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Tvirta politika laimės taiką
Aelias komunizmo ekspansi atėjo žinios,kurios aiškiai ro
jai Europoje,bent laikinai,11- do Rusijos įtakų. Burmos prem
jeras pareiškė,kad jo vyriausy
čo užkirstas. Sųjungininkai
įvirtai laikosi Berlyne ir yra bė nuo šiol vesianti Rusijai
iiisistatų iš ten nesikriaasty- draugingų politikų. Imant dė
1, Italijoje komunistai pra- mesin Burmoje vykstantį masi
.aimėjo rinkimus. Prancūzijo- nį ūkio suvalstybinimų be kom
e irgi Rusijai palankių rezul- pensacijos suvalstybintų tar
tų savininkams ir imant dėme
atų nematyti, gi Graikijoje
sin didelą komunistų ir kairių
en.Marko sukilėliai nepajėgė
almėti nei vieno didesnio mū— jų socialistų įtaką tame kraš
te, toks premjerę pareiškimas
io ir randasi gana kėblioje
adėtyje. Vyriausybės daliniai turi reikšti daugiau negu pap
radėjo ofenMjrvą su tikslu ge- rastą mandagumo išreiškimą sve
jtlnai likviduoti sukilėlius, timai valstybei.
Burma yra buvusi Britanijos
enuostabu dėlto, jei Bulgarija
reipėsi į Graikiją pageidauda- kolonija,ir tik po karo ji at
a užmegsti diplomatinius san- gavo nepriklausomybą.Burma ir
ykius. Marshallio planas, nors Britanija turi pasirašiusios
sutartį,pagal kurių D.Britani
r su apkarpimu davė laisvoms
aropos tautoms padrųsinimo ir ja gauna daug privilegijų iš
Burmos. Sąryšyje su tuo Ang
ėgų kovai prieĄ komunizmų.To
Įso pasėkoje kominformo veik- lijos užs. reik. min.Bevinas
a Europoje.su keliomis išimparlamente įspėjo Burmą.kad
Imis.bent laikinai kiek apri- jeigu Burma nepildys sutarties
o. Tai patvirtina fa Kitų, kad
Britanijos politika,kuri iki
e nuolaidom!s,bet tik tvirta
šiol rodė daug tolerancijos
olitika,paremta jėga,galima
Burma! ir jos vykdomai politi
ustabdyti Rusijos ekspansijų. kai (kaip tai savaistybinime),
Tokiai padėčiai Europoje sa turės pasikeisti. Jis dar pri
dėjo, kad Burmos premjero pareiš
ndarius, Kremliui savo dėmesį
giau nukreipė į Azijų. Pas- kimas,nereiškiąs to krašto po
.cinės savaitės bėgyje iš ten litikos pakeitimo ir kad prem-

jeras užtikrinąs anglų vyriausybą,kad Burma, norinti pasilik
ti geruose santykiuose su An
glija, tuo pačiu laiku vystant
draugiškus santykius su Rusija
ir kitomis valstybėm!s.Tas ta
čiau nepatenkino Churchillio,
kuris su sarkazmu pareiškė,kad
Burma lendanti į komunistišką
anarch!jų.
Kaip ten bebūtų,Burma yra
nemažas galvosūkis anglų po
litikams.Blogai ginkluotas ir
lenvai prieinamas kraštas,yra
idealus Rusijos agresijai,ypač
turint mintyje komunistų sie
kimus kaimyninėse valstybėse,
Kinijoje ir Indijoje. Burma
būtų puiki bazė Rusi jai ir su
ardytų Britanijai tolimųjų Ry
tų strateginius gynimosi pla
nus.
Sąryšyje su tuo,įvykiams
Malajų (Malaya} pusiasalyje
priduodama svarbesnės reikš
mės. Paskatiną savaitę netvar
ka ir žudynės įsiviešpatavo
tame krašte.Trys britai,plan
tacijų savininkai,buvo žiau
riai nužudyti.Anglijos par
lamente kolonijų ministeris
pranešė,kad įvykiai Malajų
pusiasalyje esą rezultatas
komunistų organizuotų streikų.
Ten įvestas karo stovis ir di
už tvarkos ardydelės bausmės
'
‘
mą ir nelegalų ginklų nešioji-

NEDARBINGŲJŲ

IR EUROPOJ
Išnaudodami Marsha11’io Palno vilkinima Amerikos Kongrese ir prancūzų visuomenės pasipriešinimą Vokietijos sutar
čiai, komunistai vėl pradėjo
kelti nerimų Prancūzijoje. Be
mažesnių streikų visoje eilė
je vietovių,praėjusį šeštadie
ni, buvo suorganizuotas vienos
valandos visuotinas streikas.
Nors ir ne visi darbininkai
prie jo prisidėjo,jis tačiau
pridarė nemažai žalos susisie
kimui , elektros jėgainėms ir p.
Paryžiuje įvyko demonstaracijos ir buvo susirėmimų su
polici ja.
Londono uoste,kur apie 100
laivų laukė iškrovimo, 15.000
uosto darbininkų streikuoja.
Kursuoja nepatvirtintos ži
nios, kad tie streikai buvo už
sakyti Iš Maskvos su tikslu
nuvesti Vakarų Europų į chao
sų ir ekonominį skurdų.
Maršalio planas ir
Vokietijos sutartis.
Prancūzijos Parlamentas,14
balsų dauguma,po ilgų ir kar
štų debatų Vokietijos sutartį
priėmė. Tokia maža persvara
Prancūzijos vyriausybę pasta
tė į nemalonią padėtį.
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Vyriausybė laikosi gal dau
giausia tik dėka gen.de Gaol
ir komunistų opozicijos,mat.
dauguma prancūzų yra nuomonės,
kad jei ši koalicinė vyriausy
bė būtų nuversta,prasidėtų at
kakli kova tarp degaulistų ir
komunistų ir vieni iš jų paim
tų valdžių į savo rankas.
Prancūzai,atrodo,nei vienų,
nei kitų nenori ir geriau duo
da savo pritarimų nors ir ne
populiariai, bet demokratinei
vyriausybei.
___
Vokietijos trijose zonose,anglų,amerikiečių ir prancūzų,
įvesta piniginė reforma - pa
keičiant senas markes naujomis
Deutsche Mark,kurių vokiečiai
gaus,maždaug,vieną už dešimtį
senų.Tuo norima išimti iš apy
vartos mažaverčius piniginius
vienetus ir stabilizuoti Vokie
tijos valiutą.
Dėl Marshall’io Plano paga
liau Kongreso ir Senato komi
sijoms pasisekė susitarti ir
surasti kompromisų,- beveik
visi sumažinimai buvo atsta
tyti.
Tas padarė gerų įspūdi, Eu
ropoje.
____

ANGLIJĄ

klausimu

STRATEGAI, svarstydami treiojo karo galimybę,spėja,kad
iduriniai Rytai gali būti~
varbiausia to karo arena.Žvigterėjus į žemėlapį,atrodo,
:ad jie yra netoli S.Rusijos
r jos staigus smūgis gali
Uti lemiamas.
Tačiau iš tikrųjų V.Rytai
Arą taip arti Rusijos.Iš Ba
lu į Tel Avi v sausumos keliu
eikia keliauti 2.500 mylių,
aigl, žymiai toliau,kaip
š Maskvos į Londoną.Kelių
išbuvimas, dykumos, kalnai ir
ransporto trūkumas-štai sumiai nugalimos kliūtjrs net
;erai motorizuotiems dalini
nis.
Kaip ilgai Turkija valdys
fosforą,jūros kelias iš Juofosios Jūros yra uždarytas,
lėl to britų karinis štabas,
įurįs gero patyrimo Vid.Ry
lų reikaluose,ramiai žiūri į
įlos rūšies strategiją.
SOVIETŲ POLITIKOS KLAIDA
"The Nineteenth Century
nd After” prieina išvadų,
ad sovietų politikai padarė
Įsą eilę klaidų Vid. Rytuoe.Pervertinų britų jėgas ir
takų,pasišovė iškraustyti
ritus.Manė,kad amerikiešiai
ta vieta nesirūpina.Dėl to
etrukus pasirodė,kad sovieai čia gerokai apsigavo.
Prosovietinė pietvakariles Persijos autonominė vy’lausybė buvo Teherano vyriaisybės likviduota.Fiševari,
cerbeidžianiečių vadas,pabė
go į Rusijų.Mohamed Gaza,kur
iu vadas,buvo viešai pakartas
a keliais savo bendradarbiais
irabų Lygos valstybės susi ti
lo karaliaus Faruko rūmuose
nchase ir ten susitarė suj
augtomis jėgomis smogti sa—
o kraštuose įsiveisusiems
Įomunistams ir prosovietinėms
rganizacijoms.Daug šimtų su—
adino Egipte,dar daugiau Iake.Sirijoje ir Transjordaijoje komunistų partija užaryta.Sovietų įtaka pasidaė nereikšminga.
Naujas elementas,kuris išiko sovietus,buvo JAV poliikos pakeitimas.Vietoje ne—
ntervencijos principo prex.
romanas pasiryžo paremti perų vyriausybę.Norėdamas sus—
iprinti jos poziciją,pasiunė inžinierių,karinių pabarė
li ir ekspertų finansiniuose
eikaluose.Amerikiečių inteesai Vid. Rytų kraštuose buo užakcentuoti,išplėšiant
AV naftos interesus Arabi-

jos Saudi.Pagal padarytų su
tartį, JAVnupirko pusą pietų
Persijoje britų pagamintos
naftos.Dar daugiau-bendras
amerikiečių-anglų vamzdis ma
nomas ištiesti iš britų naf
tos kasyklų Persijoje per Arabijų iki Viduržemio Jūros.
Kai artėjo 1946 m. pabaiga,
sovietai aiškiai suprato sa
vo klaidą...

SOVIETAI IR TURKIJA.

Senesnių žmonių (DP) klau
simas yra gana liūdnoje padė
tyje .Jų niekas nenori įsileisti
ir jie yra priversti vargti
Vokietijoje be jokių perspek
tyvų kur nors išvažiuoti.
Tam reikalui aptarti Londo
ne įvyko įvairių tuo reikalu
suinteresuotų,organizacijų pa
sitarimai. Tų pasitarimų jau
buvo du.Dalyvavo atsovai iš
atitinkamų anglų organizacijų,
kaip tai pasaulio Tikybų Tary
bos, YUCCA,WVS, Britų Draugijų
Užsienio Pągalbai Teikti Tary
bos, Senų Žmonių Globos Drau
gijos ir kitų. Taip pat daly
vavo įvairių tautybių atstovai.
Lietuvius atstovauja D.B.Lie
tuvių S-gos Vicepirm. M.Bajo
rūnas. Iniciatyvos ėmėsi mūsų
geras draugas Harold Ingham,

Iš eilės sovietai savo sp
audimų nukreipė į Turki jų.Ta
čiau turkus stipriai parėmė
JAV-ės.Tada sovietai suprato
kad mėginimas sulaužyti tur
kų atsparumą ir įsigyti ara
bų valstybių parėmimą apvylė
planai, kuriuos sudarė Mask
va, planuodama sušaukti dide
lį muzulmonų kongresų,buvo
palikti,kaip tvirtina arabų
vadai,kurie buvo artimame kon
takte su sovietais.Jau nebu
vo proteguojamos sovietinių
muzulmonų religinės išvykos
į Mekkų ir jau nebebuvo tei
kiama joms Maskvos palaima.
Maskvoje buvo suprasta,kad
ir antroji politikos fazė pa
sibaigė nepasisekimu ir egzortizuoto "velnio” vietą už
ėmė dar baisesnis amerikiečių
šėtonas.
1947 m.kovo mėn.Stalinas
užtikrino nustebusį Beviną,
jog sovietai neturi nieko prie!
ir britų kariuomenė gali pasilikti Vid. Rytuose,kad tik
britai ten neįleistų ameri
kiečių jėgų.Minėtas laikraš
tis pastebi;
-Pasidarė,tačiau,aišku,kad
maskva žaidė iš anksto praloštų’žaidimą,kad amerikiečių
naftos kompanijos išplėtė sa
vo įtakų į visą arabų pusią&salį,kad-ar tai britams pati
ko, ar nepatiko-tapo jie JAV
partneriais Vid.Rytuosef da
lykai , sovietų akimis žiūrint,
atrodė tokiu būdu,kad britų
kariuomenė buvo priedanga,už.
kurios amerikiečių ekonominė
įtaka greitai plėtėsi visuo
se yid. Rytuose.
Šiuo metu sovietai nori pa
sinaudoti dar viena proga pra
dėti politinę ofenzyvą V. Ry
tuose j ją sudaro būvą neramu
mai Palestinoje.Gromyko Sau
gumo Taryboje pakartotinai
reikalavo įleisti sovietų ka
riną misijų prižiūrėti kari
nes paliaubas.Ligi šiol iš
šito sovietų manevro nieko
neišėjo.Tačiau yra žinių,kaa
Palestinoje stipriai veikia
MIKĖNAS
sovietų agentai.___________ ___
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buvus UNRRA tarnautojas (prie
D.P.) Vokietijoje.
Nutarta sudaryti specialų
komitetų iš suinteresuotų or
ganizacijų. Tas komitetas pa
ruoš schemų,pagal kurių norima
senus ir nedarbingus žmones
atvežti iš Vokietijos ir šia
apgyvendinti.Pirminybė bus duo
dama tiems,kurių giminės jau
yra Anglijoje. Darbo Ministeri
ja pažadėjo duoti paramų ir su
teikti visas, galimas lengvatas,
tašiau schemai finansuoti ko
mitetas turės pats surasti lė
šų. Tuo reikalu bus kreipiama
si į labdaringas ir kt. organi
zacijas, o taip pat ir į pašius
šia gyvenanšius E.V.W. Jau ieš
komos patalpos,kurios tiktų at
vežtųjų apgyvendinimai.
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Nuo 5 liepos šių metų Angli
joje pradeda veikti naujas ne
mokamas medicinos pagalbos įs
tatymas .Nemokamą gydymą gaus
kiekvienas nepriklausomai nuo
to ar jis dirba ir moka draudi
mo mokesčiu ar ne.Pagaliau drau
dimo mokesčio pinigai svarbiauI šiai eina pensijoms mokėti, darį bo neturėjimo pašalpai ir piniI gams,gaunamiems ligos metu,
išsirink sau ir savo šeimai
gydytoją dabar,nes vėliau gydy
tojas Tamstos gali nepriimti.
Visai nesvarbu,kad dabar esi
sveikas,nes nelaimės ar ligos
atvėju gali turėti labai daug
vargo ir net pagalba dėl to ga
li ateiti pavėluotai.Per šei
mos ar savo gydytoją gausi;!,
(vaistus ir kitus mediciniškus
Hreikmenis,2.akių gydymą,3.danĮĮtųgydymą, 4.gimdymo ir vaikų au
ginimo pagalbą,5.1igoniną ir
gydytojo specialisto pagalbą. _
(Nei gydytojai,nei už vaistus,
L nei az ligoniną mokėti nereikia.
Įneš visa tai apmokės Sveikatos
PMini steri Ja.
*
Kaip ta i padaryti .Jei turi »eim<
•iš pašto parsinešk formą E.C.I.
Ii (Form E.C.I.) ir ją užpildąs
/atiduok savo gydytojai.Jei esi
Įdirbantis ir gavai MEDICAL CARD,
itai į PARTk įrašyk daktaro paĮVardą,pastatyk datą, duok daktaĮrui pasirašyti,pasirašyk ir po
■Įto pasiųsk kortelą ją išdavusĮlsiai draudimo įstaigai.
Jei g u norimas gydyt Ojas Tam
stos nepriima-prašyk kitą.Jei
gu ir kitas nepriima-kreipkis
į savo rajono Vykdomąjį Komi
tetą (EXECUTIVE COUNCIL) .Vykdo
mojo Komiteto adresą gausi pa
šte.
Užsiregistravus pas gydytoĮją visairsveikatos reikalais
pas jį ir kreipkis(net ir dan;tų gydymo reikalais).
Gydytoją keisti leista_4kartus metuose.Keičiant jį dėl pa
keitimo gyvenamos vietos arba
dėl nepasitenkinimo juo,reikia
užpildyti vis kitą skirsnelį.
Tam yra FART A, FART B irPART C.
PART D vartojcma,jei reikia
kreiptis į gydytoją ne namuosekelionėje,arba atostogaujant
kur nors.
Jonas Mackevičius.

REIKALAUKIME SUSTABDYTI MŪSŲ TAUTOS NAIKINIMA IR NEKALTU ŽMOHIU TRĖMIMĄ i SIBIRĄ
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tų Kultūringi,be peštynių ir
aštrių žodžių. Asmeniniai "iš
sišnekėjimai" turi būti palikti
suinteresuotų asmenų privačiam
rateliui.
Nereikia ir sakyti,kad visų
draugijų centrai yra tam,kad
koordinuotų veiklą,sprąstų svar
blausias problemas ir kalbėtų
visų vardų. Duoti ką nors kon
krečiai į rankas kiekvienam na
riui nėra centro pareiga. Juk
organizacija yra kaip bėganti
mašina ir administracija yra
jos motoras, kuris, savaime aiš
ku, išeikvoja daug kūro.
Bet draugijų ar sąjungų cen
trų apyskaitos turėtų būti pa
teikiamos pusmečiais,kad visi
nariai galėtų matyti kur eina
jų pario mokesčiai.
Šitą pusą išsiaiškinti yra
labai svarbu šiais,visokiais
komitetais ir centrais nepasi
tikėjimo, laikais , kad būtų ap
saugotas kiekvieno dirbančio
centruose asmens vardas ir kad
apgriuvus žmonių pasitikėjimas
visuomenės darbininkais būtų
atstatytas.
Baigiant dąiį. karta noriu
priminti,kad didelė dalis mū
sų nelaimių kaip tik kilo ir
kyla todėl, kad per daug toli
nueita su "tolerancija”.,
juk besąlyginė tolerabcija
toli gražu dar nėra dorybė ir
kad yra daug dalykų,kuriuose
būtinai reikia "užbrėžti lini
ją."

1948.VI.24

) ll.gaguckas Stasys.............
) 12.Sirvinskas Pranas....
j 13.Stravinskąs Antanas..
1946.3.10
1945.7.25'
Rūdiškių...
14.Slavinskas Jonas..........
1945.2,5,'
Cikabūdės..
15. Pliopys Petras................
RAŠO - AGUONA
Jana ukos...
16. Baliulis Vincas.............
1945.4.12
Jiestrakio.
APIE
TOLERANC I J Ą
: 17.Lapinskas Jurgis...........
1946.
Zarstos....
IS.Ramanauskas Kazys....
1944.8,.
Jiestrakio.
| 19.Mieldažys Albinas....
1945,4.25
Mūsų tolerancija ir gerašir-I siūlyčiau ir Lietuvių Sąjungai
Mačiuliškių
i 20.Labutis Klemensas....
1945.5.4
aiškumas "nuodėmingųjų" atžvil pagalvoti.ar ne geriau būtų,kad
Pašlavančio
! 21.Degutis Albinas.............
1945,4.giu yra gera dirva šiem pasta višoki prašymai ir reikalavimai,
Ha5i uliškių
' 22.Matusevičius Matas...
kuriais
Centras
yra
užverstas,
riesiems vešėti. Kiekvienas kri
Skuigės....
j 23.Paulauskas Antanas...
1945.7.2,
kščionis labiausia bijosi įsa eitų per Skyrių pirmininkus ir
24. Juodsnukienė Ona..........
turėtų jų rekomendaciją. Nuro
kymo "neteiskite ir nebūsite
25. Juodsnukis Pranas....
teisiami". Taip’ pat kiekvienas dyti aiškiai koks "luomas" yra
26. Juodsnukytė Petronė..
turi prieš akis Magdelenos is atleistinas nuo mokesčio,o jei
Klebiškio...
į 27.Povilaitis Albinas...
kas
mano,kad
solidarumo
mokes

toriją ir žodžius; "Atleiskite
Mielaišupio.
1945.9.22,
'
28.
Bulota
Petras
..................
tis
yra
"vagystė"
ar
"apiplėši

ir bus jums,atleista"...
Žemaitkiemio
j 29.Ališauskas Jonas..........
1945.4.24,
mas",
palikti
jį
nuošalėje,
te

Tačiau mes žinom,kad ne vis
30. Pūkas Kazys.......................
kas tarp mūsų gerei..Kad tėvai gul jis gepiau jį neša į tikrą
Serbentinės
31. Lietuvininkas (-)....
"banką"...Žodžiu,tokie lietuturi drąsos piktinti savo vai
32. Čerkevičius Jonas....
Sarginės...
1945.4.9.
■viai,kurie
neturi
jokio
palin

kus, jų akyvaizdoje pasididžiuo
33. Kazlauskas Andrius...
Maidabūdžio
kimo
bendruomenei
nieko
duoti
dami tokiais darbais,nuo kurių
Nauja sodžio
34. Paplauskas Kazys...........
1945.4.25,
ir nori viską iš jos imti,te
kaista jų dar tebejautrios au
Sarginės. ..
į 35.Kvietinskas Jonas....
nebūna toleruojami,kad jie ži
sys, kad visokeriopas "grybas"
Skuigės....
1945.7.2,
i 36.Juodsnukis Juozas....
graužiasi į šeimas,užminuodamas notų, jog tokiu žmogumi būti mū
į 37.Skėrys Vacius..................
Pužiškių...
1945.8.24,
sų
laikais
yra
didelė
gėda.
mūsų bendruomenės tvirtumą. To
38. Kanclerius Kostas....
Priešingai
gi
,
atsakomingų
pasėkoje jaunuomenė pasidarė
39. Kaminskas Jonas.............
darbininkų pastangos ir pasi
apatiška,besiinteresuojanti
40. Kanclerius Leonas....
vien šokiais,kad. juos sunku su šventimas tegul susilaukia vie
SenaūSio...
41ZKavaliauskas (-)..........
1945.7.4.
vilioti kultūriniais dalykais, šo įvertinimo ir atatinkamo
1945.
Skersabalio
Į 42.Bondinskas
(-)...........
į kuriuos svaikas jaunimas na- : pagerbimo.
1945.4.12,
Stuomenų. . .
i 43.Gergelis Matas..............
Rinkimai į valdybas turi bū
turlaliai linksta. Priežasties
I 44.Navikauskas Klemensas
ti
iš
anksto
apgalvoti
ir
kan

reikia ieškoti tame,kad atsi
45. Navikauskas Vincas...
randa vis daugiau spekuliuojan didatai renkančiųjų savitarpy
46. Kuklierius Antanas...
:apsvarstyti rūpestingai,kad pa
čių aukščiau minėtų krikščio
47. Grimąlauskas Vincas..
niškos sąžinės jautrumu ir net tys rimčiausi ir atsakomingiau48. Kazakevičius Andrius.
si
žmonės
patektų
į
rinktines
reikalaujama suteikti visom,
49. Kuritnys Klemensas...
{pozicijas. Susirinkimai turėtų
tiek moraliniams,tiek tauti
50. Grimalauskas Petras..
§ būti taip pravedami.kad jie būniams nusidėjėliams atleidimą
Rimkus Juozas.........................
be jokių sąlygų,be "atgailos"
1945.4.12.
52. Bandža Vincas..................
Vilka būdės.’
ir be "pasitaisymo". Žodžiu,
53.
Alabudra
(-)
....................
norima suteikti visom ydom
Šiame numeryje tąsia
54. Akelaitis (-)..................
pilietines teises mūsų bendruo
me toliau pavergtos Tėvy 55. Butkus Jonas.........
1945.7.
.Užbalių ....
menėje ir toleruoti jas kaip
nės kančias ir aukas vai 56. Petkeviči us..........
.Dūmiški ų....
1945.7,24.
"neišvengiamas blogybes",iš
zduojančius dokumentus.
1945.
57. Kavaliauskas Stasys..
.Senaūčio....
kurių šiuo metu mes neturime
Dokumentai sudaryti
1945.2.17.
58. Urbanavičius Vytautas
,Dūmiškių....,
nei noro,nei pasiryžimo išbris
Laisvės Kovotojų dalinių
1946.9,13,
59. Bubnys Vincas........
.Skersabalio.
ti. 0 tokia padėtis yra paskel
tikslu parodyti pasauliai 60.Stravinskas Juozas...
1946.6.7.
■Mieldažiškių
bimas tiek tautinio, tiek mora
ir užsienio lietuviams
61. §ylys Juozas.........
Elzbiecinkos
linio bankroto,panašiai kaip
nusikaltėliškus bolševi
1946.5.4.
62. Širvaitis pranas.....
Pakiauliškio
paskelbimas girtuokliavimo mū
kų darbus prieš lietuvių
63.Senavaitis Pranas....
sų tautinę tradicija arba daug
tautą.
1946.6.11
64.Senavaitis Jonas.....
patystės Šventojo Rašto mokymo
1946.6.7.
65.Senavaltis Kazys.....
išdava...
Sekančiame numeryje
1945.4.13,
66.Senavaitytė Marija...
Tiesa,kad nei vienas iš mū
duosime Marijampolės
1945.8.5,
67. Linauskas Juozas.....
Sų neturi teisės smerkti arti
apskrities,Sasnavos val
1945.5.8.
68. Bendoraitis Juozas...
Degimų
mo,betgi kiekvienas turi ne tik
sčių, Igliškėlių valsč.,
69.
Bendoraitis
Antanas..
teisų,bet ir pareigą kovoti
Veiverių valsčių ir
1945.7.9.
70. Linauskas Antanas....
Pakiauliškio
prieš kiekvieną pasireiškimą,
Kauno apskrities Garlia
71. įinauskas Povilas....
kuris nesutinka su žmogaus są
vos valsčių.
1945.7.1.
72.Šiugždinąs
Si ““
72.
Juozas....
Šiaulių
žine, arba yra nesuderinamas su
73. Pauža Jurgis.........
mūsų,kaip lietuvių,vardu.
Visi dokumentai ants
74. Juodsnukis Andrius...
Pagirėlių
"Vienas pūnantis obuolys su
pauduoti Lietuvos Laisv
1945.8.
75. Juodsnukis Petras....
gadina visą statiną obuolių",ės Kovotojų antspaudui
1945.2.
76. ŠiauruseviSius Pranas
"Kas nestato,tas griauna ir kas
"L.L.K.Geležinio Vilko
1945.1.6,
77. Uleckas Juozas.......
Degimų
nerenka, tas barsto". Tiesa yra
Rinktinės Vadas" ir
78. Petrauskas Pijus.....
1945.11.1!
Užbalių
viena, taip ir moralė yra tik
pasirašyti
79. Nežinomas asmuo......
Sarginės
1945.5.24,
viena.mes dar tebežinome kokius
1945.2.19,
80. Nežinomas asmuo......
Daumanto,
LLK
"Tauro"
Apy

daiktus vadinti kokiais vardais
gardos
Geležinio
Vilko
ir kur kokių daiktų prasideda
BALBIERIŠKIO valsčius
Rinktinės Vado ir
ribos. Anglįjoje, toje bendruo
Mažyčio, Už Žvalgybos
menės daly, kuri vadinasi "socie
1945.12.!
81. Mickus Jurgis........
Tartupio....
Skyriaus Viršininką.
ty" su didžiąja "S".šitokiems
1945.8.5.
82. Jūravičiutė Izabelė..
Išmanų ....
dalykams tvarkyti veikia nera
1945.8.5.
83. Jakinevičius Petras..
Vazgaikiemio
šytas "inkvizicijos ” įstatymas,
,1945.12.5
84. Joniūnas kazys.......
Vartų
....
(paduodamoji medžiaga pa
pagal kurį žmonės nesiskaitan,1945.7.20
85. Venclovas Antanas....
imta iš BDPS Biuletenio
tieji su padorumo dėsniais yra
1946.10.:
86. Milušauskas Klemensas
Nr.4/5.)
"izoliuojami" pagal labai sub
1946.8.2:
87. Jurkevičius Vytautas.
Ųaravų .
KOŠUBA
SKAUSM.' '•
tilią sisteiįą, kuri vadinasi "
88.
Daunoras
Jurgis......
•
Ziegždrių
1945.
"sending one to Coventry".
89. Juodsnukis(-J ......
■Daunorų
1945.
Bolševikų NUŽUDYTŲJŲ LIETUVIŲ SĄRAŠAS ,-----------Tautiniu atžvilgiu mes irgi
90. Abasevičius Juozas...
1945.
perdėtai "tolerantiški",ligi
---------------------------------------------- t3sa1S
25/47)
1946.10.:
91. Laukaitis Vytautas...
Uosos
nusikalstamumo. Šito rezulta
ŠILAVOTO valsčius
92. Urbonavičius(-) ....
1945.
.Daunorų
te kiekvienaa rimtas žmogus
93. Jankauskas Antanas...
Naravų
1945.
žiūri su pasibaisėjimų į bet
EiT
Pavardė
ir
Vardas
Kaimas.
Kada
nužudytas
kokias atsakoraingas pareigas
Nr.
draugijose ir visokiais gali
ANGLŲ SPAUDA APIE BOLŠEVIKŲ TERORĄ. (Sleaford Gazette VI. 18)
mais būdais jų vengia. Mat,
Zarstos
Sekmadienį Boston Rd.Hostel,Sleaford,lietuviai turėjo susirk
1. Mieldažys Andrius
1945.1.17.
kiekvienas turi instinktą, kad
kimą paminėti Lietuvos tragiškas dienas prieš 7 metas, kada sc
2. Mieldažienė Ona..
reikia būti organizuotos ben
vietų okupacinės pajėgos priverstinai deportavo į Sibirą 7 i!
3. Mieldažys Jonas..
druomenės nariu,bent iš vardo,
1945.2.2.
20 asmenų,kurie paskelbė Lietuvos Nepriklausomybą ir dešimti.’
4. Radzevičius Jurgis
Ingavangio
netgi ir tas,kuris užsiima grio 5. Garbaravičias Klemas
1945.6.8.
tūkstančių patriotų, ant i so vi etinių lietuvių, estų ir latvių.B
Pužiškių..
vimu tos pačios savo draugijos, 6. gadzevičius Vincas
114 lietuvių ir estų,gyvenančių šiame hostelyje,27 prarado s:
Ingavangio
1945.5.15
kuriai pats priklauso ir jo
1946.7.13
vo tėvus, žmonas, brolius, seseris ir kitus gimines, kas yra siu'
giupienius —
Vincas.
Janaukos..
vienintelis interesas tėra lau 8 Siupienius Antanas
liu,kaip teroras paveikė gyvenimus tų taiką mylinčių mažų ta:
1946.7.25
kti "ką jam ta draugija konkre 9 Pažėra Bronius
Baltijos pa jūry j e. Deportavimą s buvo vykdomas pačiais brutali.*
1945.9.1.
taus duos".. Šitoje vietoje aš
klausiais metodais. ( Toliau laikraštis paduoda susir.rezoli10.Pauža Stasys
Elzbiecinkos
1946.6.13
apginkluoti; keturiais sunkiais ir aštuoniais
padėjęs ragelį siekė skambučio rankalengvais kulkosvaidžiais,trisdešimts dviem "MP"
nos.bet tuo pačiu momentu pasibeldė į duris ir
automatais,trisdešimts penkiais rusiškais pu
įėjo Stabo apsaugos viršininkas Įeit.Daugėla,
sią uautoma tintai s šautuvais, dešimtimi "panzersu vakariniu pranešimu.
faustų" ir visiems ginklanešiams išduota po
- Kaip tik laiku, o aš nerėjau liepi! tamstą
automatinį "Kalt’o" pistoletą arba naganą.Žval
pakviesti. Reikalas toks; visų pagrindinių pos
gams - slapukams skirtiems avangardinei tarny
tų vyrus, kuri e grįžo atliarką šešių valandų tar
bai išduoti aštuoni automatiniai (parašiutiniai!
nybą, aprūpi nūs juos žygio dienos daviniu,tuojau
peiliai. Be to, kiekvienas vyras aprūpintas dar
paskirkite už valandos išvykti, palaukės slapu
po dvi puolamas ir po dvi gįnimuisi rankines
kų būrio sustiprinimui. Atkreipkite įpatingą dė
granatas. Raitieji žvalgai Išvyko kartu su da
mesį į pietryčių barą,nes yra būtina laikyti nuo
lini u.Ke turi jų lydės iki pirmam postoviui,nes
latinį ryšį su Įeit. Girinio kovos būriu. Be to,
arkliai yra apsunkinti ginklų ir šaudmenų naš
skirkite penkis raitus žvalgus ryšio estafetei,
arti mažojo skynimo. Pranešė ,kad kovos būrys
tomis, ka# žymiai sumažins kovotojų nuovargį.
su tolimuoju,kap.ūžubalio,kovos daliniu, žvalgai
pilnoj savo sudėty,jau pajudėjo į žygį.Taip
Visiems vyrams išduotas dvigubas žygio die
turi išvykti tuoJ su daliniu. Estafetės taškai,
pat pranešė,kad artinasi audra.
nos davinys.
štai čia, yra at:įžymėti šiame popieryje.
Praslinkus dar keliolikai minučių,net gi
Vyrai geroj ir ryžtingoj kovos nuotaikoj.
Dvyliktą valandą pusiaunakčio, pakeisti slapliuose būstinės bunkeriuose,jau girdėjosi smar
-Kokiame stovyje"ieit. Girinio žygio dalinysi
tažodį.Nadją skiriu i "Kova-Laimė j ima s.” Galios
kus girtos šniokštimas ir pralekiančio viesulo
Pertraukė vadas.
24 valandoms .Pagrindini uose postuose dabar ei
sukuriu kauksmas.
- Kovos būrys sudarytas iš 45 vyrų,ginkluo
nantiems tarnybą,išduoti žygio dienos davinį,
Sudrebino žemą artėjanti perkūnija.Pagaliau
tas šešiais įengvais kulkosvaidžiais ir 22 "MP’
nes sumažinus vyrų skaičių,jiems teks pratąsti
prapliupo ir lietaus srovė.Ištisą pusvalandį be
automatais. Šaudmenų nešėjai automatiniais pis
tarnybą iki dvylikos valandų laiko. Visais įma
pertraukos šniokštė lietus ir blaškėsi audra.
toletais arba naganais. Visiems išduota po dvi
nomais būdais kotroliuokite budrumą.Nes vyrai
ginamąsias granatas.Aprūpinti tokia pat žygio
Krituliai tiek buvo gausūs, kad per bunkerių
iškankinti netik alkio,bet ir nuovargio. Šioji
dienos dviguba maisto norma.Skynimo aikštą ap
lubas ir sienas,keliose vietose pradėjo sunktis
naktis yra mums įpatingal grąsminga.įsakyklt pos
leido kartu su didžiuoju kovos daliniu,savo už
vanduo į būstinės vidų.
tams,kad kiekvieno pastebėto ar išgirsto c&arakdavinio kryptimi.
teringesnio reiškinio atvėju, tuojau man būtų
Buvo jau vienuolikta valanda.į vado bunkerio
- Bet kodėl apie tai nepranešė sektoriaus
pranešta.
duris pasibeldąs įėjo štabo apsaugos viršinin
postaš.- Susirūpino vadas.
kas Įeit.Daugėla,nuo kurio rūbų latakais varvėTad, mielas leitenante,is mano pusės bus vis
- Būrys paėmė suprastinto kelio kryptį
jo vanduo.
kas. Jei turit man ką pasakyti,aš lauksiu tams
dvigubai tolesniu atstumu nuo pogrindinio
tą vėliau.-Leiskit pranešt, pone vade,apie išoriną
posto. Tai padariau sąmoningai,norėdamas iš
būkle.
Leitenantui išėjus,vadas perėjas porą kartų
būkikambarį.grįžo prie stalo,atidarė šalutinį stal
bandyti slapukų tarnybos budrumą. Pagal mano
—Labai prašau; Aš jau tamstos belaukdamas,
skaičiavimą,iki pranešimo turėtų dar trukti
čių ir ėmė šluostyti tabako likučius, sus ima iSu
buvau pradėjus nerimauti,- kiek susirūpinąs
sius su įvairių medžiagų trupiniais.
pareiškė vadas.
apie 15 minučių.
Stropiausiom pastangom prisiuostę "tabako"
- Neatvykau anksčiau todėl,kaa tamstai, po
Telefono skambutis.Kaibėjo pietryčių sekto
vos pušų pypkės.Tai buvo jo paskutinis tabakas...
ne Vade,norėjau suteikti pilnas žinias apie
riaus postas pranešdamas, kad Įeit.Girinio ko
Skalsiai rūkydamas paskutiną savo pypką, jie
visų reikalų raidą.
vos būrys 10 vai. 30 min. peržengė Pol.žemėla
pasinėrė ištisame savo minčių kaleidoskope.
Pirmiausiai turiu pranešti,kad visi man duo
pio 849-jį kvadratą.
Po kurio laiko, vėl sučirškė telefono skamti tamstos įsakymai yra tiksliai Išpildyti.Zy- Dėkoju, tamsta leitinante, už pareigingumą,'
butis.Kalbėjo iš antrojo pagrindinio posto gin išvyko šimtąsdvidešimts aštuoni vyrai,kurie
Ir vadas paspaudė jo ranką.
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COVENTRY BALTŲ KOMITETO
ĮĮCIATYVA PAMINĖTA 13-BIRZ
finėjimą atidarė Baltų Komite
to lietuvių atstovas,nušvies■amas šios dienos reikšmę ir
asveikindamas čia atvykusius
:stijos Ministerį p.Tornia ir
ietuvos Pasiuntinybės patar.
.V.Balicką ir visus minėjime
ialyvau jaučius.
Estų atstovė p.Saarak skaiišsamią paskaitų apie Balti
ns tautas ir jų tragedijų,ku1 prasidėjusi 1941 m. birže
le 13-14 d.d. tęsiasi iki šių
lienų. Ji pažymėjo,kad mes esa
te šios šiurpios scenos liūdiinkai ir visu tuo norime suažindinti klausytojus anglus.
aJiau per mažai mes turim laioir būtų šiai uienai perdaug,
iuvo paduoti suglausti duomelys apie Pabaltį,išvežtuos!us,
Kliudytuosius bei nukankintus,
luosekliai ir faktais buvo ati; engta žiauri tikrovė,kuri vyo ir dar dabar tebevyksta už
'geležinės uždangos". Savo pas
altoje prelegente davė tmmą istorinę Baltijos tautų apvalgų, paliesdama kilmę,reliiją ir istoriją, pabrėždama,
tad ilgų laikų lietuvių tauta
?ra laikiusi lemiamų postų ry
ji} Europeje.Pabaigoje buvo pa
informuota anie pasiektus lal
ėjimus nepriklausomybės me
als ir kokie ryšiai riša mus
m vakarų valstybėmis,nepamir
ktas buvo ir importas bei eks
portas iš Baltijos valstybių.
Po to kalbas pasakė Estijos
iinlsteris Tornia ir Lietuvos
Fasiunt.Patar.V.Balickas.
Latvių atstovas užbaigė
nė j imą uždaroma kalba.
Meninėje dalyje latvių Ok
ie ta s išpildė latvių dainą"Dauttira" ir p.Melteis padeklamaro. Estų solistė,akompanuojant
>,Tornia, išpildė kelias estišas dainas. Coventrio lietuvių
ihoras, vedamas p.Džekčioriays,
rražiai atliko - "Kur bėga Še
šupė” "Namo" ir "0 Dieve",
[r anglų himnu buvo baigtas
tlnėjimas. Reikia pastebėti,
kad visas minė j imas, išskiriant
leninę dalį,buvo atliktas an;lų kalba,nes į minėjimų buvo
iškviesta apie pora šimtų an-

Scotia
North
Low t on
St.
Mary’s
Stovykloj,
antroji
anglų
kalbos
kursų
laida.
Nuotra ūkoj
kursantai
lietuviai
su
lektoriais

Kristaus žodžiai-’’gaila
su Tavimi pasidaro kryžius.
man minios”(Mork.8,2)-buvo
Neva tai mes jį nešame,iš ti
palydėti duonos padauginimo
krųjų Tu jį tempi.Nemoka ken
stebuklu.Pirmiausiai sustip
tėti, nes nemoka mylėti.Tavęs
rinąs minios dvasių gilių min nemyli,tad nežino,kas tai yra
čių balzamu,paskum papenėjo
artimo meilė.Pametė gyvo van
ir Įjūrius.
dens šaltinį ir pasiliko kaip
Šiandien žmonės labiau kū
sausos cisternos...Aš esu ne
niniu maistu rūpinasi,dėl to
mokyta, bet, filosofijos nes
po jautraus-’’gaila man minios" tudijavau, žinau,-trisdešimts
-turėtų sekti dvasinė puota.
tytus egzaminus.Neišlaikiusie
metų čia mokausi,-kas yra mei
ANGLŲ KALBOS KURSAI ANGLIA
ji pakartotinų egzaminų yra grą Ji parengta,tačiau pakviestie lės logika...
KASIAMS
ji dažnai neturi laiko.
žinami į pereinamąsias stovyk
-Tai yra dalykai,api kup
Kristaus meilę geriausiai
riuos geriau žinoma,nei gali
Anglijoje yra įsteigtos ke las. Tenka pabrėžti,kad šio kur supranta kūdikiai dvasioje,
ma išaiškinti.Nes juk mūsų
lios stovyklos,kuriose EVW,ei so metu,stropiai besimoką,pada
o ne logiškais argumentais
siela yra daug platesnė,© jau
nantieji į anglių kasyklas,mo ro žymių pažangų anglų kalboje. apsiginklavų protai.Skaitykypač gilesnė,nei mūsų protas.
komi anglų kalbos bei kasyklo Pamokų lankymas būtinas; atly
kim,ką apie tai sako Avilijos Dėl to Dievą galima sutalpin
se naudojamų specialių terminų. ginimas už jų lankymų-5 šiling.
(Kastilijoje)šv.Teresės vie
į
dienų.
ti sieloje,ne prote.Yra žmo
Viena iš jų randasi Scotia No
nuolyno nemokyta sesuo vyre
Baigus
kursus,vykstama
3-4
nių, kurie protu kalba Dievui;
rth, Lowton, St .Mary’ s, per kurių
snioji
;
"ne",bet jų siela,jei tik le
iki šiol perėjo 820 asmenų,no savaitėms į kasyklas praktikos
-Vargšas Dievasipobre Dios.
idžia
jai prabilti,visuomet
rinčių dirbti anglių kasyklose, darbams,kur atlyginimas- £5 į
Daug šiandien kalbama apie
sako-”taip",nes juk sutaria
iš jų apie 60 lietuvių. Dides savaitę,iš kurio atskaitomos
gailestingumų,-Jo
vieno
tik

su Dievu.Aš netikiu,kad pas
nę lietuvių dalį sudaro išdir pragyvenimo išlaidos.
tai nepasigailima.0 juk ir
Atlikus praktiką,mokiniai
aulyje
būtų visai netikinčių
bą apie metus laiko Anglijoje
Jis stovi prie durų,kaip el
siunčiami darbui į kasyklas,
jų.Nieko
jie nepadarys, "pobžemės ūkyje.
geta.Ne kartų melsdamasi taip
kur keletą mėnesių skaitomi
recitos",kad jų siela ilgisi
Mokykloje anglų kalbos ins dar
Jam
sakau;"Blogai,Viešpatie,
angliakasiai-praktikantai,
truktoriai yra išimtinai užsie
susi tvarkėi.Ką duos Tau visa Dievo,nes Jam sutverta.Gali
minimaliais atlyginimas
pavadinti tų savo ilgesį ki
niečiai, kurių tarpe yra lietu kurių
galybė,
kai ffiūsų laisve pats
yra £ 5,15 šil už 5 darbo die
tu vardu,bet sielos nepakeis.
vis - Petras Navazelskis.Trys
sau susirišai rankas.PerankProtas turi savo logiką, o sie
pagrindiniai dėstomi dalykaiyra nas.
Lowton,St.Mary’s,Scotia Nor štas turime širdis,© Viešpa
la -savo.Protas kalkuliooja,
anglų kalba,anglies kasimo ter th stovyklos patalpos pažymėti tie, perankštas, kad suprastu
diskutuoja,kombinuoja,o sieminai ir britų papročiai.Anglų nai geros,turinčios visus pato me, kad apimtume Tavo meilės
kalba dėstoma tik angliškai be gumus .Gyvenama po du kambariuo beribę.Jei kas nors suprasįų- la-siela paprastai myli.Net
tada,kai nežino.Nes mes juk
vertimų į kitas kalbas.Mokslas se.Šios stovyklos administraci turbūt,plyštų iš gailesčio,
šioje mokykloje tęsiasi apie 2 joje dirba keletas lietuvių.
kad esi taip mažai mylimas... labai dažnai gyvename savo
sielos išorėje(afuera de numėnesius.Kursui pasibaigus mo
bet mes slepiame galvų smė
S.L.
estra alma)...
kiniai privalo išlaikyti nusta-i
lyje,nenorime matyti nei ži
Kokie gilūs kuklios vien
noti.Blogai sau iškalkuliauolės žodžiai,kiek daug jose
vai.o Viešpatie,kietos yra
tikros meilės Dievui.0 juk
žmonių širdys.0 juk Tu vienblinskas.Minėjimas buvo paįvai be pigiomis kainomis gaunamų
kai į vienuolynų atsilankė
rintas eilėraščiais ir baigtas pyragaičių .užkandžių ir arba-- as-laimė.
tos,kas šeštadienis turi prog
-Aš žinau,ko jie bijo.Kry vyskupas,neturėta jam nė kė Tautos Himnu.
dės atsisėsti.
os
iškelti
visus
juos
liečian

žiaus bijo.Nes Tu esi"un esGirdėti,kad stovyklos vertė
Tikrai,jei Dievas nesotin
čius klausimus, bei nusiskųsti,
poso de sangre"(kraujo numy
jas, kuris buvo kartu ir visą
tų žmonių,"jie apalptų kely
jei jie yra skriaudžiami.į tuos lėtinis) .Kvaili, vargšai vai
[laikų skyriaus pirmini nku-p.
je".Bet ar visi tai atsimena.
šeštadienio popiečius dažnai
kai.Kad žinotų,koks lengvas
Matulionis žada apleisti mūsų
atvyksta
vietos
Darbo
Ministe

[stovyklą,Ji s išvyksta į užsie
nį.Jo išvykimas atneš skaudžių rijos atstovas.Kiekvieno mėne
sio pirmų šeštadienį po pirmo
[nuostolių skyriaus kultūrinei
^iHiiiiniiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiii
šiame klūbe yra meninė progra
veiklai.
kvartetas,p.V.Račkauskas,anglų
ma ir žaidimai.Retkarčiais šiš mių-bei himno garsai.Tuoj po
kalba,gana išsamiai nušvietė
pamaldų
CanonLynn
visus^pamal

klūbas
organizuoja
ekskursijas
SCARBOROUGH. Siame žino
visų tų trijų tautų atkurtas
mame Anglijos kurorte iki šiol į gražesnes apylinkės vietoves. dų dalyvius pakvietė į Sv.Pet valstybes ir per palyginti tr
ro
parapijos
salų
arbatai.Ten
Taip kas šeštadienis susit^negyvena nei vienas lietuvis.
tinkant,lietuvių tarpe kilo min-prie gardžių užkandžių ir šal umpų tų valstybių,vos 20metų,
iTačiau Scarborough apylinkėse
dar
porų valandų paben- egzistencijos peri jodu pasiek
tis įstegti D.B.Liet. S-gos Sc- durnynų
J
J
yra jau keliolika lietuvių gy
dravomesu
anglų
katalikų jauni tus kultūrinius ir ekonominius
arbo
rough
skyrlų.Apylinkėje
gy

venančių daugiausia Shrbum ir
mu.Kun.
Lovelady
parapijos var laimėjimus.Toliau to paties •
venantiems
lietuviams
po
kelis
Langdale End stovyklose.Vieni
du pasakė jaudinančių kalbų,ku kalbėtojo buvo nušviesta tų vi
įvairiose stovyklose steigti
jų dirba žemės ūkyje,kiti sto
rioje tarp kitko pareiškė; "Mes sų valstybių okupacija 1940 m.
vyklų administracijoje.Kadangi S-gos atskirus skyrelius būtų
birželio 14-15 d.d.ir pradėtas
esam skirtingų tautų,bet mus
per mažas narių skaičius.To
Svečiai anglai išgirdo tai, šioje apylinkėje taip jau pri
tų valstybių piliečių gaudymas,
jungia
viena
motina-Katalikų
dėl
visi
apylinkėje
gyvenų
lie

įpie kų jie iki šiol neturė
imta, kad šeštadieniais po pie
kankinimas, kalinimas, siuntimas
Bažnyčia.Jūs
šiandien
meldžia

tuviai
S.m.gegužės
men.
8d.su

jo jokio supratimo,kas dedasi
tų į Scarborough kurortą trau
į kone.stovyklas,badu marinim
sirinkę į Scarborough EVW klū- tės už savo brolius nužudytus,
'darbo žmonių tėvynė j e",-Sokia visi dirbantieji trumpam
as ir vartojimas žiauriausių
ir išvežtus į Sibiru baisaus
rietu Rusijoje ir jos okupuo
poilsiui ar apsirūpinimui rei- bų nutarė įsteigti D.B.Liet.
komunizmo.Mūsų maldos šiandien kankinimo priemonių,kokius tik
tuose kraštuose.
ikalingiausių gyvenimuireikmenų, S-gos skyrių.
ta pačia intencija su Jūsų mal  galėjo išgalvoti Nerono laikų
Skyriaus
pirmininku
išrink

V.D.Vyturėlis
tai nuo anglų padėjo neatsilikr
domis
srenda į Viešpatį.Aš ti budeliai.Ypatingai buvo pabrė
tas
Inž.Šabliauskas.Pirmiausia
ti ir EVW darbininkai.Susitinkiu ir linkiu .kad pasauly įsi žtas masinis tų tautų deporta
M00TA ( Cumberland) .Nors kant kas šeštadienį iš įvairių skyrius suruošė ekskursijų į
galės teisybė ir jūs vėl galė vimas, prasidėjąsl941m.birželio
Įsų stovykla ir nepasižymi kul-[ apylinkės kampų, kilo gyvas rei York’ą, į mūsų operos solistų
sit grįžti į savo laisvų tėvy 14 d.ir tebesi tąsius ligi šios
koncertų.Kai
kurie
skyriaus
na

kalas
surasti
vietų,kur
galima
dine veikla, bet visi svarbes- i’“J’J -*—*■- ’
’
nę".Po
to dar kalbėjo Skyriaus dienos.Paskui buvo pranešimai
riai,
norėdami
patekti
į
šį
kon

..Lietuvos įvykiai yra visuo- būtų visiems kas šeštadienį su
pirmininkas
Inž.Šabliauskas,pa esįų-latvių ir lietuvių kalbo
certų,
tų
dieną
turėjo
padaryti
ir pasikalbėti ir kad
et prisimenami ir atšvenčiami. sirinkti
i
mis, po kurių atsistojimu ir su
dėkodamas visų vardu už mūsų
per 120 mailių.Iki vieno visi
.m.birželio 13 d.10 val.stovy- nereiktų landyti po aludes ar
sikaupimo minute buvo pagerbti
grįžo sužavėti puikiu koncertu. globų ir mūsų supratimų.
loskoplyčioje buvo atlaikytos panašiai.Tai minčiai pritarė
tų visų trijų tautų bolševikų
S.m.
birželio
mėn.
12
d.Sv.
v.Mišios už išvežtuosius ir žu-• ir Scarborough, miesto Burmis
nužudyti kankiniai .Minėjimas
Stp.K.
Petro
bažnyčioje
skyriaus
ini

usius lietuvius.15 vai. stovy- tras.Buvo surasta didoka patal
gilų įspūdį,
ciatyva buvo suorganizuotos paloje įvyko išvežtųjų prisimi- pa ir jau prieš maždaug tris
A.Zubrickas
Imas. Vietos DBLS-gos pirm.p. mėnesius įsteigtas EVW Scarbo- nsaldos už bolševikų ištremtus
WESTWRATTING. Sekmadienį(13d.)
į Sibirą tautiečius.Pamaldas
atulionis atidarė minėjimų.jpre-• rough klubas.Sį klubų globoja
jaukiai išpuoštoje salėje įvy
ko birželio 14d.(1941m. įvykių)
egentas ilgoje ir turiningoje anglų "TOC H” Organizacija(tai atlaikė anglas kun. Lovelady.
slboje nušvietė visą tremtinių anglų labdarių-daugiausia pon- Be lietuvių pamaldose dalyvavo minėjlmas,kuriame gausiai daly
gausus būrys latvių,estų ir uk vavo lietuviai,estai ir latviiai.
ių-organizacija,įstegta karo
ragiškąją kelionę,kančias ir
rainiečių.Iš anglų
Buvo atsilankąs ir tos stovyk
spalauziamą tikėjimąįLietuvos metu globoti ir padėti anglų
dalyvavo Canon Lynn,Dr.Thomson los direktoriaus pavaduotojas,
aisvą.Kalbos pabaigoje kvietė kariams).Klubo pirmininku yra
kuris pasakė atatinkamų žodį.
irbingai laikyti lietuvio var— anglas Dr.Thomson,o valdybų su ir daug "Toc H"0rganizacijos
narių.Pi imą kartą šioje bažny Minėjimas prasidėjo gedulinga
’ visur ir visada.Apie išveš- darę įvairių tautybių atstov
josius skaitė p.Milia ir p.Ku- ai. Siame klube EVW darbininkai čioje skambėjo lietuviškų gies- muzika,kurių išpildė vietinis
Apsaugos viršininkui apleidus vado bunkerį,
ro pašvaistės. Dar praėjo kelloliką minučių
Leit. Daugėla įlipo pačion viršūnėn ir elekuž kelių minučių pranešė Bediminiečių stovykla,
mirtį nešančios ugnies ir feorizonte švystelėjo
tro-monteriškuoju diržu pritvirtino save prie
kad pagal įsakymų,sustiprintas kovos būrys jau
žalios spalvos šviesa. Tai ženklas aistabdyti
jos stiebo.
yra puškely nuo vaišvyliškio girininkijos ir
ugnį. Gaisro trys pašvaistės jau susijungė
Jau baigėsi antra valanda nakties.Daugėla
kad pavojingojo kelio zona pereita be kompli
į vieną.
savo tolmačio-žiūrono nenuleido nuo piet-ryčių
kacijų.
Daugėla nulipo žemyn prie telefono ir pats
pušės.Jau lygiai dvi valandos.Dar praslinko ke
Tuo pačiu metu,Įeit. Baugėla persirengęs sau
asmeniškai pranešė vadui apie matytų vaizdų
lios nerimo minutės ir staiga,horizonte iškilo
sais drabužiais apleido būstinę ir jam žinomais
ir gautų išorinį kovos pradžios įspūdį.
raudona rakietos šviesa.Kartu su ja pasigirdo
takais nužingsniavo į ošiančių girią,kurioje įPalikęs telefonų,fiaugėla vėl skubiai atsi
kulkosvaidžių sutartinė ir lengvųjų automatų
vykio raidos įtakoje,tiek daug plakė .aplinkuj
dūrė stebėjimo vietoj. Kulkosvaidžių ugnis nu
braškėjimas.
išsiskirsčiusių.pareigingų širdžių. Giria sken
tilo. Dar protarpiais tik girdėjosi trumpi
Budintysis prie telefono tuoj pranešė vadui
do neapsakomoje nakties tamsoje. Smulkus lietus
brakštelėjimai "MP" automatų ir paskiri silpni
apie pirmuosius kovos reiškinius.
dar tebemerkė girios sakalų sermėgas. Jis Der
matomai pistoletų,baigiamieji šūviai.
Tiršta ginklų ungnis virte - virė apie 10
ėjo visų eilę slaptų
postį ir prisiar
Jo dėmesį atkreipė pietryčiuose dar nenuti
minučių kiek vėliau ėmė silpnėti,tačiau pasipy
tino prie pagrindinio svarbiausio posto - "gan
lusi kova,tačiau ji jau buvo persimetusi į ki
lė
ištisa
kruša
duslių
sproginėjimų
tai
ran

dralizdžio" Nr. 1. Čia jam dar pastojo kelią
tą, daug tolimesnį kovavietų,žymiai paslstumėkinių granatų ugnis. Neilgai truko,gorizonte
paskutinysis žemės posto sargas,kuris palydėjo
jusių į pietus, kur nepertoliausia stovėjo
iškilo didelė gaisro pašvaistė.
iki aukščiausios,gal,girioje pušies,kuri stovė
į
orą
iškilo
vėl
dvi
raudonos
šviesos
ir
už
stiprus
gediminlečių dalinys, o iš antros puses
jo iškyliausioje miško vietoje.
kelių sekundžių gaisro kryptimi,tartum,užvirė
nemenkesnis rytų sektoriaus dalinys,kuriame ne
Daugėla tris kartus UKfelėjo imituotu pelėdos
ištisas pragaras.
mažą nuošimtį sudarė vokiečių buvusieji fronto
balsu.Toks pat balsas atsiliepė pušies viršūnė
Be sunkiai įsivaizduojamo įvairių rūšių au
kariai. Trečia,jeigu supami istrebiteliai mes
je. į pušies"pelėdos" balsą,už kokio šimto met
tomatinių ginklų ištiso ūžimo,tąsėsi taip pa>
tus! į vakarus,- jų laukė išsidėstęs leit.Girlrų atsiliėpė žemės "pelėda"- paskutinysis sar
ir duslūs granatų smūgiai. Gaisro pašvaidfė vis
nio kovos būrys. Gorizonte iškilęs smaigus ug
gas praleidęs prie pušies Daugėlų.
didėjo,gi ginklų ugnis pradėjo silpnėti,tik gir
nies stulpas ir sukrečiantis trenksmas grąžino
Iš šalies žiūrint,gana keistokam ceremonia
dėjosi atskiri automatų trumpi bufrbtelėjimai,
Daugėlos dėmesį prie rytuose jau silpnėjančios
lui praėjus,tuoj iš pušies žemyn nukrito vienas
tačiau, jau žymiai iš tolesnio atstumo. Vadinasi
pašvaistės.Šis ženklas leido spėti,kad į orą
galas mazguotos virvės,kurią pagriebęs,Daugėla
užmanytas tikiLas buvo pasiektas į enkavedistai paleisti artilerijos sviediniai.Daugiau nebesi
it katinas,pasileido į pušies viršūnę.Ties pu
istrebiteliai visu smarkumu pradėjo "persekio
girdėjo jokio šūvio.
šies viduriu, tnuputį atsikviepė ir bematant
ti "atmuštų" priešą.
Leit. Daugėla paskambino vadui,kad jis tuoj
pasiekė pirmąsias sakas. 0 čia viršūnėje ir
Vadui daromas papildomas pranešimas.Jau be
grįžta būstinėn.
pati posto "būstinė",kuri labai praktiškai ir
keletos minučių pusė trečios, neit. Daugėla
Lietus jau buvo nustojęs ir šiaurės rytuose
sąmojingai buvo įrengta. Prie pačios viršūnės
plakančia širdimi laukia nauju reiškinių pasirodė pėdsakai brėkštančios aušros.Už pusva
liemens prikalta maža "koplytėlė",kurioje įran
rytinėje horizonto pusėje. Štai jau lygiai
landžio Įeit. Daugėla jau stovėjo prieš vadų
tas telefonas,gi apačioj,gamako principu,įrenpusė trečios,tačiau nieko nesigirdi. Dar pras
ir smulkmeniškai nušvietė jo patiertus įspū
tos dvi sėdynės,kurios dar užmaskuotos dirbti
linko septynios sunkios ir ilgos minutės...
džius. Dar nepraslinkus pilnai valandai,paskam
nomis šakomis.Ant specialios pako jos,pritai
ir staiga gorizonte blykstelsjo,tartum,kelių
bino pirmasis postas,kad raitasis žvalgas pra
sytos prie pušies liemens,įrengtas kulkosvai
sprogusių sunkiųjų sviedinių ugnis, o už po
nešė, jog kap. Užubalis lengvai įvykdė žygio už
dis. Ten pat kybojo didžiulė pintinė su šaud
ros minučių pasigirdo ir sukrečiantis garsas,
duotį be jokių iki šiol nuostolių ir prašo to
menimis, bei rankinėmis granatomis. Pušies vir
grupinio sprogimo. Tuo pat momentu užvirė ir
limesnio vado įsakymo.
šūnė sustiprinta geležiniu apkaustymu,kad rei
automatinių ginklų pragariška ugnis,o jos fone
kalui esant,būtų galima įlipti į patį viršūnes
girdėjosi dažni duslūs granatų sprogimai.Dar
paviršių ir be kliūčių visas puses stebėti.
kelios minutės it trijose vietose iškilo gais
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Birželio 14 d. minėjimas.
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ANGLIJOS LIETUVIŲ KREPŠINIO
BRADFORD. Birželio 13 d.
PIKTENYBĖS
Bradfordo lietuviai paminėjo
Labai skubu!
liūdnąsias Birželio 14 d. su
Norint tinkamai pagerbti
kaktuves.Po savo pamaldų baž
DĖMESIO VISIEMS TAUTIEČIAMS (EVW),
10 m. sukaktuves, kai lietuviai
nyčioje visi susirinko para
iškovojo Europos krepšinio mei
pijos salėje.Susirinkimą ati
sterio vardą ir paskatinti lie
palipusiems savo šeimas Vokietijos DP
BUKAREŠTAS. Rumunų polici darė p. Jakubka ir,pažymėjus
tuvius krepšininkus ir toliau
ja seėmė Britų žibalo bendro tragišką anų įvykių reikšmę,
išlaikyti
krepšinį
tinkamoje
vės tarnautoją P.A.Evans ir
pakvietė pirmininkauti p.A.
aukštumoje bei sudaryti sąly
atsisakė paaiškinti Britani
Šukį.Paskaitą apie Lietuvių
gas glaudesniam sportiniam ben
jos minister!ui Bukarešte,kur likiminį kelią skaitė dipt,
Sąjungos Centro Valdyba eilėje pradėtų žygių,dėl sku
dradarbiavimui , nutarta nuo
jį laiko.
besnio likusiųjų šeimų Vokietijoje atgabenimo i, Angliją,nuta
ek.J.Varanavičius.Po to B.Šu
š.m. lieposld. pravesti
rė dar papildomai įteikti tuo reikalu memorandumą Darbo MiMASKVA. Rusija pagerbė 155 kytė padeklamavo Bern.Brazdžio ANGLIJOS LIETUVIŲ KREPŠINIO
nio
eilėraštį,
o
D.Josiukaitė
nisteriui
.
motinas,kurios pagimdė dešimts
PIRMENYBES.
perskaitė N.Mazalaitės "Vie
Sąjungos Centro Valdybai labai skubiai reikalingos šios
ar daugiau vaikų,suteikdama
Visos,dar neužsiregis
žinios;______________
joms Motlnos-Didvyrės ordinus. no miško legendą".
travusios, komandos prašomos,kiek
PANNAL. Birželio 14 d. vaka
Tas ordinas buvo įsteigtas
1.
VISŲ
VYRŲ
ir
MOTERŲ
PAVARDĖS ir VARDAI.kurie yra paliką
galint
skubiau
pranešti
šias
re vietos D.B.Lietuvių S-gos
1944 metais,ifc lig šiol juo
savo šeimas ar artimuosius Vokietijoje ir kuriems Darbo
žinias; 1) Komandos sąstatą(piryra apdovanota virš 25 tūkst. sk. iniciatyva paminėta tra
Ministerija buvo pažadėjusi jas atgabenti.
muoju Nr.žymėti k-dos kapitoną)
giškoji sukaktis.Minėjimą ati
motinų.
2) Ar turima aikštelė. 3) Ar tu 2. Pilnas adresas dirbančiojo Anglijoje.
darė sk.pirmininkas p.Untulis
karšta kalba apie tremties lie rimas kamuolys bei apranga ir
LONDONAS. Lordų Rūmuose
3.
Data,kada jis atvyko į Angliją.
tuvių pareigas uždavinius žiau 4) Ar yra kvalifikuotas teisė
svarstant pasaulio maitini
4. Kokioje stovykloje liko šeima,- adresas Vokietijoje.
jas,
rių okupantų darbų akivaizdo
mo problemą buvo iškelta,kad
5. Likusios šeimos sudėtis ( žmona,vyras,vaikai,tėvai ir 1.1,
Zinias siųsti šiuo adresu!
je.Paskaitėlę skaitė p.Kukapasaulyje kasmet priauga 20
6. Ar turi nusisamdąs kambarį, jei turi,nuo kada ir jo adresas,
V. Steponavičius,
nauza ir trumpą kalbą pasakė
7. Jei turi kambarį nusamdęs savo šeimai,tai kada apie tai
milionų gyventojų,o žemės
Castle Donington Ind.Hostel,Nr.
derlingumas žymiai atsilieka. kun.J.Kuzmickis.Susitelkimo
pranešė Darbo Ministerijai.
Derby.
metu visi sugiedojo "Marija,
Pastaba! Punktai 6 ir 7 tiems,kurie neturi
Jeigu nepavyks sumažinti gy
Tikimasi,kad neliks nė vie
Mari ja".Po to vyrų choras,p.
ventojų prieauglį,tai pasau
nusisamdę kambarių paliekamas neat
nos krepšinio komandos,kuri lik
lis atsidurs prieš bado pavo Untulio vedamas,sudainavo”Mišsakytu.- tuščiu.
tų neįsijungusi į šias pirmeny
kas Užia2.
ju
Yra
vilties
šį
nemaloniai
užtąstą reikalą išjudinti
bes^
Birželio 15 d. anksti ryPRAHA.Čekoslovaki jos Par
iš mirties taško, bet labai svarbu,kiek galima greičiau gauti
tą(5,30 vai.)kun.J.Kuzmickis
lamentas išrinko komunistą
virš minėtas žinias,kad reikalingą sąrašą galima būtų laiku
stovyklos koplyčioje atgiedo
Element Gottwald,buvusį mipatiekti atatinkamomis įstaigoms.
jo Mišias už žuvusius lietu
pi s te r į pirmininką, naujuoju
TODĖL
vius ir Liberą.
Čekoslovakijos Prezidentu .Mi
a. VISI NARIAI,kuriuos tas liečia,tuojau ir nevilkinant,rei
nister! u Pirmininku paskirtas
kalą ujamas žinias suteikia savo Skyriaus Valdybai.
Antonin Zapotocki.
Tuo pat laiku marš. Sokolov
b. Skyrių Valdybes įpareigojamos sudaryti bendrą sąrašą,su
skis paskelbė atsišaukimą į
LONDONAS. Britanijos AtoIš Vokietijos atvyko lietuvių!
Vokiečių tautą,pareikądamas,
atatinkamomis grafomis ir jį prisiųsti Sąjungos Centro Valdy
minės Energijos Tyrimo įstai
9.VI................. 25 vyrai.
kad valiutos reforma buvo pra
to ai ne vėliau š.m. liepos 5d.
ga sukonstruavo mašiną,vadi
11.VI................ 63 vyrai ir
vesta "Amerikos,Britanijos ir
nama "synchrotron",kuri gali
14.VI................ 10 vyrų,
c. Sąjungos nariai,gyveną toliau nuo skyriaus (ne hosteliuoPrancūzijos mončpoli stų,kurie
pagaminti 30 milionų voltų
1 moteris ir
se ar pan.) ir turį sunkumo greit su Skyriaus Valdyba susisieto
buvo Vokiečių kapitalistų ir
x-spindulius.Tokia srovė ga
10 šeimų.
ti.savo žinias gali siųsti tiesiai Sąjungos Centrui,pastaboje
junkerių remiami,naudai."Jie
li duoti normaliame ore apie
pažymėdami kuriam skyriai jie priklauso.
Birželio 26 d. 7 v.v. Lietu
padėjo fašizmui valdyti ir
50 metrų kibirkštį.Iš mašinos
Pastaba! Atsižvelgiant į reikalo svarbumą ir
vai Gelbėti Fondo Komitetas,
paruošė antrą pasaulinį ka
tikimasi dvigubos pandos! pa
skubumą,prašomi visi nariai ir visi
Londono
Lietuvių
Klube
rengia
rą"
.Marš
.Sokolovskis
uždrau

gaminta srovė tinka medicinai
"Britanijos Lietuvio" skaitytojai
1941m.birželio
13-14
d.pirmo

dė
įvežti
naujas
Vokiečių
(vėžio ligai gydyti) ir moks
painformuoti apie tai tuos,kurie ne
jo
lietuvių
trėmimo
į
Sibirą
markes į Sovietų zoną.
lui (atominės energijos tyri
gauna "Brit.Liet.” ir gali likti
minėjimą. Visi lietuviai kviemui ).
nežiną.
PARYŽIUS. Maža balsų dauįčiarni dalyvauti.
guma (297 prieš 289) Pran
TKL-AVTV. Izraelio vyriauSąjungos Centro Valdyba pirmoje eilfeje gina narių rei
cūzijos Parlamentas patvirti
sybė paskelbė dekretą,kuriuo
kalus, kaip visur, taip ir šiuo atvėju, bet atsižvelgda’ROCHDALE ir apylinkės lietuvia
visi žydai iki 55 metų amžiaus no vyriausybės pritarimą Še
m a į reikalo svarbumą ir rimtumą.savo posėdyje 1946.VI.16 d.
ms pamaldos St.Patrick ’s bažny
šių valstybių pasiūlymams Va
ir žydės iki 50 metų gali bū^
protokolas 14/BO,išimties keliu nutarė padėti ir nenariams,
čioje (2 Watt St) birželio 26.
karų Vokietijos klausime.
ti mobilizuoti svarbiems dar
lo,3o vai.Prieš šv.Mišias-išpatodėl bus sudaromas ir nenarių, palikusių savo artimuosius Vo
bams.
žįntis.
kieti joje,sąrašas. Suinteresuoti prašomi siųsti reikalingas
LONDONAS. 14 tūkstančių
BERLYNAS. Sovietai uždarė
žinias tiesiog Centro Valdybai taip,kad žinios pasiektų Cen
Londono uosta darbininkų strei TADCASTER vyrų stovyklai šv.Mi
u š/m. liepos 5 d.
kas sulaikė 117 laivų iškro
"remontui" vienintelį tiltą
šios parapijos bažnyčioje įpras trą ne vėlia
Adresas! D.B.L. Sąjunga,
vimą.Streikininkai boikotavo
per Elbą,per kur Vakarų Są
ta laiku birželio 27 d.
3, Marlborough Gate Stables,
profesines sąjungos sušauktą
jungininkai turėjo autostra
Lancaster Gate, London,W.2.
HALIFAX
lietuviams išpažint1s
susirinkimą
ir
atsisakė
grįž

dos susisiekimą su Berlynu.
ti- į darbą.Streikas, sulaikė
ir šv.Mišios St.Mary bažn.(Gi
Rusai laikinai leido naudotis
DBL Sąjungos Centro Valdyba.
bbet St.) liepos 3 d. 11 vai.
paskirstymą didelių kiekių
keltu.kuris naktimis neveikia.
mėsos,bekono,kiaušinių,kvie 
BRADFORD ir apylinkėslietuvia
LONDONAS .Manstono aerodro
LIETUVOS PASIUNTINYBĖ PRAŠO!
čių, pamidorų, bananų, cukraus
ms šv.Mišios St.Ann’s bažn. lie
me nusileido antras čekų lėk
Šie
asmenys
prašomi atsiliepti Pasluntinybėn Londone ir
ir
kt.maisto
produktų.Strei

pos 4 d. 12 vai.
tuvas su 21 pabėgėliu, jų tar
paduoti savo aiškius dabartinius antrašus!
kui tęsiantis,svarstoma gali
pe 2 moterys ir du berniukai.
mybė pašaukti kariuomenę greit M00TA hostelyje vietos ir apy
1. Alfonsas
Taraška, buvęs Malvern Wells stovykloje,
gendančių prekių iškrovimui.
VIENA. į Salzburgą atskri
2. Jonas
GYLYS, turįs švogerį Stasį.
linkės lietuviams šv.Mišios
do Dakota lėktuvas su 19 pa
3. Kostas
Srebalius, buvęs Market Drayton.
PARYŽIUS.
Per
visą
Prancūbėgėlių iš Bukarešto.Lėktuve
4. Jonas
ĮCalvis, buvęs Knutsford,Cheshire.
ziją plinta streikų ir demon
buvo 5 moterys ir 2 vaikai.
5. Juozas
Šilimas, rašęs Konsului New Yorke.
stracijų banga. Komunistų kon
Tik vienas lėktuvo įgulos na
6. Juozas
Navikas, buvęs Ewerby Hostel.
troliuojama
Darbo
Federacija
P.p.A.ir
P.
Kupstams,
skau

rys pareiškė norą grįžti į
7. Karolis
Jasevičius, buvęs Childs Ercall.
šaukė parodyti solidarumą su
daus liūdesio valandoje,mirus
Rumuniją.
Kazys
s.
Valutis, buvęs ten pat.
Clermont-Ferrand darbininkais,
jų sūneliui
9. Kazys
Sajauskas, buvęs' D.P.Camp 124 ir tur but
LONDONAS. W.Church!11 su
kurie streikuoja nuo praeitos
VIDUČIUI,
Market Harborough.
delegacija lankėsi pas D.Bri
savaitės.Tuo būdu komunistai
10. Benediktas Rečkaitis, buvęs Malvern Wells.
reiškia giliausią užuojautą
tanijos min.pirm. P.Attlee,
nori parodyti savo galią.
Beržaitis, buvęs Wigsley.
11. Robertas
įteikė jam Hagos Kongreso nu
West Wells Family
VAŠINGTONAS.JAV-bi ų Kongre
13. Uršulė
Birštonaitė, buvusi Edge View Sanatoriun.
tarimus ir prašė pritarimo
Hostelio Lietuvių Šeimos
13. Alfonsas
są s,baigdamas Šių metų sesiją,
Slavinskas, buvęs West Bylfleet.
bei paramos Europos vienybė e—
priėmė Europos pagelbos įsta
14. E. Ignaitienė, buvusi Malvern Wells.
sąjudžlo veiklai.P.Attlee kar
tymo pakeitimą,nežymiai suma
15. Kazys
Jurgaitis, buvęs netoli Gloucester.
tu su P.Bevinu apsiėmė išstu
žinant ekonominę pagelbą.Kon
dijuoti pasiūlymus.
2 Kadangi Malvern Wells stovykla panaikinta,tai visi,buvu
gresas taip pat priėmė ir pa
sieji stovykloje prašomi pranešti dabartinius savo ant
LAKE SUCCESS.- Grafui Berga s b uVėms.
siuntė Prež.Trumanui pasirarašus.
nadotte reikalaujant, į Pales
Syti privalomos karo tarnybos
RHODES.- Grafas Bernadotte
tiną išskrido 50 JTO policijos
Pakartotinai prašome visus, kurie pakeitė savo antrašus
įstatymą ir 205 milionų DP
įsteigė savo vyr. būstinę Grai
sargybinių,kurie bus panaudo
ir ligi šiol apie tai nepranešė Pasiuntinybei,pranešti
imigracijos įstatymą.
kijos
saloje
Rhodes
ir
laukia
ti paliauboms prižiūrėti.
neatidėliojant savo dabartinius antrašus. Išvykstant iš
čia
atvykstant
sekančią
savaitę
NEW-Y0RKAS.Oro pajėgų kalAnglį jos,taipogi prašome pranešti,kur ir kada išvyksta
SINGAPŪRAS. Naujos polici
žyc.ų ir arabų delegacijas Pa
bėto jas pareiškė,kad JAV-bi ų
ma. Jūsų pažįstami gali Jus ieškoti.
nė s priemonės komuni s t ų te rolestinos taikos deryboms.
naikintuvų skaičius Europoje
ro bangai sustabdyti buvo iš
Naujai
atvykusieji del įvairių smulkesnių žinių ir in
bus padvigubintas,pa siunčiant
VAŠINGTONAS. Iš autorite
plėstos visoje Mala jos Fede
formacijų privalo pirmiausiai kreiptis į valdybas Lie
į Vokietiją naujos konstruk
to
ingų
šaltinių
pranešama
,
kad
racijoje,Polici jos karininkai,
cijos naikintuvų eskadrą.
tuvių Sąjungos skyrių,tose stovyklose,kur tokie skyriai
JAV-bės yra nusistačiusios
kurie atostogavo D.Britanijo
yra. Daugumoje atsitikimų Skyrių Valdybos,arba ir se
šiais metais siųsti tik labai
je, buvo skubiai atšaukti ir
ROMA. Italijos komunistų
iliaus atvykusie-ji,galės duoti paaiškinimų čia pat vieto
mažą kiekį ginklų ir amunici
buvo pašaukti Mala jos pulko
vada s Paimi ro Togliatti iš
je. Tuom* sutaupysite sau laiką ir Pasiuntinybei darbą.
jos Vakarų Europos valstybėms.
atsarginiai. Iš kitos pusės
skrido į rytų Europą,manoma,
Tik
rimta
krizė
Europe
je,
įsiRašydami
laiškus,savo vardus ir pavardes rašykite labai
Malajos liaudės armija (Kini
į Kominformo posėdį,kur būsian
jos komunistai).kurie kovojo
aiškiai,taipgi savo antrššus. Atydžiai patikrinkite sa
ti persvarstyta komunistų stra velus Rusi jai,galėtų priversti
Amerikos vyriausybę pakeisti
karo metu prieš Japonijos oku
vo antrašus,kaip jie angliškai rašomi. Po miesto vardo,
tegija Vakarų Europoje. Ten
savo nusistaymą,ir tik tada,
paciją, išleido manifestą,šau
visados paduokite ir provincijos arba apskrities vardą.
pat esąs išvykęs ir Prancūzų
jei pritartų Kongresas.Sis Ųukiant visus "draugus" imtis
komunistų gen.sekr.J.Duclos.
sistatymas vaizduoja Valstybės
ginklo prieš Britus.
Lithuanian Legation
Departamento pagrindinį įsiti
17, Essex Villas,
Kolorado vabalo invazija
BUDAPEŠTAS. Visų katalikų
kinimą, kad Rusija negalvoja
London, W.3
D.Britanijoje. Žemė ūkio dar
mažiausiai šešių mėnesių lai
bažnyčių Vengri joje varpai
buotojai turi galvosūkį,kaip
kotarpyje pulti betkurios Eu
skambėjo 15 minučių gėdulo
sustabdyti šio vabzdžio dau
ropos valstybės.Trap kraštų,
ženklan,Parlamentui priėmus
ginimąsi .Kolorado vabalas yra
įstatymą,kuriuo suvalstybina
apie 1 cm. ilgio, žaliai -gel kurie kreipėsi į Ameriką dėl
ginklų, yra Norvegija ir Da
mos visos bažnytinių organi
tonas su juodais išilginiais
nija.
zacijų laikomos mokyklos.
brūkšniais.Jis yra pavojinFRANKFURTAS.Praė j usį sekRev.Fath.Dr.J.Jurowsky,gyv.
madienį Vakarų Vokieti joje
15,Manley Rd..Manchester 16.
■i
d\\W
pradėta valiutos reforma.
ieško namų ruošai mergaitės.
Kiekvienas vakarų zonos gyven
AUKŠTOS KLASĖS LONDONO
Suinteresuotos kreipiasi nu
tojas turi teisę gauti 40 nauir Kontinento siuvėjai turi
rodytu adresu.Kun.prof.Jurojų-markių už atiduotas 60 Reichu
didelį
pasirinkimą
geriausios
wski kalba vokiškai.
markių.Likusios 30 markių bus
kokybės medžiagų.
išmokėtos 2 mėnesių laikotarRŪBAI PASIUVAMI PAGAL
į pyje.Dėl didesnių sutaupą ls| keitimo taisyklės bus paskelb
pageidaujamą stilių!
Pristatymas užtikrintas
tos vėliau.
4-6 savaičių laikotarpyje.
BERLYNAS♦Sąryšy su pinigi
MAURICE ,
ne reforma^Vokieti jos vakarų
9,Burton St.,
zonose,Sovietų valdžia įsakė
JTo tt Ingham. (t e lef .Nottingham
į visą geležinkelių keleivių
40832.)
f judėjimą į Sovietų zoną ir
arba!
atgal sustabdyti. Jie taip
12,Newland, Lincoln.
t pat uždraudė įvažiuoti saus(telef.Lincoln 10949)
I keliais ir įvedė naują kontro
lę vandens transportui bei
prekių traukinių judėjimui.
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