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BERLYNE įtempta 
padėtis lieka, o 

. VIENOSE 
naujas •nesusipratimu 

i i d i n y ‘S
Kaip ir buvo galima tikėtis, 

padėtis Berlyne tebėra labai 
Įtempta. įvykiams ten yra daug 
Sprogstamosios medžiagos,ir pa
rojus nei kieknėra sumažėjus. 
Į ’laimu lauš susisiekimo tarp 
Ingių,amerikiečių ir prancūzų 
fonų su Berlynu dar nėra,nors 
tretiniai traukiniai jau ir 
felkščioja. Kariniai traukini
ai neina,nes sovietai reikalau- 
ffla sau teisės tikrinti dokumen-
■ is juose važiuojančių asmenų, 
Ka kuo vakarų sąjungininkai ne
nutinka. Vėliau,rusai atsisakė 
Kšduoti leidimus anglų ir amer- 
KdeSių inžinieriams įeiti į 
Sovietų zoną tikslu prižiūfėti
■ elegrafo linijas,kurios ajbtar- 
B.uja Berlyno telefono susisie- 
Hiiną su vakarų žonotiis .ilatomai 
Soviete! nori nutraukti telefo
no ir telegrafo susisiekimą 
■arp Berlyno Hamburgo ir Frank- 
Sutto.
B .ereitos savaitės lėktuvo 
■elaimė.per kurią visi kelei
viai buvo užmšti.dar pablogino 
B? taip blogą padėtį. Tai nelai- 
Bei tirti susitarta sudaryti 
■nglų-rusų komisi ją, kurios už- 
B"vinys yra išaiškinti lėktuvo
Belaimės priežastis ir surasti 
Keltininkus. Dagai britų pra- 
■ešiBĄ anglų keleivinis lektu- 
Bas buvo ant savo reguliaraus 
Kelio ir ruošėsi nusileisti į 
Keto nreodromą, kuris yra Britų 
Bonoje Berlyne. Sovietų karin- 
■s lėktuvas, kuris susidūrė su 
Bagių keleiviniu lėktuvu,ten 
Būti neturėjo teisės. Sovietai 
■i kaltinam,kad britų lėktuvas 
Kuvo iškrypęs iš savo kelio ir 
■teigė išlindęs iš debesų už
kliudė sovietų karinį lėktuvą. 
Baris ruošėsi nusileisti į are- j 
Būrctią sovietų tonoje.
■ Maršalas Sokolovskis savo 
Biške Britų kero gubernatoriui į 
Betoje atsiprašymo ir garanti- I 
■j.ked tokie dalykai daugiau 
Be pas įkarto s, ka s iš jo buvo rei-l 
■liaujama,ne tik ke.d to nepada- 
■,bet dar net apkaltino anglus 
K oro neitralamo sulaužymą.
I Tam laiškui duodama daug sv- 

Bbos ir jo svarstymą yra pasi- 
Bięs pats Užsienių reikalų Mi- 
■steris p.Bevinas,kuris ir pa- 
■rys sprendimą,kokių žygių im
as, kad apsąugoti anglų lėktų- 
■s nuo panašių nelaimių. 
B Britų kariniems lėktuvams 
Brlyne yra duotas įsakymas bū- 
B pasiruošusiens,reikalui esant 
■lėti keleivinius lėktuvus.
J 'Tėra abejonės,kad rusai yra 
■sistatę iškrapštyti Vakarų 
Blstybes iš Berlyno, kad liusi- 
B galėtų ten sudaryti Vokieti- 
fis vyriausybę ir ją paskelbti 
■sos Vokietijos valdžia.
■ Austrijoje rusai irgi,kaip 
B Berlyne, pradėjo daryti sun
kus. Iš keli:-aj-.nčių britų 
iiji- sovietų zoną į Vieną, jie 

odyti asmens liū-li kalr> ujo po 
■sus su foto, 
■i prieš te i užprotestavo ir 
Bsi^iekiinas pasidarė labai 
■lorna 1 us.
Į Tame reikale anglai ir ame- 
l'.oasi irgi nesnaudžia. Jų zo- 
■s,manoma,greitai susilies su 
ftijcDzų zona ir bendra vyriau- 
Bbė bus sudaryta visoms trims 
■.stis. Kuo daugiau valdž- 
■b bus perleista į pačių vo- 
|eSių rankas.

Visiems paręiškusiems, 
mūsų sutuoktuvių proga,lin
kėjimus ir sveikinimus 

tariame 
nuoširdžiausią ačiū.

Melita ir Petras Vbrkalai

Didžiosios Britanijos karinių pajėgų vadas Berlyne. 
Hajoras-generolas Herbert ir i'ovietų karininkai vyk
sta į lėktuvo nukritimo vietą (parodyta strėle).

to plačiąją Britaniją pask- 
lydusius iabs.ltiečius bei ats
kiras tautines grupes dažnai

Ir štai vienas jų įvyko š/m 
balandžio 10 d., kada -Central 
Hali.pačioje Londono širdyje, 
talpino du su viršum tūkstanč
ius susirinkusių iš Londono 
bei tolimesnių Britanijos pa
kraščių Pabaltiečių bei anglų 
visuomenės. Dūri jojamas i,šne
kama ir su pakelta nuotaika 
laukiama^pasirodant iš Vokieti
jos bei Švedijos atvykusių me
ninių pajėgų! estų ir latvių 
instrumentalistų, lietuvių spė

Finansų ’ inlste-Parlamente
ris Sir Stafford Cripps paskel
bė naują valstybės biudžetą, ku
rio svarbiausi punktai yra šie
1) Zajamų mokestis sumažintas. 
Dėl komplikuotos pa jamų mokes
čio atskaitymo sistemos,žmonės 
sumažinimo nepajus iki liepos 
mėnesio,kada ir permokėtas mo
kestis ( nuo balandžio 
bus jiems grąžintas ir 
savaitinis atskaitymas 
mažės.
2) Padidintas mokestis 
lokelįs cigarečių (20) 
kainuos 3 šilingai ir 6 penai, 
vietoje iki šiol 3/4-
3) Alui ir svaiginamiems gėra
lams mokestis irgi padidintas. 
Thiski bonka dabar kainuos 32/4, 
vietoje buvusių 303-,o alus pa
brangsta vienu penu už bokalą
(pint)
4) įpirkimo mokestis irgi pa
keistas: kai kurioms prekėms

j jis bavo padidintas,kitoms,Bū- 
į tino vartojimo,buvo sumažintas.

Ha šono ji medžiaga,muilas,kili-
[ mai ir kiti daiktai atpigs,gi 
radijo aparatai,dąugelis kitų 

Į liuksusinių prekių pabrangs.
1 Biudžetas buvo gan --slankiai 

priimtas,nors kritikos ir daug ' 
buvo.Visiems aišku,kad ir su 
Amerikos pagalba gyvenimas bus 
sunkus ir,kad tokiais laikais 
lengvatų negalima laukti.

Biudžeto svarbiausias tiks
las yra sutaupyti dolerius ir

m.5 d.) 
po to 
irgi sa

ta bakui 
dabar

Z* / &£ c/S $ Z- 5' 

sumažinti infiabijos pavojų, 
nes tai faktas,kad krašte yra 
per uaug pinigų ir per mažai 
prekių, 

rarlemente buvo pranešta, 
kad vyriausybė nuo birželio m. 
vėl duos benzino nrivatiems au
tomobiliams .Benzino norma bus 
labai maža,bet pakaks 90 mylių 
keliai ir tuo įgalins privačius 
automobilių savininkus panaudo
ti savo mašinas bent vasaros 

atostogoms praleisti.

instrumentalistų, lietuvių 
ros dnininkų.

Klojimais pasitinkamas 
vių stygų kvartetas,kuris 
sireiškia puikiai atlikta 
thoveno muzika ( Quartet in E 
minor, 0p.59,Ho.2.). Toliau se
ka jaunos estų smuikininkės 
T.Auraere ir pianisto 0.Roots 
atliekamas C.Pranok sonetas. 
Ilgais plojimais užbaigiama pi
rmoji dalis.

Antroji dalis daugumoje už
pildoma lietuviams gerai pažį
stamų ir mielų mūsų operos so
listų. Didžiulėje salėje,gal
būt >irmą kartą Londono širdy
je, suskamba lietuviška daina; 
tai I.Fauragio galingu bosu, 
švelniu ir žavinčiu I.IIotekai- 
tienės sopranu,įspūdingu A.Kal- 
vaitytės mez-sopranu bei jauno 
dalninko 3.Baranausko stipriu 
ir sultingu tenoru,palydint pi
aninu prof.V.Jakubėnui.

lat- 
pa-

Jau daug laiko,atrodo,prabė
go tremtyje,tačiau šie taip ar
timi garsai ir lietuviškas ska
mbesys nukėlė klausytojus,než
iūrint jų tautybė s, į mielas, 
kebčiančas tėvynes, gaivino vil
tį ir kėlė ryžtą ištverti ir 
laimėti. Klausytojai reiškė sa
vo dėkingumą iškviesdami solis
tus net po keketą kartų.

Tos trumpos valandos.atsila
nkiusiųjų širdyse,paliko neiš
dildomą įspūdį ir dėkingumą me
nininkams. Pranyko valandėlei 
tolimi atstumai,užsimiršo ap
linka ir šviesus pasitenkinimo 
spindulių pluoštas perbėgo rū
pesčių ir sielvarto išvagotais 
benamių veidais. Tai tyro.be 
priekaištų,tpeno galia. Meno,ku
ris išaugo iš tautos sielos ge
lmių ir kuris niekad nepasens, 
tačiau kuris vargiai gali būti 
pilnai suprastas ne lietuvio, 
kuris tegirdėjo vįen gražiąją 
melodiją,bet negalėjo pasiner
ti, taip kaimes,lietuviai,ne 
tik įstabioje meliodiJoje,bet 
ir žodžių mistikoje.

Koncertas puikiėi nusisekęs, 
publika,tiek anglai-tiek' pabal- 
tiečiai skirstėsi giliai pavei
kti tos ęražios meno valandos, 
taip gražiai perteiktos.

Po šio koncerto lietuviai 
menlninkai-solistai duoda dar 
vieną koncertą Londono abglų 
visuomenei ir po to išvyksta 
koncertams po Britaniją .

Vyt. Izbi etas

V.Mykolaitis-Putinas

Sugniaužė kumštis robotų vadai- 
Ir vėliavos išsiskleidė juodai. 
Miniažmogiai bailaus ir žemo būdo 
Idealus į požemius sugrūdo. 
Drėgni ir tamsūs požemio urvai. 
Klaidžiais kampais išlaužyti kreivai. 
Po plieno ir betono kietu stogu 
Jau šiandien slepia neurvinį žmogų. 
Plika raukšlėta genijau kakta. 
Laimėjimų vainikais apkrauta. 
Retortų garuose godžiai pasviro 
Jieškant mirties užkeikto eleksyro. 
Plieniniai paukščiai,sakalus pralenkę. 
Padangėse krankliais—juodvarniais krankia,- 
Ir iš dangaus mirtis ant miestų krito 
Verpetuose ugnies ir iperito. 
Keleivi tolimas! Tu nežinai. 
Ką slepia jūros gilūs vandenai! 
Kur tykoja tavęs torpedos,minos. 
Kurioj gelmėj tau skirtas kapinynas. 
Tuoj nebeliks tau žemėje žmogaus- 
Ir juodas sielvartas tave suspaus. 
Ir kai širdis savu krauju uždus. 
Tu genijus prakeiksi ir vadus. 
Ir eisi vėl į naktį atgalios 
Jieškoti pamirštų dienų dalios. 
Tu bėgsi iš pilių ir maro miestų. 
Kad ir tavęs ta rykštė nepaliestų. 
Tada koks gyvis gal priglaus tave 
Miškų tankmėj smėlėtame urve. 
0 gal pietų krašte šiltam pavėsy 
Senos buities naujas dienas pradėsi. 
Lazda ir titnagu šauniai ginkluotas 
Tu žvėrienos prie laužo kelsi puotas, 
Ir kailių guolis vėl tave vilios. 
Tada bus baigtas kelias atgalios.
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žemėlapis vaizduoja Didžiosios Britanijos, Jungtinių Amerikos 
Valstybių ir Sovietų Rusijos ginkluotųjų pajėgų išsidėstymą pa
saulyje.

SIR STAFFORD CRIPPS

Draugiškumo ir savitarpio 
pagalbos sutartis tarp Suomi
jos ir Sovietų Sąjungos buvo 
pasirašyta TTaskvoje balandžio 
5 dieną. Jame yra trys svarbia-, 
usi p noktai, dėl kurių didelę 
nuolaidą padarė Sovietai:
1) Agresijos ar karo stovio at- 
vėju,iškilus klausimui apie pa
naudojimą karinių Jėgų,klausi
mą sprendžia suomiai ir rusai 
bendru susitarimu.
2) Suomijos kariuomenė Jokių 
atvėju neprivalės kariauti už 
Suomijos valstybės ribų.
3) Jokių teritorinių pakeitimų, 
nebus daroma,ir
4) Suomijos basės nebus duoda
mos sovietams iki tol,kol nebus 
paskelbtas agresijos ar budru- 
mo-karo stovis.

Tokia,palyginti, gana pala
nki suomiams sutartis sukėlė 
nemažai spėliojimų užsienyje, 
tuo labiau,kad sovietai,kaip 
rodė -yvenimo pavyzdžiai,nie
kur panašiais atvėjais nebuvo 
pasielgą taip nuolaidžiai.

To priežastys, greičiausia, 
yra šios: propagandine ir Suo
mijos delegacijos tvirta laiky
sena laike derybų. Husai dar 
neatsigavo po Čekoslovakijos 
įvykių,kurie tiek daug triuk
šmo sukėlė. T'atyti.kad rusai 
nenorėjo taip greit po šių tik 
ką vykusių įvykių daryti dar 
vieną,ir nusprendė geriau pa
laukti, atidėdami tai patoges
niam momentui.Taigi, dėka tarp
tautinės padėties ir visuotino 
susiįdomavlmo Suomijos klau
simu,rusai susilaikė ,o suom
iai laimė jo. .bent laiko. lies 
aišku, su tokiu partneiu kaip 
rusai,jokia sutartis negali 
būti nastovi ir tikra,nes 
jie moka atėjus jiems patogiam 
laikui nuo sutarčių labai rafi
nuotais keliais atsisakyti,pa
prastai stačiokiškai apkeltin- 
damos savo partnerį nebūtais 
dalyk-is.

Iš kiros pusės,norėta apra
minti (bent laikinai) įelektrin
tą Skandinavijos valstybių nuo
taiką ir,kiek galima,nutęsti 
arba sustabdyti jų prisidėjimą'’ 
prie Vakarų Sąjungos.

1
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GYVENAMASIS LAIKAS
Šašo st.
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Daugeliui iš mūsų nesupranta- 
ua,kodėl nglija,išlošuni ka- 
rą.vis d»r ne;cj6'ia 1' iškąi 
3 įsi tvarkyti! vis dar tebetu
ri ribų ir raisto korteles.vis 
dar tebevartoja įvarius suvar
žymus. 0 jale „tai yra didžiule 
Imperija,su tiek daug koloni
jų ir dominijų!

langelis is mis’.matydami 
neišartus laukus,bei aršiau 
susipažinę su pramone ir joje 
vartojamais darbo metodais,sa- 
ko-reikia daugiau ir raciona
liau dirbti,kiti,kad ir pripa
žindami tai,sako dar-naujas 
keras artėja,taigi ir pasvy
rąs įleis negali atsigauti. 
Niek šios pastabos bebltų pa
viršutiniškos,gal jos turi 
kiek ir tiestis.

Norėčiau patiekti keletą 
duomenų bei pastabų,įgalinan
čių pažvelgti kiek piliau į 
šio krašto ūkiškus negalavi
mus.

Gerais,senais laikais šis 
kraštas gyveno pirmoje eolėj 
iš tų milžiniškų kapitalų,ku
rie buvo sukrauti kituose kra
štuose,arba teisingiau,-visa - 
me pasaulyje! Indi jo j,Kini joj, 
Egipte, Argentinoje, Brazilijoj, 
artimųjų rytų valstybėse ir 
t.t. ir t.t. Trumpai tariant, 
tais gerais .senais laikais, įsi
vaizduokime Angliju,kaip pini
gingą kapttalistą.kuris skoli
no savo pinigus įvairiems pa
saulio kraštams ir na ts, paly
ginama i, maža i dirbdamas,gyve
no iš tų kapitalų nuošimčių 
bei_dividentų.

Štai kodėl dar iki šiai die
nai milžiniški nearti laukų 
plotai.Neapsimokėjo.Pinigų bu
vo pakankamai ir viską galina 
buvo pigiau nusipirkti užsie
nyje, nei gamintis namuose.

Bet per anuos gerus laikus, 
Iraip viesulas, praūžė du karai. 
Kaip ir kiekvienas viesulas , 
taip ir tie du, padarė daug ža
los.

Antras karas Anglijai kai
navo milžiniškus pinigus. Še
šių karo metų bėgyje ne tik 
sutirpo Anglijos kapitalai 
užsienyje,bet netgi teko pa
čiai įsikollnti.(pav.Argenti
noje teko parduoti visus gele
žinkelius , Kanadoje, Sgipte pra
rasti visus kapitalas ir dar 
įsiskolinti.Kini joje teko at
sisakyti nuo turėtų koncesijų 
ir t.t.) Indija ir Burma ta
po nepri kla us omoni s.

Todėl karui ->asita±gus, šia
me krašte gyvenantiems n ie 
50 mil.anglams tenka vis dau
giau savo gerbūvio šaltinius 
surasti šioje saloje,t.y.arti 
laukus.modernizuoti fabrikus, 
didinti jų gamybą.Bet tas nei
na taip greit ir lengvai.Apie 
600.000 anglų, pabūgę sunkaus 
gyvenimo perspektyvos,tuojau 
po kero užsiregistravo emigra
cijai į kitus kraštus,žinoma, 
jauninusių ir pajėgiausių.Ir

tai; atsirado būtinas reika
las importuoti iresnę c-.trbo 
jėgą iš svetur.Ir šioji darbo 
jėga krašto atstatyta :i esame 
mes. Bet kuro atdarytoji žai
zda r i ja labai re ari ž u .

Vos kurui pasibaigus Angli
jos vyriausybė susirūpino do
lerių paskola Ataerii-o Je, kad 
turėti pakankamą fondą nusipi
rkimui maisto ir reikalingų 
žaliavų užsieniuose.Bet šioji 
paskola sutirpo netikėtai gr
eit, tiek greit,jog dar prieš 
du mėnesius iš vyriausybės na- 
sigirdo aliarmuojantieji šau
ksmai į visuomenę.3tai skai
čiai*.
1946m.Aukso ir dolerių

fondas.......... £.1.600 mil.
1947m. " ” £. 600 mil.
1948mprsdž. " £. 450 mil.
1948m "abaįg.numatome turėti 

tik............. £. 225 mil.
Skaičiai tikrai aliarmuojan
tieji .Ilesiirmcnt didesnių žy
gių,atrodo,ateinančiais meta
is anglija bus vėl be ninigų- 
o laukai vis dar neišarti... 
Reiškia- gyventojai be mėsos, 
tautkų ir duonos.

Fondams papildyti yra du 
šaltiniai; 1) vėl wskola 
Amerikoje, 2) daugiau gamin
ti ir parduoti užsieniui,- 
pirmoj eilėj Amerikai.

A.r paskoįą gausi ar negau
si, o vyriausybė pasiryžo eiti 
antruoju keli u.Tam reikalui 
sudarė toli siekiantį planą, 
'irmiausia teko "ergrupuoti 
darbo Jėgą-perkelti iš mažiau 
svarbių darbo šakų į svarbes
nes; 1948 m. perkelti į tek
stiles pramonę 108.000 darbi
ninkus, 55.000 į žemės ūkį. 
32.000 į anglių kasyklas ir 
20.000 įgeležies pramonę.Tuo 
numatoma visą Anglijos ekspor
tą padaryti 1-į karto didesniu 
už prieškarinį.Tačiau ir taip 
persitvarkius,vyriausybė nu
mato apie 300 mil.nuostolių 
aukso ir dolerių fonde.Taigi, 
krizės grėsmė dar neb'is paša
linta.bet tik sulėtintas jos 
artė jimas.Vadinasi,vi siškara 
ūkiškam sunkumų pašalinimui 
bus reikalingos kitokios ir 
didesnės va stangos.

čia pat tenka pripažinti, 
kad visuose šituose apskaiči
avimuose visai nepabotas lab
ai svarbus faktorius-'’a r shall 
planas,kuris nuo balandžio m. 
liko įstatymu ir ūkišku faktu. 
Aišku.tas žymiai prisidės prie 
padėties pagerinimo,gal net 
šio krašto karo padarytos žai
zdos būtų galutinai išgydytos, 
jeigu bendra padėtis na šauly 
būtų kitokia,nei kad ji yra.

Baigiant norėčiau padaryti 
dar dvi pastabas,siekiančas 
tolesnę ateitį,nei čia buvo 

numatyta. Pirmoji liečia Lie
tuvą. Anglį ja, Neprikla usomos 
Lietuvos laikais buvo svarbus 
pirkėjas mūsų žemės ūkio gali
nių.Ir dabar,aišku,juo Angli-

„i aus neturtingesnė, kuo ..uu- 
gis-u ji lt ūkų išsiars, juo ma
liau bekono,svieto ir kiauši
nių mes galėsime parduoti į 
A ngli j ą.Ik i gi,Angįi jo s ūkinė 
bėda yra drauge ir busimosios 
Lietuvos oėda.

atroji Liečia visą Europą. 
Dabartinėm politinėm sąlygom.-! 
esant,Europos ekonominis ats
tatymas ir paskiro žmogaus ge
rbūvio sunormavimas visai ne
įmanomos. Juk Europa šiandien 
randasi karo stovyje.Milžiniš
kos sumos išleidžiamos ginkla-

ki liūto letena,gula ant visų 
mokesčių mokėtojų.Be to, vis 
daugiau Luropoje įsiviešpatau
ja - .oralinis chaosas, kuris lai
ko pakirtęs socialinius pagri
ndus ūkiškam susitvarkymui.
Nėra pnsi tikėjimo! Štai gyvi 
pavyzdžiai,- Italija užversta 
prekėmis,bet masėms jos nepri
einamos, nes labai brangios.Par
davėjas nepasitiki rytojum. 
Jis geriau nori prekes pasilai
kyti,o jei jau parduoti,tai 
bent brangiai.kirkėjas irgi, 
nepasitikėdamas rytoj ūmi,nori 
kuo daugiau prekių pirkti ir 
net sutinka mokėti aukštas 
kainas,jei tik jis turi pini
gų. Tas pat vyksta Graikijoj, 
xrancūzijoj, ustrijoj ir kitur. 
Todėl beveik visoje Europoje 
viskas brangu ir vyksta lėta 
infliacija-. 0 norlamiau gyven
ti geli tik keli kraštai,- 
Švedija,Norvegi ja,Banį ja,Švei
carija ir gal Olandija.Be to, 
apie 100 ai 1.europiečių, var
totojų ir gamintojų,atsidūrė 
už geležinės uždangos ir liko 
išskirti iš Europos ir pasau
lio ūkinės sistemos.

Trumpai tariant,tikram ūki
niam atsistatymui pirmiausia 
reikia blaivaus,saulėto ryto
jaus,nes tamsoje gerai bujoja 
tik piktžolės.

It”.Ii jos priėmimas į JTO vėl 
o : varstomas,bet Rusija pa
dėjo veto ir šį klausimą, 
kas,sustabdė, ’avo tą žygį 

i ja pamatuoja tuo,kad kitos 
stybės nenori priimti į JTO 
i etų Rusijos satelitų. 
Amerikos delegatas pareiškė, 
jis to toliau toleruoti ne- 

į3 ir padarys žygius,kurie 
lins TUilj Ją d, lyvauti JTO 
ėdžiuose patariamuoju baisa

r rinkimai, urie kelia labai 
idelį susido-įėjimą Europojė 
r -iic riko je. '"o respondentų 
"-nešimu iš Italijos,komunis-

jie turį labai mažai šansų 
-lėti rinkimus.
Jusi ja iki šiol der nieko 
tsakė dėl Anglų-Amerikiečių

įšilta. kovoja, už gyvenimą
geležine uždan-

riestą Italijai. Matyti Rusi- 
'a dabar nenori duoti neigia- 
-o atsakymo, Itad nepakenkus Ita- 
ijos komunistams per rinkimus.

Anglei ir amerikiečiai jau 
"'.dėjo vykdyti Triesto perda- 
Iną Italijai. Jų zonose admi- 
istracija pavedame patiems

11 o H D 
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kVe į,

s migdai Kests veli 
ikšto ’Sveztiš. • i ausi 
vei..ix»a.. am'žėl dsi

s c ir -ė 
„e ”ežl:.o- 
.ščiausiąj

ini us

Gatvėse 
nes kitą 
>-.o Direivio Kapo,kur iš 
savo laipsnį.

Iškėlusi nertrauktus 
stiebiasi į dangų. Ta i s vės 'te-, tūla, kurios p pėdėje ty
vuliuoja žmonių minia. Atrodo,kad visa T.jet'.'V'. -- _ 
susirinko ->asiy,'i sti. pasidalinti iškentėt is vargais 
ir kartu su kitų brolių ir seserų meilę sav' i Tė' ynei 
uždegti ir sustiprinti amžinam rusenimuisi Tėvynės 
meilę kiekvieno čįrdyje.

Aukšte! cokšte st:>ig" pasigirste ^-ir-it 
’3r n irią, ta r turn medžių viršūnėmis, _ crv--erT 
ir visi nutyla.Girdėti tik vėliavų nleveni 

Kažkur atsiliepia ’-itas trimitas i" „ ra 
das 'asirodo lėtai žygi jo Ja ■ be ji Nežinomo 
io Kapo garbės sargyba. Gedulingas marš-'-s 
lutą i" Ji.lys susitraukia pajusdama Jė-!į 
i-4e kažkada r.-skso raidė-is įr--šė į ietu

-t je ’Teprikl'-usor.yhės kovas, unkiais “ings 
rtėjn rie

• ini si seka

• rka-

tų vyrų.

vėliavą ir d 
elis...o i A

Visgi ir 
ga okupantas nepajėgia atitve
rti mūsų Tėvynės nuo laisvojo 
pasaulio,idant ją tylomis už
dusintų ir pribaigtų.Okupant
as kiek nenpsižiūrėjo.Jau vien 
tose "Tiesose" ir "Iravdose”, 
kurias jis pats paskleidė tarp 
tremtinių,ryškėja daugybe so
vietinės sistemos "negalavimų” 
okupuotoje Lietuvoje. 0 taip 
pat priemonės ir metodai,kur
iais niokojama Lietuvių tauta. 
Nesvarbu,jei tą patį dalyką 
okupantas vadina kitais vard
ais. Ta s pats dalykas,nors jis 
ir dviem ar trim vardais pakr
ikštytas, lieka vis vien tas 
pats. v

Tačiau žymiai aiškiau ir 
konkrečiau sovietinės.- okupa
cijos negalavimai ryškėja iš 
pačios lietuvių rezistentų sp
audos mums patiekiamų informa
cijų. Lietuvos Bendrojo Demo
kratinio Pasi priešinimo Sąjū
džio, lietuvių, o taip pat ang
lų ir prancūzų kalbomis biule
tenyje, skirtame užsieniams in
formuoti apie tikrąją padėtį 
Tėvynėje,randame to Sąjūdžio 
pogrindžio spaudos ištraukas, 
pavaizduojančias žymiai kito
kias ir jau visiškai "makia- 
veliškas" okupanto priemones- 
metodus mūsų tąutos pasiprie
šinimo pradmenims sunaikinti.

Tav..ten cituojama 1947®. 
pabaigos lietuvių rezisten
cinės spaudos ištraukos, kur 
tautiečiai persergėjami sau
gotis nepaprastai rafinuotų 
okupanto užmačių įsiskverbti, 
iššifruoti ir sunaikinti pasi
priešinimo sąjūdžio centrus 
ir dalyvius.Tam tikslui esą 
iš oro kartais nuleidžiami ne
tikri "paraši utininiėai”, persi
rengę anglų ar amerikiečių ka
rių uniformomis,net truputį 
kalbą angliškai ir kramtą ch- 
aviing-gumą.Gyvento jų jie pra
šosi "pristatomi" rezistenci
jos vadams,iešką sąlyčio su 
ja is...NKVD yra sudaręs net 
specialų skyrių,majoro Sokolo- 
vo vadovaujamą-OBO (Osobnyi 
Banditskij Otdel),kuris iš vi
sokių valkatų,išgamų ir krimi
nalinio elemento paruošia spe
cialius, neva "partizanų" "iš 
sovietų armijos pabėgusių" pa
dalinius ir paleidžia juos po 
visą kraštą "rezistaoti",tai 
yra-ieškoti ryšių su mūsų miš
kų broliais,suklaidinti sodie
čius, priselinti prie pogrin
džio veiklos ir t.t.No visą 
kraštą siuntinėjami NKVD age
ntai, pasivertę "dezertyrais" 
"spekuliantais",atleistais iš 
tarnybos "mokytojais”,"pieni
ninkais", "centro pareigūnais", 
net "kunigais"! Guruošiamos 
net dirbtinės tokių rezisten
tų "kautynės" su tikraisiais 
enkavedistais,pademonstruoja
mi net lavonai po tokių ka
utynių, nušaunant vokiečių be-

laisvą ar !:o :į valkotą. .. 
įsteigiami dirbtini "reziste
ncijos organai”, "lietuvių vie 
nybės komitetai”, kurie leidž
ia ir platina "slaptą reziste 
neiną spaudą"

er mažas,
kad galima būtų aprašyti tuos 
visus sovietų okupanto provo
kacijos metodus, kuri ų tikslea 
išaiškinti ir sunaikinti lie
tuvių tautos rez i s tend ją Tė
vynėje. Tikrai dar ne kiekvle 
nas kriminalinių romanų rašy
tojas turėtų tokią fantaziją, 
kurią šiandien ant mūsų Tėvy
nė s žemės ir jos brolių Gy
vybės yra išvystus diaboliške 
sis sovietinio žvėries menta
litetas .

Ką visa tai rodo ir paroda 
mums, palikusioms Tėvynę, visus 
svetimus pasviečius ir jute- 
rus hemindžiojaučius.Tai rodo 

ne tik visiems mums gerai ži
nomas okupanto užmačias sutr
iuškinti lietuvių tautos fizi 
nę ir dvasinę esmę.Tai drauge 
parodo nepaprastą lietuviui 
utos atkaklumą ir ryžtą prie
šintis okupantui, kovoti už y 
venimą, laikytis ir spirtis ai 
vo jėgomis, iš pa skirtinių jų,lia 
iš niekur kitur pagalbos rieti 
a tėjo... Ta i parodo mūsų niežai 
tautos pasipriešinimo stipru
mą ir gilumą, apimantį visus 
tautos "luomus”, visas "klases 
visus "įsitikinimus”ir"pasau
lėžiūra s”, visas "partijas",- 
jeigu dar iš viso šios sąvok
os beturėtų kokios reikšmės 
NKVD sparnu apglobtoje Tėvynj 
je...Juk okupantui nereikėtų; 
griebtis šitokių priemonių, 
šitokių senovės graikų teat
ralinio masto "vaidinimų",jei 
mūsų tauta,anot Liudo Giros, 
jau būtų rami, tiktai garbin
tų Kremliaus saulių viešpatį 
ir vien kviestų grįžti į ro
jų iš užsienio paklydusius 
"nacius” ir "fašistus”...

Bet saugosiaosMiškrypti į 
feljetono stilių.Čia gi tru
putis didesnis juokas per ašt 
ras, negu paties Gogolio "L'in 
siose sielose". Mūsų Tėvynės 
ir tautos kova už gyvenicią- 
nebe humoras.Mums,kurių ilge
siai ir svajonės kasdien su
si kaupia į bedrą rytinę mal
dą ir vakarinę giesmę, skren
dančią tėvų, senolių ir praba
čių žemėn,- mums ši tautos 
vn už gyvenimą yra šventas 
įkvėpimas'

Icngvinint! 
nes tai drauge ir pastiprini- 
cfis tikėjimo, kad laisvos Tė
vynės atgimimo viltys g; 
būti stiprios. Nes tie, 
aukojasi ir žūsta už Tė 
t saugo j imą, drauge kovo 
už mūsų prasmingesnį gy 
Nelikime jiems skolingi

;urie

lo nematyti! kariai, šaul iai , moks lei via i, organizaci
jos, ūkininką i, darbiniais!, tarnautojai. . .Juk, tikrai, 
mes’visi šiandien turime paraduoti pagerbdami Neži
nomąjį Kareivį, pro kurio kapą ir šis paradas vyksti 

Petys į petį turime žengti ne tik šiandien,šio 
parado metu. Diena iš dienos,metai iš metų mes vi
si turime žengti vienu keliu, f> ukštn i iškėlę Laisvts 
Vėliavą ir mūsų širdyse tari būti vienintelis pa i- 
ryžimesi

TAU - LIETUVA TĖVYNE!DARBAS,LIU3į J 1*005

lėti.i slenka apgaubdami
dingo miškas vėliąvp 
io kapo. Aplinkui vii

paminklą.
0 kiek daug prasmės tame 

Juk tie akmenys surinkti iš w __
vanoriei liejo ’ vo kraują,kad mes galėtume laisvai

paprastų akmenų paminkle 
tų vietų, kur pirmieji sa

laisvės Varpas prodeda gausti savo didingą giesmę 
ir su kiekvienu jo dūžiu girdisi pranašingi žodžiai! 
... TAS LAISVĖS NEVERTAS, KAS TTECINA JOS...

Apeigos baigiamos...Garbės sargyba apleidžia aik
štelę. Nelydimi gėdulingo maršo,jie sunkiais žingsn
iais žengia atgal ir,rodos,kiekvienas jų žingsnis ai
di minios širdyse.

’uvusleji^pėgerbti.! rasidede antroji šventės .dal- 
amdas” Štai jau žygiuoja mūsų kariuomenė.Karių 
uose spindi ta pati valia ir pasiryžimas,kaip ir 

tų,’: iri e urieš 3C metų nesvyravo stoti ginti tėvišk
ės laisvės. Ir taip greta "rie gretos žygiuoja kie
tos ir nepalaužiamos karių “ilės. 0 ten,toliau.•. 
Lietuvos šauliai. Kas gi '"it'.s lydės karius. Jei ne 
jie,-šauliai, oirmie ji talkininkai, i etys į petį ka
rys’su šauliu gulėjo apkase Nepriklausomybės kovų 
r.etu, neiš sis .irdami žingsniuoja jie ir parado metu. 
Jie viens 'itą papildo,paremia. Ir žygiuojančių ga

Kas tai...Kur aš esu...K 
nematyti nei Nežinomojo Kar 
tik svetimi žmonės, svetimas .

nk, juk tai buvo vien graži svajonė. Svetima ra
ngė vra virš mūsų ir ne "ieląją lietuvišką ženelą 
mes Jaučiame oo savo kojomis.

Šiandien tik mintimis„mes tegalime nuklysti įs! 
vo didžiąją šventovę. į Šventovę mūsų tautos, -prie 
Nežinomojo Kareivio kapo...Ir nežinia ar jis tebėd 
nepaliestas nešvarių rankų, svetimų, tų pačių kurio? 
išplėšė iš mūsų laisvę ir neTilrlausomybę.

J...Nvetimos rankos gali išdarskyti šventąjį ISr 
jos r-cli užlieti aukure rusenančią ugnį,bet jos nį 
’ede neužgniauš Nežinomojo Nepriklausomybės kovų 
r'ivio dvasios, kuri gyvena !'iekvieno lietuvio šit; 
-;ė. Ji -yvena tūkstančiuose partizanų,kurie, kaip 
cilkieji 1918 metų savanoris i. ni ekeno neraginami-' 
jo L kovą dėl Tėvynės laisvės ir-gerbės. Ji gyven® 
“wens kiekvieno lietuvio širdyje,nr tai jis Eeci- 
-jr vergto jo j • dvynė j,ar neštų sunkią tremtinio 

■* o* “tris toji diena ir vėl,’’'■ėda minių minios P-N 
ks rrie Nežinomojo Kareivio kapio. .Ir baltas raitė - 
V61 lėks "adangėriis aukštai iškėlęs kardą!

igrys
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icoosq. Noriu išreikšti nuoširdžią 
dėką visiems lietuviams,ku-

.UJAS DBL Dą j'angos Skyrius
ler V.lykų šventes įsteigt 

s Bobbingtono Lietuvių Sąjon 
5S_ skyrius .

lioje stovykloje nuo perei 
ą metų rugpiftčio mėn.gyveno 
;ie 60 Lietuvių.Lietuvių skai 
ius,nežiūrint to,kad nemaža 
alls išsikėlė gyvento į Tol- 
erhara^tono miestą,vis gausėja 
r dabar jau yra 77. Naujai at 
/kasieji mielai prisideda prie 
i s uome n i nės ve i k1o s.31 ovyklo j, 
alyginus su kitomis tautybėmis, 
ietuvių yra daugiausia.Daugu- 
bs dirba tekstilės pramonėje, 
aujo skyriaus Valdybą sudaro! 
irmininkas Poškevicius,sekre- 
;orius Ignotas ir iždininkas 
llauzdžiūnas.

Valdyba daro žygius, kad at- 
■jtkstantie ji mūsų menininkai 
š Vokietijos aplankytų ir mū-

BRADFORD*as. Velykos į čia su- 
traukė daug lietuvių iš visos 
apylinkės.Vėlykų pamaldos buvo 
šv.Onos bažnyčioje,vargonais 
grojo p.Juška, Pamaldų metu bu
vo sutuokta viena lietuvių po
ra .

Fo pietų buvo subuvimas šv. 
Katriko salėje,atlikta trumpa 
proyrama-kupletai.Svečiai ap- 
gailėstavo,kad programa buvo 
per trumpa.

Organizacinį gyveniijią ener
gingai judina p.Jakubka,paSiųs
damas didžiausią dalį tam savo 
laisvalaikio.

Bradfordas bus neišvengiamai 
šiaurinės Anglijos lietuvių ju
dėjimo centras ir pirmutinių 
pionierių žingsniai yra svei
kintini .Greta Lietuvių Sąjung
os yra susiorganizavus parapi
jos Komitetas.Tikimasi suburti 
kultūriniam darbui jaunimą, 
įsteigiant meno mėgėjų būrelį. 
Velykinis pasisvečiavimas pa
naudotas šio klausimo judini-

darbo ir -'nr.i šventimo narei jo 
didelis koncerto pasisekimas.

Firriieji mano padėkos žo
džiai mūsų solistams,p.Kote-

ragiui,p.Baranauskui ir prof. 
Jakubėnui,kurie nepabojo toli
mo kelio į šį kraštą ir savo 
talentais išgarsino Lietuvos 
vardą Britų Imperijos sostinė
je. Jūsų puikus pasirodymas bu
vo e'ntuziastingai visų dalyv
ių sutikta s.Koncerto klausėsi 
apie 2.500 žmonių.

Taipgi dėkoju p.’-inisteriui, 
Komitetų nariams,programų par
davėjams ir visiems kitiems, ku-- 
rie noriai atėjo mums į talką.|

Šis Koncertas buvo svarbiou-į- 
sias įvykis, kokį bet kada turė-j- 
jo Baltijos tautos šiame kraš-j 
te.Jis iš-aršino mūsų vardą 
svetimšalių tarpe ir davė no- į 
relinio pastiprinimo mums pa
tiems. Dar kartą ačiū.

M.Ba jorinas 
Baltų Tarybos Birminink

hristus nustebusiems ::.or.iniams 
pasakė! "Dar vt.l .tn'.ėlė, ir jūs 
jau nebematysite manęs;ir vėl 
valandėlė,ir'matysite mane,nes 
aš einu pas Tėvą”(Jono 15,16) 
0 tolinu pridėjo.-"jūs verksi

a nils
ginsi sunkiai suprantamu džiau
gsmu, kai tikintieji ne kartą 
liūdi ir kremtasi. Dėl to šie 
pastarieji dažnai išvirsta Se
klaus džiaugsmo šalininkų dar 
seklesnį priekaištą! Bažnyčia 
nebeinu su laiko t'.v.. .ia.ir jūs 
liekate šalin verdančio gyveni-

;ų koloniją 
;iu visi d?:

UO3QS•

kalbos pamokas sekmin- 
p. Martinka.
visų dėmesys nukreip-

nerby lietuviai pavasarėjančio j 
pintoj. foto Valantino.

gai veda
Dabar 

tas į mūsų solistų koncertą,ku
ris įvyks 24 balandžio.Koncer
tui gauta gera salė.Rengėjų Ko
misijos pirmininkas yra kompo
zitorius p.Gailevičius. Visi 
labai apgailėstauja jo galimą 
grįžimą į Vokieti ją,pas ten 
vargstančią šeimą ir tėvus,po 
tuščių pastangų juos atsigaben
ti į .Angliją.Domisi jos sekre
torius yra p.A.Holis.Tikimasi, 
kad į šį koncertą atsilankys 
ne tik lietuviai iš visos apy
linkė s,bet ir nemažas skai
čius svečių-anglų.

Daugelis lietuvių yra dėkin
gi seniems Bradfordo gyvento
jams p.Lomikiams už butų sura
dimą ir kitokią pagalbą.

S.P.

e)

S84?Jte*
e j

aviacijos speciclis- 
L.Hartin pareiškė, jog

GRENLANDIJOS
hs Glen 
LlV šiuo 
E<lą, nei 
tis radioaktyvus debesys,nei- 
iną bet kokia* ryvybę žemėje, 
is Debesys galįs veikti ’uug 
lėtesnėse erdvėse nei '■ tonine 
otaba.o Jį nešąs vėjas dar pn- 
Idinąs veikimo lauką. Tačiau, 
penia jaut tokiu debesiu, rei- 
ia jautriai sekti oro pasikei- 
inus.nes priešingos krypties 

E'jss galįs jį nublokšti į tą

VAia:W KARO

l.'aštr

atominė bomba Amerikiečių nuomone,ateities 
karo metu nepaprastos reikšmės 
turėsianti Grenlandija .Iš- Gren
landijos bazių galima subombar
duoti bet kokį Rusijos punktą; 
iš antros pusės,jei sovietams 
oa vyktų įrengti bazes toje sa
loje, jie galėtų subombarduoti 
bet kokią JAV vietą.

Grenlandija formaliai pri
klauso Danijai,kuri toje didž
iausioje pasaulio saloje laiko 
9 kareivių ir 2 karininkų kari
ną įgulą.

Pereitų metų Anglijos krep
šinio pirmenybių Ilanchesterio Į 
apygardos finalinėse rungtynė-j 
se s us i tiko, i’anehest erio VT.tCA į 
komanda su Oldham ^.-senior.

Po sunkios kovos,pasekme 
38! 27(29! 10) laimėjo Manche-j 
sterio Tt'CA, kurios sudėtyje žaj- 
idė 3 svetimšaliai-prancūzas 
(centras),belgas(kairys sparnjj 
ir amerikietis (gynime)

Gi Oldham A-senior komando
je žaidė 2 lietuviai,-Puzinas 
Leonas irGladkauskas Gediminas.

Prasidėjusiose šių metų pir
menybėse toje jjačioje komando
je laidžia jau 4 lietuviai,abu 
aukščiau minėti ir Kvirinas Jo
nas, Kvedarą vi č i us Aleksas.

Jau turėtos dvi pirmenybių 
rungtynės! su Chesterio Psichy- 
cal Development Centre Nr 1 
( karių komanda),kurią lengvai 
"supylė" pasekme 42! 3o(18!10) 
ir su I'anchesterio LTniversite- 
to rinktine,kuri taipgi neparo
dė didesnio pasipriešinimo.Ru- 
nrtynės laimėtos pasekme 43119

mo ...
Tačiau It.bai teisingai pasa

kė ,~arsusis Amerikos vyskupas 
7.J.Sheen!
"Bažnyčia yra panaši į senąmo- 
kyto ją,kuris matė jau tiek mo
kinių, pasirenkančių tas pačias 
pozas ir pasiduodančių toms 
pačioms klaidoms,kad tik nusi
šypso akivaizdoje tų,kurie tvi
rtina, jog tai jie surado naują 
tiesą;savo išmintimi ir patyri
mu žino, lead daugybė tų taip va
dinamų tiesų yra tiktai senų 
klaidų priedanga, l'ats laikas, 
kad,pasuulis nustotų laukęs 
Bažnyčios,'■■••»ri "nebeina su lai- 

pražuvimo. Bažnyčia 
m už scenos,iš ank

ko dvasia
stovi tar

sto žinodama,kada nusileis už
danga po ’ iekvienos naujos ma
dos ar manijos...

les visi turėjome pastebėti, 
jog Bažnyčia neina aklai su Įn
iko dvasia,nes į visą žiūri sub 
specie aeternitntis ( amžinybės 
žvilgsniu ). Bažnyčia vakar ir 
šiandien ta pati,tokia pati ji 
bus ir rytoj. 0 tačiau kiekvie
nu metu ji arčiausiai prieina 
prie žmogus sielos įr geriau
siai ją sustiprina. Zrogų ne
laimėje apleidžia dra ugai , pažį
stami, kartais giminės,bet Baž
nyčia niekuomet jo vieno nepa
lieka ;
- koks kunigas,koks krikščio

nis, galėtų pasilikti kurčias 
šauksmui,besiveržiančiam iš 
marių gelmių, kuris pasaulyje, 
teisingo Dievo valdomame,rei
kalauja teisingumo ir brolybės. 
Bažnyčia užsigintų pati savęs, 
nustotų buvusi motina,jei būtų 
nejautri sielvarto balsams,ku
riuos kreipia į ją iš visų ben
druomenių sluoksnių jos tikri 
vaikai. Žodžiai - misereor su
per turban (gaila man minios; 
- mums yra šventa įsakymu(.i- 
jus XII).

Jauskimės ir mes esą vienos 
didelės šeimos nariais katali
kais ir įsipareigokime.

Grupė lietuvių atlieka ELmbridge 
uostei'io remonto d;- r?.us.

"oto Nurušio.

Glen Kartino nuomone,ameri- 
jiečių laivynas dabar turįs t 
ių taiklių rakietų,kad,palei 
tos i3 kontinento,gaIi pask
inti laivą net Vandenyno vid 
yje.

Be to,te pati komanda tarė
jo dar keletą draugiškų rung
tynių, - vasario 13 d. sužaista 
parodomosios rungtynės prieš 
vietos gimnaziją, kuriose lietu
viai įrodė neabejotiną savo 
pranašumą "įkrėsdarni" gimnazis 
tams net 52! 0 (36!0)

Vasario 23 d. išbandytos jė 
gos,žaidžiant prieš Rochdel 
amerikiečių komandą.Šios runrt 
ynės pasižymėjo dideliu kovin-

MERANKIOKIME SVETI! !U TIIEKŠYBUĮ

;- Štai jau ketveri metai kai 
klajojame po visus pasviečius

■ -laukdami kada išmuš valanda ir 
pašauks nužmogintą,beteisį žmo-

I Amerikoje yra daromi bandy- 
Bal, pramatant net bakteriologi 
jį rą. Glen Nartin tvirtina, 

ad esančios bakteriologinės 
akėtos,kurios nn. m tytu metu 
šnetunčios bakterijos.

Kad amerikiečio! visai rim
ai kalba apie bakterioJ-Oginį

■okslinin. r.i rnr -ngė ne

nepnliečiamas gjaymo stotis
I a ji";' ngta ■ pa r' tara masiniai 

rod u', rijai būtino serumo, kad 
įpidemija galėtų būti sustabd- 
ta.Tie mokslininkai siūlo, lead

I ;ą aparatūrą kontroliuotų pa- 
1 saulinė sveikatos organizacija

Lietuvių,latvių ir estų Koncer
tas "'estminster Hali,balandžio 
10 d. praėjo su dideliu pasise
kimu. anglų spauda labai pelan-. 
kini atsiliepaė apie koncertą, 
"Daily Telegraph" sako,kad Bal
tijos koncertas tavo geras ir 
įd o ■.. as . T e' ra n č i a n e Nr.pe du os ime 
plač iau.

buvo kovojama dėl taškų.per- 
sveriant rezultatą tai vienų, 
tai kitų nauda i.Birma s kėlinys 
pasibaigė 13113. Antrame kėli 
nyje vaizdas pasikeičia ir li
kus dviem minutėm iki rungty
nių pabaigos rezultatas yra 
211 21. Čia nusišypsojo laimė 
amerikiečių komandos dėžiniam 
kraštui ir jis iš 10-13 metrų 
atstumo padaro 2 pilnus meti
mus .Rungtynės baigiamos rezul
tatu 25121. Šias rungtynes ste 
bėjo apie 300 žmonių,kas, turin 
galvoje,angluose iki šiol ne 
labai populiarų krepšinį.yra

I
-'-nerikiečių Valstybės sekre- 
orius aviacijos reikalams Stu
rt Symington senato komisijoj 
•areiskė, kad super tvirtovės 
-29 net prie dabartinės tech- 
ikos gali startuoti iš /‘.lies
os ar Labradoro bazių, subon- 
arduoti numatytą Rusijos vie- 
ą ir grįžti į savo bazą arba 
msileisti Filipinuose ar Oki- 
lavo je.

Valstybės sekretorius ,~yhy- 
30s reikalams James Borrestal, 
calbėdamas toje pačioje komisi
joje, pabrėžė, kad karinė techni
cs iš tikrųjų padariusi pešėlu-

Nauji lietuvių transportai iš 
Vokietijos! 8 d. balandžio at
vyko 6 vyrai,apsistojo Test '7re 
tting stovykloje, balandžio 10 
atvyko 2 
šeimos, 
Balandžio 10 d. atvyko 
17 moterų ir 8 šeimos. 
Balandžio 12 d. atvyko 
13 moterų ir 4 šeimos.

vyrai.18 moterų ir 3

2 vyrai

51 vjtr.

IZŪsų menininkai 16 balandžio 
išvyksta koncertams į provin
ciją. Lankysis šiaurinėje Angli
joje, Škotijoje ir Vali joje.

Tai pirmosios kregždės, ro
dančios,kad mūsų sportininkai 
jau pajudėjo. Linkėtina visie
ms,kur tik yar galimybių, ..kver 
btis į sportiškąjį gyvenimą 
ir garsinti Lietuvos vardą.• •••••••••••••••••••••••••••o

Įrašoma iš visų vietovių, 
kur tik reiškiasi lietuviai 
sportininkai.siųsti žineles 
šiuo adresu; V.Gteponavišius, 
Gestie Donington Industrial 
Hostel,bustle Donington, 
Nr. D e r b y.

-gų,sugrąžins jam tėviškę-tėvy- 
. nę, namus, kurių jis ne dėl savo 

kaltės,o dėl svetimo smurto ir 
nežmoniškos politinės sistemos 
siautimo,neteko.

I.'es palikome viską,net sa-
• vo tėvynę,nes pamilome laisvę 

ir teisę ir ryžomės būti trem- 
tihiais.kad galėtume skelbti 
pasauliui arfcie artėjantį pavo
jų, apie mūsų nelaimingos tau
tos kančias ir kovą už laisvę. 
Tikėjome,kad galėsime pasinau
doti Vakarų demokratijos dek-

• lapuotomis keturiomis laisvė- 
-mis,- galėsime grįžti į savo 
it gimtąjį krašte taikiu ar karo

keliu. Bet...iki tol,kol išsi
pildys mūsų lūkesčiai ir atli
ksime savo misiją,mūsų erškė
čių kelias,prasidėjęs nuo na
cių pragaro,dar vis nesibaig-

ia,nors,atrodo,kad jo galas 
jau nebeuž kalnų.

0 pažinome,savo vargo kely
je,nacių lagerius,fabrikus,fr
onto linijas,koncentracijos 
stovyklas ir dešimtimis tūks
tančių jaunų energingų gyvy
bių paaukojome naciškam kre
matoriumui.

ffiSs

ca iš tikrųjų padariusi pašėlu
sią mJžangą, tačiau šiuo metu 
'ar negalima esą vesti karo, 
ąnudžient atitinkamus labora
torijos s r adiklius.Dėl to bū
tina esą sumobilizuoti didelius 
“-’.onių rezervus.J- mes Borrestal 
tvirtina,ksd pirmosios 6C die
nų turėsiančios sprendžiamos 
Įtakos būsimo karo eigai

Leigton-Buzzard.balandžio 25, 
9 vai.katalikų bažnyčioje lie
tuvis kunigas laikys pamaldas. 
Apylinkės lietuviai prašpmi pa
sinaudoti šia proga.
feštadienį,b"Landžio 24 d.
7 val.So min.Cardiffe,'.rational 
P'useum of Vales, įvyks estų me
ni rinkų koncertąs.Dalyvaujn 
Želia Ąumere (smuikas; Olav 
Roots (piano;.Bilietai po 5/6 
galima gauti iš anksto pas 
Dale,Forty and Co,High Street

7114)

Dėl tilpusios žinutės "Bri
tanijos Lietuvis” Nr.12 iš 1948 
m.kovo mėn.19 d. apie Elmbridge 
stovyklos "nelaimes",būtent! 
baltakės ir putojančio alučio, 
kaip galima spręsti,besaikio 
naudojimo,visi in corpore rei
škiame pasipiktinimą ir protes
tuojame. Anot straipsnio auto
riaus esame taip prasigėrę,kad 
net sergame kišenių džiova.Tie
sa,atliekamo pinigo per mus ne- 
perdaupiausie,bet ne dėl to,kd

prasigėrę, o dėl to,kad daugu
mas nusipirkome net po 2 eilu
tes,paltus,kitas būtinas smul
kmenas, daugumas turime radijo 
aparatus,foto kameras,muzikos 
instrumentus ir begales smul
kesnių, bet brangių ir mums rei
kalingų dalykų-. Gal net nebe
vertėj priminti,kad kiekvien
as iš mūsų siunčia begales siu
ntinių į Vokietiją savo giminė
ms, pažįstamiems ir net nepažįs
tamiems, kad juos varge paremtų. 
0 be to,iš tų savų "kiaurų ki
šenių" nepasigailime paremti 
nelaimės ištiktus bendradarbius 
ir visada jautriai atsiliepiem 
visiems visuomenitiems ir tau
tos reikalams. Sulyginę iki 
šiol mūsų uždirbtus pinigus su 
išleistais viršminėtiems reika
lams matysime,' kad ir norint 
gerti nėra iš ko.

Tr štai,nekantriai lauktas 
’aro .galas atėjo, bet mūsų tau
tai ir mums kančios kelias nė
ra pasibaigus.

Išlindę iš karo griuvėsių, 
vėl turėjom atsidurti tuose pa
čiuose lageriuose ir vietoj de- 
klaruotų"keturių laisvių".ap
sistojome prie dviejų raidžių 
pakrikštyto zpmogaus-DF.

Buvome sukišti į bendrus 
la-erius su įvairiomis tauty
bėmis ir likome žarstomi uNRRA 
tarnauto jų, nelyginant žaisliu
kai, kurių ne vienas ir "rytų 
tėveliui" pasitarnavo.

Savaime suprantama,kad toks 
kolektyvus gyvenimas sukimštuo
se lageriuose nieko gero nega
lėjo Žmogui žadėti,juo labiau 
jaunimui. Tvirtesni charakter
iui i šsiluikė,palyginus,paken
čiamai, gi Lėni tikras skaičius 
mūsų brolių,paveikti slogios 
atmosferos, pakrypo ne ten,kur 
visad rodė jų buvusioji aplin
ka Lietuvoje,palūžo ir liko 
stropiais "bacho” ar kortų gar
binto Jais.0 lygiagrečiai su 
šia blogybę ėjo ir priedai,- 
keiksmažodžiai,nesiskaitymas 
su gerbės ar žodžio laikymo pa-

Elmbridge Skyriaus Firm. 
A.Kavolis.

Bendruomenės nariai(7 parašai)

Šiandien atsidūrėme kitose 
sąlygose.nebėra to vėžio,kuris 
kenktų mūsų asmenybė s formavi
muisi, visi esame įsijungę į da
rbą, užimti. Bet...papratimas , 
kaip sako senolių išmintis,yra 
blogiau nei prigimimas...ir 
tos ydos,kurias gavome ten,at
lydėjo mus ir Čia.Ar nebūtų 
pats laikas apsidūmoti,nutarti 
ir galutinai mesti tuos bloguo
sius įpročius,kad jie mūsų as
mens nei vardo,nei charakterio 
nežalot ų.

V.Dumblleuskas.
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INIOS
♦ KOPENHAGA (LAIC) Danų spau

da paskelbė,kad Sovietų Rusi
jos Pasiuntinybė pareikalavu
si Danijos Vyriausybą išduoti 
baltiečius tremtinius. Visus 
lietuvius, latvius ir estus Ma
skva skaitanti sov.Rusi jos pi
liečiais.Be to,apie 1.000 bal
ti ečių, radusi ų prieglobstį Da
ni joje, esą laikomi "karo nusi
kaltėliais" ir,kaip tokie,tu
rį būti nubausti. Atsakydamas 
į tą reikalavimą Danijos Užs. 
Reikalų Ministeris paprašė So
vietų Pasiuntinį patiekti kon
krečių įrodymų apie baltiečia- 
ms primetamus nusikaltimus.Tų 
įrodymų nepatiekus,Sovietų re
ikalavimas nebūsiąs svarstomas. 
Danija taikanti aziliaus tei- 
są visiems poolitiniams pabą- 
gėliams,taigi,ir Baltijos kra
štų Piliečiams.
♦ KOPENHAGA (LAIC) Lietuviai 

tremtiniai kovo mėn.Kopenhago
je suruošė įspūdingą koncertą 
emigruojančių atsisveikinimui 
su Danų visuomene.Koncertan 
atsilankė per 700 svečių.Tur
tingą programą atliko kultūri
nis sambūris "Romuva" ir liet
uviai skautai. Visi pasipuošą 
tautiniais rūbais gražiai pa
dainavo lietuviškų liaudies 
dainų ir pašoko tautinių Šu
kiu. Dana i koncertu buvo labai 
sužavėti.Koncertą pabaigus bu
vo atsisveikinta su Danų visu
omene ir emigruojančeds lietu
vis i s.Lietuvos Generalinis Ko
nsulas p.B.Nielsen pasakė jau
trią kalbą ir dirigentui A.Dv
arionui įteikė didelą pintiną 
gėlių,o tremtiniams paaukojo 
200 kronų.Atsisveikinimą s bai
gtas Lietuvos ir Danijos him
nais.

♦LONDONAS.(LAIC) Kardinolas Gr
iffin, Wes trains terio arkyvysku- 
pas, labai aštriais žodžiais pa 
smerkė komunistų agresingumą 
ir Sov.Rusijos veržimąsi paver
gti visą pasaulį.Jis pareiškė! 
"Lietuvos,Latvi jos ir Estijos 
pavergimas, sudarymas Liublino 

Komiteto,dabartinis Pragos pu
čas yra tai pavyzdžiai metodų, 
kuriais komunistai ir Sovietų 
Rusija siekia užvaldyti visą 
pasaulį.Komunistinis pervers
mas Čekoslovakijoj yra vienu 
iš žingsnių komunistinės agre
sijos, pradėtos dar tebeinant 
karui.Kaip Hitleris, taip lyg
iai ir Stalinas-žingsnis po 
žingsnio vykdo šėtonišką pla
ną pavergti visą pasaulį ir 
sunaikinti laisvą žemėje."
♦ STOKHOLMAS (LAIC) Vokiečių 

sovietų karui įpusėjus,pasau
lį sujaudino žinia apie KATINO 
žudynes. Katyno miške buvo at
rasta nužudytų penkiolika tūk
stančių lenkų karininkų.Dėl 
tų žudynių naciai kaltino So
vietus, sovietai kaltino nacius 
Švedų dienraštis "Dagens Nyhe- 
ter" nesenai paskelbė sensaci
ngų faktų apie tikruosius žu
dyto jus. Esą dokumentaliai nu
statyta, kad žudynes Katyne yra 
NKVD darbas. Vyriausiais egze
kutoriais buvo šie NKVD kari
ninkai! Burianov,Lev Rybak,C 
Chaim Fynberg,A.Borusovič,Bo
ris Kucov.Ivan Siekanov ir Os
ip Lisak.Dokumentai esą sau
giose rankose ir neužilgo bū
sią paskelbti.

♦VAŠINGTONAS. Prezidentas Tr
umanas paskyrė Europos Ekono
minio Atstatymo Administrato
rium P.Pa ui G.Hoffman’ą,respu
blikoną, senatoriaus Vandenber- 
go draugą.Jis yra automobilių 
firmos Studebaker Prezidentas, 
pramoninkas, bet ne politikas. 
Jis galvoja,kad Vokietijos ir 
Japonijos gamybos pajėgumas 
turi bnti atstatytas,arba"pa- 
saulis subinės į gabalus ir 
Rusija surinks tuos gabalas".
♦ PRAHA. ČBkoslovakų lėktuvas, 

kuris tarėjo skristi iš :rahos 
į Bratislavą, pakeitė savo kur
są ir nusileido amerikiečių ar- 
eodrome prie ' Uncheno. Lėktuvu 
skrido 26 žmonė s, iš kurių 6 
pareiškė norą grįžti Prahon.
♦ BELGRADAS. JAV ir Britanija 

įteikė griežtas protesto notas 
-Jugoslavijos vyriausybei dėl 
jugoslavų kariuomenės sąmonin
gų užpuolimų ant kariškų pos- 
tų bei policijos sargybų Trie
sto laisvosios teritorijos JAV 
ir Britų zonose. Jugoslavija 
atmetė JAV ir Britanijos notad 
ir įteikė JAV protestą,dėl Am
erikos karo lėktuvų dažno per- 
skridimo per Jugoslavijos ru- 
bežių.
♦ LONDONAS. Britų Parlamentas

grąžino Lenkijos pasiuntinybei 
Londone 10 siuntinių,kurie bu
vo atsiųsti kai kuriems larla- 
mento n t s t.ovems .Siuntiniuose 
buvo dovanos(gėraląi) tiems,ku
rie lankėsi Lenkijoje. Komuni
stų atstovas Galacheris parei
škė, jog jis dovanų negavus.
♦ BERLYNAS. Britų gubernator

ius Vokietijoje generolas Ro
bertson kalbėdamas Ruhr o par
lamente,Dlisseldorf e, ragino vo
kiečius ginti savo laisvą nuo 
komunizmo. Turėdama s Britanijos 
vyriausybės pilna, pritarimą ir 
pasitarus su savo kolegomis, 
amerikiečių ir prancūzų guber
natoriais Vokieti joje,gen.Rob
ertson kreipėsi į 40 mil.vokie
čių Vakarų zonose. Jis pasakė, 
kad laikinai turime sutikti su 
faktu,kad geležinė uždanga da
lina Vokietiją. Vokiečiai turį 
pasipriešinti tiems ponams,ku
rie su demokratija lūpose ir 
su lazda už nugaros bruktų 
"laisvą” Vokietijai.
♦ BERLYNAS. Vykstančiuose ta

rp Vakarų valstybių atstovų pa
sitarimuose Berlyne,JAV atsto
vas pasiūlė įsteigti Vokieti
jos vyriausybą Vakarų Vokieti
joje.ragai Amerikos planą,vy
riausybės įsteigimas turėtų ke
turių etapų programą,kuri bū
tų baigta 1949 metų vasarą.Ga
lutinas nutarimas šiuo klausi
mu būsiąs priimtas Vakarų val
stybių konferencijoje.kuri įvy
ks šio mėnesio gale.
♦ LONDONAS. Politiniuose sluo

ksniuose vyrauja nuomonė,kad 
Vokietijos vyriausybei įstei
gti vienerių metų laikas gali 
būti per ilgas.įvykiai gali v 
versti prie skubesnių veiksmų
♦ BERLYNAS. Dalis vokiečių 

politikų atsisako pripažinti 
Vokietijos padalinimą,kaip ga
lutiną.Jie atsisako bendradar
biauti kuriant savistovią Vaka
rų Vokietijos valstybą be Sov
ietų zonos. "Hamburger Allgeme- 
ine Zeitung” vedamajam straip
snyje rašo! "Ko mes reikalau
jame yra ne Vakarų Vokietija, 
bet Vokieti ja.Leiskite mums 
pagaliau priešpastatyti prieš 
komunistų "vienybės sąjūdį" 
Rytuose,demokratinės vienybės 
sąjūdį,laisvą nuo bet kokių 
geografinių apribojimų Vakaruo
se" .Žodžiu, vokieči ų r.olitinia i 
sluoksniai Labiau linką 
steigti Vokietijos valstybą, 
nors tos valstybės vyriausybė
|Laikinai negalėtų vykdyti sa
vo valdžios kai kuriose savo 
teritorijos dalyse.
♦ LONDONAS. Anglijos ir Vali- 

jos Romos-katalikų vyskupai 
paskelbė laišką,kuriame pasaky
ta, kad joks katalikas negali 
būti komunistu ir joks komuni-

Istas nėra katalikas.Vyskupai 
Į ragina katalikus darbininkus 
stoti į savo profesines sąjun
gas ir visą laiką remtis krik
ščionybės mokslu, o kad žmonės 
rytų Europoje nustojo laisvės 
yra kalti komunistai
♦ BOGOTA. Sukilimas Columbi- 

joje nutraukė krašto sostinėj 
vykstančią Pan-Amerikos konfe
renci ją,kurioje 21 valstybės 
atstovai,su JAV Valstybės sek
retorium Marshall’ i u -riešaky, 
tariasi dėl Amerikos vienybės. 
Paskutinės žinios sako, kad kon 
ferenciją numatoma tąsti Bogo
toje.

■ • A3UNCI0NAS. Paragvajaus vi- 
į daus reik.ministerija pranešė, 
{kad Paragvajuje buvo susektas 
komunistų sąmokslas nuversti 
esamą vyriausybą.Suimta tam 
tikras skaičius sąmokslininkų, 

ginklų ir aa

šis "Triumph" sekančią savitą 
t Įvyksta į Triestą,jis bus ly
dimas naikintuvo "Cheviot”

r-bų artilerija 
lės nriei-.iesčius 
o istorijoje tai

► JERUZA 
šaudė J

OMUOS TIR0NAS-KANDIDATA3 į 
PRS.IJ.į

Ką tik raskai+ąs arv-lų lai 
krašeimose trumpą žinntą.kad

'OBELIO TABLO

pa s kuri uos

• OSLO. Šių.metų Nobelio tai
kos premijai yra pasiųsta 23 
kandidatai,tarp jų prezident. 
Trumanas,Dr.Benesąs, Popiežius, 
Stalinas bei Molotovas.
• TRIESTAS. Nuo balandžio 23 

'Jugoslavija uždaro sieną tarp 
Triesto okupacinių zonų,palie
kamas tik vienas kelias.Taip 
pat pranešam , kad nuo pirmadie 
nio sustojo velkąs vidaus oro 
susisiekimas. Britų lėktuvne-

Tragiškai žuvus Baltijos 
Universiteto studentui 

kolegai
GEDIMINUI S.ŠUNAIČIUI 
jo tėvams reiškiame gilią 

užuojautą
H.Survila,

Lietuvių studentų įgaliot. 
Angli joje. 

Tragiškai žuvus mylimam 
kolegai

GEDIMINUI S.ŠUNAIČIUI 
skausmo prislėgtiems tėva
ms reiškiame nuoširdžią 

užuojautą,
Baltijos Universiteto 
Studentai Anglijoje.

♦ PRAHA. Čekoslovakijos valdž 
ios organo! išrėnė Britų mau
dos korespondentą T.A.Collett.
♦ VIENA. Rusų sargybinei sus

tabdė visus britų nutovežir.ius 
važiuojančius per sovietų oku- 
paciną zoną, tarp Vienos

ikos premiją kandidatuoja tair 
pat ir 1tolinas, tai vos neap- 

stulbau.
Jei iki šiol Kobe

_ ’biniai 
reikalauja parodyti asmens lin
dimus su fotografijomis,kurių- 
Dritų kariai neturi. Britų val
džios sluoksniai įvykius Vie
noje ir Berlyne labai rimtai

♦ BERLYNAS. Rusai nenurimsta,- 
jie padarė vėl naujų žygių, tik
slu izoliuoti Britus ir ameri
kiečius Berlyne. Rusai pareika
lavo, kad 2 automobilių remonto 
punktai,pakeliui tarp Berlyno 
ir Britų zonos Vokieti joje, bū
tų likviduoti.

į laikiau 
lėlišku au

toritetu, tai šiandien,turiu pr
isilažinti,pradedu abejoti jos 
orumu.

Tiesa,Stalino vardas šiandi
eną pasaulyje gal ir labiausiai 
linksniuojamas.Tačiau, savo la
iku, nemažiau buvo kalbama ir 
apie Hitlerį.Tas irgi siekė įgy
vendinti nasauliną taiką su gin
klu rankose.Gaila,kad Hitleris 
per anksti nasitrauką iš gyve
nimo, c-al būtų ir jis tapąs ka
ndidatu į Nobelio taikos pre-

n i s. Jo ranka nei kiek ne s u vii 
ė ta.kai jis -esirašė dekretą 
naikinti“badu mill jonas savo 
krašto "iliečių.kurie drįso i 
sutikti su jo galvojimu.:.iii 
nūs žmonių išžudo Stalinas L 
kyde.-r.es juos neįsivai-.duojam 
vergystėje vien tik dėl to,ta 
tie žmonės mylėjo taiką ir lt 
svą.

Kiek Stalinas yra pasiraši 
įvarių sutarčių, tiek jis yre 
sulaužąs.Ir šiandieną jo kra! 
tas veda pasaulį į prapultį: 
karą,apie kuri baisu net ear

MAC ARTHUR į PREZIDENTUS
Generolas Douglas MacArthur, 
kaip kandidatas į JAV preziden
tus, nustelbia visus demokratų 
ir respublikonų partijų vadus, 
taip pat norinčius tapti prezi
dentais. Respublikonų partija, 
kuri šiais metais ypač gausi 
kandidatais.be abejonės,savo 
seime Philadelphijoj,birželio 
mėn.,užtvirtins KacArthuro kan
didatūrą. Kaip kareivis, va Isty- 
bininkas ir administratorius, 
MacArthur sau lygaus neturi. 
Su MacArthur priešakyje respu
blikonų laimėjimas šių metų 
rinkimuose yra užtikrintas.

i .a®Arthur,sakoma,yra vienin
telis kandidatas,kurio komunis
tai bijo.Dar visli nesenai jis 
įspėjo Kongresą,kad "prieš ko
munizmą reikia kovoti visais 
frontais" ir,kiek tai liečia 
MacArthur,tai nėra tik žodžiai. 
Štai kodėl šioje kritiškoje va
landoje Amerika reikalauja 
"MacArthur į prezidentus". ,—----

(Vienybė) -----

©Bogota. Coluribijos nau
josios koalicinės vyriau
sybės pintas žingsnis bu
vo karo stovio įvedimas 
visame krašte. Oficialia
me pranešime sakoma,kad 
suėmus sukilėlius,kurie 
buvo užėmą radijo stotį, 
jų tarpe buvo du Rusijos 
agente i.Ryšiam su tuo, 
Coluribijos vyriausybė nu
traukė diplomatinius san
tykius su Sovietų Rusija.

Kažin kaip labai nesupranta
ma, kas galėjo tokį "genijalųjį" 
žmonijos tėvą ir mokytoją išst
atyti kandidatu.Nesinori tikėti, 
kad atsiranda tokių naivių žmo
nių, kurie mato Stalino siekimuo
se nors krislelį taikos troški
mo. Argi nežinoma.kad užėmus 
jis valdžią sulikvidavo per ke- 
ketą valymų visus savo senuosius 
draugus ir nepalankius sau asme-

VISTIEK TREMTINIŲ NEPALAUŽIA
New Yorkas (LAIC) Tremtinių 

stovyklos tiesiog skąsta sovie
tų propagandinė je literatūroj. 
Vien per pereitų metų lapkričio 
mėn.,remiantis oficialiais IRO 
daviniais,britų zonoje esančio
se DP stovyklose buvo pasklei
sta! 240.000 egz.komunistinės 
Lenki jos,21.000 egz.Baltijos 
Sovietinių Respublikų ir 4.000 
Tito valdomos Jugoslavijos lai
kraščių, žurnalų ir knygų.Per 
tą pati, laiką tremtiniams paro
dyta 40 lenkiškų,7 Jugoslavų 
ir 7 rusiškos sovietinės filmos 
Toje propagandoje,iš vienos pu
sės, stengiamasi įtikinti,kad 
tremtiniai yra fašistai ir ka
ro nusikaltėliai,iš kitos-gra- 
žiausiomis spalvomis piešiamas 
"komunistinis rojus" jų kilmės 
kraštuose. Kaip komunistų įta
koje buvusi UNRRA,taip lygiai 
ir jos įpėdinis IRO ne tik lei
džia Maskvos agentams švaisty
tis tarp tremtinių,bet net tal
kininkauja bolševikinei agita- 

tarna u- 
litera-

Sunku įsivaizduoti Stalini 
su taikos premijos aureolą.m 
atmetus visą jo praeitį.Gal 1 
galina patikėti,kad Stalinas 
ruošiasi taikai, "risiminus si 
ną lotynų patarlą! •”si 
vis pacem, para bellum",nes j! 
yra įkinkąs visą savo mil*inj 
ką kraštą į ginklų pramoną.kt 
rioje priverstinai dirba mill 
jonai išalkusių ir išvargusi- 
žmonių, kurie nuolat yra mulki 
narni ir nuodijami ciniška rrt 
paganda.kad kapitalizmas nori 
juos sunaikinti.Todėl draugi 
Stalinas Šai šiandien yra "i! 
vadavąs" daug kraštų nuo kad 
talizmo ir suteikus to krast;

■žmonėms "laisvą” Sibire.
Gal gi už tai ir yra duodi 

mos taikos...premijos...
Alfa.

kininkauja bolševikinei 
ei jai.Neretai patys IRO 
tojai platina sovietiną
tUrą,tremtini us skatina 
sytis Maskvos ir jos pavergtų
jų kraštų radijo stotis,įkal
binėja repatrijuoti.Maskva kiek-

kla u—

vina kaina stengiasi tremtini: 
išgauti, kad Vakarų Europoje:: 
liktų gyvų liudininkų apie to 
muriizmo baisumą.Kiti kraštai 
nori nusikratyti tremtiniais, 
kad jais nereikėtų rūpintis.!) 
vistiek tremtiniai kantriai k: 
čia niekinimą, skurdą, badą ir 
nepasiduoda jokioms priemonė 
ar vilionėms sugrąžinti juos 
pražūtį-kalėjimus ir Sibirą.

New Yorkas (LAIC) Sovietų 
spaudoje gausu straipsnių,ku
riuose stengiamasi pasisavint 
kaikurių išradimų garbą.PrieJ 
porą mėnesių buvo įrodinėja® 
kad bevielio telegrafo išradi! 
jas esąs niekas kitas, kaipti 
las Popovas.Buvo net viešai n 
škiami prote štai už^šito išn 
dimo "pasisavinimą".Šiomis či: 
nomis vėl "surasta nauja Anei 
ka"! elektros lempos išradėja 
esąs ne visiems žinomas atneri 
kietis Edisonas, o kažkoks "r» 
sų technikas"-Aleksandras Lo
dygin, kuris praėjusio amžiais 
gale jau būvąs atidengus šią 
paslaptį.Taigi po pusšimčio n 
tų atsirado ir autorius.Ar te 
gali užginčyti,kad tai nesvnr 
būs atradimai,-išdidžiai kišu 
šia bolševikų laikraštis "Vis 
Sbvietiųue” Nr.72.

• TEHERANAS, Persijos vyria u- 
sybė imasi priemonių prieš ko
munistus.3C0 asmenų areštuota 
ir apie 1.000 mokytojų numato
me atleisti is tarnybos,kaip 
bolševikų simpatikus.

©NET YORKAS. Rusų laivas 
ssia" išplaukė iš New Yorkoi 
sto tuščias, atsisakius uosto 
darbininkams jį pakrauti.

ĮSIG Y K I T E J
V.K.Jonynas-monografi ja, 

kaina 15/- 
Lietuvos Keliu-B.Babrausko, 

I dalis 3/6 
II dalis 3/6 

Šioji knyga apima visus ži- 
nomesnius mūsų rašytojus. 
Skaitytojai čia ras trump
as jų biografijas ir pluo
štus pačių gražiausių iš - 
traukų iš rašytojų raštų.

Persiuntimo išlaidoms pa
dengti 2 ir 1/2 peno.Užsa
kymus siųsti!

J.Palšis,Boston Rd.Host. 
Sleaford, Lincs.

ji Aukštos klasės Londono
|j ir IGontinento siuvėjai turi |j 
II dideli, pasirinkimą geriausios 
|| kokybės medžiagų.

Rūbai pasiuvami pagal pa- 
geidaujamą stilių!

Pristatymas užtikrintas
U 4-6 savaičių laikotarpyje. 

Maurice,
Į 9,Burton St.

U Nottingham.(Telef.Nottingham II
lį 40832 )
ll arba'.
H 12,Newland,Lincoln.
II (Telef.Lincoln 10949)

H.Žemelis-"0KUPANTŲ REPLĖSE” 
Prisiminimai apie okupacijos 
dienas Lietuvoje ir išgyveni 
mai koncentracijos stovyklo
je. 178 psl.Kaina 3 sh.ir 
persiuntimai 4 penai.Užsisa
kyti galįma.prisiunčiant 
"Postal Order",pas laikrašč. 
"Mintis" atstovą -

F. Neveravičių, 
13,College St., Leicester* 
Užsisakiusiems knyga išsiun
čiama tą pat dieną.

Dėmesio,mergaitės.Esu vyru
kas 28 m.noriu susirašinė
ti su lietuvaitėmis,a.tsilie 
pkit šiuo adresu.-To ITr.Ne- 
ill, "Angelinn" (AS),Market 
Place,Leek.

"MINTIS",laikraštis lietuvių 
bendruomenei.Visuomet aktualus

tUOKITE
Ji lankys tris kartus per savai 
tą.Prenumeratos-kaina! 1 mėn.
3 šil. 3 mėn-9 šil.

Užsakymus priima atstovas-įga 
liūtinis;

F.Neveravičius, 
13,College St. 

Leicester.

Produced for the Lithu’-:-, A .■■-ook.ti :n in Greet Sr/lTTT

DOMESIO! Balandytė Stefanija, 
"yv.774 Macon St.,Brooklyn, 
U.S.A, ieško VYTAUTO SER1U3N0, 
gyvenančio Anglijoje.

Paieškomas Tadas 2ZZNICT (“e- 
miotas) ankščiau gyveno- 
.''ukštasis Gelgaudiškis.Jis pa
ts ar asmenys žiną apie jį pra
šomi pranešti- Mr.H.V.R.Milne. 
22,Newton Rd. .Bayswater, London,T"2
Mergaitės! Esu 25 m.nageidauju 
susirašinėti su lietuvaitėmis. 
Siųskite laiškus-J.S. Treliske 
Rostel,N’Truro,Cornwall.

Esu 24 metų, pro si lavinąs, no- 
■riu susirašinėti su lietuvai
tėmis. Rašyti-3t.Garnys,(Mr. 
G.H.Hill), Kingston Field , 
Kingston-on-Soar, Notts.

STASYS BARŠKUTIS,atvykus 1, An 
gliją 1947 m.,prašomas atsilie 
pti broliui Edvardui.Rašyti Vi 
ncas Apanavičius,Nešt Uratting 
E.V.U. Hostel, Cambridge.
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