietu policija kelis kartus mėgino įsikišti 
ir suardyti streiką, bet tas nedavė jokiu 
pasėkų. įvyko tik aštrūs susirėmimai ir 
susišaudymai tarp streikuojančiu ir komu
nistu. Buvo daug sužeistu ir užmuštu. 
Sovietu transporto šefas gen. Kvašninas 
pats buvo pakliuvęs i streikuojančiu rankas, 
kada jis lankėsi Tempelhofo (amerikiečiu 
zonoje) stotyje, pasižiūrėti, kaip.sekasi Rytu 
zonos darbininkams ardyti streiką. Tik 
Vakaru zonos policijai įsikišus pavyko jam 
pasiekti savo automobili ir pasprukti i rytus, 
įdomu pažymėti, kad šiuo atveju, tur būt, 
pirma karta istorijoje komunistai mėgino 
streiką išardyti, juk šiaip tai t:e visad yra 
streiku organizatoriai.

Laike visu keturiu valstybių Transporto 
Tarybo- posėdžio, gen. Kvašninas pareika
lavo, kad Vakarai tuoju imtųsi reikalingu

liečiat, bet ir šiaip vokiečiai, kurie randa 
proga, atkeršyti komunistams, ta proga 
entuziastingai atakuodami Sovietu zonos 
policininkus, kurie iš ten atvyko i Vakaru 
zonos stotis tvarkai palaikyti. Susirėmimai

PULTA

kai kur buvo labai pavojingi ir britu 
komendantas isakė sovietu policininkams iš 
dvieju stočių (Zoologijos ir Sarlotenburgo) 
išsikraustyti. Vakari# policija užėmė šias 
stotis ir tvarka buvo atstatyta.

SOVIETAI KELIA GRAIKIJOS KLAUSIMA
VAKARAI SAKO—SUSTABDYKIT RĖMIMĄ SUKILĖLIU IR 

CIVILINIS KARAS PASIBAIGS

Visai netikėtai Maskva paskelbė apie 
numatoma susitarimą su Vakarais dėl civili
nio karo Graikijoje likvidavimo. Pasitari
mas tarp Rusijos ir JAV ir Britanijos 
atstovu prie JTO ivyko šio įnėn. 4 ir 14 d. 
Vašingtone. Rusija pasiūliusi sąlygas civili
niam karui likviduoti: 1) amnestija, 2) 
rinkimai dalyvaujant ir sukilėliams, 3) 
tarptautinė komisija Graikijos sienų prie
žiūrai. 4) sustabdymas Britanijos ir JAV 
pagalbos Graikijai ir atitraukimas tu valsty
bių kariuomenės iš Graikijos.

Britanija ir JAV tuo reikalu išleido 
oficialius komunikatus, kuriuose patvirtina-

ma, kad tokie pasikalbėjimai tikrai buvo, 
kartu pažymėdami, kad civilinis karas 
Graikijoje tuojau galėtu pasibaigti, jei 
Graikijos kaimynai nustotu rėme Graikijos 
sukilėlius. Taipgi pažymima, kad Vakarai 
neis i derybas be Graikijos vyriausybės 
dalyvavimo ir kad tam ^klausimui spręsti 
tinkamiausia vieta yra JTO. Jokiu kitu 
derybų dėl Graikijos nenumatoma.

Rusija matomai nori išimti Graikijos 
klausima iš JTO darbotvarkes, nes tas 
klausimas jiems pridaro nemažai keblumu. 
Visai galimas dalykas, kad ir Višinskis, 
laike Paryžiaus konferencijos, bandys ta 
klausima pajudinti.

Kitas faktorius yra įrodymas, kad ir 
mažos tautos turi pakankamai galios savo 
nuomorie pravesti JTO posėdžiuose. Pa v. 
Nežiūrint JAV, Britanijos ir Prancūzijos 
kitokios nuomonės, Italijos kolonijų ir 
Ispanijos klausimai buvo nubalsuoti vien 
mažųjų tautu. Britu-Italu pasiūlytas planas 
Italijos kolonijų disponavimui, buvo atmes
tas, nes nesurinko 2/3 balsu, nore JAV ir 
Britanija balsavo už to plano priėmimą. 
Lygiai dėl tos pačios priežasties buvo 
atmestas ir kitas pasiūlymas — užmegsti 
normalius diplomatinius ryšius su Ispanija.

Daugiausia entuziazmo, ypač tarp Now 
Yorko ždyu, susilaukė nutarimas priimti 
Izraeli i JTO narius.

Iš kitu svarstytu klausimu galima būtu 
pažymėti kardinolo Mindszenty ir Bulgari
jos pastorių bylu svarstymą. Nore nieko 
teigiamo ir nebuvo čia pasiekta, bet posė
džiai davė progos pasmerkti Vengrijos ir 
Bulgarijos vyriausybes už asmens ir religijos 
laisvės persekiojimą. Tie klausimai bus 
toliau svarstomi didžiųjų valstybių, remian
tis Taikos sutartimis, kurios duoda teise 
padaryti atitinkamus žyg’us, kad privertus 
tas valstybes gerbti demokratines laisves. 
Jau yra aišku, kad Britanija ir JAV šia 
teise pasinaudos. Gi religijos laisvė* klausi
mas ir toliau lieka JTO darbotvarkėje ir jei 
nebus rasta patenkinamo sprendimo, jis 
galės būti vėl iškeltas sekančioje sesijoje.

y gi u sustabdyti streiką,- kuris pastatęs 
•ovietu zonos susisiekimą i pavoju. Vakarai 
i tsakė, kad jie nevartos kariuomenės streiku 

sustabdyti, lygiai jie netoleruosią ir raudo
nosios armijos įsikišimui i streiko reikalus. 
Visa kalte už streiką Vakarai suvertė ant 
-ovietu. Streikas galėjęs būti tuojau sustab
dytas, jei Reichsbahuas būtu sutikės mokėti 
atlyginimą Vakaru markėmis, ko streikuo
jantieji ir reikalavo.

Rytu zonos spauda stipriai puola streiki
ninkus kaltindama juos noru išprovokuoti 
ginkluota susirėm ma ir tuo išardyti 
Paryžiaus konferencija.

Sovietai siunčia pastiprinimus policijos 
daliniams ir gabena iš įvairiu vietovių dar- 
bininkus-streiko trukdymui. Tačiau, da" 
rašant šias eilutes jokios tvarkos Berlyne 
nėra, muštynes teuesitesia. Reikia pažymėti.
kad muštynėse dalyvauja ne vien geležinke

DARBIECIAI ĮVEDA DAUGIAU DRAUSMĖS I PARTIJA
• • •

Du Parlamento nariai darbiečiai pašalinti iš partijos ir penki ministeriu
parlamentariniai sekretoriai atstatyti iš pareigu

Artinantis parlamentiniams rinkimams 
Darbo Partija ėmėsi žygiu įvesti daug au 
drausmės i nariu vile-. Partijos Vykd. 
Komitetas pašalino iš partijos du Parla
mento atstovus: Zilliacus Ir Solley. Tiedu 
asmenys buvo dažni vyriausybės, o ypač jos 
užsienio politikos, kritikai ir jie visad 
paremdavo komunistu keliamas propozici
jas.

Dėl kitu priežasčių buvo atleisti penki 
ministeriu parlamentariniai sekretoriai. Ju 
kaltė buvo ta. kad jie būdami vyriausybės 
nariais, balsavo prieš vyriausybe laike 
debatų Airijos istatyma svarstant. Tenka 
pažymėti, kad parlamentariniai sekretoriai 
specialiu algų negauna, bet ju pareigos yra 
tuo reikšmingos, kad yra tarytum slenkstis 
i aukštesnes pareigas. J u atleidima isakė 
pats Ministeris Pirmininkas Attler.

ŠANCHAJUS PAIMTAS
Komunistu armija prasiveržusi pro ginimo 

linijas treč ad'enio vakare jau užėmė visa 
miestą. Pranešimuose sakoma, kad dalis 
nacionalistu armijos bando išsigelbėti bėg
dami I Formosios sala. Komunistai sunkiai 
atakuodami bando sukliudyti pasitraukimo 
kelius.

FOREST ALIS NUSIŽUDĖ
Buvusia Koozveito antrasis sekretorius ir 

vėliau Amerikos gynybos meisteris nusi
žudė iššokdamas iš ligonines 16 aukšto. 
Forestalls Trumano buvo atleistas dėl 
sveikatos pablogėjimo ir buvo psichiniai 
sukrikes.
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Kelkite, kelkite, kelkite!
Rašo—St KUZMINSKAS

“ Kelkite, kelkite, kelkite ...” tai buvo 
Dr. V. Kudirkos žodžiai, kuriais jis kreipėsi

KIEK ČIA YRA REALYBĖS?
sitinoii: nrmv paraštėje4 . •

i lietuvius, žadindamas ju tautine sąmone. 
Tai buvo jo “ Varpo ” garsai prieš 60 metu, 

■ kuriems neliko kurčias nė vienas kaimas, nė 
vienkiemis, nė. atskiras lietuvis. Šios Dr. 
V. Kudirkos pažadintos lietuvio tautinės 
sąmonės vaisiais mes gyvename. Mūsų 
karta turėjo laime išvysti ne tik Lietuvos 
Nepriklausomybės Aušra, bet ir jos gražu 
saulėta vidurdieni.

Ne dėl mūsų kaltės vidurdienis buvo 
trumpas ir saulė Lietuvos apsiniaukė. Bet 
mūsų pareiga yra Lietuvos dangų vėl pras
kaidrinti. MUSU VISU kovinga lietuviška 
dvasia, dr. V. Kudirkos pavyzdžiu, gali 
sugražinti mums tai, kas iš mūs atimta.

BET ŠTAI KOKS SKAUDUS NUSIVY
LIMAS ! DBLS Pirmininkas paskelbė pir
muosius ‘ Namu Fondo ” vajaus duomenis. 
Iš 15.000 Anglijos lietuviu tik 1.000 įsigijo 
akcijas, t.y. iš 15 lietuviu tik vienas pri
sidėjo prie vajaus.

Kas gi yra tie kiti 14.000 neprisidėjusiu 
prie "Namu Fondo” vajaus? Kokius jie 
turi pasiaiškinimus ar pasiteisinimus, atsisa
kydami atlikti menka lietuviškos bendruo
menės vieno svaro pareigūle Lietuvos 
reikalui.

Šia proga gal pravartu būtu daugeliui 
prisiminti, kad ne čigonu vardu buvote 
Unros globojami Vokietijoje, ne čigono 

• vardu gavote leidimą atvykti Anglijon ir ne 
čigono vardu čia esate. Visur pasisakėte ir 
pasisakote lietuviais. Ir o kaip daug kartu 
dar teks pasisakyti, jog esate lietuviai, iki 
grįšite Lietuvon! Pagalvokite . . .

Ir šioji neabejotina tiesa ipareigoja jus 
BOTI LIĘTUV1AIS NE TIK NAUDOJ 
SAU, BET IRGI PAREIGOJE LIETUVAI 
ne tik ant jūsų paso, bet irgi jūsų širdy ir 
sąžinėj. Nesibijokite, kad jūsų pareigos 
Lietuvai gali pasidaryti perdidelės. Aplan
kykite (ar prisiminkite) kariu kapus, ju 
kuklūs ir tylūs kryžiai mums tepasako: 

žuvo už Tėvyne . . . žuvo už Tėvyne ’ 
. . . arba pasiklausykite pasakojimu dar 
mūsų tarpe eamu gyvu Lietuvos savanoriu 
ir jums bus gėda, nes iš jūsų tereikalaujama 
tokios menkos pareigos, vos vieno svaro 
vertės.

Jeigu jums vienas svaras yra vertesnis, 
negu bet kurie lietuviški reikalai, tai 
užtikrinu jus, — sumokėję švara jūs netap
site ubagais, o nesumokėję irgi nebūsite 
milijonieriais. Gal SI gyvenimiška tiesa, 
mieli lietuviai ir lietuvaitės, sujaudins jus, 
jeigu Tėvynės vargai bei jos reikalai jūsų 
daugiau nebejaudina.

Kuomet rašote Sąjungai laiška,—adresuo
jate : 2, London Mews. Ar jūs žinote, kad 
žodis '' Mews ’ ’ reiškia arklyde ? !

Gal tuo sugėdinsiu 14.000 lietuviu.. Argi 
jūs jau būtumėte taip toli ” pažengė,” kad 
ir šis pavyzdys jau nebepajėgs sužadinti 
tautinės savigarbos? Argi jums jau vistięk 
kur randasi Lietuvos kultūros ir garbės 
židinys — arklydėje ar kiaulydčje ! ?

Kada atvykome i ši krašta, buvome 
Unros ubagai. . Susukome savo pirmaji lizdą 
vargo1 prispausti. Šiandien gi jau laikas 
rikiuotis ne pagal ubagu prieglaudas, bet 
pagal sau lygias tautas. Juk norime būti 
tauta. Juk nakti ir diena kankinamės Lie
tuvos ilgesiu,—tai ir kovokime dėl jos visur 
ir visomis priemonėmis-mažomis ir didelė
mis.

Tai ir junkimės i bendra tautine kovos 
talka vardan Lietuvos!

“Kelkite, kelkite, kelkite...’

W. Lippman’as, vienas žymiausiu Ameri
kos politiniu publicistu, turis artimu ryšiu 
su Valstybės Departamentu (JAV užs. r. 
ministerija), kurio politiniai pranašavimai 
dažniausia pasitvirtina,, pastaruoju laiku 
iškelia dvi labai įdomias tezes,<

Pirmasis jo tvirtinimas esąs, kad Sovietai 
savo užsienio politikos svorio centra kelia 
iš Europos i Azija, tiksliau, šiuo momentu, 
i Kinija. Antras teigimas — kad Stalinas, 
seniau jau pramintais takais, siekia susita
rimo ir sąjungos su vokiečiais, tikslu 
sudaryti milžiniška plienini kumšti Vaka
rams tvoti.

Kiek dėl pirmojo tvirtinimo — tenka 
pastebėti, jog Lippmanas nėra vienišas. Šis 
prileidimas yra plačiai nagrinėjamas Euro
pos kontinentinėje ir Amerikos spaudoje.

Pastarojo meto ivykiu eiga gali pateikti 
nemaža argumentu, kalbančiu už tai, kad 
koks Sovietu užsienio politikos perorienta- 
vimas esąs galimas. Gana bus paminėjus 
tik šiuos momentus: komunizmo plėtojima
sis Vakaruose sulaikytas, Marshallio Plano 
sugriauti nepavyko, Atlanto Paktas sudarė 
tvirta vieningu valstybių frontą prieš 
Sovietus. Gi Kinijoje komunizmas laimi. 
Negalėdamos kovoti su komunizmu vienu 
kartu visame pasaulyje-, JAV, laikydamo los 
strateginės politikos postulatu, grupuoja 
savo jėgas Europoje, apleisdamos Azija. 
Kodėl tad Sovietams nepasinaudoti taja 
būkle ir neatsgrežti i Azija, atseit, kodėl 
neiti mažiausio pasipriešinimo kryptimi ir 
nesustiprinti ten, palyginti lengvai, savo 
pozicijas.

Yra ir objektyviu duomenų, kurie lyg ir 
.patvirtina kalbamos tezės realumą. Graiku 
komunistu taikos siūlymai. Sovietu spau
dimo i Turkija, Persija bei Skandinavija 
susilpnėjimas, pagaliau, Sovietu siūlymai ( 
atitraukti kariuomenes iš Vokietijos. Tenka 
betgi skaitytis su neabejotinu faktu, kad 
žymesnis Sovietu europinės politikos pakiti
mas galėtu reikšti Čekoslovakijos, Lenkijos, 
o gal net ir Vengrijos praradima, arba bent 
Sovietu itakos tuose kraštuose sumažėjimą. 
Todėl neimanoma, nesėdint Kremliuje ir 
nežiūrint i reikalus iš tenykščio taško, 
žinoti, ar verta rizikuoti tu kraštu netekimą 
dėl isistiprinimo Kinijoje. -Tuo klausimu 
Lippmanas rašo, jog Stalinas negalįs turėti 
iliuzijų, kad Sovietu itaka Rytu Europoje 
galėtu būti saugiai patikrinta vien tik 
sovietiniu agentu bei respektyviu kraštu 
komunistu partijų pagalba. Vienas jau 
Tito esąs įrodymas, jog būtu priešingai. 
Mintis, kad Vokietija ir net Lenkija galėtu. 
Raudonajai armijai iš tu kraštu pasitraukus, 
likti klusniais Sovietu satelitais, mažai pati
kima, tuo labiau, kad Stalino būdo realistas 
negali tokiomis iliuzijomis liūliuotis. Bet 
. . . Čia išplaukia antrasis teigimas. Tokiam 
planui įvykdyti Stalinas turėtu bandyti 
susitarti su vokiečiais. Tasis kelias negalėtu 
būti betgi pavartotas " nesus kivirčijus ” su 
lenkais, kuriu kailiu ligi šiol Rusija ir Vokie
tija visuomet spręsdavo savo ginčus.

Lippmanas priklauso tu publicistu kate
gorijai, kurie yra griežtai priešingi Vokieti
jos jėgos atsikūrimui ir ispėja valstybes 
neduoti vokiečiams laisvės maneyrutoti. tarp 
Rytu ir Vakaru. •

Kaip jau ankstyvesniame “ BL ” Nr. 
buvome raže. Vakaruose pastaruoju laiku 
radosi neniaža Sovietu-vokiečiu susitarimo 
baimės. Toji baimė grindžiama praeities 
faktais. Esame taipgi jau rašė, kad šiuo 
atveju vargu ar galima praeities faktus dėti

politiniu numatymu pagrindai!.
kad šiuo metu Europos politika formuoja ne

Juo labiau,

Rašo-GABRIELIUS PUŽAS

vien pati Europa, bet žymia dalimi visiškai 
naujas faktorius — J A V-bes. Štai čia ir 
tenka pastebėti dar viena dalyka, kuris 
nemaža dalimi galį tarnauti, kaip argumen
tas antrajam Lippmano teigmui paremti. 
Ar įsitikinusi, jog Berlyno blokada pasta
ruoju laiku nebenešė naudos, o veikiau žala, 
Maskva nebus priėjusi išvada, kad ir 
Vokietijos rytinės dalies okupacija dabar
tinėje formoje, nėra Sovietams naudinga? 
Ar tik nenuspręsta ten' griebtis kitokiu 
priemonių, kitokio manevro?

Koks tas manevras galėtu būti? Reikia 
manyti, kad svarbiausias jo tikslas būtu 
nusikratyti amerikiečiais Europoje. Sovietai 
gali pasiūlyt- vis'škai nutraukti Vokietijos 
okupacija. Sovietu leidžiamoji Vokietijoje 
spauda tokio pasiūlymo galimumą yra jau 
keliais atvejais minėjusi. Gi amerikiečiu 
pasitraukimas iš Europos žymiai paleng
vintu Sovietu politinio judėjimo laisve. Be 
kitako, toks pasiūlymas galėtu lenkti vokie
čiu viešąją opinija Sovietu naudai, nes

vokiečiai, aišku, norėtu nusikratyti visais 
okupantais. Šiuo metu vokiečiu opinija yra 
smarkokai nukreipta prieš Sovietus ir komu
nistus. Galima tad būtu, Sovietu reikalui, 
paaukoti vokiečiu komunistus ir siekt; susi
tarimo tiesiai su nacionalistais Vokietijoje, 
laikinai atmetus i sali ideologinius bei revo
liucinius sumetimus.

Nėra juk paslaptis, kad su tokiu planu 
lankė Vakaru Vokietijos politinius vyrus 
buvęs Reicho ambasadorius 
Nadolny.

Berlyno
Vakaru valstybes 
Sovietais kietai, 
pasiekti, negu 
glostymo politika. Atrodo, kad tasis meto
das bus ir toliau taikomas, siekiant išspau
sti Sovietus iš Europos.

Ar jis turi šansu pasisekimui?
I ši klausima atsakyti neįmanoma. Matyti 

ji vykdantieji mano, jog taip. Tačiau kiek
vienas ir nepolitikas gali drąsiai tvirtinti, 
kad jis nepavyks, jeigu amerikiečiai leisis 
išviliojami iš Europos.

Todėl vargu, ar sovietinis manevras 
perkelti savo politikos svorio centra i Toli
muosius Rytus, tariamai, ar tam tikra 
prasme ir tikrai, sumažinus spaudimą 
Europos regijone, galėtu užliūliuot ameri
kiečius ligi tokio laipsnio, kad grižtu jie vėl 
i appeasefnento politika ir net pasitrąuktu 
iš Europos.

Maskvoj e-

laimėjimas 
kalbant su

šaltojo mūšio”
itikino, kad
galima žymiai daugiau 
taikant appeasement’ o,

RAMBYNO PABĖGĖLIAI
MAŽ. LIETUVOS PATRIARCHA PRISIMENANT

Pilkas, purvinas ir beviltiškas 1944 metu 
spalio mynesio popietis. Sudegintos Tilžės 
gatvėmis rieda ilgi brezentu, kilimu ir lentų 
stogais pridengti vežimai. Jū galuose pri- 
raižiotos juodmargės karvės. Jos dar nei- 
pratusios naujame žygyje ir kiekviename 
žingsnyje įsirėžusios stengiasi nutraukti 
sietus ir grįžti i gimtąsias ganyklas.

Vežimu drobynps apkarstytos indais, 
kibirais ir akselio lovais. Jie supasi ant 
raiščiu ir įvairiausiais garsais skambėdami 
susilieja liūdnon pabėgėliu giesmėn. Tai 
paskutinieji pabėgėliai iš anapus Nemuno.

— Bitšnus evakuoja ! — žūkteli kažkas iš 
vilkstinės pažistamam tilžiečiui ir jo žodžiai 
sutirpsta bendrame ratu ir pasagu klegesyje.

— Kur Martynas Jankus? ! — šaukiu pri
bėgės prie biteniškiu vežimu. Bet atsakymo 
jokio. Kaip ir paprastai tokiomis dienomis 
būna.

Susirandu dvirati. Laimingai prasisprau
dęs pro užsigrūdusi tilta, skubu Nemuno 
pakrantėmis i Bitėnus.

Smėlėtame Bitėnų kelyje gilios pravažos. 
Kaimo gyventojai jau pasitraukė. Sodybų 
vartai atkelti, tvartu ir namu durys atdaros. 
Nyku ir tuščia, kaip - visose apleistose 
pafrontės sqdybose.

Siaurame, kelyje, vedančiame i Nemuno 
kelta, istriges vienišas vežimas. Prie jo dvi 
moterys, dvieju — trijų metu berniukas ir 
du vyrai. Visi pasirenge kelionėn. Balta
galvis senukas, drebančiom rankom įsikibęs 
i vežimo drobynas bergždžiai Stengiasi ilipti. 
Abi moterys sunkiai įkelia ji vežiman ir 
apdangsto antklodėmis. Kiek nuošal’au, 
lazdos pagalba atpažindamas vežimo, daiktu

R. SPALIS

ir arkliu padėti, grabalioja aukštas, gražiu 
veido bruožu neregys vyras. Jis taip pįt 
laukia moterų nurodymu ir pagalbos. 
Mažasis berniukas tik saviesiems supranta
ma kalba nuolat primena skubančioms 
moterims, kad neperskirtu jo su botagu ir 
leistu laikyti vadžias. Tai paskutinieji 
Bitėnų pabėgėliai — Martynas Jankus ir jojo 
artimieji, paskubomis traukiasi nuo artėjan
čio rytu siaubu.

Sergąs senukas Jankus, neseniai grižes iš 
Kauno, kur ilgesni laika slapstėsi nuo 
rudojo persekiotojo^ dabar turi apleisti savo 
numylėtus Bitėnus, Rambyna, Nemunėli. 
Jis dar ši ryta, kaip ir kiekviena, niūniuo
damas liaudies daina, buvo nuėjės pasvei
kinti Nemuną, pasikalbėti ir pasiguosti su 
juo. Tai buvo jo paskutinis atsisveikinimas. 
Dabar jis turi apleisti žeme, kuria ilgus 
metus taip narsiai gynė nuo svetimųjų. 
Liūdnomis, mėlynomis akimis jis atsis
veikina su Rambyriu ir kai ji bandome 
guosti, jis truputi prikimus'u balsu kalba :

— Turėjau viena norą — mirti čia ir 
amžinai ilsėtis Rambyne, bet ir šito man 
neleidžia . . .

— Grįšite dar. Visi mes grįšime, — rami
name senuką.

— Žinoma, jūs grįšite. Neilgai čia buvo
prūsas, neilgai bus ir rusas . . . Tik 
nepamirškite griže vėl iš abieju Nemuno 
pusiu susirinkę Ramybe kalne švęsti Joni
niu. Kai jūsų giesmės aidės šitame kalne, 
aš būsiu drauge su jumis ... — Žiūrėdamas 
i Rambyna jis vėl atgija ir stengiasi mums 
ikvėpti vilčių ir optimizmo. '

Metu ir dideliu darbu naštos slegiamas, 
ūkiškame vežime, i kuri savo jėgomis nei 
ilipti nei išlipti nebepajėgia, dukters Elzės, 
neregio sūnaus Kristupo, trijų metu Vytuko 
ir neperskiriamos Jankų šeimos pagelbi- 
ninkės Onutės lydimas, ta diena paliko 

(nukelta i ./ pusi.)

O motina! Kas ižvelgs ir kas supras tave, 
kada seki tu savo vaika gyvenimo audroje, 
kaip jūroj mėtoma. Prie tavo mylinčios ir 
draskomos širdies tau reikia Dievo galios, 
kurios tu neturi ir veltui tiesi savo ranka, 
kuria dhžnai nulaužia tavo kūdikio likimas.

Paklausykit ir jūs apie 
nelaiminga motina, kurios 
atsitiktinai sužinojau.

Dar. studentas buvau, 
skausmas tik pumpurus 
juokėsi saulė, šypsnis žydėjo, kai įžengiau i 
nauja kambarį, kurį prieš valanda apleido 
kažkoks studentas. Ten aš užtikau gera 
krūva ivairiu popierių ir palaikiu žurnalu. 
Tas visas liekanas kišau i besikūrianančia 
krosnį, kai netyčia mečiau žvilgsni i prira
šytus puslapius, kuriu dalis imesta jau 
liepsnojo. Pirmieji žodžiai mane labai 
sudomino-surūpino ir perskaičiau iki galo- 
Šita juodrašti laikiau visus metus, lauk
damas jo šeimininko, bet jis neatvyko.

Pradėjau atsargiai teirautis ir po kurio 
laiko įsitikinau, kad juodraštyje aprašyti 
faktai tikrai yra buvę ir net pavyko sužinoti 
autoriaus antraša. Tada pasiunčiau jam 
laiška, bet laiškas grižo atgal. Pasirodo 
nepažįstamasis išvažiavo su motina i užsieni 
ir žadėjo negrįžti. Gerokai pasvyrąves ir 
pakeitęs veikiamųjų asmenų vardus, nuta
riau viešai paskelbti ivyki, išanksto atsi
prašydamas kai kuriuos čia paliestuosius. 
Teisybė, čia nėra ypatingu ivykiu, studen-

viena motina, 
paslaptį ir aš

dar gyvenimo 
krovė. Todėl

labai

s

tas ne koks profesorius, bet tik naivus 
dvidešimties dvieju metu jaunuolis, bet 
paklausykite ...

Vėl vienas. Pagaliau taip ir turėjo būti. 
Koks buvau naivus, kad, patikėjau tuo 
gražiuoju sapnu ir leidausi taip žiauriai 
apgaunamas. Gi šis paskutinis įvykis, 
atrodo, galutinai mane pražudė, bet kas 
skaudžiausia, kad prisidėjo motina, kuri 
taip mane myli.

Pastebiu, kad rašau labai ramiai, tartum 
rašyčiau apie svetima žmogų, kuris man net 
nebeįdomus. Matyti, teisingai moko patarlė, 
teigdama, kad laikas gydo žaizdas. O žaizda 
buvo didėle ir gili. Rašau, buvo, bet ji ir 
dabar tiek pat pavojinga, tik laiko kiek iš 
paviršiaus apgydyta.

Taip, iš tikrųjų, keista, kad taip šaltai 
galiu galvoti ir prisiminti ta ivyki, kuris 
atrodė toks baisus; prisipažįstu, net juntu 
malonumą galis vyl atgaivinti ta prakeikta 
istorija. Atrodo, esu panašus i ta vaika, 
kurs, nebodamas skausmo, su liguistu 
malonumu krapšto savo beužgyjančia 
žaizda. Bet tas suprantama, juk kiekvienas 
žmogus turį išsipasakoti. Juk tuomet 
palengvėja. Taigi, gal ši išpažintis man 
pačiam padės, nes po tu ivykiu aš nebetekau

savo geriausio, vienintelio draugo-motinos, 
kuri man buvo likusi ir kuri mokėjo nura
minti, paguosti.

Pradėsiu jaunyste. Gimiau pasiturinčioje 
šeimoje. Tėvas buvo gydytojas, motina- 
muzikė. Mano miglotame kūdikio gyvenime 
atsimenu tik motina, nes tėvas buvo užim
tas savo reikalais ir, man šiek tiek paaugus, 
mirė. Motina mane lepino, tik kartais mane 
stebino jos susirūpinės žvilgsnis, atydžiai 
žiūrįs man i akis, bet aš negreit supratau 
susirūpinimo priežasti ...

Metai, b.go, augau sveikas, bet laisvumas' 
pamažu nyko. Iš linksmo berniuko pasi
dariau atsargus, įtarias ir nedraugiškas. 
Būdamas savimyla, bijojau ka p ugnies 
pašaipos, o ji, kaip tyčia, pylėsi ant manes 
iš visu pusiu. Mano metu berniukai kitaip 
manes nevadino, kaip “ aklasis.” Bet ypač 
kentėjau, kada namu pažįstamieji, atėję 
mus aplankyti, reikšdavo motinai užuo
jauta :

— Žiūrėkite, kokios jo akys, visai baltos, 
tartum aklojo, argi jis mato?

Tokios ir panašios pastabos, kaip botago 
smūgiai, degino mano savimeile ir verte 
šalintis ir bijotis žmonių. Pamažu išsirutu
liojo manyje baisus liguistumas, ir aš vien 
tik tuo gyvendavau, kad galėčiau stebėti

žiūrinčiu i mane žmonių nejauku pergyve
nimą. Tas greit pakirto mano jėgas, ir aš 
sunkiai susirgau. Motina nuvežė mane ; 
vienkiemi, kur pamažu, toli nuo žmonių, jos 
globoje gijau ir ilsėjausi.

Pagijau dar didesnis savimyla ir bailys. 
Visu bijojau ir laimingiausias jausdavausi 
vienas. Toks užsidarymas man tik pakenkė, 
nes prie mano nemaloniu akiu prisidėjo ir 
nemokėjimas būti tarp svetimu.

Gimnazijos lankyti negalėjau. Pinuos 
klasės berniukai man buvo per daug žiaurūs, 
ir kai išvestas iš kantrybės, vienam kuone 
atkandau piršta, turėjau išstoti. Toliau 
mokiausi namie.

Kai patekau i univers'teta, pajutau norą 
gyventi, kaip kiti, turėti drauga, pasijuokti, 
paplepėti, bet buvo per vėlu. Aš jau buvau 
nudžiūvusi šaka dar žaliuojančio medžio, 
nes nemokėjau prieiti, pasišnekėti, vis 
kvailai ir juokingai išeidavo, ir turėdavau 
trauktis, nūs'vyles ir jausdamas nustebusi 
ir neramu kolegų žvilgsni.

Motina buvo vienintelė, kuriai atvirai 
pasipasakodavau, ir aš jos nesigailėjau. 
Mano laiškai buvo pilni kartumo ir prie
kaištu. Pats kęsdamas, aš tartum troškau 
ir ja kankinti. Veltui buvo jos ram'nąn iej’, 
pilni paguodos ir meilės laiškai. Aš atstum- 
davau jos meile, nes ieškojau svetimu 
žmonių šilimos.

Vis baisesni mano laiškai, ilgai trukusi 
nervu liga ir gydytoju reikalavimai kuo nors
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ŽMOGIŠKOS/ OS P S AL MES
TAUTOS HIMNAS NOTTINGHAMO 

KATEDRO J E
Geg. 15 pasibaigė 4 dienas užtrukusios 

Tėto Bružiko vestos misijos. Misijose 
dalyvavo didelė dauguma notinghamiečiu, 
kurie vakarais skubėdavo išklausyti gražiai 
vedamu misijų. Misijos buvo aukojamos už 
kenčiančia tėvyne. Užbaigdamas jas, Tėvas 
Bružikag palinkėjo, kad sekančioms misi
joms susirinktume jau nebe svetur, bet 
savose parapijose, Lietuvoje. Galingai 
nuaidėjo senos Nottinghamo katedros 
skliautais Tautos Himnas, kuris savo 
Įspūdžiu .visad primins mums mūsų pareigas.

S.V.

Z.š KEIGHLEY PADANGES
Šiuo metu Keighley jau priskaitoma net 

virš 30 lietuviu. Dirba veik visi tekstilės 
fabrikuose. Darbas gauti nesunku, todėl 
nemažai vyru atvyko net nuo Londono ar 
Škotijos.

Kultūrinėje dirvoje kol kas nieko nenu
veikta, bet jau suspėjome pagarsėti anglu 
spaudoje, kuri apraše nesenai įvykusia byla, 
kurioje vienas tautietis V.K. buvo kaltina
mas apvogimu . . . irgi savo tautiečio. 
Atsimenant ta neproporcingai dideli spaudos 
atgarsi, kažin ar nevertėjo nukentėjusiam 
tautiečiui paieškoti kitu keliu gauti satis
fakciją, juoba, kad kaltinamasis tėra 
jaunuolis, vos 19 metu.

Reikėtų įsteigti vietoje DBLS skyrių 
Buvo kiek anksčiau jau imtasi inciatyvos, 
bet reikalas dar nepajudėjęs iš vietos. Dalis 
lietuviu jau priklauso sąjungai, vieni Brad- 
fordo, kiti Silsdeno skyriams. Tikime, kad 
išaušus pavasariui, pabusime ir mes iš 
nerangumo. " St. Prk.

Nottinghamo lietuviu choras “ ROTA,” 
veikiantis prie DBLS skyriaus, 

ruošia
KRIKŠTO KONCERTĄ, 

kuris ivyks pirmąją Sekminių diena (5. VI. 
1949) Catholic Cathedral Hall, Derby Road, 
17 vai. Pamaldos choro intencija (laike 
pamaldų giedos choras) St. Patricks Church, 
London Road, 11 Vai.

CHORO VALDYBA

VLADAS ŠLAITAS

RELIKVIJOS

Ą Nieko nespėjau pasiimti. Ne saujos
X gimtosios žemes.
šS Tik stipru kvapa su savimi išsinešiau 
'JĮ Aukštaičiu juodžemio, kurs kvepia 
Ą žoles šaknim,

sliekais 
ir debesėliais.

Ir tuos saulėlydžius.
Ir šita ramu kryžių, 
kai saule leidžiasi Žemaitkiemio 

bažnytkaimy. rs
iiArba:

lig šiol ausyse skamba 
karklelio muzika-

Nieko nespėjau pasiimti. Ne vieno 
mažyčio ryšulio.

Tik šita kvapa, kai pavasaryje juo
džemi 

girti noragai su dangum sumaišo. 
Ir šita muzika, kai kiaura- nakti 
mažam bažnytkaimy karklelis griau

džia.
t

Eilėraščius, kuriuos skaičiau, užmirškit 
ir puslapius, kuriuos rašiau, sudeginkit, 
tik mano meile jums 
kuri paliks tarp jūsų ir manės neišsakyta 
jūs pasilikit sau.

Vladas šlaitas

Kai iš pačios tautos gelmių, iš žmonėmis 
gyvo tautos gyvatos šaltinio ateina žmogus 
individas ir ryžtingu balsu pradeda burti 
apie save tautiečius, rodydamas jiems 
pasiėktinus tikslus, — tokio savo tautos 
sūnaus negalima nepaklusti.

Dar labiau uždega tokio žmogaus Šūkiai 
vargstančios ir kovojančios tautos vaikus. 
Ir jie negali nedeginti, kai dalia sunki, kai 
aušros ilgai nesulaukiama, kai ne vienas,
kaip Jozuė, pavargęs ima neišlaikyti pakeltu 
ranku ir skausmingai seka silpnėjančias 
kovojančiu jėgas.

Mūsų rankos visa laika pakeltos ir širdys 
tauriausiu jausmu kupinos, kad' lietuviu 
tautos besitęsianti kova sulaikytu saule ir 
įgalintu lietuvius iš kalėjimu, iš mirties 
stovyklų, iš mišku ir bunkeriu, iš tremties, 
dar jai nenusileidus, grižti i Tėvyne.

Kad tremtiniu rankos nepavargtu, kad 
veidai nenustotu pergalės viltimi švitėti, -— 
iš mūsų pačiu tarpo, iš be pertraukos dun
dančio fabriko, iš mūsų lūkesčiais patvinu- 
sios dabarties atėjo poetas Vladas Šlaitas ir 
prakalbo mums iš mūsų širdžių išimtais 
žodžiais.

Mes jau pažįstame Vlada Šlaita, kaip 
pažįstame ir savo buiti: tiek turime, kiek 
savo rankomis užsikalame. Dėl to, jeigu 
alinantis darbas svečiame • krašte ne tik 
nenutildė jaunojo poeto, bet dar paskatino 
jį žmogiškomis psalmėmis šūktelti į savuo
sius, —• mes turime dar viena argumentą, 
kokia gaji yra žudoma lietuviu tauta ir kaip 
ji veržiasi i laisva gyvenimą.

Psalmes—gyvos sielos malda, gilus susi
mastymas ir degantis tikėjimas. Kai siela 
meldžiasi, — suprantama : apsimastymas 
išryškina dėl ko nors kovojančio tikėjimą 
pergale ir šaukiasi dangaus palaiminimo.

Mūsų poetas pirmiausia susimasto, užsi
dega Tėvynės meile (” Tol ini namai ” 
skyriuje), toliau pakyla i antgamte susti-1 
prėti (” Išrišimo rankos ” sk. , vėliau sulie
psnoja ryžtu (“Dek, žvake*' sk.) ir, 
pagaliau, užeina pas savuosius kančiomis ir 
džiaugsmais pagyventi (” Ateina tolimas 
mėnulis ” sk.).

Skaitant šias psalmes, galima jausti, kaip 
žodžiais ir eilutėmis, tartum kraujo indais, 
teka poeto meilė žmogui. Kai užverti pasku
tini puslapi, daugelio žodžiu, net minčių 
neatsimeni, tačiau jauti pasitikusio nuošir
dumo šiluma. Taip iš tikrųjų yra, ir poetas, 
išleidęs i pasauli pirmaji savo dvasios 
kūdiki, gali būti ramus: mes negalim kartu 
su juo nesikankintj nutolusios Tėvynės 
meile, nes

. . . tai praeitis, tai mūsų vientisas 
ir nenutrūkstantis visu dienu gyvenimas, 
kurio mums niekad skurdūs žmonės

• neatims.
Valandėlei palikime dabarties rūpesčiu 

gyvenimą ir pava kščiokime poe;o numintais 
takais. Matykime žmones, žiūrėkime i 
dangų, sulaukime vakaro su grižtančiais iš 
visu lauku rudens vežimais, pavargusiais 
gyvuliais ir žmonėmis. Deja, deja —

o mano tėviškėj nesuvežti, vežimai.
O mano tėviškėj vežimai skausmo . . .

Juk tai tylusis ilgesys, kuris su vakaru 
atkropia i mūsų siela ir pjausto ja, raižo, 
kaip stiklą. Ir ne tik ilgesys, — ir nemir
štanti viltis, kuria neša “ tūkstančiai 
širdžių.” Tas ilgesys ir toji viltis ir kažin

kur nusibasčiusi • lietuvį susiras ir vaidensis 
gimtųjų namu vizija :

Rašo—J. K U Z M I C K I S

Tave nublokš, užrems duris ir akla ■ 
kiniečiu siena pastatys prieš pati veidą. 
O jie ateis pro užtvaras ir siena, 
o, tolimi namai!

Ir tada, kai tremtinys atsimins savo 
motina, palikta nežinioje, nešama, kaip 
žaizda pro ašarų migla, jis supras, kad 
didžiausia, kad nepakeliama bausmė žmogui 
— ištrėmimas i svetima krašta. Kasdien ji' 
šaudys tūkstančiai aštriu, svetimu akiu, 
kasdien, ji kars svetimi medžiai, o svetimi 
namai bus jo kalėjimas :

Jeigu jūs norit nukankinti žmogų, 
jūs ji ištremkit svetiman kraštan . . .

Svetimame krašte kiekviena brolio daina 
bus įkūnytas Tėvynės ilgesys, kuris ūkaus 
gimtojo krašto vėjaus ir klykaus piktais 
apuokais. Ak, ir prasiverš tada skausmas 
botagu ir raudonu vėliavų simbolika, nes 
tremtinys pats nesijiis plakamas —

Raudonos vėliavos botagais plaka 
mano žaliąsias lygumas . . .-

Juk tai taip bendra ir taip skaudu visiems 
tremtiniams:' juk tai žodžiai ir vaizdai 
išplėšti iš mūsų kruvinos širdies; juk tai 
mūsų skausmas, tai' mūsų negalavimas ir 
liga.

Dabar reikia bent krivio, bent psalmi
ninko, jei ne pranašo, kuris maironine 
sugestija dainuotu apie ateisdiantį pavasari, 
nes tremtyje ” kasdiena rudenys per širdi 
brenda.” Reikia bent psalmininko, kuris 
giedotu apie kantrybe, apie ištverme, ir 
pergale. Ir mūsų poetas, pro ilgėsi, pro 
skausmą, pro svetimo krašto laukus, miestus 
ir medžius šaukia keip pranašus, keldamas 
vargu auka :

TU ESI UOLA '. . .
Visi ‘tikintieji gerai atsimena Šv. Rašte 

užrašytus Kristaus žodžius, kuriais Jis Šv. 
Petrui suteikė popiežiaus valdžia. Kristus 
tada pabrėžė, jos Petras — taigi, ir kiek
vienas jo įpėdinis popiežius — yra uola, ant 
kurios pastatyta Kat. Bažnyčia.

Istorija parodė, kad kinta valstybių san
tvarkos, kad kai kurios tautos visai išnyk
sta. Tačiau dieviškoji institucija — Kat. 
Bažnyčia, remdamasi nepalaužiama uola 
Popiežiumi, — du tūkstančius metu nesikei
čia, nenutolsta nuo savo principu, o — 
priešingai — tvirtėja, įgyja vis didesnėj 
įtakos net pasauliniuose reikaluose .

Dabartinis Šv. Tėvas Pijus XII, kuris šių 
metu pradžioje (balandžio 2d.) šventė savo 
kunigystes auksini jubilieju, yra ne tiktai 
visu tikinčiųjų gerasis tėvas, bet ir stiprin
tojas, autoritetas, kelrodis.

Prancūzas R. Fontenelle “ La Croix” 
laikraštyje pažymėjo :

" Jeigu pasaulyje yra saldi, giedra dvasia, 
“ ne prievartautojas,” tai ja yra Pijus XII 
— taikos ikūnijimas, kuris simbolizuojasi jo 
pavardėje, darbuose, gyvenime. Jam galima 
pritaikinti Ekleziastiko žodžius: Liko 
nesantaikos meto vienytoju. Kiekvienas, 
kuris prie jo prisiartina, jaučiasi geresnis, 
giedresnis. Apie tai liudija milijonai visu

Medžiai, medžiai,
medžiai kaip moterys rankas nuleidžia, 

ir aš noriu 
iškalti rudeni kaip iškamša ir šaukt, 
kad šitas purvinas ruduo praeis, tik 

reikia 
iki pasavario dantis sukasti!

Kodėl tokia dalia ištiko lietuviu tauta?
Juk lietuviu tauta tikinti ir Rūpintojėlis 

buvo šaukiamas prie lauku, ir keliu budėti. 
O ne : logika — nublukę puslapiai—neatneš 
suraminimo; jieškodamas istoriniu argumen
tuotu kelio i Kalvarija motyvu, pasijusi 
užgriūtas dar sunkesnės nežinojimo naštos. 
Poetas tikėjimo sparnais pakyla i antgamte 
ir ten mėgina jieškoti žemės nelogiškumo 
priežasčių :

O, mano Viešpatie,
Tavieji mostai platūs, 
ir ju negali sutalpini didžiausi puslapiai.- 
Vėlyba rudeni Tu dovanoji derliu, 
ir sodai vaisiais lūžta.

Žmogaus logika, kaip ir didžiulė l^nyga, 
nesutalpina plačiųjų mostu Viešpaties, kuris 
nustatytu laiku brandžiais vaisiais apdova
noja žeme. Tačiau, kaip žemė, lūkuriuoda
ma derliaus, aukoja sėklai ne tik kantru 
laukimą, bet ir visa trasu ir sulčiu turtą, — 
taip ir tremtinys, poeto nuomone, turi 
apmastyti savo atgailos ašaras, kurios gal 
po eilės metu iškels ".laumės juostos 
vėliava ’ ’ —— pergalės simboli.

VI. Šlaitas ne tik iš kitu reikalauja, bet 
■ir pats, kaip psalmininkas Dovydas, gieda 
nusižeminusi Miserere:

jei kada nors buvau Tave užgavęs ran
komis,-— 

priplak mane, kaip vasaros audra,.

tik neužmiršk manės, kaip seno ir atši
pusio norago, 

kuri kaimiečiai rudeni palieka žemėj ir 
užmiršta.

Neleisk rūdyti . . .
(nukelta i g pusi.)

tautu ir kalbu maldininku, kurie,-ypatingai 
po karo, žengia i Vatikano kalneli, kad 
pamatytu Petra, ta pati Petra jo 262-jame 
įpėdinyje.”

Besiartinančiu Šventųjų Metu proga Šv. 
Tėvas Pijus XII paskelbė specialia malda, 
kuri baigiasi šiais ispūdingais žodžiais:

— Duok ligoniams kantrybės ir sveikatos, 
mergaitėms skaistumo, jaunuoliams tikėjimo 
stiprybės, šeimų tėvams palaimos ir šeimos 
židinio šventumo, motinoms ju auklėjamojo 
pašaukimo įvykdymo, našlaičiams meilingos 
globos, tremtiniams ir belaisviams ju tėvyne 
visiems savo malonės/ kaip paruošima, ir 
kaip amžinosios laimės danguje laida.

Ir lietuviu tauta, išsklaidyta plačiame 
pasaulyje, nuoširdžiai kartoja Šv. Tėvo 
prašymą :

— Globok, o Viešpatie, savo Sūnaus 
Vietininką čia žemėje, vyskupus, kunigus 
vienuolius, vienuoles, tikinčiuosius. Pada
ryk, kad visi, kunigai ir pasauliečiai, 
jaunuoliai, suaugusieji ir seni, būdami 
glaudžioje dvasios ir širdies vienybėje, 
sudarytu nepajudinama uola, prieš kuria 
sulūžtu Tavo priešu siautimas.

PAMALDOS
HALIFAX’S (St. Mary’s bažnyčioje) 

gegužės 28 d. 11 vai.
FERRYHILL stovykloje gegužės 29 d. 

10 vai.
ROCHDALE (St. Patrick’s bažn.) bir

želio 4 d. 11 vai. Šv. Mišių metu bus palai
mintas Overlingo Vlado ir Šiugždaitės Onos 
moterystės ryšys.

mane nuraminti, pastūmėjo ja prie bepro
tiškumo.

Motin ! Motin !

Mieste gyvenau jau keletą mėnesiu, nuo
bodžiai, vienodai, ir tik tada kiek pagyvė
davau, kai gaudavau ar rašydavau motinai 
laiškus. Ir štai viena karta sužibo manyje 
viltis . . .

Pasivaikščiojęs grižau namo ir radau ant 
stalo maža laiškuti. Paėmiau manydamas, 
kad motinos, bet apsirikau: adresas buvo 
svetima ranka rašytas. Nustebės atplėšiau, 
ir iškrito kvietimas i menininku ruošiama 
balių. Maloni šiluma užliejo visa mano 
esybe. Argi man? Man? Nuo svetimo 
žmogaus. Tur būt klaida. Vėl žiūrėjau i 
adresa. Taip, mano pavardė, vardas, 
adresas. Vadinasi, man. Pirma karta savo 
gyvenime gavau laiška, rašyta ne motinos. 
Susijaudinės pradėjau vaikščioti. Iš ko? 
Kas mane pažinojo? Bet pagaliau gera ir 
tai, kad apie mane galvojo, kalbėjo. Gal 
bręsdamas dariausi labiau panašus i kitus, 
gal pradedu susilieti su kitais. Tokios ir 
panašios mintys blaškėsi galvoje, kai stebė
jau save veidrodyje ir kai pagaliau pavargęs 
kritau i lova.

Taip, tur būt aišku, koks sunkus, koks 
biaurus buvo mano gyvenimas, jei šis 
mažas, nieko nešikas pakviethnas tiek mane 
sujaudino, tiek mane paveikė. Aš net drisau 
■svajoti, manydamas, kad tapau žmogus. 

Cha, cha . . . cha . . .
Su kokiu nekantrumu laikiau šeštadienio, 

kiek kartu praeidavau pro ta rūmą, kur 
turėjo ivykti balius. Kiek kartu čiupinėjau 
pakvietimą, — nesuskaičiuoju. Pradėjau 
drąsiau žmonėms žiūrėti i akis. Norėjau 
visiems girtis ir rodyti ! " Štai žiūrėkite, aš 
turiu pakvietimą, mane kv’ečia ...” Bet 
nebuvo kam, užtat motinai nusiunčiau 
pirma karta kiek giedresni laiška.

Juo labiau artėjo šeštadienis, tuo. labiau 
nerimavau. Pagaliau jis atėjo. Rengiausi 
nuo pat ryto. Išėjau iš namu apie penkta, 
o balius turėjo prasidėti aštunta. Vaikščio
jau prie rūmu ir laukiau, kada žmonės 
pradės eiti, bet ju kantrumas buvo didelis- 
niekas nesirodė.

Nuvargęs pradėjau nerimti. Ko jaudi
nuosi, ko laukiu iš to baliaus? Juk atsisėsiu 
kur kampe ir vka laika sėdėsiu. O ir tas 
pakvietimas galėjo būti atsitiktinis, vien 
biznio sumetimais atsiustas.

Ta mintis man pasirodė tokia tikra, kad 
buvau besukąs net eiti namo, bet visad 
žmoguje rusenanti vilties kibirkštėlė i - ši 
karta mane stumtelėjo — aš iėjau. Žmonių 
dar tebuvo tik keletas. Atsisėdau prie lango 
ir žiūrėjau i gatve. Žmonės rinkosi, prasi
dėjo vaikščiojimas ir gyvos kalbos. Triuk
šmas d’dėjo: kaskart sprogdavo skardus 
juokas, kažkur toliau griežikai mėgino savo 
instrumentus, kažkas-tvarkė scena.

Po kiek laiko pasigirdo muzika, aš atsisu

kau nuo lango ir pradėjau sekti šokančius. 
Nors šokti mokėjau (išmokė motina),- bet 
kviesti nieko nekviečiau, iš patyrimo žino
damas, kad pati negražiausia atsisakys ir 
nusisuks.

Valsai, tango, fokstrotai keitė vieni kitus. 
Aš vis sėdėjau. Pagaliau griežikai pavargo. 
Jaunimas, susitveręs už ‘ranku, pradėjo 
ratelius. įtempęs visa savo drąsą, visa 
pasiryž.ima, įsiterpiau i ju tarpa. Vidury 
panelės. Ateina laikas joms rinkti partne
rius. Visos pakrinka, kiekviena ieško 
gražesnio. Štai viena žiūri i mane, eina prie 
manes. Aš netikiu. Kraujas tvinksi 
smagenyse. Degu. Ji išties:a ranka. Ne, 
tur būt kitam . . . Abejones išsklaidytos: 
ji šypsodamosi paliečia ir mes abu vidury. 
Ji kažka man sako, — negirdžiu. Kažka 
nesuprantamo1 atsakau ir vis dar tartum 
nesusivokiu kas ivyko. Gal kas pamanytu, 
kad esu drovus, bet smarkiai klystu. Juk 
pirma, karta mane pakvietė, juk pirma 
karta ! Štai vėl panelės mus palieka, ir rato 
vidury tik vyrai. Akiin’s ieškau jos. Matau, 
ten ji dainuoja. Šypsosi ž’ūrėdama i mane. 
Einu prie jos ir nedrąsiai lenkiuosi.

Aš vėl su ja vaikštau. Valsas — šoku.
Esu lainrngas. kaip vėversys pavasari, ir 

vos prisiverč:u suprasti kai ji man kalba :
— Mūsų balius pavyko.
•—Tai jūs menininkė? —vos susigriebiu 

paklausti.
— Taip, greit baigsiu.

Kalba nutrūksta, mes šokame. Vedu i 
bufetą. Ji labai kukli: vos ikalbu bokala 
alaus išgerti.

Valso, tango ir fokstroto garsai užlieja 
visa sale, poros sukasi. Aš sėdžiu kažko
kiame sapne. Štai šiandien šokau, kalbėjau 
ir dar šoksiu. Seku savo nauja pažistamaja, 
ji dabar šoka su kitu, bet aš nepavydžiu: 
paskutini šoki ji žadėjo man.

Ir štai ji jau skelbia. Pašokstu jos ieškoti. 
Iš tolo matau : ji eina su kitu. Jie kalba:

— Negaliu, Bonai, ši šoki pažadėjau šitam 
poniu, — ir ji man linksi.

— Tai gal galėsiu palydėti?—nepasiduoda 
jaunuolis.

Nusiminiau. Kodėl pirma nesugalvojau 
ja paprašyti, bet tolimesni jos žodžiai galu
tiniai padaro man laiminga vakara.

— Vėl pavėlavot: šitam ponui pažadėjau.
Ponas Jonas nustebės tik nusilenkė ir 

pasišalino.
Mes pradėjome šokti.
Jau skamba paskutinieji akordai.
— Ar galėsit palydėti ? — paklausia.
— Taip! — I ši žodi stengiausi idėti visa 

džiaugsma, visa laime', bet nežinau ar 
pavyko, nes ji nusigrįžo.

Palydėjau iki pat namu, kurie buvo 
pačiame Italijos gatvės gale.

Eidami kalbėjome apie balių, orą, šokius. 
Ir štai jau ji’ prie namu slenksčio.

— Sudie.
(bus dagiau)
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MADRIDAS. Gen. Franco, kalbėdamas 
Parlamente, pareiškė, kad karo metu (1941) 
Churchillis buvo pažadėjęs Britanijos para-

1949. gegužes 27.

Okupuota Lietuva Šaukiasi Musu Pagelbos
„ PASAKYKITE LAISVAM PASAULIUI, KAS SU MUMIS DAROMA“

ma Ispanijai, sudaryti tvirta ispaniška 
kolonija Afrikoje, saskaiton Prancūžijos. 
Britu Užs. R. Min. kalbėtojas pažymėjo, 
kad šis gen. Franco teigimas yra grynas 
absurdas, nors, paketino dar apžiūrėti 
archyvus, patikrinti.

PARTIZANAI TEBEKOVOJA. KOVA PRIES BAŽNYČIA

STOKHOLMAS. I Stokholmo aerodroma 
Švedijoje, nusileido vienas rusu naikintuvas 
kurio lakūnas pareiškė: Pabėgau iš Rusijos 
negalėdamas toliau pakęsti bolševikinio 
siautėjimo. Mano žmona MVD išsiuntė i 
Sibirą. Gana viso to.

BONNA. Vokietijoje stiprėja propaganda 
už atstatyma senu Vokietijos siena. Ypač 
puolama Lenkija, kuri šiuo metu turi dau
giausia vokiškųjų žemiu.

Vėl liūdnos žinios pasiekė mus iš Lietuvos, darba, 
Repatrijuoti vokiečiu karo belaisviai, kurie 
grižta iš Lietuvos pasakoja, kad 1948 m. 
vasara, apie 70.000-80. ()()() žmonių buvo 
deportuota iš Lietuvos. Belaisviai, kurie 
pakelyje i Vokietija, pravažiavo Vilnių š.m. 
kovo 22 d. matė stotyje apie 50-60 gyvuliniu 
vagonu su užkaltais langais, prikimštu 
deportuojamu lietuviu, kurie šaukėsi pagal
bos: " PASAKYKITE LAISVAM PASAU
LIUI, KAS SU MUMIS DAROMA!”

1948 m. liepos mėn. Sovietai pravedė 
labai nuodugnia deportacija Vilniuje ir jo 
apylinkėse. Net vokiečiu belaisviai gavo 
vienos dienos atostogas, nes visi sunkveži
miai, kuriais belaisviai būdavo vežami i

NEW YORKAS. Paskutinio statistikos 
biuletenio žiniomis, JAV-bjse žymiai padi
dėjo bedarbiu skaičius.

buvo MVD rekvizuoti deportacijai. 
Ir reguliari kariuomenė padėjo policijai tame 
darbe. Raudonosios armijos ir MVD dali
niai apsupdavo ištisus kaimus ar namu 
blokus miestuose, sugaudavo deportuojan
čius ir nuveždavo i stoti, kur jau ju laukė 
galvijiniai vagonai su užkaltais langais. I 
vagonus buvo talpinama dvigubai daugiau 
žmonių, nei normaliai ten gali tilpti.

Iš kaimu buvo deportuoti visi, kurie 
turėjo bet kokias tarnybas Nepriklausomos 
Lietuvos laikais ir kiti, kurie buvo skaitomi 
"politiškai neištikimais.” Deportacija 
palietė ir ūkininkus, kurie nesutiko eiti i 
kolchozus, turėjo po du arklius, arba turėjo 
pavyzdinga ūki ir dėl to buvo skaitomi

VIENA. Austrijos užs. r. min. Gruberis 
pasakė labai aštria kalba, kuriuoje reikalavo 
atitraukti iš Austrijos visas okupacines 
kariuomenes. Jis pareiškė: "Okupacija, 
kuri dangstosi ” išvadavimo ” vardu, turi 
dingti. Negali Austrijos klausimas tęstis 
iki begalybės.”

LONDONAS. Britu vyriausybė gavo 
oficialu J. A. V.-bin reikalavirna išduoti 
Britanijoje sulaikyta (iš lenku laivo 
" Batory ”) komunistą Eislera.

LONDONAS. Lenku policija Gdynės 
uoste iškraštė visus ten buvusius britu lai
vus. Tai represija už Eislerio suėmimą.

PARYŽIUS. Prancūzija paskyrė Vokie
tijai civiliniu komisaru Andre Francois- 
Poncet, buvusį prieš kara Prancūzijos 
ambasadorių Vokietijai.

VARŠUVA. Lenkijoje pastaromis dieno- ♦ KRONIKA 
mis buvo pravestas valymas tarp * 
prekybos laivyno igulu. Nuo šio laiko 
jūrininku tegalės būti tik komunistu partijos 
nariai, patikimi ir senai išbandyti bolševikai, 
neg kitaip nebegalima susitvarkyti su lenku 
jūrininkais kurie pasiekė svetimus uostus 
tuojau pabėga iš laivo.

FRANKFURTAS. Kaip pranešama, iš 
Čekoslovakijos kas dien pabėga vidutiniškai 
po 36 asmenis.

ANGLIJOS LIETUVIU SPORTO KLUBUI “KOVAS”
Su pasigėrėjimu lietuviu tremtiniu bendruomenė Vokietijoje sekė "KOVO” 
krepšininku pasiekimus Anglijos krepšinio pirmenybėse. Vyr. FASK-as, 
kaipo lietuviškojo sporto reprezentantas tremtyje, sportuojančio jaunimo ir 
sportu besidominčiu tautiečiu vardu.

SVEIKINA " KOVIECIUS ” ir

linki toliau garbingai ginti lietuviškojo sporto garbe.
Pasisekimas ir garbė telydi Jus.

Reiškiame pagarba
V. ADAMKAVICIUS.

Vyr. FASK-to Pirmininkas
P. Mickevičius, : Sekretorius.

V.L.I.K. VADAI LONDONE
Ši ketvirtadieni atvyko i Londoną (lėk

tuvu iš JAV-blu) Vliko Pirmininkas Prel. 
M. Krupavičius ir Vykd. Tarybos Pirminin
kas V. Sidzikauskas. Aukštieji svečiai 
apsistojo Lietuvos Pasiuntinybėje. Lon
done viešės labili trumpai,—šeštadieni 
išskrenda i Paryžių.

p.
M.

KAllinVO PABĖGĖLIAI
(atkalta iš a psl.)

Bitėnus Rambyno vaidila, paskutinysis cijos tekstus ir daugybe kitu įdomiu doku- 
aušrininkas ir paskutinis “ ažuols drūts prie mentu. Čia paliktas Klaipėdos krašto ir 
Nemunėlio.” kovu dėl jo tikras muziejus. Čia kiekvienas

Užsukau Jankų sodybom Ji, kaip ir visos paveikslas, knyga ar nuotrauka yra tikra 
kitos, jau mirusi. Atdaruose languose supasi liudininkė tu laiku, kada saujelė ryštingu 
baltos užuolaidos ir dažnai persisveria i 
lauko puse, tarsi norėdamos vytis išvyku
sius. Ant slenksčio tupi senelio Jankaus 
lepūnė — marga katytė gailiai kniauksi ir 
galva pakreipusi žvalgosi čia i žmogų, čia 
i duru rankena, akimis prašydama pagelbos. 
Ir kai atstumiu duris, ji pirma, namiršusi 
mandaguma, patenkinta ismunka vidun.

Ned.delis, šviesus salionas. Knygų spintose 
pūpso daugybė įvairiausiomis kalbomis 
tomu. Ant atidengto pianino, dideliame 
stikliniame inde puokštė rudens gebu. Šalia 
jo gražus medžio raižinys. Tai Mažosios 
Lietuvos dovana patrijarchui. Gretimo 
kambario sienose kabo ” Sandaros,” šauliu 
Sąjungos, studentu korporacijų ir daugybės 
kitu organizacijų adresai, įvairiomis progo
mis iteikti didžiajam šio krašto vyrui 
Paskaitau 1923 m. sausio mėn. 9 dienos 
Silutėse išleisto Klaipėdos krašto gyvento
jams manifesto originala. Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo Komitetu skyrių seimo deklara-

vyru ėmėsi vadovauti to krašto savanoriams 
iškovojusiems Mažajai Lietuvai laisve; 
liūdininkė tu darbu, kuriuos Martynas 
Jankus nuveikė ne tik Nemuno kraštui, bet 
apskritai, ugdydamas mumyse tautini susi
pratimą; liūdininkė tradiciniu Joniniu 
švenčiu Ramybe, kur kasmet brendo to 
krašto ir Did. Lietuvos broliu suartėjimas ir 
nuoširdus bendradarbiavimas. Čia paliko 
tautinis turtas, kurio nei atauginsi, nei 
nusipirksi. Ar mes ji rasime? Ar rasime 
Bitėnus? —kilo klausimas kai dar karta 
nuo Rambyno kalno žvilgterėjau i apkasais 
išraižytus Bitėnų laukus, i paskutiniuosius 
Rambyno pabėgėlius, nuplaukiančius Nemu
no keltu i nežinia . . .

Griže gal rasime Bitėnus, rasime Rambyno 
kaina, tik ten neberasime senojo Nemuno 
krašto vaidilos—Martyno Jankaus. 1946 
m. gegužės 23d. M. Jankus, patyręs dideli 
tremties varga, mirė Flensburge.

Br. DAUBARAS

ŽMOGIŠKOSIOS PSALMES
(atkelta iš 3 p A.)

Ne, mes vienu atsikvėpimu neapimsime 
visos — gal būt, ilgu metu — poeto kūrybos. 
VI. Šlaito eilėraščiai nenori skubaus, ryjan
čio skaitytojo: jie laukia mąslaus, kai 
kurias mintis net atbaigiančio poezijos 
mėgėjo. Tam tikra prasme tie smulkūs ir 
ilgėlesni eilėraščiai išreiškia kūrėjo . visa 
filosofine sistema. Eilėraščiai — dargi bal
tieji, nerimuoti — leidžia poetui laisviau ir 
aiškiau išsisakyti, o, antra vertus, ir skaity
tojas nėra verčiamas blaškytis rimu ir ritmu 
poetikoje ir gali labiau susikoncentruoti 

“ minčių lobyne.
Guyau pabrėžė, kad tikras poetas turi būti 

mąstytojas. Ruskinas gi tvirtino, jog 
pirmaeiliai poetai galingai masto ir jaučia.

VI. Šlaitas yra mąstytojas, dėl to jis 
visuomet naujas, turiningas ir įdomus, jo 
eilėraščiai, karta perskaityti ar išgirsti, taip 
greit nebus užmiršti: jie, kaip gyva širdis, 
variu'ja skaitytoju mintis, tartum krauju.

Dar daugiau : VI. Šlaitas giliai jaučia, dėl 
to jo apmastymai nėra panašūs i negyvus 
griaučius, — jie aptraukti gyvais, jauč’an- 
čiais audiniai.-. Nejaučiame pas ji nė 
manierų ar tuščio patoso; gal tiktai veržli 
mintis kai kada apipavidalinta pirmais pusi-

ĮNAŠAI NAMU fondui
Po £5, DBLS Rochdale Skyrius; po £3, 

V. Stankevičius; po £2, J. Palšis, V. 
Babinskas, P. Janeliūnas; po £1, P. Bastys, 
A. Klimas (Amerika), J. Juozaitis, J. 
Juozaitiene, P. Mikėnas, V. Valuckas, J. 
Mašanauskas, S. Dančiauskas, A. Goberis, 
V. Vaišvila, A. Urbonas, J. Simonaitis, A. 
Šukaitis, O. Gailiūnaitč, J. Žaliukas, 
Olskis, V. Nedzinskas, B. Daugilis, 
Zulauskas, A. Rimonis, P. Armonas, 
Telyčėnas, E. Aesmanas, L. Oleka,
Sprainaitis, A. Jakimavičius, A. Bernotai- 
tis, P. Jakubėnas, J. Janulaitis, J. Jokub- 
ka, K. Kanauskienė, J. Varanavičius, A. 
Laurinaitis, P. Valteris, J. Juodeika, A. 
Jablonskis, S. Urbanavičius, S. Zamataitė, 
V. Lekeckas, X.X., A. Šuopys, A. Šuopienė, 
I. Šimkus, A. Šimkienė, T. Vainauskas, Z. 
Velioniškis, P. Rimkų nas, A. Veršelis, V. 
S. Vaicekauskai, L. Valkūnas, A. Valkū- 
nienė, J. Palys, B. Savickaitė (auka), M. 
Repečkienė, J. Bartininkas, A. Paulavičius, 
A. Latvėnas, M. Naujokaitė, J. Babrauskas, 

(bus daugiau).

ESTU SĄJUNGĄ LONDONE 
š.m. gegužės 31d. (antradieni), 

CAXTON HALL, WESTMINSTER 
(prie St. James požeminio g. stoties) 

rengia
GEGUŽES BALIU

Lietuviai maloniai kviečiami. Gros konti- 
nentalinis Rumba orkestras. Tautiniai anglu 

ir estu šokiai ir 1.1.
Bufetas su užkandžiais ir gėrimais. Pradžia 
8 v.v. Pabaiga 11,30 v.v. įėjimas—6'/-.

Bilietai gaunami prie iėjimo ir pas
I. Tammsalu, 60, Warwick Rd. London, 

S.W.5.

siūliusiais žodžiais (plg., " šonkauliai neat-a 
laikys širdies slėgimo ”; " visi jo keiksmą-’ 
žodžiai tempia ant sprando karčia kieto 
puspadžio žyme ”).

Pagaliau, jaunasis poetas neatėjo is 
palmėmis pasipuošusiu pietų krašto, o iš 
mūsų — tremtiniu — tarpo. Jis, kaip, kiek
vienas, mokėsi, dirbo, siekė savo gyvenimo 
viršukalnių, o atsimušė fatališkai i fabriko 
mašinas. Gal dėl to jo žodžiai ir mintys — 
savos, garuojančios mūsų gyvenimo realybe, 
nusivylimu ir lūkesčiais.

VI. Šlaitas ateina pas mus ka p kuklus 
psalmininkas — be išdidumo, be vaidybos. 
Priimkime ji visa širdimi, isijauskime i jo 
mintis, nes jis. ka'p i svetima lauka perso
dintas medis, nori atsiremti i savuosius. Ak. 
poetu

išdidumas būnu dirbtinas, nes medžiai 
kaip imonėr ieško atramos ir ilgisi 
saulėlydyje medžiu.

♦ Vladas Šlaitas, ŽMOGIŠKOSIOS PSAL
MES. Išleido ” PRADAIGE.” Detmoldas. 
1949. 110 psl. Viršelis ir vinjetės dail. 
Antano Pe.trikonio.

“ kulokais.” Kiekvienai išvežamai šeimai 
buvo duotas tik ketvirtis valandos susipa
kuoti daiktus.

Belaisviu pranešimu, kiekvienas asmuo 
gyvenas Lietuvoje jaučia, kad ir jo eilė ateis 
deportacijai. Anksčiau deportuotoju jau 
buvo atėjo ir laiškai, kuriuose sakoma, kad. 
jie apsistojo darbi stovyklose, Uralo rytinėje 
pusėje.

Lietuvius išvežus, tuoj i j u vieta buvo 
atgabenti rusai, kurie isikūrė j u paliktuose 
■ūkiuose. Tai yra priemonės, kuriomis 
rusiškas imperializmas, toks pat koks buvo 
caru laikais, siekia Lietuva paversti grynai 
rusiška provincija.

Toje šviesoje reikia vertinti ir drastiška 
bolševiku kova Lietuvoje prieš Kataliku 
Bažnyčia. Dvasiškijos persekiojimas didelis. 
Iš visu Lietuvos vyskupu tėra likes tik 
vienas Paltarokas, kuris irgi nebegali 
gyventi namie, bet priverstas slapstytis po 
kaimus.

Jei kur i bažnytkaimi atvyksta raudono
sios armijos dalinys, kurie dažnai siuntinė
jami kovai su partizanais tuojau puolamas 
vietos klebonas, kuris turi pirmas užleisti 
savo butą kariuomenei. Labai daug bažnyčių 
buvo uždaryta ir daug kunigu areštuota 
1947 ir 1948 metais.

Lietuvoje yra gana stiprūs raudonosios 
armijos ir MVD daliniai, paskirti kovai su 
VIS DAR AKTYVIAI KOVOJANČIAIS 
PARTIZANAIS LIETUVOS MIŠKUOSE, 
— baigia savo pasakojima vokietis belaisvis.

SIS BEI JAS
Maža žuvele sudrebėjo iš bamės, pama

čiusi atplaukiant povandenini laiva.
— Nebijok, vaikeli.—pasakė 

žuvis, — tai tik skardinė dėže pilna konser
vuotu vyru . , .

vaikeli,—pasakė motina

KAS TURTINGIAUSIAS ANGLIJOJE?
Tiktai 250 žmonių šiame krašte turi 

didesnes metines grynas pajamas po £5.000, 
po to, kai jau atskaitomas pajamų mokestis. 
Kad gavus šia suma, asmuo turi uždirbti 
per metus 50.000 svaru. Asmuo, uždirbąs 
100.000 svaru, tegauna grynais tik apie
6.100 svaru,, tai priklauso nuo šeimos didžio 
ir ęir pinigai yra uždirbami, ar susidaro iš 
palūkanų už indelius. Gi asmeniui su pusės 
milijono pajamomis, po atskaitymu, telieka
18.100 svaru.

Turtingiausias asmuo Britanijoje yra Sir 
John Elerman, kuris iš savo tėvo paveldėjo 
18 milijonu grynais, jau apmokėjus visus 
paveldėjimo mokesčius.

VIŠINSKIO ŽODYNAS
TERORAS. Paprastai reiškia rinkimus, kur 

naudojamas slaptas balsavimas ir kuriuose 
nedalyvauja slaptoji policija.

KARO KURSTYTOJAS—kiekvienas, kuris 
bijosi karo.

DEMOKRATIJA — Rytu Europos valdymo 
sistema, kurioje kiekvienas pilietis neturi 
jokiu teisiu.

SABOTAŽAS — Marshallio Planas . . ..
PLĖŠRUSIS TIGRAS — kiekvienas vakaru 

europietis ir amerikietis.
TAIKA MYLINČIOS TAUTOS — Sovietu 

sąjungą ir jos satelitai.
TAIKOS PRIEŠAI — visi buvusieji Rusijos 

sąjungininkai ...

SKELBIMAI-
L. Jūr. S-gos užsienyje ruošiamo spaudai Paieškomas ANDRIULIS Jonas, atvykęs i 
" Metraščio reikalu. J.R.S.U. buvo žade- Anglija 1947m. Žinantieji jo adresą maldinė
jusi š.m. kovo-balandžio men. išleisti kite pranešti; M. Kriaučiūnienei. 337 New- 
" Metrašti,” bet dėl technišku spaustuvės hampton Rd.. East Wolverhampton, 
kliučiu šis leidinys neišėjo nustatytu laiku. _____________________________________________

L.J.S.U. Anglijoje skyrius visiems užsisa
kiusiems ” Metrašti ” prisius ji tuoj gavus LAIŠKAMS POPIERIS su atspausdinti 
iš spaustuves. jūsų adresu. Persiuntimas apmokėtas, 100

A. KEBLYS lapu kainuoja 4/6. Pinigus siusti pašto
L.J.S.U. Anglijos sk. pirmininkas orderiu ir nurodyti tikslu savo adresa.

__________________________________ Rašyti— H. & A. Salisbury, 116 Church
Street, Radcliffe, Nr. Manchester.

REIKALINGOS ŠOKĖJOS IR
DAINININKES

Angažuojant Coventry skyrių prie fihnos Lietuvis, vedybų tikslu, nori susirašinėti su 
pastatymo trūksta moterišku pajegu-šokeju lietuvaite nesenesne 30 m. Atsakysiu tik i 
ir dainininkių. rimtus laiškus. Rašyti — 103, J. G. Meakin,

Norinčios persikelti i Coventry bus parū- Ltd., Eastwood Work. Lichfield St., 
pintos ir darbu tekstilėje ir butu. Hanley, Staffs.

Prašome kreiptis šiuo adresu ;
Mr. V. DARG S, --------------------------------------------------------------------

87, St. Nicolas Street, Lietuvis amatininkas, 40 metu amžiau-.
Coventry. _ pageidauja susirašinėti su lietuvaite, vedybų

Gov. SKYRIAUS VALDYBA tikslu, turinčia 35—38 metusi Prašau rašyti 
adresu: Antanas Anužis. YMCA Hostel, 
Sudeley, Castle Winchcombe, Glos.

Sąjungos Centre yra giluti laiškai: p. ---------- ----------------------------------------------------------
Leonavičiui Joniu iš Australijos ir p. E. Printed by the Dragon Press,
Sadauskienei iš JAV-Cikagos. 49-51, John Street, Luton.
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