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Verta pagalvoti.
i . - ...

Kada 1939 metų rudenyje radio bangos,kaip perkūno griausmas, 
nudundėjo po visą pasaulį skelbdamos Antrojo Pasaulinio Karo pra
džią, Lietuvos valstybė buvo pačioje žydėjimo stadijoje ir savo 
žmonių triūsu ir pasiaukojimu buvo atsiekusi aukšto ekonominio ir 
kultūrinio gyvenimo standarto ir politinio subrendimo demokratiš
koje santvarkaje.Niekas iš mūsų tada gal ir svajote nesvajojo,kad 
karas bus taip negailestingas mūsų tautai,ir kad po aštuonių metų 
Lietuvos žemė bus tebemindžiojama maskoliškų purvinų klumpių, ir 
kad didelė tautos dalis bus išblaškyta po platųjį pasaulį ir ati
duota keturių vėjų globai,Ir kas iš mūsų tada galėjo pagalvoti,kad 
mes vieną dieną atsidursime šioje saloje ir turėsime dirbti ne 
Lietuvos,bet svetimo krašto atstatymui.To negana,esame priversti 
imtis darbo ne pagal-mūsų pačių pasirinkimą,ne pagal mūsų išsila
vinimą ar profesijas,bet pagal tai,kur didesnis yra darbininkų trū
kumas; ir kur šio krašto^vyti'ąusybė duoda mums leidimą.Nenuostabu 
todėl,jei tarpe į čia atvykusių-lietuvių kyla nepasitenkinimas, 

■'/ .• kuris kartais priveda ir prie neišmintingų žygių ir nesusipratimų 
.su Darbo Minister!jos..atstovais. - --

Toks elgesys,ar tai jis pasireikštų darbo vengime,streikuose 
ar kitokiu kokiu nors būdu,yra ne tik mums žalingas,bet taip pat 

'■ ir Vokietijoje pasilikusiems tautiečiams,kuriems mes užkertame 
kelią emigracijai. Jei kuris pakliūva bėdon, tai skuba šauktis už- 

"■ tarimo Lietuvos pasiuntinybėje ar D,B.Lietuvių Sąjungoje.Tad ar 
nebūtų geriau,jei mes pasitartume su tais organais,kurie geriau 
pažįsta vietos sąlygas ir visais kitais reikalais,iškylančiais iš 
dabartinių gyvenimo sąlygų.Vieningumas ir tarpusavis susiklausymas 
mums yra dabar didžiausia būtinybė.

Darbas, tiesa, yra ne toks,kokį mes norėtume turėti,bet nereikia 
užmiršti,kad DP tik su .ta sąlyga, buvo. į. Anglija įleisti,ir duotas 
pasižadėjimas privalo būti išpildytas.Galų gale ir pačios Anglijos 
darbininkai dabar savo noru negali keisti darbo ir yra verčiami 

, dirbti,kur vyriausybė siunčia.Jeigu visiems atvežtiems būtų leis
ta laisvai rinktis darbą,krašte kiltų didžiausias tuo pasipiktini- 

..mas, ir tuo tik užsitrauktume vietinių gyventojų antagonizmą,kas 
lietuviams tik blogo galėtų atnešti.Ar Nepriklausoma Lietuvos vals
tybė būtų kitaip pasielgusi su svetimtaučiais.

Iš kitos pusės mes turime teisės ar privalome reikalauti kas 
..mums teisėtai priklauso.Mes ne išmaldos prašyti čia atvažiavome, 

. • ■ bot pragyvenimą užsidirbti,ir pagal sutartį,turime gauti tokį pat 
atlyginimą, kaip ir anglų darbininkai, dirbdami tą patį darbą, ir
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gauti tokias pat privilegijas.Joks darbas žmogaus nežemina,jeigu 
jis yra gerai atliekamas.Neturime nustoti entuziasmo.nors tas kar 
tais yra ir labai sunku padaryti., ir žiūrėkime į gyvenimą su pasi
tikėjimo akimis,Hugh Walpone kartą išsireiškė,kad gyvenimas tiems 
kurie jaučia yra tragedija,gi tiems kurio galvoja - komedija. 
Kaip visur,taip ir čia, reikia surasti aukso vidurkį.

; . Savaitės begyje.-
. ' • ’ t

’' Naujo.Komunistų Internacionalo Sudarymas,
■ Ateiti es istorikams ši savaite bus labai svarbi.Gali būti,kad 

istorijos puslapiuose ši data žymės trečio pasaulinio karo užuo
mazgą. Nors juodi debesys jau nuo senai matėsi padangėje,šią savai* 
tą Sovietų Sąjunga visai viešai išėjo aikštėn ir paskelbė diploma
tinį karą .Vakarų demokratijoms.

Pereito mėnesio pabaigoje Varšuvoje įvyko slapta komunistų kon
ferencija, kurio j e dalyvavo žymūs tos partijos šulai,jų tarpe kabi- 

’.. neto ministerial,Vadovaujant Ždanovui,vienam iš įtakingiausių (bei 
tuo tarpu) Sovietų Sąjungos vadų ir buvusių paskutinio kominterno 
šefų.Toji konferencija nutarė sudaryti pirmąją tarptautiną komu- 

■' nistų organizaciją su informacijos biuru Belgrade.Tikslas-kovoti 
pries, "Amerikos imperializmą;jos,Britų ir prancūzų alijantus.ir

• prieš dešinių pažiūrų socialistus,pirmojo eilėje Britanijoje ir
- Prancūzijoje." Taip pat išvardinti’žymus socialistų vadai,kaip 

Ramadier,Blum /Prancūzijaj/,Attlee'‘it Bevin /Anglijoje/ dr.Shuma- 
čher /Vokietijoje/ ir k.,kaipo darbo žmonių išdavikai.į biūrą įei-

■ na po-du atstovus iš šių valstybių/-Jugoslav!jos,Bulgarijos,Rurnu- 
•- ni jos, Rusi jos, Lenki jos į Prancūzijos, Čekoslovakijos, Vengri jos ir
Italijos.Tokiu būdu komunistai Europoje bus kontruliuojami 18

. žmonių,kurie sėdės Belgrade,ir kurie patys bus dar labiau kontro
liuojami 14 Kremliaus Politbiuro narių.Tai ir yra visas generali- 

.' •• nis štabas.kuris diriguos komunistų veiklą prieš"kapitalistinį 
■pasaulį". . ’ '

, - ■ • Komunistinės-parti jos dabar jau negalės sakyti, kad jos vedan
čios savarankišką nacionalinę politiką,kas gali atverti akis ko
munistų simpatikams,kurie anksčiau jais aklai tikėjo,ir narnate, 
kad komunistai yra Rusijos šnipai.Tuo pačiu,tas gali duoti demo
kratiškoms vyriausybėms pateisinimą uždaryti komunistų partijas, 
kaipo svetimos Valstybė s agentus. - - . .

Naujo kominterno veikla manoma pirmoje vietoje bus nukreipta 
prieš Italiją ir Prancūziją,kurios pastoja kelią Rusijos ekspan
sijai. Kiek ta veikla bus sėkminga,dabar sunku pašakyti.įdomu ta- 

..’ . čiau pažymėti,kad gen.De Gaule populiarumas Prancūzijoje labai 
sustiprėjo,ir jo ataka prieš komunistus buvo labai entuziastingai 
sutikta.Jo kalba sutraukė kelis kart didesnį žmonių skaičių negu 

» laike komunistų mitingų. ...
Kyla klausimas kokią rolę dabar los JTO.-Yra spėliojama,kad 

Rusija galinti iš jos išeiti.Kaip ten bebūtų,viena yra aišku,kad 
JTO bus daugiausiai naudojama tik propogandos tikslams,gi tikroji 

/. veikla iš Rusijos pusės pasireikš per■Informacijos Biūrą Belgrade, 
ir iš Amerikos pusės per Marshal’io Planą ir Trumano doktriną /Pa
galba Graikijai ir Turkijai./
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Naujo kominterno sudarymas yra atsakymas AmerikosJMarshalHo Pla-
• nui.Tą skelbia ir pačių komunistų. laikraščiai-Anglijos komunistai 
į naujų kominterną neįeina,Jie net nebuvo pakviesti į slaptą kon« 

j ferenciją Varšuvoje.Nežiūrint to jie žinoma pritaria visa širdimi 
naujos organizacijos sudarymui, 
Konservatorių Partijos Konferencija,

Šeštadienį Brighton’e pasibaigė Konservatorių Partijos Konfe
rencija, kur baigiamą kalbą pasakė Partijos vadus Churchill’is^Si 
konferencija yra iš reikšmingiausių konservatorių partijos išta
ri jo jo,nes čia buvo nustatyta tos partijos politika,kuri yra dau
giau suderinate su moderniais .laikais ir kuria tikimasi sugaudyti 
daugiau balsų.Churcill’s prašė partijos pasiruošti rinkimams šiais 

■ 'ar kitais metais.Konferencijoje vadovaujamą rolę lošė jaunimas,ku
riam seni konservatorių principai,pagrįsti neplaninga laisve 
/laissez-faire kapitalizmu/,yra jau nepriimtini.Moderniškam gyve
nime reikalinga naujų idėjų,ir laimei partijos nariai naujovišku
mu nesibaido.Tai aišku yra rezultatas praėjusių rinkimų,kariuos 

, konservatorių partija smarkiai pralaimėjo.
Kiekvienai partijai yra sveika išeiti laiks nuo laiko jš vy

riausybės, kad atsigautų,persiformuotų ir sustiprėtų.. Po praėjusių 
nesėkmingų rinkimų konservątoriai buvo įpuolę apatijon ir buvo 
pasitikėjimo gyventojų tarpe.Parti ja jau iš ankstyvesnių laikų 
buvo skaitoma kaipo turtingųjų partija ir darbo žmonių engėja.Par- 

/ tijos vadai ėmėsi žygių tai pažiūrai pakeisti,ir jie tuo keliu to
li nuvažiavo.Primygtinai pabrėžiama,kad konsevatorių partija api
ma .visas gyventoju kloste,kurios yra priešingos socialistų suvals- 

■; tybinimo ir suvaržymų, pbll-tllsaiTam tikslui vadovaujant partijos 
. ■ pirmininkui R.A,Butler,buvo surašyta Industrinė Carta,kurią konfe- 

, rencija beveik vienbalsiai priėmė ir Churchill’is ją paskelbė kai— 
' i po oficialine konservatorių politika.Churchill1is nesutiko suriš

ti partijos su galutina detaliuotą programa,kuri galėtų būti neį
vykdoma,bet išdėstė pagrindinius principus,tarp kurių pažymėtini 
yra šie;

Nustatymas gyvenimo standarto minimumo,žemiau kurio niekam 
‘ . nereikėtų pulti/uždarbio minimumas/,bet gabiesiem būtų su

darytos sąlygos neribotai pagerinti savo būklęturi būti 
• ' užtenkamai darbo visiems;

panaikinimas suvaržymų ir kontrolės,ir laisvų varžytynių 
5 1 .atstatymas; <

suvaržymas monopolinio savanaudiškumo,kuris trukdo laisvąm 
prekių pasikeitimui," '■’*? ••
sumažinimas išlaidų namie ir užsieniuose;
Imperijos preferencinių tarifų išlaikymas ir glaudesnių ry
šių.su Imperija palaikymas /konservatoriai visuomet buvo 
imperialistinė partija/," 
pritarimas Jungtinės Europos idėjai ir broliška sąjunga su 
JAV,

Konservatoriai dabar jau sutinka su ūkinio gyvenimo planavimu, 
tačiau daug lengvesnėje^ f^x-ao je negu Darbo Parti ja. Jie yra prie
šingi darbininkų koat-telės įstatymui,kuris nesenai buvo vyriausy
bės pa skelbta s. Ta i p pat yru suvalstybinimo politikai,
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nors jie nenumato,gavę-valdžią,atvalstybinti anglies kasyklų ir 
Anglijos Banko.Tai yra,žinoma,gudrus taktiškas žyaįc,nas angline 
kasyklų suvalstybinimas buvo vienas iš populiariausių dabartinės 
vyriausybės darbų.Daugiau dėmesio bus kreipiama į indi vi duali šku 
mą ir vadovybę.Kaip čarta sako,pramonė turinti būti suhumanizuot 
o ne nacionalizuota.

Tarp daugelio konferencijoje priimtų rezoliucijų mums įdomia 
šia yra ta,kurioje reikalaujama imtis žygių priešgriaunančią koų 

,i ' nistų ir fašistų veiklą šiame krašte,kas sudaro pavojų britiškai! 
gyvenimo būdui.Si rezoliucija buvo vienbalsiai priimtą,Kalbėto- 

»’ jai vienas po kito puolė komunistus už griovimą krikščionybės pr 
cipų ir Europos civilizacijos,paveldėtos iš senosios Graikijos i 
Romos. 1 . ’
JTO sesija.

Aštrūs žodžiai prieš vienas kitą tebesitęsia,bet jokių nuta
rimų nepadaryta,Višinskis vėl puolė Ameriką už jos tariama pilie 
tinio karo kurstymą Graikijaje,ir taip pat kaltino "fašistinę" 
Graikiją,ir visiškai išteisino tas:"demokratijos pažibas" -Jugos 
laviją,Bulgari ją ir Albani ją.Dr.Evatt,Australijos atstovas labai 
smarkioje kalboje atsakė Višinskiu! ir pavadino Višinskio kalbą 
tiesiog vaikiška ir nemandagia.

Irako atstovas griežtai pasiasakė prieš Palestinos padai 
mą ir reikalavo paskelbti Palestiną nepriklausoma valstybe ir 
duoti valdžią Palestinos vadams.Zionizmą jis sulygino su naci 
Panašią nuomonę pareiškė ir Pakistano atstovas.”* "
Ma rs ha11’i o Planas.

Vis daugiau ir daugiau aiškėja,kad Vakarų Europos politinė : 
ekonominė ateitis pareis nuo to,kiek pagelbos bus.gauta iš JAV. 
Amerikoje tačiau įvykiai labai sulėtėjo ir kol kas Trunanas tik 
kvietė gyventojus prie savanoriško maisto produktu taupymo,kad > 
galėtų daugiau jų pasiųsti Europai .Visiems yra aišku, kad tas yri 
tik vandens lašas jūroje ir greitai turės imtis kitų žygių.Tru 
manas taip pat turi savo sunkenybių; kongresą dominuoja ne jo pi 
tija,o kitais metais vyksta prezidento rinkimai,prie kurių jau 
abi partijos pradeda ruoštis.Paryžiaus pranešimu irgi ne visi y 
patenkinti.Esą būsią reikalinga jį dar kiek pakeisti,Pačio Amer 
kos Kongreso komisija,kuri tyrinėjo ekonomines sąlygas Europoje 
jau sugrįžo ir ruošia savo pranešimą kongresui,Nuo tg pranešimo 
priklausys, ar kongresas•sutiks duoti pagalbą Europai arine.Būt 
tačiau klaidinga galvoti,kad JAV,apsiėmusios ginti Europos pakr
čių -Graikiją ir Turkiją- leistų Europos viduriui sugriūti.Pran 
zūzija ir Italija artėja įiepto galą.

Naujo kominterno įsteigimas manoma pagreitins Amerikos pag
bą Europai.

Trumpos žinios.
t-', _ . Londonas,3.10.' ' /

Banija,kuri ligšiol eksportavo 15-20$ Anglijoje- šuva 
mo bekono ir sviesto,nuo š.m.spalių mėn.pradžios eksportą
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nomas, y. ■ ■ ■
Londonas, 3,10-. ■ ■< « ■ '.

Londone prasidėjo 4 didžiųjų valstybių konferencija,kuri -svays^ 
tys buvusių Italijos kolonijų likimą,Kaip iš Sovietų Ambasado
riaus pasikalbėjimo, su Italijos užs.reik.min.Sforza matyti,Rusi
ja gali paremti'Italijos pretenzijas į kolonijas,ypatingai kur 
tos pretenzijos prieštarauja Britanijos interesams/Cyrenaica 
ir Somalija/ ■ .' ' '

. .'^Ankara,3..10, .•. - i.-.. : o-
J ' _ JAV-bių"vyriausybei pakvie-tus»ryt-'išskrenda, _į Ameriką Turkį-: -
v r j°s 'Gcnjrtnbo viršininkas su:15 vyr. laipsnio'karininkų.Laike

..'P' 3. savaičių"vizito~^įe<k£MT&eruos'>u,:.gen.Eisenhovejiiu.JVeilau ji©...... 
lankysis Londono*.., '"■v ' ■

Bratislava, 3.10,
Slovakijoje vyksta tolimesni sdėmimai.ryšysu tariamu sąmoks- 

■ lu nuversti Čekoslovakijos.' vyriausybę ir/paskelbti nepri kinus omą
• Slovakijos valstybę,Prieš tris savaites buvo-^reštuota- 247 asme

nys, už ruošiamą sąmokslą nužudyti..Prez*Benešą.
Varšuva, 4.10. ■ • • .
—b«4—......  -w.

Karo apygardos teismas paskelbė sprendimą slaptos organizaci- 
'.jos "Rytinių žemių sąjungos" byloje.2 asmenys nuteisti, mirties

• bausme,ir kiti nuo 15 iki 6 metų kalėjimo,Jie buvo.kaltinami 
siekę "atvaduoti iš Sov,Sąjungos Vilnių ir Lvovą",ir tuo būdu 
"pakenkti lenkų-sovietų draugiškumui"

atmetė pąąįps Roosvelt,kuri yra JAV-bių delegatė 
JTO posėdyje,pasiūlymą pravesti pasikalbėjimą prie mikrofono 
apie jo kaitinimus "karo kurstymu",taikomus .amerikiečiams,

London,5,10,
Didžiausias pasaulyje savaitraštis,"News of the World",turįs 

7 milj.tiražą,atspausdino pirmame puslapyje užkandžiaujančio 
prie lauko darbų Tono Černiaus fotografiją,ir šalia jo paties 
fotografiją generolo iškilmių uniformoje.Laikraščio reporteris 
aprašo buv.1939 m.Lietuvos Ministerio’Pirmininko ir per 4 metus 
Gen,Stabo Viršininko dabartinį gyvenimą Anglijoje.Panašias ko- 

’ respondcncijas įsidėjo ir kiti,plačiai skaitomi,savaitraščiai!
'■ ’’The People", "Sunday Express" ir "Sunday Dispatch",.

Londonas,6,10.
Tikslu išskirstyti elektros jėgainių apkrovimą pik-valandomis 

nuo šios dienos įvedama pramonėje darbas pamainomis.12 milj.dad- 
. ■ ' bininkų Anglijoje turės pakeisti įprastą gyvenimo būdą.
* Maskva,6.10, " . ■ - i

Rusija sutiko š.m, lapkričio 25 dieną pradėti keturių didžių- 
''"jų valstybių už s i eik. win. konferenciją Londone.

I •

Paryžius, 5,10, ' •
- Gen.De Gaule pasakė kalbą 500 tūkst.miniai Paryžiųje.Jis pers- 

' , pėjo prancūzus,! t.d nuo "dviejų trečdalių Europos,kuri, yra vado
vaujama Sovietų diktatūros ir kuri nenustoja spausti Vakarų,Pran- 

. cūzija yra atsk" ?ta tik siaura fronto juosta"
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Saaras, 5,10." -
■ 90^ balsų buvo paduota už parti jas,kuriąs pritaria Saaro

ūkiniai unijai su Praneūžija.renkontf'Soaro pariameaAn,
Komunistai,kurie pasisakė prieš uniją,gavo mažiau nei 10^ bals

J v ■ i . . • . .

Londonas,7.10.
Darbo Partijos organas "Daily Herald" ryšium su naujo komiu 

terno įsteigimu rašo "Europos komunistų partijos sukaupia savo 
pastangas ir savo jėgas kovai prieš socialistų Partijas"Vaka- 
rų Europos socialistų partijos ir Britų Darbo Partija kiekvieno 
komunisto bus laikomis kaipo priešai.

“ Prancūzų socialistų dienraštis-"Populaire" rašo"Tokia /komu 
nistų/ taktika‘reiškia atvirą kovą prieš Vakarų demokratijas".

Londonas,8,10.
Paskelbti tolimesni pakeitimai Britų ministerių kabinete.At- 

sistadidino Ministeris Škotijos reikalams J.Westwood,Slaptojo 
Antspaudo Saugotojas Lordas Inman.Karo ministeris F.Bellenger, 
Tiekimo ministeris J.Wilmat ir Pensijų ministeris J.B.Hynd. 
Paskirti; Slaptojo antspaudo Saugotoju Lordas Addison,Ministe- 

riu Commonwealth reikalams P»Noel-Baker»Ministeri Škotijos rel 
kalams A.Woodburn,Karo minister! E.Shinwell,Karo Aviacijos 
ministerių A.Henderson,Kuro ir jėgainių ministerių H.Gaitskell 
Tiekimo ministerių G.Russell Strauss,Pensijų ministerių G.Bu
chanan, Teisingumo -J.Wheatley,Be to paskelbta visa eilė pakei
timų Valstybės pa sekretorių.

įdomu pastebėti,kad būvąs.kurąrministeris turėjo išeiti iš 
kabineto,nes karo ministeris nėra skaitomas kabineto nariu.Ko- 
munistai laiko Shinwell’į savo prieteliu, ir reikalavo,kad jis 
būtų paliktas, kuro ministerių,

Hanover,7,10.
Ukrainiečiai DP apmėtė akmenimis penkis sotrietų žurnalistus 

kurie lankė DP stovyklą Britų zonoje ir norėjo fotografuoti,
Londonas, 8,10.

Aštuoni Britų parlamento atstovai /Darbo Parti jos/,kurie 
lankėsi Jugoslav!joje,vakar išskrido į Maskvą.Jie turėjo susi
tikimą su marš.Tito ir kitais vadais.

Londonas -
■ cBriton! jos ‘angliakasiai .nori iškelti atlyginimo pakėlimo 

klausimą.Manoma,kad jie reikalaus pdidinti £1 savaitei.Tas
• pakeltų anglies gamybos kuinas 30 milj.svarų metams.Kaip žino
me vyriausybė nesenai prašė prof.sąjungas neprašyti algų pa-

■ kėlimo kol ekonominė krizė tęsiasi.
Londonas, 9,-10. '

Britų užs.reik.Minister!ja išleido komiinikatą,kuriame griež
tai paneigia sovietų apkaltinimus,kad britai laiko savo zonoje 

' Vokietijoje /Klijjgenberg/ 243 sovietų vaikus vergiškose sąly
gose.3ri tai tvirtina,kad šie vaikai buvo nacių atvežti 1944 m. 
iš Baltijos valstybių ir kad jie bus grąžinti tik tada,kada 
britai bus įtikinti jog įrų vaikų tėvai tar giminės randasi So
vietų Sąjungoj, i 1 ' .
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Baltijos Universitetas.
Rektorius Gulbis viešėjęs Londone keletą savaičių,išvyko 

atgal,Čia būdamas turėjo visą eilę pasikalbėjimų su Įvairiais 
asmenimis ii’ įstaigomis, ieškodamas būdų tolimesniam Universįte- 

v to išlaikymui.Buvo padaręs ir išsamų pranešimą trims Pabaltijo 
mini sterims. Pasiųsto ji iš Anglijos 4-rių Universiteto profeso
rių komisija susipažinimui suUniversiteto klausimu vietojo,grį- 

./• ' /.žo.atgal /Komisija vyko užs.reik.Ministerijos iniciatyva/.Jos 
/ ' "parvežtas pranešimas, kaip tenka girdėti, esąs palankus,bet neiš-

. riša nei pastovaus Universiteto išlaikymo Pinneberge.nei jo per- 
< .-.-.t < kėlimo kur kitur.Esą reikėtų sumažinti esamų profesorių skaičių 

/kur turima tik po kelis studentus/; dalį profesorių galima bū- 
. ■ tų absorbuoti Anglijos Universitetuose.Savo keliu,prof.Gulbio

kelionės pasekmėje,pasisekė anuliuoti-eilę vietos okupacinių 
įstaigų duodamu Universitetui įsakymų,kurių nekurie ėjo taip to
li, kad Universitetas turėjo būti jau nuo 1 d. spalio panaikintas 
Jis bus palaikomas ir toliau.

Ryšy su tuo-pat klausimu Londone lankėsi Chikagos Universi
teto Prof.Brath,kuris dabar važinėsiąs po okupuotąją Vokietiją, 

.X^M^Wofešori;uWpareiškė, kad esą vienas Chikagos Universitetas ga
lėtų paimti visus Baltijos Universiteto profesorius ir studentus 
/Prof,Brath; "matote,esu geras Pabaltijo draugas -ir šis mano 
švarkas yra siūtas lietuvio siuvėjo .Chikagoje",.../Malonus pa- 

. . .. oųomonė - ■ yra. vienas dalykas, o . jos .įvykdymas -vi-
■ ' sa i Kitas,
Seimų reikalas.

Rugsėjo mėn. gale du Britu Darbo Ministerijos atstovai 
/Miss Boyces ir Mr.Pass /išskrido Britų zonon sutvarkyti jau

< atvykusių Anglijon darbininkų šeimų klausimą.Darbo Ministerijos
f pareikšta,kad kol bus šeimoms butai prirengti,ja u dabar kai kas

galima būtų padaryti;-pvz,,tie darbininkai,kurie patys randa 
šeimoms butus,jau dabar gali savo šeimas parsigabenti.Tam tiks-

.. lui toks EVW darbininkas privalo gauti pažymėjimą /Certificate Į 
> iš .savo Hostel’io-vedėjo /Manager/ ar iš "War Agricultural Exe- 
- , eutive Committee",kurio žinioje jis dirba,ar iš kitos panašios 

įstaigos /jeigu jis dirba ne žemės ūkyje/,kuriame būtų nurodytai 
....kad toks ir toks,dirba ten ir ten,gauna tiek ir tiek algošj tu- 
( ri pasirūpinęs butą savo šeimai ten ir ten’,gali išlaikyti savo

šeimą,kuri susideda iš sekančių asmenų ir dabar randasi, ten ir 
ten Vokietijoje,

Tokį pažymėjimą EVW turi pristatyti Darbo Ministerijai su 
prašymu,kad jo šeima turi būtų atgabenta be eilės.Pažymėjimą ir 
prašymą siųsti adresui

■ . ■ ,;Ministry of Labour,
12/13,StjJames’ s Square,
London,S.W.l,
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Dėl visų Ri t-ų šeimą jxirgabenimo Darbo Mini^Verija dar vis nega
li nurodyti tikslios datos, išskyras—paarė i Skiną trtaXę greitai, kg 
tik bus Įmanoma" ir kad "dedamos pastangos,kad tas ęryirtxį_®aJ4> 
na i greičiau’1,

i

t

/3.10./ Darbo Ministe- 
kelbėjkad šeimų vežimas Anglijon

netrukus.-pro 
yra Muenster

itiniomis žiniomis iš Vokie
stovas Britų zonoje pas: . .

idės.-Apie 200 šeimų narių,daugiausiai is G-reven, ja 
pereinamoje stovykloje ir turėtų greitai išvykti 
vi-sos paliktos šeimos šiemet galės išvykti tuo tar

ninėse.reikalu,

’ f ■

I Daugeliui Pabaltijo mergaičių ir moterų,atvykusių darbams 
ligoninėse pereitą rudenį,baigiasi jau jų pasirašytos metines 
sutartys;Įvairiais su tuo susijusiais klausimais iš Darbo Minis 
tori jos'gbuta-tokių paaiškinimų;vi sos gali atnaujinti savo su
tartis. Kuirins-;del Įvairių priežasčių nenorėtų toliau tęsti dar- 

"pačios susirasti sau vietą kitose šakose, 
ju j o s priva1o gau ti savo persikėlimui kitonau

darban Darbo.Mini stori jos sutikimą. Jos negali 
sti~ laisva i/negavę kito “darbo ir Darbo Ministe- 

prĮtarimo.Norėdamos persikelti kur kitur,jos paprastai
i'ir tinkamą priežastį,kodėl nori persikelti,- to 
kuria Darbo Ministerija galėtų pripažinti svarbia 
isa šita procedūra yra reikalinga ypač todėl,kad 
.taikoma ir visiems D ...Įritant,jos gyvento jams, įsi

galėjus-darbo kontroles įstatymui-įKitokio darbo pasirinkimas 
turėtų būti, todėl, toks, kad D,M. galėtų jį pripažint'- svarbiu 
valstybiniu požiūri u.Pasirinkimas tokio darbo,kurį •yriausybė 
skaito neesencialiu dabartinėje kovoje sų krizių,nebūtų Darbo

■ <-

■ ■ •'*

turėtų but

J.

■ Ministerijos priimtinas.

»-r
t

’ ** *«

• ■ »

1

■• . yranutarta kviesti visus Baltijoj
.•’ vieną dieną,kada visi baltiečiai i

, už tą pusvalandį atlyginimą paskii
Tuo būdu .surinkti pinigai butą į:i:
globojamos liw.... ..

-demonstravimas savo lojalumo^Britų karališkai šeimynai*bet.taip
■ pat susilauktų

ijcfs valstybių piliečiams

ovaliu - xrmp.vws jlu.z,u.i.w vuo v o j u m. v x «
' Artinantis Princesės Elžbietos vestuvėms /lapkričio 20d./ 
kyla.reikalas parodyti savo lojalumą ir dėkingumą D.Britani jai 
įteikiant atatinkamą dovaną.Pasitarus su latviais ir estą.is 

............Jos EVWs D.Bri tani joje paskirti 
. pušų valandos extra ir gautą 
'etų į vedybinės dovanos fondą, 
mokėti Princesės Elžbietoj 

^11,^4.o žygis būtu ne vien tik gražus ps 

os užuojautos britų visuomenėje Balsti* 
dirbantiems Anglijoje.

lietuvius prie šio gražaus žygio vienifl 
gai prisidėti.Atatinkamos instrukcijos yra’išsiuntinėtos visiei 
S-gos skyriams,Ligoninėse dirbančios moterys,kurios arba nepri
klauso DBLS-gai arba neturi arti esančio skyriaus kviečiamos 
taip*pat paskirti pusvalandį darbo ir gautą uždarbį persiųsti

o

■5 -

i.
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