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aciatorių būrelis, susirinkęs 
.B.Varkalos bute, nutarė įstei- 
ti Didžiosios Britanijos Lie- 
jyių Sąjungą.

Pats gyvenimas iššaukė Są- 
ingos įsikūrimą, ir žvelgiant 
iandien metų perepektyvon ai
žėja, iš Sąjungos darbų (žiūr, 
smiau ),kad Sąjunga buvo ne 
Ik reikalinga, bet ir naudinga 
augumai, tada vis naujai atvyk- 
tančiųjų lietuvių iš Vokieti
ja VDP stovyklų,- jos narių.

Štai pirmame posėdyje,stei- 
įjas-inciatorlas P.B.Varkala 
alba: ( iš protokolo Nr.l ) 

"Ryšium su naujai atvyku- 
lais darbams iš Vokietijos, 
Skilo gausybė naujų problemų, 
jrlų nei Lietuvos Pasiuntiny- 
6 Londone nepajėgia aprėpti, 
ei dabar veikiančios, senosios 
'atuvių išeivijos organizaci

ne įstengi a patenkinti.
Siūlau susirinkimui imtis 

jrgių įsteigti naują lietuvių 
rganizaciję Didžiojoje Brita
lkoje, kuri būtų: nepartinė, 
tengtųsi sujungti visus He
nrius, tiek naujai atvykusius, 
iek ankščiau įsikūriisius į 
ieningą lietuvišką vienetą, 
Upintis visų lietuvių,gyvena- 
5ių Didžiojoje Britanijoje, 
ultūrine, socialine ir ekono- 
ine būkle,gintų lietuvių ir 
ietuvos reikalus anglų įstai- 
jse ir visuomenėje ir išspręs. 
ij taip opų lietuviškos spau- j 
js reikalą."

Susirinkusieji Sąjungos 
teigėjai pritaria,- Sąjunga 
kuriama.

Sudaromas Laikinas Vyr.Są
sagos Komitetas: 
irmlninkas-P.B. Varkala, 
lo-Pirmink-r P. Bulaitis, 
ekretorius - M. Šilkaitis 
r Komiteto nariai (aktyviai 
aslreišką Sąjungos steigime) 
’.jorinas M., Daumantas Br., 
pautienė A.,Jameikienė Br., 
ckevičius Z., kun.Sake vi

lus J., ir inž.Semėnas A.
Laikinasis Komitetas paši

ta to sau uždaviniu,galimai 
reitesniu laiku,sudaryti lai
buosius įstatus,suorganizuo- 
1 skyrių tinklą ir rudeniop 
iuktl visuotiną Sąjungos su- 
ižiavimą, galutinam sankcijo- 
ivimui pradėtojo darbo ir iš- 
Irinkimui vadovaujamų organų.

Bet kartu su tais organiza- 
laais darbai,kurie savaime 
Išku, reikalavo daug laiko ir 
įsišventimo,vos pradėjusį gy- 
snti Centro Komitetą užgriu- 
5 gausybė laiškų, prašymų, at- 
Lrado bėdų,nelaimėn patekusių 
lutiečių, tautiečių reikalin- 
i} patarimo ir 1.1.ir 1.1.

Visas Komitetas didžiausiu 
įsišventimu kibo darban.Ne- 
iteko dienos-liuoslaikio, dir- 
ta naktimis.

Pageidavimų, pasiūlymų ir 
rašymų mariose pirmosios die- 
os jaunos sąjungos Vadovybei 
kriste skrido.

Tenkindama narių pageidavi- 
l,kurių didelė dauguma nemo
jo anglų kalbos ir nega lė- 
) naudotis angliškų laikraš- 
Lų informacijomis,o nuo savos 
Letuviškos spaudos Vokietijo- 
sišeinančios buvo atitrūku- 
L,nutarė išleisti informaci- 
į biuletenį,paduodantį trum
as žinias ir politinių įvyk- 
1 santraukas.

Organizavimosi stadiją be
ngiant, 1947 m. lapkričio 22- 

sušaukiamas visuotinas 
atstovų suvažiavimas. 

_ jau turi 1.800 narių.
Suvažiavimas dirbęs dvi die- 

s,priima Sąjungos įstatus, 
taria darbą,nustato gaires 
■ išrenka Centro Valdybą,Gar- 
:s Teismą ir Revizijos Komi
ją
Visoje eilėje priimtų rezo- 

ucljų ir sveikinimų,tenka 
ena išskirti,- pirmą viešą 
siūlymą Pasaulio Lietuviams 
įdaryti Bendrą visų lietuvių. 

d. d

kur jie begyventų,Sąjungą.Šio
ji mintis bręsta ir reikia ti
kėtis, kad ateis tas laikas, ka
da tokia pasaulio Lietuvių Są
junga bus sudaryta.

Organizacijai vienerių me
tų sukaktis-nėra didelė sukak
tis, bet šiai Sąjungai,atsime
nant jos pagrindinius pirmųjų 
veiklos metų uždavinius,šioji 
sukaktis,savo darbo rezultatų 
balansu,yra pasigėrėtinai gra
ži-.

Štai žiupsnelis statistikos.
1947.VII.2 1948.VII.2

Narių ...10......................arti 3.000.
Skylių... 1.......................................... 63.

šiandien Sąjungos skyrių 
tinklas išsiplėtus ir apima vi
sas didesnes lietuvių stovyk
las (hostelius) ir didesnius 
susįbūrimo centrus-miestus.

šio straipsnio rėmai yra 
per siauri,kad galima būtų įsi
gilinti į visas veiklos sri
tis ir jas aptarti.Prabėgomis- 
konspektyviai tegalime palies
ti vieną iš ryškiausių veiklos 
taškų,- kultūrinę veiklą.

Pasigėrėtinai gražių darbo 
rezultatų yra pasiekę kai ku
rie skyriai,susilaukę gražaus 
įvertinimo angliškos spaudos, 
sudarę nemažus lietuviško rei

kalo bičiulių rat<XI«5, pres- 
k||nę kelią Lietuvos vardui 
angliškoje visuomenėje.Daug 
kur,gal pirmą kartą,išgirdo 
anglai apie Lietuvą,lietuvius 
ir jų kovą už prarastą laisvę, 
bei didvyriškai tebejęovo jau
čią tautą Tėvynėje. Šimtai pas
kaitų, pranešimų, eilė koncertų, 
parodų ir kitų parengimų,buvo 
tas ginklas kuriuo energingas 
ir jokiose sąlygose nenusime- 

<nąs lietuvis nešė ant savo pe
čių Lietuvos vardo garbę.

Kultūrinės kovos rezultatai 
ne šiandien bus aiškūs,tai ka
pitalas, kuris duos palūkanas 
ateities sprendžiamose mūsų 
laisvės bylos valandose.

šiandien tik viena tegali
me pasakyti - pasididžiuoti 
ir pagerbti tuos kovūnus,kurie 
negailėdami nei savo trumpo 
liuoslaikio,nei vargo,o labai 
dažnai ir savo lėšų,metų gran
dyje atidavė savo duoklę dar
bu savai kančių surakintai Tė
vynei, jos vardo ir kojos už 
laisvę pagarsinimai, šiandien 
tūkstanteriopai daugiau anglų 
visuomenė žino špie Lietuvą, 
nei prieš matus. Ir tas faktas, 
taip sunkiai apčiuopiamas,bet 
neabejotinai svarus,buvo rezul
tatas gražaus pasišventimo,ku
rio, tikime,Lietuvos istorija 
nepaliks negirdom.

L-ygegrečiai su puikia sky
rių veikla,atliko savo darbą 
ir Centras. Visas tautines ir

P.B. VARKALA
SĄJUNGOS STEIGIAMOJO KOMITETO 

PIRMININKAS ir dabartinės CENTRO
VALDYBOS PIRMININKAS

P. BULAITIS
S. Steigiamo jo 
Komiteto
Vic-PIRMININKAS 
ir 
dabartinės 
Centro 
valdybos 
Iždininkas.

M.ŠILKĄIT IS 
S.Steigiamojo 
Komiteto 
SEKRETORIUS, 
dabar 
Sąjungos 
Reikalų 
Vedėjas

valstybines šventes organizuo
jamas Londone,organizuota ar 
talkinta.Išleistas specialus 
"Britanijos Lietuvio" numeris 
anglų kalba ir 3.000 egz.pa
skleisti įtakinguose anglų vi
suomenės bei politikos atsto
vų sluoksniuose,palaikomas glau
dus kontaktas su visa eile an
gliškų organizacijų bei įstai
gų, gražiai derinamas darbas 
su tremties ir likimo draugais- 
estals ir latviais. Palaikomi
reikalingi santykiai su ukrai
niečiais,gudais, lenkais ir ki
tomis antibolševikinėmis,rytų 
Europos tautų,organizacijoįis. 
Atsikviesti solistai iš Vokie
tijos, kurie net du mėnesius, 
negailėdami savo vargo,garsi- 

rea-

spin-

no Lietuvos vardą,tuo įpinda- 
mi gražų posmą į šį propagan
dinį darbą. Britų Vyriausybei 
įteiktas memorandumas Lietuvos 
klausima ir protestas prieš 
žiaurią Lietuvos okupaciją, 
kreiptasi į Jungtinių Ta ’ 
Organizaciją (JTO),gyvai 
guotą kiekviena Lietuvos 
svės bylos reikalu.

Tai vis organizacijos 
duliavimas už savo ribų.

Meskime gi,nors trumpą žvil
gsnį ir į vidaus gyvenimą.

Gaila,šiuo metu dar nėra 
pilno skyrių veiklos balanso, 
(jis bus tik po numatyto visuo
tino skyrių atstovų suvažiavi
mo spalių mėnesį) bet verta 
bus mesti žvilgsnį į Centro 
darbą,- vieną iš pagrindinių 
mūsų organizacijos darbų vi
daus gyvenime-pagalbos nariams 
jų reikaluose su angliškorrtls 
įstaigomis,iškilusių nesusi
pratimų aiškinimą ir gynimą 
ir J.t. ir t.t.

Štai statistikos žiupsnelis: 
( metų būvyje )
1. Sąjungos Centro raštinė yra
gavusi įvairiais reikalais 
6.271 laišką, I
2. Padaryta nariams vertimų j 
(dokumentai,prašymai ir t.t.) 
156.
3. Ginant narių interesus kal
bėta su Darbo ar Žemės ūkio 
Ministerijų pareigūnais 33 ka- ' 
rtus,rezultate tų pasikalbėji- ' 
mų,tyrimui įvykių vietoje,pa- j 
daryta išvykų (dažniausia į 
hostelius) 4.
4. Asmeniškai atvykus nariui
į Londoną,padėta jo reikaluo

se,lankantis įstaigose,76 as
menims .
5. Tarpininkauta Atstovybėse 
ir Konsulatuose 52 asmenims, 
rezultate to,išvyko iš Angli
jos nariai i į Kanadą 20, į 
Pietų Ameriką-6 ir į JAV-1.

Tai tik vienas lapas iš 
darbų istorijos.

Vieneri darbo metai jau 
praeityje. Ne laikas šiandien 
darbo rezultatus vertinti, tai 
atliks ateitis,juos tenorime 
tik konstatuoti.

Mūsų žvilgsis nukreiptas į 
ateitį. Didieji sprendimai dar 
prieš akis. Privalome budriai 
sekti juos ir ruoštis rytdie
nai.

Baigus organizacinę,pirmų
jų metų, stadi ją, tektų giliai 
pasvarstyti mūsų ateities dar
bo svorio centrų sutelkimo 
klausimą. ^Galutinai juos iš
ryškinti ir padaryti nutarimą 
turėtų visuotinas suvažiavimas 

Bet,atrodo,kad tie darbo 
barai,kurie su tokiu užsidegi
mu pasišventėlių buvo atlieka
mi , aišku, pala ikytini ir plės
tini toliau. Bet,bene bus be
atsirandąs dar vienas,būtinas

dėmesio ir akcijos,reiškinys- 
mūsų pačių dvasintai-kovinio 
stovio išlaikymo klausimas. 
Yra šiandien reiškinių,nors 
ir retų,kurie kaip aliarmo 
skambučiai pręneša.kad ne vis
kas tvarkoj. Žinoma,dėl to 
netenka per daug stebėtis,nes 
daugelis tremtinių jau 8 me
tus veda kovą,be atvangos.be 
poilsio. Galėjo ir pavargti, 
išsisemti,- nuleisti rankas.

Štai ir būtų būtinas sky
rių darbas (kai kur jau ir 
dabar labai sėkmingai prakti
kuojamas, tektų tik gilinti ir 
plėsti),- ateiti talkon bro
liui ar sesei lietuvi ui,atgai
vinti jį dvasia,uždegti kūry
bine ugnimi,kad jis vėl iš nau
jo suliepsnotų darbais Lietu
vei Tėvynei.

Ir taip sustiprėję ir atsi
gaivinę viduje, turėkim prieš 
akis ir kitą didį uždąvinį- 
(juk esame didžiausia organi
zacija Didžiojoje Britanijoje) 
ir būtinumą-lietuviškumu ir 
kovine ugnimi spinduliuoti ao- 
1inkai:

Mūsų 3.0001 Būkime sekan
čiais metais,nelyginant,Kudir
kos simboliniu "Varpu" (eilė
raštis) .kuris be atvangos Sau

lėtų lietuviams -
I KELKITE, KELKITE, KELKITE:
į Ateities darbo piūtis didi,
visi talkon,vardan tos 

Lietuvos !
Algirdas Kaulėnas.

RAŠO
D.B.Lietuvių Sąjungos Centro 

Valdybos Pirmininkas
P. B. VARKALA

ŽENGIANT į ANTRUOSIUS ME
TUS, GAL VERTĖTŲ PAGALVOTI APIE 
ATSAKOMYBE,KURIĄ SUSID&TUSIOS 
SĄLYGOS UŽDEDA ANT DIDŽIOSIOS 
BRITANIJOS LIETUVIŲ IR JŲ OR
GANIZACIJOS, 

AŠTRĖJANČIOS EUROPOS POLI
TINIŲ SANTYKIŲ RAIDOS AKIVAI
ZDOJE, VOKIETIJOS LIETUVIŲ BEN
DRUOMENĖ YRA PAKĖLUSI SPARNUS 
ISSIKELTI IŠ EUROPOS RIBŲ.

IR ŠIOS BENDRUOMBIĖS SKAI
ČIUS IR POTENCIALAS KASDIEN 
MAŽĖJA IR NE TIK GALI, BET IR 
ATEIS LAIKAS.ĘADA VOKIETIJOJE 
VISAS LIETUVIŠKAS VEIKIMAS TU
RĖS ARBA VISAI SUSTOTI, ARBA 
LIKS LARAI MENKOS, SAVO PAJĖGU)- 
MU, REIKŠMĖS. IR TADA VIENINTE
LE STIPRESNE BENDRUOMENE EURO- 

\ POJE LIKSIME MES - DIDŽIOSIOS 
'BRITANIJOS LIETUVIAI, IR AIŠKU, 

KAD MIMS TEKS SUVAIDINTI KUR 
KAS DIDESNĮ VAUMįNI LIETUVIŲ 
TAUTOS KOVOJE UZ LAISVE. , 

STOVĖDAMI AKIVAIZDOJE ŠIŲ 
PERSPEKTYVŲ, MES -RYŽTINGAI IM
SIMĖS, SPRĘSTI LAIKO DIKTUOJA
MUS UŽDAVINIUS, BET KARTU TU
RIME KONSTATUOTI FAKTĄ, KAD 
DĖL KAIKURIŲ MŪSŲ VADŲ TRUMPA
REGIŠKUMO, DIDŽIOSIOS BRITANI
JOS LIETUVIŲ KOLONIJA NEPASIE
KĖ TOKIO DIDUMO,KOKIO BŪTŲ GA
LĖJUSI PASIEKTI IR KURIS BŪTŲ 
TAIP REIKALINGAS ATEIČIAI, TA
ČIAU, KAI) IR ESANT TOKIAI DALY
KŲ PADĖČIAI - MŪSŲ KOLONIJOS 
REIKŠMĖ IR JAI UŽDEDAMOJI AT
SAKOMYBĖ NEMAŽĖJA.

TAIPGI T3tKA_APGAILĖSTAUTI, 
KAD DABARTINIS ŪPAS, VYRAUJAN
TIS PAS DAUGELĮ ATVYKUSIŲ I 
SIAS SALAS. IR PASTANGAS WIG- 
RUTOTT Į TOLIMESNIUS UŽJŪRIO, 
KRAŠTUS,NĖRA PATEISINAMAS IS 
POŽIŪRIO TAUTINIŲ INTERESŲ IR 
UŽDAVINIŲ, KURIUOS STATO MUMS 
KOVOJANTI TAUTA. SUPRANTAMA, 
KAD NT VIŠIBLŠ 'DARBO SĄLYGOS 
YRA PALANKIOS IR KAD DAUGNLIS 
YRA NUSIVYLĘ DARBO MINISTERI7 
JOS PAŽADAIS,TAČIAU NEREIKIA 
PAMIRŠTI,KAD MES ESAME TIK 
LAIKINI EMIGRANTAI - TREMTI
NIAI, IR KAD KIEKVIENAME KRAŠ
TE, KUR MES BENŪVYKTUME, IS KAR
TO NIEKUR NEGAUSIME PILIEČIO 
PRIVILEGIJŲ. TO LAIKINUMO NE
TURIME PAMIRŠTI IR IŠLEISTI 
IS SAVO AKIŲ. LAUKDAMI DIBTOS, 
KADA GALĖSIME GRĮŽTI Į SAVO 
TĖVYNĘ. TURIME PAKĘSTI,KAD IR 
SUNKIAS, BET LAIKINAS GYVENIMO 
SĄLYGAS,NES BŪDAMI STIPRIAU
SIOJI KOLONIJA ESANTI ARČIAU
SIA SAVO TĖVYNĖS,ES BŪSIME 
AVANGARDU GRĮŽTANČIOS LIETUVIŲ 
MASĖS.

TAIP TURĖTŲ SAMPROTAUTI KIE
KVIENAS ČIA ATVYKĘS LIETUVIS.

TUO TARPU MŪSŲ PAREIGA YRA 
KIEK GALIMA GERIAU SUSIORGANI- 
ZUOTI IR BENDROMIS JĖGOMIS, SU
STIPRĖJUS MORALIAI IR MATERIA
LIAI, KOVOTI UŽ SAVŲ TEISES IR 
PASIRUOŠTI TIEMS TIŽU AVINIAMS 
IR ATSAKOMYBEIKURIAS MUMS UŽ
DEDA GEOGRAFINE IR LAIKO PAPĖ- 
TIS.

VERŽKIMĖS PIRMYN, PLATĖKIME 
IR GILĖKIME,APIMKIME SAVO VEI
KLA VISUS BRITANIJOS LIETUVIUS. 
ŠIA PROGA. NORIU PASTEBĖTI, KAD 
IKI Š .I0L SĄJUNGA NESULAUKĖ 
DIDESNIO NARIŲ SKAIČIAUS IS 
SENOSIOS LIETUVIŲ KOLONIJOS, 
TAČIAU REIKIA TIKĖTIS,KAD SE
NIEJI LIETUVIAI,SUPRATĘ VIENI
NGUMO REIKALĄ,ANTRAISIAIS VEI
KLOS METAIS GAUSIAU IR AKTIN- 
GIAŪ DALYVAUS SĄJUNGOS DARBUO
SE IR PRISIDĖS PĘIE SIEKIMO 
VISIEMS BENDRŲ UŽDAVINIŲ. DBLS 
NEPRIKLAUSO JOKIAI PARTIJAI 
AR POLITINEI SROVEI, TODĖL JO
JE GALI IN TURI DALYVAUTI KIE
KVIENAS LIETUVIS.

PASIEKĘ VIENINGUMO GERIAU 
ATLIKSIME TĄ DARBĄ, KURĮ MUMS 
UŽDEDA SĄJUNGOS TIKSLAI IR 
TAUTOS ASPIRACIJOS

REIKALAUKIME SUSTABDYTI MŪSŲ TAUTOS NAIKINIMĄ IR NEKALTŲ ŽMONIŲ TRĖMIMĄ i SIBIRĄ

1

atvangos.be
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Generalinė ofenzyva prasidėjo!
B E R LYNO K O N F L I K TAS AŠTRĖJA

sustabdė.Britų kariai tuojau 
išsikasė apkasus,išstatė kul
kosvaidžius ir iškvietė kelis 
tankus į stategines vietas.Ka
riuomenė liko ten budėti visą 
naktį,bet rusai neatvyko.

Netenka abejoti,kad padėtis 
Berlyne yra rimta,ką pažymėjo 
parlamente Britų Užs.Reiki.Min 
Mr BBvinas.Britų kabinetas per 
eitą savaitę turėjo nepapras
tą posėdį tuo reikalu labai 
vėlai vakare,ir Bevinas buvo

Jei kuris kraštas norėtų 
karo,tai galėjų pradėti bet 
kurią dieną,ar bet kurią va
landą ir toks kraštas rastų 
pakankamai tam priežasčių,Jei
gu dar šiandien viešo ginkluo
to susirėmimo Europoje nėra, 
tai yra vien dėl to,kad niek
as šiuo momentu karo nenori 
ir nėra jam pasiruošęs.

Berlynas vėl iškilo į pir
mąjį planą ir įvykiai ten pa
kvipo paraku.Konfliktas tarp . ______  „
Vakarų ir Rytų Berlyno klausi- atšauktas’”iš’atostogų
mu jau nuo senai verda ir kiek- 
v lenam buvo aišku, kad nežiū
rint laikinų paliaubų,jis ank
sčiau ar vėliau turės būti vie
naip ar kitaip išspręstas.At
rodo, kad šiuo metu jau priei
ta prie kulminacinio punkto ir 
klausimas turės išsispręsti ar
ba-arba.

Tam priežastį davė įvedimas 
naujos valiutos trijose Vaka
rų Vokietijos zonose.Valiutos 
reforma Berlyno nelietė .Rusai 
greitai į ta<b reagavo ir įve

dė savo zonoje naują valiutą, 
kuri pagal Sovietųvparėdimą 
tampa vienintele,legalia val
iuta visame Berlyne.Rusų nuo
mone visas Berlynas yra jų 
zonos jurisdikcijoje ir turi 
laikytis tai zonai taikomų nu
rodymų.Sovietai, savo rašte an
glams, amerikiečiams ir prancū
zams pažymėjo, kad bus vartoja
mos sankcijos, šie pastarieji 
kliudys sovietų valiutos įve
dimą jų zonose.Rusų gubernato
rius dar pridėjo,kad sąjungi
ninkų komendantūra nustojo eg
zistavusi, ir kad dėlto vakarų 
valstybių pasilikimas Berlyne 
yna nereikalingas.

Vakarams įsileisti sovietų 
zonos valiutą į savo zonas Ber
lyne, reikštų pripažinimą rusų 
teisių į visą Berlyną. Dėl to, 
jie tuojau davė parėdymą vaka
rų (reformuotos) valiutos įve
dimui jų zonose Berlyne ir įsa 
kė_ vokiečių pareigūnams oriim
ti įsakymus tik iš anglų, ame
rikiečių ir prancūzų.Galima 
suprasti,kad reikalų stovis 
sudarė’nemažai keblumų Berly
no gyventojams, ypač tiems ku
rie dieba sąjungininkų zonose, 
bet gyvena rusų zonoje,kur eg
zistuoja kita valiuta.

Rusai greitai pradėjo vyk
dyti savo grąsintas sakei jas. 
Jie visiškai uždarė susisieki
mą tarp Berlyno ir Vakarų zo
nų geležinkeliais,keliais ir 
kanalais.Vienintelis kelias 
ryšiui palaikyti yra tik oru. 
Taip pat rusai sustabdė mais
to pristatymą Berlyno vakarų 
zonoms.Britai iš savo pusės 
nutraukė geležinkelių susisie
kimą su Sovietų zonair sustab
dė Ruhro geležies ir anglies 
pristatymą sovietams.Tas parė
dymas bus atšauktas tada,kada 
sovietai atidarys susisiekimą 
tarp vakarų Vokietijos ir Ber
lyno.

Tokią įtemptą padėtį dar 
pablogino vienas incidentas 
anglų sektoriuje Berlyne .Rusų 
įsakymu viena vokiečių firma 
norėjo parvežti iš anglų zonos 
į rusų zoną kelias tonas senos 
geležies ir pradėjo tą geležį 
krauti į vagonus Lehrta stoty
je.Vokiečių policija nenorėjo 
tai leisti .bet atvykę rusų 
karininkai davė įsakymą pakro
vimą vykdyti.Sužinojęs apie 
tai Britų komendantas pasiun
tė į įvykio vietą kariuomenės 
dalinį,kuris pakrovimą tuojau

Viena yra aišku-padėtis >- 
ra sunki,nes rusai dabartinė
je situacijoje yra tiek pajr į- 
sipareigavą išmesti vakarų val
stybes iš Berlyno,kiek šie pa- 
starėji yra pasiryžę pasilik
ti Berlyne.Vakarams Berlynas 
yra pirmoje vietoje prestyžo 
klausimas.Jie negali apleisti 
Berlyno vokiečių,kurie patikė
dami sąjungininkų pažadams ve
dė rusams priešingą politiką. 
Berlyno apleidimas turėtų blp- 
gų pasekmių ir kitiems vakarų 
zonos vokiečiams, kurie iki šiol 
priešinosi sovietams ir komu
nistams. Jeigu gi alijantai ne
galėtų išsilaikyti Berlyne,tai 
vokiečiams kiltų abejonės,ar 
sąjungininkai vieną dieną ne
bus ir iš vokietijos išvyti 
ir vokiečiai palikti rusų ma
lonei.Iš kitos gi pusės sąjun
gininkų gadėtis Berlyne yra 
labai kebli^aprūpinti du milį- 
jonus gyventojų maistu ir ki
tais dalykais oro keliu yra, 
tiesiog, neįmanomas dalykas. 
Kol kas pavojaus nėra,nes at- 
įsargų, manoma, užteks mažiaus- 
siai mėnesiui.Bet kas bus to- 
|liau.Amerikos Gubernatorius 
Vokietijai gen.Clay pasakė,kad 
rbe karo jų i^ Berlyno rusai 
[negalės išvaryti.

Rusai
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Grįžti stovyklon,ar 
tuo pačiu pradėjimu tęsti žygį iki sunaikinimo 
likusiųjų pfriešų,kurie kap.Uzubalio turimomis 
ir patikrintomis žiniomis,yra įvyliotl į pavo
jingą jiems situaciją. Atlikti žygio užbaigimą 
pavestų viršilai Vilkui.

Vadas gavęs pilną vaizdą susidėjusias situa
cijos, telefonu atsakė vienu žodžiu "sutinku” ir 
padėjo ragelį. Jis tuoj paskambino rytų sektoriaus 
ir gedimiMiečių vadams įsakydamas pradėti prie
šo supimą iš šonų ir atidengti ugnį tik suėjus 
į sąlytį su kap. Užubelio daliniu,kuris ateina 
pagelbon iš šiaurės nuo Vaišvyllškio. Baigęs 
kalbėti,sėsdamas už stalo lengvai atsiduso ir 
tarė;

-Aš tikiu, mielas leitinante,šio žygio pil
nutine pergale ir tikiu,kad ilgesnį laiką turė
sime ramių atostogų,nes po šio smūgio,priešas 
su mažom jėgom nebedrįs pasirodyti,gi sutraukti 
stambias pajėgas,turi užtrukti nemaža laiko.

Jiems besidalinant mintimis,bematant atėjo 
5 vai. ryto, ir jų kalbą nutraukė telefono skam
butis. Kalbėjo iš 2-jo posto.Pranešė,kad atvy
ko dešimts gurguolvežimlu su kovos grobiu ir 
prašoma skubiai iškrauti,nes pusė gerybių dar 
tebėra sukrauta girios pakrašty po apsauga. 
Prašoma nurodyti kur pristatyti vežimus iškro
vimui.

Vadas įsakė viską sugabenti mažojo skynimo 
aikštėn. Lelt. Daugėlai liepė pažadinti visus 
likusius žmones,paimti taip pat artimiausius 
slapukų tarnybos žmones,atidaryti vieno būsti
nės bunkerio atsarginį išėjimą ir per jį iš- 
Skynimo sumesti visas gerybes būstinėn.ūž pus
valandžio prasidėjo visiems maloniausias darbas 
grobio pargabenimas būstinėn.

Prašvito ir tų akys, kurie buvo pažadinti iš 
gilaus miego po tarnybinio nuovargio.

Per porą valandų laiko jau buvo visos gery
bės sugabentos į skirtą joms vietą.

Didžiumoj įvairiausių gėrybių buvo ameriko-

aėl kurių jie nori sąjunginin
kus pašalinti iš Berlynoil)pre- 
styžas,2)pašalinti iš savo tar
po stebėtojus,kad niekas nega
lėtų pranešinėti,kas vyksta ru
sų zonoje ir 3)sudarymas Vgkie- 
tijos vyriausybės Berlyne.Šiuo 
paskutiniu reikalu Molotovas 
buvo sukvietęs satelitų Užs. 
Reik.Ministerius į Varšuvą.’

Rusų oficialus organas Ber
lyne "TSgliche Rundschau”rašo, 
kad Britai esą nutarę Berlyną 
apleisti ir pradėję ruoštis e- 
vakuacijai.Tokio pranešimo tik
slas yra išgąsdinti vokiečius 
ir juos padaryti palankesnius 
sovietiškai politikai.Britų

Užs.Reik.M-ja rado reikalo į 
tai atsakyti oficialiame ras-- 
te,-ji patvirtino britų inten
cijas pasilikti Berlyne ir 
pažymi,kad visas pasaulis pa
smerks rusų elgesį Berlyne,kur 
jie įvesdami apgulos stovį ir 
badu terorizuodami gyventojus, 
nori pasiekti politinių avan- 
tažų kitų sąjungininkų sąskai- 
ton.Už badavimą Berlyno gyven
tojų tik rusai bus laikomi at- 
sakomingais.Britų gubernatorius 
pasiuntė rusams raš tą, kariame 
reikalaujama tuojau atidaryti 
geležinkelio susisiekimą su

Gerbiamuosius prenumeratoriui 
užsisakiusius "Britanijos Lie- 
tuvį" pusmečiui,prašome laiku 
pratęsti prenumeratą.

o krislą ant rl< 
klaiku, mane 1 

Nors niekados nesijau
Jei ne beržai pa

drasko 
je dairais. 
Alfej ar Aliaskoj

nors naktį,vedamas žvaigždės 1

niškos ir angliškos ir»lmAs, net daugeliui dalu
kų ant įpokavimo buvo užrašas "UNRRA", 

Maisto gėrybėmis buvo ištisai užblokuotas 
visas vienas bunkeris,kuris niekad dar tiek jų 
nėbuvo matęs.

Laike kovos grpbio dorojimo,vadas nepasitrau
kė nuo telefono aparato sekdamas pranešimus apie 
kietos kovos eigą piet-ryčiuose,kur jungtinės 
algirdiečių ir gediainiečių dalinių jėgos nai
kino apsuptą priešę siaurindamas apsupimo žiedą.

Ketvirtą valandą po pietų vadui pranešta 
baigtos kovos rezultatinės žinios; Priešas su
naikintas. Kovos grobis ginklais ir šaudmeni
mis. Didvyriškoj kovoj žuvo; būrio vadas Kazlas 
ir keturi kovotojai. Sunkiai sužeistas būrio 
vadas Sapskus ir du kovotojai. Lengvai sužeistas 
kovos grupes vadas kap. Užubalis ir taip pat 
aštuoni kovotojai.Sunkiai sužeistieji nugaben
ti gediminiečių stovyklom,kuri uos globoja vo- 
kietys gydytojas - chirurgas ir med. felčeris 
Dubas. Priešo pusėje krito 216 istrebitelių 
ir šeši jų vadai.Kovos grupės daliniai pakeliui 
grįžta poilsiui. Postų linijos sustiprintos ir 
pakeistos.

Pusę aštuntos,Įeit.Daugėla pasibeldė į vado 
bunkerio duris,pranešdamas,akd kovotojai jau 
grįžta iš žygio,praėjo jau antrąjį postą ir už 
keliolikos minučių jau pasieks mažąjį skynimą.
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PALESTINOJE
Saugumo Tarybos tarpininkas 

Palestinoje grafas F.Bernado
tte veda pasitarimus Rhodes sa^ 
loję su arabais ir žydais.Jis 
sako neužteksią laiko susita
rimui pasiekti ir norėtų pal
iaubų pratęsimo,bet arabai su 
tuo nesutinka.

Tuo tarpu Palestinoje žydai 
tarp savęs susipešė.Teroristų 
organizacija Irgun Zwai Leunri

norėjo iškrauti amunicijos iį 
vieno laivo prie Tel-Avivo.Ij 
raelio oficiali kariuomenė Ha 
ganah tam pasipriešino,ir įvj 
ko smarkus susišaudymas tarp 
tų dviejų organizacijų.To pa
sėkoje Irgum Zwei Leumi pašto 
bė.kad ji nutraukia santykiui 
su Haganah ir pereina į opozi 
ciję.Du jų ministerial išsto
jo iš vyriausybės.

LONDONO STREIKAS NESIBAIGIA 

Pereitą savaitę streikavo 
netoli 20.000 Londono uosto 
darbininkų ir prof.sąjungų pa
stangos streikuojančius grąž-

atlyginimą 13 savaičių.Darbi
ninkų ir darbdavių tribunolas 
tą bausmą sumažino per pasą. 
Streiko vadai reikalavo baus 

inti i darbą davė menkas rezul'mQ visiškai panaikinti ir ka-
• _ . . . — . . r? o nrfi +• o a oKirwn nori mvr+a 90 Adangi tas nebuvo padaryta, 20Q 

darbininkų jau trečia savaitė 
streikuoja.

Komunistai nori diskredituj 
t i Prof.S-gas ir vyriausybę, 
kuri buvo priversta pasiųsti 
kariuomenę laivų iškrovimui, 
kad užtikrinti maisto prista
tymą gyventojams.

Dėl to vyriausybė gali bUt 
kaltinama už vartojimą kapita 
tistinių metodų streikams ard 
ti.

Atrodo,kad jau atėjo laikai 
profesinėms sąjungoms greitai 
susitvarkyti su komunistais, 
nes kitaip pačios profsąjungoi 
nuo to smarkiai nukentės.

tatus. Streikas yra neoficia
lus, reiškia prof,sąjungos ne
pripažintas.Praėjusios savai
tės gale,apie 200 laivų laukė 
iškrovimo.Daug laivų buvo su 
maisto produktais,kurie buvo 
pavojuje sugesti. Dėl to vy
riausybė pasiuntė į uostą ka
riuomenę laivams iškrauti.Ex
ports s irgi labai nukentėjo, 
nes nebuvo kam pakrauti prek
ių į laivus.

Komunistų įtaka čia aiškiai 
matyti. Jų tikslas daryti ne
tvarkas ir skurdą,ir bet koks 
ūkio atsigavimas turi būti sa- 
batojamas streikais ir kitokio
mis priemonėmis.

Prof. S-gos uosto darbinin
kų būklę labai pagerino pasku
tiniais keliais metais.Uosto 
darbininkai dabar gauna mini- 
maliį atlyginimą,nežiūrint kiek 
darbo būtų uoste.Jie tą atly
ginimą gauna ir jei jie visai 
kurį laiką dėl darbo stokos 
nedirbtų.Atsitiko taip,kad 11 
darbininkų atsisakė dirbti tam 
tikrą darbą.Jie už tai buvo 
nubausti,atimant jiems aukščiau 
minėt“ ' ■ ^arentuotą minimalį

Keturi didžiuliai žemės 
drėbėjimai,seka vienas po 
kitd,įvyko birželio 28 d.

Drebėjimas palietė visą 
vakarinį pajūrį išilgai 
Japonijos jūros. Jūroje ban
gų aukštis siekė mažiausia 
9 metrų.

Kaip pranešama iš Tokijo, 
Fukui miestas,turįs 52.000 
gyventojų yra visai sunaikin
tas. Kanazavos miestas,kuris 
turi 200.000 gyventojų, dega.

Kiti miestai - Išikava, 
Jukui ir Toyama labai stipria 
nukentėję.

Žemės drebėjimas tęsėsi 
30 minučių.

Pilno vaizdo nuostolių ir 
žmonių aukų dar nėra,nes kraš 
te sugadintas telefono ir te
legrafo susisiekimas. Kai ku
rie pranešimai sako, kad vie
nas keleivinis traukinys buvo 
apverstas-išmestas iš bėgių.

Tokijo laikraščiai pažymi 
kad šis žemės drebėjimas yra 
lygiai toks pat žiaurus,kaip 
buvo 1923 metais,kada žuvo 
150.000 žmonių.

Prisnūdęs iš nuovargio kėdėje vadas pašoko 
ir tarė ;

- Puiku,mielas leitenantel Tad tamsta pa
lieku čia,kuriam laikui, savo vietoj,o aš tuoj 
vykstu pasitikti vyrų.- ir vadas apleido bun
kerį.

Lauke padvelkė šiltas,pripildytas saulės 
spindulių oras. Nuo miško gaivinančio kvapo 
apsvaigė net jo galva, o akinanti dienos švie
sa net dirgino jo akių blakstienas. Per valan
džiukę jis jau buvo mažajame skynime,kurio pa
kraščiuose jau stovėjo sargybiniai postai. Dar 
praslinko keletos minučių ir iš miško pietines 
pusės pasirodė stambi kap.Užubalio figūra, o 
paskui jį lėtu žingsniu,po keturis vyrus, ant 
pečių nešė penkis neštuvus,kuriuose gulėjo 
milinėmis pridengti,kovoje žuvusieji didvyriai.

Vadas atidavė pagarbą praeinantiems pro jį 
į aikštę. Aikštės vidury sustatė eilėn neštuvus 
su žuvusiais už Tėvynę ir už jų išsirikiavo vi
si kovotojai.

Vadui tarus žodi, ir atlikus pagerbimo apei 
gas,garbės sargyba užėmė vietas prie žuvusiųjų 
didvyrių.

.ės rasotomis pievomis baugiai brido aušraTėvynės rasotomis pievomis baugiai brido aušra 
Medžių viršūnėmis,girių paukštelių chorai aid4 

jo didvyrių garbei.
Saulės pirmieji spinduliai,girios kalnelyje bu 

iavo žaliuojančius berželius ant naujai supiltų 
didvyrių kapų.

0 tie berželiai taip saldžiai kvepia,tartu 
tekantis iš korio medus...

2
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•želio 26 d.Londono Lietuvių 
j ibe buvo surengtas 1941 metų 

įlojo ir pirmojo lietuvių 
šalmo į Sibirą liūdnos sukak- 
!S minėjimas.
Susirinkimą atidarė Lietuvai 
Lb.Fond. Komiteto sekretorius 
judzevičius.Paskaitą skaitė 
iaž.V.Izbickas.Po paskaitos 
npoje meninėje valandėlėje 
to padeklamuoti keli eileraš- 
ii. Uždarydamas šį kuklų mi- 
jimas pirmininkaujantis krei- 
si į susirinkusius raginda- 
s remti Tautos Fondą.Čia pat 
Lėje buvo padaryta rinkliava, 
•i davė £ 10.
Minėjimas baigtas Himnu.

L 0 W T 0 N
Birželio 13-tos minėjimas

ausi darius aplinkybėms,minė
jas buvo nukeltas į birželio 
d.Gražus vyrų būrelis,su ma
li u svečiu kun.Kuzmiekiu,4 v. 
pietų susirinko į stovyklos 

Lę prisiminti didžiosios mū- 
tragedijos...
Be mūsų stovyklos vyrų,minė

jau atsilankė gaži grupelė 
siių iš gretimos Scotia’’North’ 
ovyklos.
Kun.Kuzmickis tarė, šios liu- 

os 7-nių metų sukakties pro- 
,žodį.
Tikrai, esame gyvi liūdinin- 

i tų žiaurių įvykių,kurie ii 
i iš mūsų sąmonės neišdils., 
antiniai esame mes,bet yra 
katančiai brolių, kurie šimte- 
opai daugiau už mus varg- 
a tolimam Sibire ir Kazaksta- 
taigose.tad nėra jau reika- 
kartais perdėtai savo liki- 
skųstis.
Po kun.Kuzmickio, į susirin- 

.sius tarė žodį p.Kukanauza, 
tindamas mus,visuomet ir vi- 
r,būti tikrais lietuviais-pa- 
iotais.Šiandien mes savo tau- 
i ir jos vadavimo darbui tu
me atiduoti savo jėgas.Mus 
ūkia dideli ir atsakomingi 
daviniai.Broliams,-birželio 
i-tos aukoms, bei dabar varga
utiems ir kovojantiems tėvy- 
a išlaisvinimo darbe mūsų par 
zaaams.mes sustojame rimties 
nutei ir lenkiame savo galvas 

į garbei ...
Po to p.Č.Obcarskas skaitė 

isamų referatą apie išvežtuo- 
Lus.

Minėjimą pravedė Skyriaus 
irmininkas p.R.Navazelskis.

P.Klezas.

Š.m.birželio 14 d.hostely 
buvo lietuvių,estų ir latvių 
surengtas 1941.6.13-14 dienų 
minėjimas.

Apie 20 vai. susirinko visų 
trijų Pabaltijos valstybių pi
liečiai, kaip tarnautojai ir re
sidue jantie ji.Hostelio vertėjas 
estas p.Saop atidarė minėjimą 
ir anglų kalba apibudino visų 
trijų Pabalti jos valstybių var
gus ir kančias iškentėtas 1941. 
6,13-Į4.ir pridūrė,kad ir esa
mame laike tas yra daroma.Bai
gus kalbą buvo sugiedota anglų 
kalboje malda-giesmė.Minėjime 
dalyvavo apie 100 anglų.Po to 
sekė kiekvienos Pabalti jos Tau
tų atstovų kalbos-estų,latvių 
ir lietuvių.Po kiekvienos kal
bos buvo dedami prie paminklo 
vainikai ir giedama malda.Lie
tuviai sugiedojo "Marija,Mari-

Ką tik buvo gautas laiškas 
iš Vokietijoje esančių lietuvių 
D.P.krepšinio rinktinės šiuo me
tu gastroliuojančios Prancūzi
joje.Rinktinės sudėtis; Grybafc- 
skas, Andriulis III,Birutis,Gai
lius, Ginčauskas ir Lauraitis.

Bedhamp tono 
iškilmių 
dalyvių 
dalis, 
ma tomi 
lietuviai 
ir dalis 
estų.
Apačioje- 
Išvežti esiems 
į Sibirą 
atminti 
paminklas 
Bedhamptone

ja"ir padėjo tris vainikus.
Baigus,Hostelio Komendantas 

p.’’ uite’s padėjo vainiką Hoste
lio vadovaujančių anglų vardu 
ir pasakė Baltijos Valstybes 
užjaučiantį žodį.Po to uždegė 
aukurą ir bendrai visiems da
lyviams sugiedojus anglų Himną, 
minėjimas buvo baigtas.

Minėjimas praėjo labai įspū
dingai .

Vidurinėje Anglijoje (Ches
hire) įsteigta nauja šeimų sto
vykla .Kol kas perkeliamos iš 
tolimesnių stovyklų tos šeimos, 
kurių vyrai dirba šiame rajone.

Stovykla randasi gražioje 
vietoje.Yra visai moderniškai 
(centralinis šildimas,šaltas ir 
šiltas vanduo ir kiti patogumai) 
įrengta bei naujai atremontuo
ta.

Numatoma patalpinti ąpie 400 
asmenų.Kol kas dar atvežta tik
tai 98 asmenys.Jų tarpe 8 lie
tuvių šeimos (24 asmenys).Dau-

Norkus I,Norkus II,Puzinauskas 1 giausiai-latviai,estai ir ukrai-

nė

E.Verkade, įsi jautęs į žmonių gyvenimą,dainavo;
Broliai ir sesės, 
kodėl jūs esat toki neišmintingi 
ir ieškot tik pranykstančių dalykų.

Ir toliau jis pabrėžia,jog žmonės viskam turi širdies,tik 
aukščiausiam dalykui...
Viskam žmonės turi širdies-ir meilei ir neapykantai,ir drau

gams ir žvėreliams,ir šokiams ir kino filmoms,tačiau "aukščiau
siasis dalykas”-Dievas-lieka šalia.

-Saugokitės netikrų pranašų,- perspėjo Kristus,-kurie atei
na pas jus avių apdavuose, o viduje yra plėšrieji vilkai. Jūs 
pažinsite juos iš jų vaisių (Mato 7, 15-16).

Ir šiandien pilna žemė netikrų pranašų. Jų atsiranda net 
mūsų artimųjų tarpe, ir mas su jais gerai sugyvename, net bi- 
čiuliuojame, pateisiname jų nuomonę, jų pažiūras. Kartais mes 
net didžiuojamės, kad sugebame prisitaikinti prie jų galvosenos 
įsismaginę drįstame pakritikuoti Dievo planus, rasdami juose 
kai kurių netobulumų.

Deja, neužtenka nuduoto pamaldumo, neužtenka tik sekmadie
nį atsiminti katalikiškas nareigas;

-Ne kiekvienas, kurs man sakeo; viešpatie. Viešpatie;- įeis 
į dangaus karalystę, bet kas daro valią mano Tėvo, einančio 
danguje,- tas įeis į dangaus karalystę (Mato 7,21).

Didysis prancūzų mintytojas ir 
nigas per pakylėjimą Ostija, savo 
ir sako;

-Šiai su visu Tavo kūriniu mes 
nėra tuščia ir beprasmiška iš to» 
būt “ “ -- -
auku.,_____ ___________ , , _______ , __________________ ____
nusiomis, nei jokios jos dalies nepalikdami (Silkinis batelis.)

Nieko nėra tuščia -----
savo tikslo siekia kiekvienas augalas, kiekvienas gyvis. 

Ne tuščiai egzistencijai ir žmogus gyvena; ir jis turi didį 
tikslą, tik privalu veržtis pro visas užtvaras, pro visas 
kliūtis.

Nieko nėra beprasmiška-----
lietus turi savo prasmę ir žaibas savo uždavinį, ne bfe pras

mės pavasarį kalasi rugio daigas ir ne tuščiai pramogai rudenį 
lenkiasi žemen subrendusios varpos. Ne be prasmės ir žmogus 
leistas žemėn, he be uždavinio...

Savo tremtį neškime nusižeminusiomis ir visa suprantančio
mis rankomis, sąmoningai išgyvenkime visą vargą ir pažeminimus, 
nes-----

poetas, P.Claudel tartum ku- 
mintimis pakelia visą žemą

meldžiame Tave, DieveJ Nieko 
kas yra pad'arytėįp.ieko, kas 

, svetima mūsų išgelbėjimui. Š£ai ji, kurią mes pakelsime 
tyn savo rankomis, šį veiksmą suprantančiomis ir nusižemi-

iš
nieko nėra beprasmiška ir visi bus pažinti, kaip medžiai 
vaisių. 

DAR VIENA BOLŠEVIKŲ AUKA
BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ VYSK.TEOFILIŲ MATULIONĮ

ir Andriulis II dėl paskutiniu 1 
metu susidariusių kliūčių nega
lėjo išvykti.

Vis dėlto,mūsų rinktinė,kad 
ir nepilname sąstate laikosi 
puikiai.Jau per pirmąsias aštuo
nias gastrolių dienas sužaidė 
devynes rungtynes iš kurių aš
tuonias aukštais rezultatais 
laimėjo ir tik vienas 22;23 pra 
laimėjo po to kai,susižeidus 
dviem žaidėjams aikštėje liko 
keturiese.Geriausias komandos 
žaidėjas Grybauskas taip smar
kiai susižeidė,jog išviso lai
ke gastrolių negalės žaisti,o 
Lauraitis tikisi kelių dienų 
bėgyje pasveikti.Rinktinės pa
dėtis vėl kiek pagerčjo,kai 
prie jų Roann’e prisijungė Pran 
cūzijeje gyvenąs neblogas žai
dėjas Varkala.

Sunkiausias rungtynes rink
tinė vis dėlto turės Monac’e, 
kurio reprezentacinę komandą 
treniruoja ir jos eilėse žaid
žia žinomas Amerikos lietuvis 
krepšininkas Ruzgis,prieš ka
rą kurį laiką gyvenęs Lietuvo
je ir žaidęs valstybinėj rink
tinėj.

Rinktinei vadovauja jos tre
neris A.Anurulls.

Rinktinė prašo perduoti vi
siems Anglijos lietuviams nuo
širdžiausius linkėjimus

B.T
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BRADFORD, Nuo kovo pradžios 
adforde gyvena kun. J. Kuzmi c- 
s,kuris lanko plačios apylin- 
s lietuvius ir laiko jiems pa
lias bei teikia religinius pa
davimus.Besi tariant su vie- 
veikliu baž. komitetų,nu tar 

visus Vid.Anglį jos lietuv ius 
organizuoti į Lietuvių Katali- 
3endromenę( LKB), kad galima bū- 
įmaniau rūpintis lietuvių re

giniais reikalais,karitatyvi- 
veikla ir vaikų auklėjimu, 

no metu apylinkėje veikia ke- 
ollka LKB skyrių,kuriems vado- 
uja bendromenės rinkti bažn. 
aitetai.
Liepos 4 d.Bradforde šaukia- 

s V.Anglijos LKB Vyr.Tarybos 
važiavimas,į kurį kviečiami 
sų skyrių komitetų pirminin- 
i ar jų įgalioti atstovai.Vyr 
ryba priims Bradfordo skyri- 
s siūlomą įstatų projektą,Įš
oks Centrinį Komitetą ir ap- 
rs ateities veiklą.Suvažiavi- 
s įvyks lit. Ann’s parapijos 
lėje ir bus pradėtas 12 vai. 
.Mišiomis St.Ann’s bažnyčio- 
(75 Edward St.).
Būtų labai gerai,jei į suva- 

avimą atsilankytų visų lietu-
škų kolonijų Vid.Anglį joje st
ovai.Kolonijos, kuriose dar ne
organizuotas LKB skyrius,taip- 
prašomos atsiųsti savo ats- 

yus, ... ____

niečiai.
Ligoninė jau veikia.Yra dak

taras bei kitas personalas.Bai
giama remontuoti bažnyčiai pa
talpas. Vienas reikšmingas daly
kas yra tas,kad nuo pat pirmų
jų dienų iš 8 lietuvių moterų 
6 gavo darbą pačioje stovyklo
je.Be tp.pati Darbo Ministeri
ja be jokiowypatingo prašymo, 
perkėlė iš Škotijos ligoninės, 
pernai atvykusią O.Kairiūkštie- 
ną eiti Assistent Welfere Offi
cer ir Interpreter pareigas.

Tadvšį kartą lietuviai neli
ko nustumti į paskutinias vie
tas. Stovyklos adresas;

Ercalibur Hostel.
Alsager,Stoke-on-Trent.Staffs

"The Catholic Times" (birželio 25 d.) praneša,kad Kaišedorių 
Vyskupas Teofilius Matulionis,kun.J.Kapočiaus pranešimu,nuo 
didelių kankinimų mirė Sovietų Rusijoje.

Vysk.T.Matulionis,kuris Nepriklausomybės laikais buvo iš
vaduotas iš S.Rusi jos kalėjimo,buvo vėl sovietų suimtas 1947 
metais ir,kaip spėjama,ištremtas į Sibirą. Vyskupas buvo 75 
metų amžiaus. Kitų smulkesnių žinių apie Kankinio Vyskupo gy
venimą ir mirtį neturima.

To paties laikraščio pranešimu,be Vysk.T.Matulionio S.Ru
sijoje praėjusiais metais kankinio mirtimi mirė Telšių Vysk 
Vincentas Borisevlčius,kuris buvo suimtas 1946 m.Nors sunku 
gauti tikslių žinių,bet spėjama,jog Lietuvoje liko tik vie
nas vyskupas Kazimieras Paltarokas,73 metų amžiaus,Panevėžy

darbų.
Sleaford’o sto 

vykios lietuviai 
prie miško 

darbų.

Iš 
mūsų gyvenimo
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Po įtempto dar
bo malonus po
ilsis ir 
užkandis

JAV pastaruoju metu svarsty- 
i visa eilė klausimų,kurie su 
įsidomėjimu buvo sekami visa- 
e pasaulyje. įdomu irmums ži
lti svarbesniuosius pastarųjų 
Lenų nutarimus.
av karinės pajėgom ir

iV Senatas ir Reprezentatų Rū
sį priėmė kompromisinį projek- 

pagal kurį vyrams nuo 19-25 
etų bus įvestas 21 mėnesio ka- 
inįs apmokymas-tarnyba .Tačiau 
inėtame projekte nefiguruoja 
nksčiau Senato pasiūlyta pa- 
sisa.kad JAV į savo armiją 
rlims 25.000 svetimšalių.Tuo 
ačiū metu valdinės įstaigos 
ranešė, jog JAV šiais metais 
akarų Europos valstybėms su- 
eiks ribotą kiekį ginklų.Ši
as nutarimas galios po 90 d., 
ei taip panorės prezidentas.

Pabrėžtina,jog anksčiau Se-

natas,pasiūlius sen.Lodge,bu
vo nutarąs užangažuoti 25.000 
sve t imta učių, kurie po 5 m. tar
nybos amerikiečių armijoje bū
tų gavę JAV pilietybę.Tačiau 
Reprezentantų Rūmai savo pro
jekte tokio nutarimo nepadarė, 
o taipgi jis buvo praleistas 
kompromisiniame nutarime.To
ki u būdu JAV ir ateityje neor
ganizuos svetimšalių legijono.

Wallace kandidatas į JAV 
viceprezidentus sen.Taylor, 
karinių pajėgų didinimo prie
šas, kalbėjo prieš projektą be 
pertraukos aštuonias su puse 
valandų.Kai jau visai pavargo, 
jį pavadavo draugas sen.Lan
ger, kuris kalbėjo dar keturias 
su puse valandos.

Vyriausybės atstovas pažy
mėjo, kad JAV buvo priverstos 
padaryti sprendimą,jog šiais 
metais gali išsiųsti į Europą 
ribotą kiekį ginklų ir amuni
cijos.Tiktai tuo atvėju,jei 
Europoje įvyktų rimtas konfli
ktas su Rusi ja,galima būtų pa
keisti tą sprendimą,bet ir tai 
tik su Kongreso sutikimu.Ta
čiau paskutiniu metu,matyti, 
didėjančių nesutarimų su Rus
ija pasėkoje,JAV sutiko tar

t is su vakarų Europos valsty
bių atstovais dėl karinės pa
galbos paskubinimo.

205.000 DP į JA VALSTYBES

norėta padaryti pirmenybę lie
tuviams , estams, latviams ir len
kams, kilusiems už Curzono li
nijos. Valstybės Departamentas 
tuojau įspėjo Senatą,kad pra
šydamas tokią pastabą į JAV 
teisių knygas,įstatyminiai pri
pažintų pirmą kartą,kad Pabal
tijo valstybės de jure aneks
uotos. Kompromisini ame nutari
me vis dėlto pažymėta,kad 40$ 
(ne 50$) imigrantų turį būti 
iš kraštų,kurie užimti S.Rusi-

Nutarimas į JAV įsileisti 
205.000 DP pagaliau abiejų Rū
mų priimtas ir nusiųstas pasi
rašyti prez.Trumanui.

Kompromisinis nutarimas dau
giau remiasi Senato projektu. 
Pastarojo projekto pasiūlymai, 
kurie buvo kritikuojami už tai 
kad sunkino žydų DP imigraci
ją, liko priimti,nors padaryta 

kai kurių smulkių 
pakeitimų.

Pirminis Senato projektas 
numatė,kad pusė įsileistinų DP 
turi būti ūkininkai ir turi 
pasižadėti dirbti JAV ūkyje. 
Kritikai matė tame didelį ne
palankumą tremtiniams žydams. 
Reprezentantų Rūmai tuo tarpu 
tokios pastabos nepadarė.Kom
promisiniame nutarime princi
pas buvo išlaikytas,tačiau 
tiktai 30$ turi įsipareigoti 
dirbti žemės ūkyje.

Senatas buvo numatęs,kad 
pirmenybę gauti įvažiavimo vi
zą turi tie tremtiniai,kurių 
kilmės kraštai buvo aneksuoti 
svetimos valstybės.Tokiu būdu

iš kraštų,kurie užimti S.Rusi
jos. Senatas pravedė savo nu
tarimą, kad DP bus Laikomi tie, 
kurie stovyklose buvo prieš 

1945 m.gruodžio 22 d.,

paskirti 6 milijardus,30 mili
jonų dolerių.Sitas kreditas 
turėtų būti panaudotas per 15 
mėnesių,kaio to norėjo H.Nūnai. 
Tačiau,pagal Kongreso nutari
mą, jis gali būti sunaudotas 
per 12 mėn.,kaip to norėjo Se
natas .Sprendimas atiduotas pre
zidento dispozicijon. Iš minė
tos sumos 4.000 milijonų dole
rių priklauso 16 "maršhalinių" 
valstybių.Likusioji suma pas
kirta Kini jai,Graikijai.Turki- 
jai,Austrijai,P.Korėjai,Vokie
tijos amerikiečių zonai, tarp
tautiniam vaikų pagalbos fon
dui ir tremtinių globei.

RYTAI NERAMIAI BRUZDATuo būdu asmenys., kurie iš už 
geležinės uždangos atbėgo 1946 
ir 1947 m.pradžioje,negalės 
pagal tą į§tatymą įvažiuoti 
į JAV. Iš Čekoslovakijos pa
sitraukusiems pabėgėliams nu
matyta speciali išimtis.Pasi
rodo, kad šiuo metu JAV yra 
15.000 tremtinių,kurie ligi 
šiol negavo leidimo visam lai
kui įsikurti Amerikoje.Dabar 
jie galės gauti tokį leidimą, 
tačiau kiekvieną atvėjį turės 
ištirti Kongresas.

MARSHALLI0 PLANAS IŠGELBĖTAS
Ginčas tarp Reprezentantų 

Rūmų,kurie norėjo sumažinti Mar- 
shallio planui numatytus kredi
tus, ir Senato galutinai pasi
baigė vyriausybės laimėjimu. 
Tpač energingai už kredito ne- 
mažinimą kovojo sen.Vandenberg’ 
as.Pagaliau abieji Rūmai nuta
rė Europos atstatymo reikalui

S.Rusi ja,paskutinių JAV sp
rendimų ir kitų įvykių paveik
ta, subruzdo. Ji ėmėsi inciaty- 
os sušaukti satelitinių valsty
bių užs.reikalų ministerių kon
ferenciją Varšuvoje.

į konferenciją iš Maskvos 
atvyko pats Molotovas,kuriam 
parūpinta didžiulė apsaugos 
policija.Iš Prancūzijos atvy
ko Duclos.iš Italijos-Toglia- 
tti.iš Vokietijos-Pieck ir Gro- 
ttewohl,iš Ruraunijos-Pauker ir 
Groza,iŠ Cekoslovakijos-Klėdan
tis ir k.

Spėjama,kad minėtoje konfe
rencijoje bus svarstomas rytų 
Vokietijos klausimas.Galimi 
net kai kurie dabartinės Len
kijos sienos pakeitimai Vokie
tijos naudai.

Pagaliau,atstovai gali už
siimti Kominformo spirginan
čiais reikalais.
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stovykloje.Be


juoju gen.gubernatorių prisaik
dintas P.Chakravarti Rajagspa- 
lachari. D.Britanijos karalius 
Jurgis VI atsisakė nuo Indijos 
Imperatoriaus titulo.
* BELGRADAS.-Juguslavijos sos- 
tinėje liepos 30 dienų prasidės 
lOties valstybių konferencija 
dėl laisvos laivininkystės Du
nojumi .
♦ TEL AVTV.-Tarp Izraelio da- 
linių ir teoristų Irgun Evai _ 
Tolimi įvyko ginkluotas ausidū- 
rimas, teroristams norint išk 
krauti ginklus iš laivo Pales
tinoje.
® AT3NAI.-Karo teismas pasmer
kė mirti 40 Graikijos karo lai
vyno karininkų ir jūreivių už 
sabotažą.Kiti 7 graikai pasmerk 
ti mirti už Teisiningumo Minis- 
terio Christos Ladas nužudymą. 
26-šiems iš jų,mirties bausmė 
jau įvykdyta.

£ LAKE SUCCESS,-Atominės ener- 
gijos kontrolės klausimas bus 
diskutuojamas JTO visumos pasė
dyje, kuris įvyks š.m. rugsėjo 
mėn. Paryžiuje.
• VAŠINGTONAS,,-Prez. Trunanas 
pranešė,kad ŲAv-bės pasikeičia 
diplomatinėmis misijomis su 
Izraelio laikinąją, vyriausybe.
# MASKVA.-Pirmuoj u Izraelio 
pasiuntiniu Sovietą Sąjungoje 
bus ponia Goldą MeyerffOn, o 
Sovietų pasiuntiniu Tel-Avive 
paskirtas Geršev.

• NEW DELHI.-P.Mountba tten’ ui 
pasitraukus iš Indijos Dominijų 
gen.gubernatoriaus pareigų, nau-

Thrybergh Hali 
hostelio lietuvių 
vyrų grupė su 
kun.J.Kuzmickiu,

folio
L.Trilupaičio.

____________________________________ ___________________
TĄSA IŠ PEREITO Nr.

MARIJAMPOLĖS apskr, SASNAVOS valsč,

TM1 . pavardė ir vardas Kaimas kada nužudytas—~ 
Nr.

karinėmis priemonėmis kelius 
ir geležinkelius,kuriuo tos 

valstybės turi sutartimi sutei
kta teise naudotis.Tai yra ag
resijos aktas prieš Berlyno 
miestą, sąmoninga i norint marin
ti 2 milijonus jo gyvento jų.Ver
ta prisiminti,kad jei Nllrenber- 
go Carteris būtų tuo,kuo jis 
turėtų būti,t.y.naujos tarptau
tinės kriminalinės teisės pa
grindu, tai Stalinas ir Moloto
vas dabar turėtų atsidurti kal- 
,tdnamųjų suole už nusikaltimus 
prieš taiką ir žmoniškumą.
® LONDONAS.-Br i ta n i j o s Ta rpž i - 

nybinė komisija ruošia slėituvių 
projektus. Slėptuvės turės* ap
saugoti nuo įvairių orinių puo
limo formų, su atomine bomba 
imamai. Vyriausybė rūpinosi iš
skirstyti svarbiąją pramonę. 
Karo Ministeris P.Shinwell, kal
bėdamas Central Hall, Westmins- 
teryje, pasakė; "Jeigu nelaimei- 
ir aš turiu pabrėžti; nelaimei- 
mes bū-tume vėl įpainioti į di
desnį karą, aš galiu jus ir vi
sus, kas yra užinteresuotas,už
tikrinti, kad neatsižvelgiant 
į didelius sunkumus Britų armi
ja greit įgauna pirmaeilį pasi
ruošima. Tai nėra nei grąsini- 
mas nei perspėjimas. Tai tėra 
informacijos skirsnelis."
® VIENA.-Austrijos vyriausybė 
pareiškė Aliantų Tarybai Vieno
je protestą dėl Policijos vir
šininko Marek pagrobimo. P.Mar- 
cką pagrobė ir kaltina jį šni
pinėjimu.

® LONDONAS. Londono uosto dar
bi ninku strefcas,kuris kilo at
leidus vienuoliką uosto darbi
ninkų už prasižengimus drausmei 
per dvi savaites išsiplėtė ir 
apėmė apie 20 tūket.darbininkų. 
Kaip pažymi "Daily Herald",da
bar jau yra visai aišku,kad šis 
neoficialus streikas turi glo
bėjų komunistų parti joje.Dide
liams nuostoliams išvengti, vy
riausybė panaudojo kariuomenę 
laivams iškrauti.Yra pavojaus, 
kad streikas gali persimesti į 
provincijos miestus.

S TEL-AVIV. JTO paliaubų pri- 
žiūrėtojai pranešė grafui Ber
nadotte, kad Egipto kariuomenė 
pradėjo naujus puolimus prieš 
žydų sodybas Negev dykumos ra
jone, pietų Palestinoje.Paliau
bos yra pavojuje.

• BERLYNAS. JAV-bių Oro Pajė
gų Transporto vadovybė padidi
no skridimų skaičių į Berlyną 
iki 100 lėktuvų per parą.Kasdiei 
pristatoma po 200 tonų'maistoir 
medikamentų Berlyno gyventojams

♦ VAŠINGTONAS. Valstybės ir gy 
nybos Dapartamentų,o taip pat 
Baltųjų Rūmų dėmėsįs yra atkr
eiptas į rusų vedamą nervų ka
rą Berlyne.Atsakinguose sluoks
niuose manoma,kad vienintelės 
sankcijos,kurios liko panaudo
ti prieš Sovietus yra karinės. 
Bet šios sankcijos vestų prie 
rimto karo pavojaus.

• FILADELFIJA.-Respublikonų 
partijos suvažiavimas išrinko 
New-Yorko gubernatorių Thomas 
E.Dewey, 46 amžiaus, partijos 
kandidatu į JAV-bių Prezidentus 
Kalifornijos gubernatorius P. 
Warren išrinktas kandidatu į 
Vice-Prezidentus.P.Dewey pasakė

Rusų gubernatorius marša
las Sokolovski buvo amerikie
čių karinės policijos Berlyne 
sulaikytas už per greitą va
žiavimą. Jis liko paleistas 
paties generolo Clay instruk- 

J-ci ja.

IŠ New Yorko pranešama,kad 
ten kariniai ekspertai Berly
no padėtį vertina labai rimt
ai .Prencūzi jos ūž.r.min.Bidau- 
It pareiškė,kad padėtis yra 
pavojinga.

jog amerikiečių tikslas kad ne
tik Amerikoje,bet visame pasau
lyje žmonės galėtų laisvai kvė
puoti laisve.
Q VARŠUVA.-Rusijos ir jos sa- 
telistinių valstybių užsien ių 
reikalų ministerių konferencija 
Varšuvoje,dalyvaujant Molotovui 
•ir marš.Sokolovskiui,pasibaigė, 
oficialiame komunikate,baigus 
8-nių valstybių konferenciją, 
sakoma; 1.Vakarų Sąjungininkai 
sulaužė visus keturių valstybių 
susitarimus dėl Vokietijos ir 
ketina naudoti Vokietiją, ypa
tingai Ruhrą,JAV-bių iŠ Brita
nijos kariniams bei strateginiams 
tikšlams. 2. Turi būti sudaryta 
laikina vyriausybė visai Vokie
tijai. 3.Kaip buvo nutarta Pots
dame, turi būti sudaryta taikos 
sutartis su Vokietija ir viene- 
rių metų laikotarpyje iš Vokie
tijos turi būti atitrauktos oku
pacinės kariuomenės.

BRŪKSELIG.-Karalius Leopol
das"; laiške Belgijos min. pir
mininkui P.Spaak, prašė praves
ti referendumą apie jo grįžimą 
į sostą.
® SINGAPŪRAS.-Britų daliniai 
yra pasiųsti iš Singapūro salos 
į Malajos pusiausalio neramumų 
vietas,kur policija ir kariuo
menė kovoja su terorizmu.
• AMMAN.-Trans Jordano karalius 
Abdullach,kuris praeitą savai
tę lankėsi Kaire,išvyko į San- 
di Arabiją.Jį lydi Arabų Lygos. 
gen.sekr.Azzam Paša,Arabų vadai- 
tikisi sekančią savaitę gauti 
grafo Bernadotte pasiūlymus Pa
lestinos problemos sprendimui.
• UJNDONAS.Winston Churchill, 
kaIbėdamas Euton Hoo,pa sakė,ka d 
padėtis Berlyne šiandien yra 
labai pavojinga. "Vienintelė 
viltis taikai,-pasakė jis,-kol 
dar nevėlu,reikia aiškiai pasa
kyti, kad mes pakelsime prieš
jį visą pasaulį.Mes remsime vy
riausybę nusistatyme.kurio ji 
yra priversta laikytis.Mūsų pa
reiga yra parodyti,kad kokia 
bebūtų mūsų partijų kova,mes 
esame vieninga tauta užsienio 
tiranljai pasipriešinti.
• LONDONAS.Berlyno blokada yra 
dviem atžvilgiais agresijos ak
tas,-sako Britų laikraštls"Ob— 
server" vedama jame, -Tu i yra ag
resijos aktas prieš Britaniją, 
Ameriką ir Prancūziją, uždarant

Lordu Rūmuose vyriausybės 
atstovas pasakė,kad politiniai 
pabėgėliai jokiu būdu nebus iš
duodami sovietams ar jų sateli
tams.

"Britanijos Lietuvio" remė- 
jams dovanos,laimėtos loteri
joje, bus baigtos siuntinėti 
sekančią savaitę.

"Britanijos Lietuvio" rėmėjas 
J. Gavėnas, 

laimėjęs dovanų paskirstyme 
naują radijo aparatą.

PADĖKA

94. Kvasauskas J'uozas. . . . . .Paraišupio................1945.
95. Kvasauskas Jonas....... " ........1945.
96. Dabašinskas Juozas.....Topetiškių...................1945.
97. Dūdonis Antanas........ " ........1945.
98. Jekevičius Antanas..... " ........1945.
99. Uleckas Vincas.........Uosupėlio ........1945.
lūJO.Augustinavičius Vikt... " ........1945.
101. Ąugustinavičius Kazys. .Aukštosios........1945.
102. Žemaitis Albinas.......Padgelumbiškių....1945.
103. Kickaitis Petras.......Kantališkių.......1945.
104. Valiukevičius Petras...Sargučių ........1945. 
105.5pūdys Aleksas.........Pagirėlių ........1945. 
106.Ašmena petras..........Mačiuliškių.......1946.
107 .Matulevičius Antanas...Pagirėlių .......1946. 
108.Kalinauskas Vincas.....Aukštosios........1946.

IGLIŠKĖLIŲ valsč.

109.Ramąnskis Bronius......Dambavos .......1945.
HO.Ramanskis Antanas...... " .......1946.
111. Kedys Juozas......................Raišupio .......1945.
112. Akelaitis Petras ...... .Maražiškių .......1945.4.12.
113. Akelaitis Jonas........ " .......1945.4.12.
114. Lapinskas Petras .......Pavasakės .......1945.7.10.
115. Marcinkevičius Leon.... " .......1945.4.12.
116. Alaburda Antanas.......Dambavos .......1945.4.12.
117. Kamičaitis Juozas...... " .......1945.4.12.
118. Radzevičius Klemens.... " .......1946.3.
119. Urboną s Kazys.........................  " .......1945.4.
120. Brunza Vincas.......... " .......1945.4.12.
121. Gabrevičius Antanas...._ " .......1945.5.
122. Gudynas Leonas.........Živavodės .......1945.4.12.
123. Lapinskas -......................... .Pentupių ...... .1945.4.12.
124. Kazakevičius Albinas... " .......1945.4.27.
125. Vaisulevičius Kazys.... " .......1945.4.27.
126. Kasparavičius Vladas... ” .......1945.4.27.
127. Ambraziejus Kazys. . . . . .Pamargių ............... .1944.8.
128. Muraška Vincas..........KopUstynės.......1944.8.
139Akelaitis Jonas..........Igliaukos .......1945.4.12.
13O.Struipys Petras........,v " .......1945.4.12.
131. Gruzdys Antanas .........Žirmiškių .......1945.4.12.
132. Matulevičius Vytas......Būdiškių .......1945.5.
133. Kulvinskas Bronius......Gūdiškių .......1945.6.
134. Laukaitis Vincas ........Padvariškių......1945.5.
135. Valentą Klemensas....... " ......1945.

# LONDONAS.-Darbo Partijos Vyk
dama sT s Komitetas nutarė įsteig
ti specialų fondą teikti pagel
ią Socialistams,pabėgusiems iš 
Rytų Europos. Fondo lėšos bus 
naudojimos pabėgėlių pervežim- 
mui į D.Britaniją bei jųišlai- 
kymui, iki jie išmoks anglų kal
bą ir gaus darbo.
• HAGA«-Liepos 19 dieną Hagoje 
susirenka Vakarų Sąjungos(D.Bri
tanijos, Prancūzijos,Belgijos, 
Olandijos ir Luksenburgo) užs. 
reik, ministerial nuolatinė s 
Tarybos posėdžiui.Savrbiausiuo- 
ju dienotvarkės punktu bus gy
nybos ir saugumo klausimas,nes 
Hagos posėdis turės paruošti 
medžiagą deryboms su Amerika, 
dėl JAV-bių karinės pagelbos 
penkioms valstybėms .Gynybos ko
mitetas yra jau paruošęs jung
tinius planus ir yra pasikeitęs 
informacijomis su Amerikos gy
nybos žinybomis. Manoma,kad 
JAV-bių vyriausybė užtikrins 
karinę pagelbą tam atvėjai,jų 
viena is penkių valstybių tap
tų ginkluoto puolimo Europoje 
auka.

VEIVERIŲ valsč.

136. Krušinskas Pranas.......Mozūriškių..
137. Krušinskas Vytautas..... "
138. Lukša Jurgis............Juodbūdžio..
139. Pūkas Antanas...........Skriaudžių.. 
140.Sabas Antanas...........Krašteliškės
141. Pūkas Jonas.............Skriaudžių..
142. Plioplys Petras .........Kašteliškių.
143. Krunglevičius Jonass.... "
144. Alabūdra Juozas.........Grigaliūnų..
145. Jurešius Kazys..........Gudelių ...
146. Veiverys Alfonsas.......Paviemonio..
147. Černeckis Motiejus......JuodbUdžio..

1946.6.24.
1946.6.7.
1947.6.13.
1945.5.
1945.
1946.2.10.
1945.4.
1945.4.
1945.4.
1946.
1945.
1946.11.6.

GARLI AVOS valsč. KAUNO apskr.

1945.5.7.
1946.10.12
1946.5.8.
1946.5.7.
1946.5.8.
1946.5.8.
1946.5.8.
1946.5.8.
1947.7.8.
1945.7.8.
1946.10.12

148.Bačėnas Pranas.... 
149.Slavickas Albinas. 
150.Slavickas Juozas..
151. Vyšniauskas Jonas.
152. Poderys Juozas....
153. Poderienė .Anelė...
154. Poderytė Elzė..... 
'J^55.Poderytė Kastė....
156. Jakučionis Domi n. .
157. Juozaitytė Marcelė
158. Liuiza Juozas...........

Jurginiškių
Ilgakiemio.

Pajiesio 
.Grabavos 
A.Panemunė

"Britanijos Lietuvio" Redakci
ja širdingai dėkoja Sąjungos 
Pirmininkui p.P.B.Varkalai ir 
Poniai,paaukojusiems vertingų 
fantų loterijai.

Liepos 17 d.Lietuvių Klubo 
salėje Londone yra rengiamas 

DARIAUS ir GIRĖNO
Minė jimas.Bus paskaita ir kon
certinė dalis,kurioje pasiro
dys Londono parapijos choras, 
diriguojamas V.Mamalčio.

Minėjimą rengia DELS I Lon-

VERK3JAS IR AIMANOS TĖVYNĖJE NESILIAUNA..

Mes,tremtiniai,su didžiausiu 
dvasios įtempimu sekame kiekvie
ną žinią,kuriai pasiseka pras- 
prukti iš pavergtos mūsų Tėvy
nės.Liūdesys mus gaubė,kai prieš 
kurį laiką sužinojome,kad 1947 
metų gruodžio pabaigoje Lietu
voje buvo vėl vykdomas masinis 
mūsų brolių-seserų trėmimas į 
Sibirą.

0 šiandieną štai guli prieš 
mane laimingu ir orginaliu bū
du (kokiu-negaĮima išduoti pas
lapties, kad juo galėtų dar ir 
toliau naudotis) atėjęs prane
šimas iš Lietuvos.į čia jis ke
liavo netoli keturių savaičių. 
3tai kaip,Jis skamba;

j.J '' ndLUJ ujT < ifr.lrĮ

"Šio mėnesio (t.y.1948 m.ge
gužės mėn.,T.B.) iš 20—21 nak
tį buvo žiauri naktis.Tarybų 
valdžia vežė žmones į tolimą 
Rusi ją.Saulei tekant,pilni vieš
keliai buvo mašinų ir vežimų, 
pilnų verkiančių ir vait ojan-^ 
čių žmonių.Vežė visas šeimas, 
nepalikdami nei mažų vaikų nei 
senu senelių.Išvežė iš Vaseikių 
kaimo penkias šeimas,Gailešio- 
nių dvi,Ubagų tris,taip pat ir 
iš kitų kaimų dar daugiau šei
mų, ir dar he galas.Visi kalba, 
kad dar veš,nes miesteliuose 
visur pilna mašinų ir kareivių. 
Išvežė ir Liudo Butkahs šeimą. 
Tik senuką ant patalo paliko. 
0 mes dar šiandien namuose,o 
ryt-Dievas žino..."________ ______

Prie šio laiško tektų dai 
paaiškinti,kad čia minimas Ii 
das Butkus buvo to senuko tar 
na s ir dirbo ūkyje apie 10 m 
tų už berną su savo žmona, 

ilr vėl pačiam gražiausiai! 
metų laikotarpyje mūsų mieloj 
Tėvynė-j liejasi kraujo ir aša 

■rų upės,nieku nekaltų žmonių 
širdys plyšta dėl jiems dar® 
skriaudų ir neteisybės...

Kada išauš ta taip laukiais 
laisves va landa. La i s vės atėji 
mą stenkimės pagreitinti ir s 
visur skelbdami tikrą teisybę 
apie komunistų terorą ir daro 
mas mūsų tautai skriaudas .Tik 
me, kad galų gale,vis dėlto ne 
būsime suprasti,mums bus pati 
kėta .

Tai bus didelis žygis tau) 
išlaisvinimo darbe.

T.Banga.
(RediOrginalas yra redakci

dono Skyrius.

"Britanijos Lietuvtd>" Redak
cijoje lankėsi prof.S.Žakevi
čius, kuris nesenai atvyko iš 
Vokietijos ir dėsto Birmingham 
universi tete.

Londono lietuvių organiza- 
■cijos sudarė bendrą komitetą 
Tautos Šventei- Rugsėjo 8 d. 
paruošti.Turėta keli posėdžiai.

Kowanko W

Parduodamas F.3-5 foto vokiš
kas (filminis) aparatas 4-6į- 

dydžio.Norintieji pirkti, rašy
ki te-B.Balys, Trafalgar Estate 
Temple Gi uting.Nr.Cheltenham, 
Glos.

( AUKŠTOS KLASĖS LONDONO 
ir Kontinento siuvėjai turi 
didelį pasirinkimą geriausios 
kokybės medžiagų.

RŪBAI PASIUVAMI PAGAL
. pageidaujamą stilių!
» Pristatymas užtikrintas
1 4-6 savaičių laikotarpyje.

MAURICE , 
9,Burton St., 

Nottingham.(telef.Nottingham 
40832.) 
arba!

y 12,Newland, Lincoln. 
*)(telef.Lincoln 10949)

"MINTIS”
Vienintelis lietuviškas laifc 
raštis tremtyje,išeinąs 3 k« 
tus savaitėje. Prenumeratos 
mokestis-1 mėn 3 šil.,3m5n-9? 
Užsakoma pas F.Neveravičių, 
13,College St.,Leicester.
Ten pat galima gauti H. Z emali 
"Okupantų Replėse"-kaina 3šil 
ir persiuntimui 4 p.ir J.Švsi 
sto "Rašau sau"-romanas,kaiM 
1 šil.ir persiuntimui 2 penai
Paaugąs vyrukas pageidauja s- 
sirašinėti su lietuvaitėmis, 
ne jaunesnėmis 30 metų.Rašyt 
Brougham Hostel,Nr.Penrith, 
Westmorland,Indent!ty Card 
G.R. 842928 Nr. (2
Esu 26 m.Pageidauju susirašl 
nėti su Lietuvaite,ne senesn 
25 m.Rašyti; J.Deimus, Boston 
Rd.Hostel,Sleaford, Lincs.
Noriu susipažinti su lietui 
te 25-30 m.amžiaus. Rašyti; 
L.Regist.Cert.No A.205078, 
Uplands Miners Hostel, Hands’ 
worth, Birmingham.
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