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Kada žmogų ištinka kokia nelaimė,jam lieka du keliai,kuriais 
jis gali tęsti savo kelionę šioje žemėje! nuleisti rankas ir pasi
duoti likimui ir tuo būdu pamažu artintis prie bedugnės,arba paim- 
ti likimą tvirtai į savo rankas.gerai jį apsvarstyti,padaryti iš 
to tinkamas išvadas ir atsiekti galimai geresnių rezultatų prie 
naujai susidariusių sąlygų.Silpnabūdžiai ir dvasios paliegėliai pa
sirinks pirmąjį kelią,gi antruoju keliu eis tik tvirto charakterio 
ir nepalaužiamo3*51elos drąsuoliai,kurie neleidžia veltui laiko 
ir negadina ša u nervų prisiminimais kas buvo ir kas būtų buvę,jei 
nelaimė jų nebūtų ištikusi,bet imasi griežtų žygių,kad kuo geriau 
prisitaikius pile ssamų-aplinkybių.

"Kiekvienas lietuvis, kur., jis bebūtų, skaudžiai nukentėjo nuo pra
ėjusio karo,kurio pasėkoje bietuvos žmonės neteko tėvynės,darbo,san 
taupų bei kitų vertybių ir artimųių,Vieni iš mūsų buvo tos nclai- 

'mės skaudžiau paliesti,kiti lengvi^.Būtų tačiau, klaidinga nuodyti
- ■ save praeities prisiminimais ir užmirkti akis naujai susidariusioms 

problemoms.Kas mūsų laukia ąteityje ir kuriuo keliu mes pasirinksime tęsti savo kelionę tgFų žemėn.-Mūsų likimas dabar yra mū^į pa
čių rankose... ■ ■ '■ ”

Be abejo,kiekvieni gero lietuvio troškimas yra sugrįžti lais- 
von Lietuvon ir savo darbą ir triūsą aukoti savo krašto atstatymui. 
Tuo pačiu turime neužmiršti,kad tas prie.,.dabartinių aplinkybių yra 
negalima ir yra neišmintinga save maitoti vien mintimis, kad gal 
ryt ar poryt jau grįšime namo, ir’ dblMb neapsimoka nieko daryti ir 
pradėti naują vaisingą gyvenimą šioje laikinoje apsistojimo vieto
je,Kokią teisę turime reikalauti,kad kiti mums išvaduotų mūsų tė
vynę, jei mes prie to nieko npprisidėsime.Žodžiai ir geri norai 
maskolių nejaudina.Jie tik jėgą pripažįsta. • • .

D.Britanija šiandien yra vienintelė tvirtovė prieš komunizmą
• Europoje,ir kol laisvės žiburys degs šiame krašte,tol mes galime 

tui’šti vilčių,kad atgausime savo tėvų žemę.Silpna ir išvarginta 
Anglija būtų tik dar vienas gardus kąsnis Stalino apetitui pasotin
ti, su kuo mūsų paskutinė viltis atgauti Lietuvos laisvei žūtų ga- 

. lutina i.Dėlto,yra mūsų interesuose,kad šis kraštas liktų galingas 
ir ekonominiai tvirtas,kad turėtų daugiau įtakos tarptautinėje po
litikoje, iš to seka,kad aukodami savo darbo vaisius D.Britanijos 
gerovei,mes tuo pačiu dirbame ir Lietuvos labui ir pagreitiname 
jos išvadavimą.Ateis laikas,kada mes prašysime šio krašto pagalbos 
Lietuvai,ir-tas mūsų prašymas bus pagrįstas mūsų darbo ir triūso 
rezultatais,kuriuos padarėme šiam kraštui.
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Savaitės bėgyje
Marshall*io planas pradedamas vykdyti.

Po ilgų derybų tarp prez.Trumeno ir kongreso atstovų Prezi
dentas galų gale pasirašė prokla.maci ją, kuria JAV Kongresas su
šaukiamas specialiai’ sesijai lapkričio mėn. 17 d. tikslu apsvar
styti pagclbos Europai reikalą ir išleisti įstatymus varžančius 

• kainų kilimą Jungtynėso Valstybė se.
Prie tokio žygio prieita po to,kai paaiškėjo,kad kitokio bū

do pagalbai Europai duoti.Aukštos kainos taip.pat kelia nerimo 
administracijai,nes bijoma,kad tai gali sukliudyti Marshall’io 

. Planui įvykdyti,Administracija taip pat manoma prašys Kongreso 
'■ išleisti įstatymą retų prekių kontrolei ir tokių prekių ekspor
to suvaržymui,kad jų daugiau liktų toms valstybėms,kurios jų dau
giausiai reikalingos,Marshall’io Plano svarstymu s Kongrese už
truks ilgą laiką ir susilauks nemaža pasipriešinimo iš ka i kurių 
atstovų.Prezidentas ir vyriausybe jaupradėjo akciją,kad paveikus 
viešąją opiniją Marshall’io plano naudai.Tai yra-demokratinis bū
das valstybėse,kur vyriausybė atstovauja žmones,prieš kuriuos ne
vartoja1 slaptos policijos metodų,Pirmiausiai Kongresas turės pa
daryti nutarimą del laikinos p.agelbos Europai dar šią žiemą,o 
vėliau bus svarstomas pilnas Marshall'io Planas.

Kongresas turės rasti būdą,kuriuo pagelba Europai-turės būti 
. duodamaikaipo paskola ar kaip dovana.Jei kaip paskola,tada ar 
Europa pajėgė lysti dar giliau į sklolą,jei kaip-dovanų -ar ame
rikiečiai su tuo šutiks/Viena yra aišku,kad Amerikai■Europos 
rinka yra būtinai reikalinga,ir JAV yra suinteresuotos,kad Euro
poje būtų jai draugiškos valstybės,o ne komunistiškos.Amerika jau 
atsisakė nuo izoliacijos ir savo kariuomenės neatitraukia iš Eu
ropos.Šis faktas duoda daugiau pasitikėjimo Europos žmonėms.

Trumąno nutarimas sušaukti-Kongresą buvo, palankiai priimtas 
Amerikaje,kas suteikia vilties,kad Marshall’io Planas praeis pro 
•Kongresą su kai kuriais pakeitimais.JAV komisijos,kurios lankėsi 
Europoje šią vasarą,jau grįžo,ir jųpranešimai turės didelės įta
kos Kongreso atstovams.
De Gaulle reikalauja naujų rinkimų.

Sekmadienį vyko antras Prancūzijos savivaldybių rinkiikų eta
pas mažesnėse vietovėse.Ir šių rinkimų rezultatai išėjo De Gaulh 
naudai.Buvo atsitikimų,kur net socialistai balsavo- už degaullis- 
tus.kad neleidus komunistų dmimgatnuEX kandidatams laimėti.Gon.De 
Gaulle pa rtija viena laimėjo daugiau balsų,negu visos kitos par
tijos kartu.Komunistai nustojo vieno septintadalio balsų.

Po jo partijos pergalės generolas padare pareiškimą,kuriame 
pareikalavo paleisti parlamentą ir paskelbti naujus rinkimas.De. 
Gaulle pareiškė,kad dabartinė vyriausybė atstovaujanti tik silpni 
tautiną mažumą ir kad įvykiai esą per daug pavojingi delsimui,kai 
gali privesti prie anarchijos ir pražūties."kiekviena diena kuo.
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aiškiau parodys,kad Saparistai /atseit komunistą i/neturi nieko- 
' prancūziško apie save,bet yra tik delegatai svetimos diktatūros, 
kuriai-žmonijos neturtas tarnauja tik kaip gera: priemonė atsiek-

• iti-žiauriai -žmonijos dominaci jai.” /"‘k.’
■ Gon.Dc Gaulle partija' /Prancūzijos žmonių susivienijimas/ ro

do didelio aktyvumo šiomis dienomis,ir Paryžiuje pradedama speku
liuoti, ar rinkimai' šiuo metu būtų galima legaliai paskelbti,De

■ -.- Gaulle neturi, nė vieno oficialaus aystovo parlamente,nors yra dau< 
-...jam. palankių. M.R.P. partijoje,kuri dažnai yra laikoma kaip Dc Gau 

llė partija,bet. be De Gaulle. Premjeras Ramadier /socialistas/
■ prieš keletą.'dienų perorganizavo savo vyriausybę sumažindamas ka-

' bineto narių skaičių,Vyriausybė yra koalicinė ir Ramadier yra nūs:
■ statęs ją išlaikyti valdžioje.Prancūzijos parlamente,kuris susi
rinko antradienį,Ramadier puolėkaip patį De Gaulle taįp ir komu- 
nistus nž-nepatrijotiškus žygius ir tautos skaldymą. .

? Anglį jos -atstovas įspėjo Višinskį', - r į*““ .
Britanijos atstovas prie JT Mr.Hector McNeil savo ypatingai 

griežtoje kalboje atsakydamas Višinskiu! į jo reikalavimą priim
ti Rusijos pasiūlytą rezoliuciją pasmerkiančią.taip vadinamą re
akcinį elementą JAV-sc,Graikijoje ir Turkijoje ir ręikalaujan- 

' ' šią suvaržyti pasaulio spaudą,pavadino Višinskio kalbą vulgariš- 
įcu negarbingu rėkavimu ir priminė,kad panašius apkaltinimus Rusi
jos vadai padarė karo pradžiaje,kada dar Rusija nekariavo ir 
draugavo su Hitleriu,Jis taip priminė Višinskiu!,kad jo cituoti 
Vokietijos užs.relkMinisterijos dokumentai esą ne vieninteliai.Br 
tanija-jų taip pat turinti.Britanijos atstovas ginė britų žurna
listus, kuriuos Višinskis apkaltino žinių falsifikavimu.Ne-t ir jei 
atsitiktų, kad .anglį jo j e vienas laikraštis įsidėtų klaidingą žinią 

' tada kiekvienas skaitytojas gali paimti kitą laikraštį ir pasitik 
rinti.Bet kaip .rusai gali, žinias patikrinti ,IAr.McNeil dar pridė-

■ jo,kad rusai mėgstą cituoti .rusiškas patarles,taigi ir jis vieną 
'fį;iš jų pacituosiąs 4 "Nėra jokių žinių Pravdoje /Tiesoje/, ir jo-

klos tiesos Izvestijoj /Žiniose/.””"ei Sovietų Sąjunga norinti 
. taikos,ji turi tikėti,kad,nekomuništai nėra būtinai fašistai,kapi- 

.; talistai ar kokios goi?ilės”-pabaigė britų atstovas.Rusijos rezo
liuciją Politinis Komitetas atmetė oJą dabar svarstys pilnaties 
sesija.

; f 'Anglija kovoja.su krize. - . . V ■
; Debatai'dėl“ Karaliaus kalbos Žemuose Rūmuose dar tebesitę-

■ sia'.Daugiausiai . dėmesio sukoncentruota ekonominiams krašto reika- 
., lams.Anglija laikinos pagelbos iš Amerikos šiais metais negaus_

sąryšyje su. Marshall'io Planu,ir dėlto jai pačiai teks nugalėti 
. sunkumus ir sumažinti užsienio prekybos deficitą.Tas deficitas 

dabar yra pabengiamas aukso.pardavimu,kurio rezervai nėra per di
deli. Opozicija kaltina vyriausybę už netinkamą krašto valdymą ir 

. laiko gaišinimą nebūtiniems įstatymams ruošti ir leisti,kaip tai 
parlamento akto pakeitimas,dujų pramonės suvalstybinimas etc. s d* . ’» . ; » '■* . a V ’f ... * * ‘ K > . t ' .» » »* ‘ ,
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Kiti suvaržymai yra dar šieinamų'kapitalinių.konstrukcijų st 
tyba,žaliavų importo sumažinimas,išlaidų sumažinimas karinėms po 
jėgoms,Sir Stafford Cripps savo kalboje pažymėjo,kad jei Europos 
ir Britanijos ūkis sugriūtų,tada ir demokratija nueitų tuo pačiu 
keliu ir su tuo dingtų paskutinės vakartį demokratinės civilized

/ Naujas ministeris ekonominiams .reikalams Sir Stafford Cripps 
paskelbė- parlamente vėl eilę suvaržymų,kuriais norima dolerių 
deficitą,kuris dabar yra £474.000.000 metams,sumažinti iki 
£250,000.000.Tam tikslui kai,kurių maisto produktų importas su
mažintas ar sustabdytas,kaip tai cukraus,kiaušinių miltelių ir 
kt,Tabako importas visiškai sustabdytas,bet iki šiol įvežto ta
bako ^manoma užteks iki kitos vasarosimo paskutinio maisto produkl 
sumažinimo kiekvienas Žmogus Britanijoje‘gaus mažiau negu 2760 
kalorijų,vietoj iki šiol gaunamų 2870 kalorijų/prieš karą buvo 
3000 kalorijų/, ;' a . . i ■ <

Kiti suvaržymai yra dar ši einamų'.kapitalinių, konstrukcijų st 
tyba,žaliavų importo sumažinimas,išlaidų sumažinimas karinėms po.

. . - " ■ • - - ■ ■ - - - . _. . -.................................................................................- -

ir Britanijos ūkis sugriūtų,tad

jos tvirtovė Europoje.Cripps kalba buvo visų gana palankiai pri
imta,nes jis nesistengė slėpti sunkumų,bet atvirai juos išdėstė 
pažymėdamas,kad jei visi sąžiningai dirbtų,Anglija išeitų laimė
toja.

Parlamente 'taip pat buvo svarstomais Vokietijos klausimas, 
p. evinas gynė ką tik paskelbtą reparacijų planą,pagal kurį 682 
fabrikai Vokietijoje bus išmontuoti ir atiduoti kitoms valstybėm 
reparacijų formoje,Jis pažymėjo,kad Vokietija, turinti bent kuo 
nors kompensuoti jos padarytą karo metu žaįą,Bevinas griežtai 
pasisakė prieš perdavimą tokių įmonių,kurios ,yra.būtinos vokieči 
ūkio atstatymui. . A » - «
.Ir Mykoląjczykas

%

f

psivylfe.;
"Oficialiai iš Varšuvos buvo pranešta,kad ūkininkų partijos 

vadas Mikolajczyk su keliais savo padėjėjais pabėgo iš Lenkijos. 
Vyriausybė jį jau apkaltino už tai,kad jis visą laiką dirbęs 
svetimos valstybė s naudai,Kur jis dabar randasi dar nežinoma. 
Kalbama,kad laiveliu atplaukąs į Švediją .ir -iš ten britų lėktu
vas jį vežąs į Angliją.Anglija ir Amerika pranešė nieko nežianą 
apie pabėgimą,Tų vyriausybių atstovai pažymėjo,kad Anglija ir 
JAV pagal tradiciją suteiks visiems politiniams pabėgėliams prip 
laudą ir kad Mikolajczykas ta prieglauda galės pasinaudoti.Miko
la jczyko žmona ir sūnus tebėra Anglijoje, ie į Lenkiją po karo 
nevažiavo,Kai kurie korespondentai net spėlioja,kad su Mikolajcz' 

; galėjęs būti.sufabrikuotas "nelaimingas atsitikimas”,kuriuo sla 
toji policija likviduoja nepageidaujamus žmones ir tuo išvengia
ma "teismo” farso, • ...

Mikolajczykas karo metu buvo Lenkijos vyriausybės Londone- 
; .premjeru ir sąjungininką ms susitarus su Stalinu dėl Lenkijos,Mi 

kolajczykas Anglijos vyriausybės prašomas ir raginamas sutiko iš 
važiuoti į Lenkiją i? ton prisidėti prie .jau esamos vyriausybės, 
sudarytos neva koaliciniais pagrindais,Jis tikėjęs,kad gal tuo 
galėsiąs daugiau gero padaryti Lenkijai,negu likdamas Londone,ir 
galėsiąs išlaikyti Lenkijos nepriklausomumą.nuo Rusijos,Tačiau 
išėjo visai kitaip.Jo padėtis darėsi vis sunkesnė ir per praėju
sius rinkimus jo partija buvo labai persekiojama ir rinkimų re
zultatai buvo suklastoti.Pagal Mikolajczyk jo partija rinkimus
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laimėjo,tačiau oficialūs daviniai davė jam tik atstovų mažumą ir 
buvo aišku,kad komunistai anksčiau ar vėliau jį ir jo partiją lik
viduok. Nesenai keli Mikolajezyko bendradarbiai buvo tardomi,ir 
pats Mikolajezykas pareiškė,kad greitai būsiąs suimtas ir teisia-

. mas Potkovo pavyzdžiu.- .. ‘
Laikraščiai praneša,kad ir krikščionių partijos vadas pabėgąs

• V T W ♦ • '• _ _ ' . 4 • * *

' Trumpai iš visur. --■■-■.l-1/m-

/. Paryžius,23.X, -/Socialistas Paul Rjnadier sudarė naują prancū-
/ zų ministerių kabinetą,į kurą įeina"? socialistai,3-pažangiųjų 

katalikų partijos atstovai,2 radikalai ir vienas neprikl.konser
vatorius. Viso kabineto yra 13 ministerių,vieton ligšiolinių 22.
Maskva,22. X, - "Pravda". paskelbė A.Ždanovo kalbą,pasakytą Varšu
voje steigiant Kominformą.Ždanovas nurodė"uždavinius/kurie guli 
ant Prancūzijos,Italijos ir Britanijos broliškų komunistų parti
jų pečių",Kalbėtojas nurodė,kad būvą nesusipratimų tarp komunistų 
partijų,nes kai kurie nariai suprato,kad Kominterno panaikinimas 
1943 metais reiškė visų ryšių bei kontaktą likvidavimą tarp "bro
liškų komunistų parti jų.Patyrimus parodė,kad-tokių ryšių tarp 
komunistų partijų trūkumas yra neteisingas,žalingaš/ir nenatura- 
:lus.Komunistų judėjimas turi bendrų uždavinių bei rūpesčių įvai- 
rių.kraštų partijoms," . / ' ’ ’ .

I , • - J '-r • ' ‘ .
I . K ■ ■ * ’ ■ •

Karači.24:,X«-• Pakistano, goneral-gubernatorius Jinnah pasakė,kad
< -jeigu Palestinos.padalinime planas nebus atmestas,būsianti di

džiausia nelaimė ir konfliktas.Visas muzulmonų pasaulis sukilsiąs
' prieš tokį..sprendimą,"Tuo atveju Pakistanas /kuris turi 70 mil j. 
gyventojų/ neturės kito pasirinkimo kaip tik teikti visą paramą 
arabams." ' . ' • • '■ ■

* . *

; ."Vašingtonas,24,1.- Prieš-amerikoniškos veiklos Komitete,kurio ve- 
~ ■ ■ damas Holywood’o žvaigdžių tardymas,buv.laivyno.'karininkas,artis

tas Robert Montgomery pasakė;"Aš atidėjau'savo darbą,eidamas ko
voti prieš totalitarizmą,vadinamą fašizmu.Aš esu pasiruošęs vėl 

'/■ taip padaryti ir kovoti prieš totalitarizmą,vadinamą komunizmu."

' -- Londonas,25.X»*.Vykstančioje filatelijos parodoje,Imperial Insti- 
tute, yra išstatyti tarp kitų -Vokietijos prancūzų zonos nauji

. pašto ženklai,kurių autorius, yra mūsų tautietis dalį.V.K.Jonynas.
•' Apie tuos ženklus. "Nouveliės de France"1 Nr«620 rdšo.kad Vokieti-

1 jos filatelistų suvažiavime "viešpatavo vieninga nuomonė,kad pran
cūzų zonos pašto ženklai priklauso prie pačių gražiausiųjų Euro- 

’ ' • . pos pešto ženklų," ■■ t .

Vilnius,,25.x. "Pravda" praneša apie"dokumen tarini o filmo" - 
"Tarybu^iėtuva" pasirodymą,Filmo didžioji dalis-pašvęsta Vilniui 
ir daug nuotraukų padaryta Vilniaus Universitete,Filmas yra pro- 

• pogandinis. \ -
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Maskva.24.X.-.Sovietų AmbasadoriusJ*A.»Valstybėms N.Noviko-r a 
?į.oi sts sis pareigų^.Jo- “vieton paskirtas.: A.Paniuškio^buv. Soviet

■ ambasadorius Kini jo je.. ..-■ ; M.J- pi " •
• • •. h . v v r * * y • * . . t •1 . * .« . z * J *

Londonas,24.X.- Šios dienos lenkų laikraštis "Dziennik Polski 
' įdė jo M. Charki ewinz.’ io straipsnį! "kaip prikelti Jogailaišių 
dicijas.Naujoji lenkų-lietuvių sintezė "4 Straipsnyje, kaip ir 
aprašomoje naujai išėjusioje Dr.Mielkorski’o knygoje "Polska 
Litwa" yra pilna iškraipytų istorijos faktųiAutoriai dar kart 

■ parodo,kiek lenkai nesugeba suprasti, lietuvių tautos siekimų.

Londonas.24.X. Šį rytą esant tirštam rūkui „prie South Cro 
stoties susi dūrė;.du elektriniai Southern Railway linijos tra 
niai.31 žmogus buvo užmuštas,60: sužeistų,iš kurių 52 nuvežti 
ligoniną.Tai yra sunkiausia traukinių katastrofa Britanijoje 
1945 metų.

Maskva,25.X.- Maskvos radijas pranešė,kad buv.Brazilijos amba 
doriuš .Maskvo je,. Sen.Brandao ir ambasados■personalas yra laiko 
namų arešte'. Jiems bus leista išvažiuoti* iš-Moskvos. tik- tada,k 
bus užtikrintas saugumas Sovietų ambasados,Brazilijoje,person

Sovietų;užs.reik.minister!jos pranešime sakoma!"Trečiad 
nį Rusijos Chargfe d*Affaires ir Pirmasis ^mbasados Sekretorių 
buvo užpulti:Rio de-Janeiro.Jie buvo apmėtyti supuvusiais kia 
niais ir akmeniais,kai jie lipo iš ambasados automobilio."

• • * •

Buenos Aires,25,X.- Brazilijoje vyksta anti-komunistinės demo 
tracijos.Gilėje policija suiminėjo svetimšalius,kurie yra įta 
mi esą aktyvūs komunistų partijos nariai. .

Atėnai, 25.X.- Salonikuose susektas platus komunistų sąmokslas 
licija suėmė 70 asmenų,įtariamus priklausymu gen.Markos teror 
tų ir sabotuotojų organizacijai.

Bernas,25.X.- Bulgarijos ministeris Šveicarijoje Dr. Veltchev
; sistatydino.Telegramoje užs.reik.ministerial Georgiev,jis pro

tuojh prieš melagingus kaltinimus,taikomus jam gen.Stančev’o 
įoje.S'ofi jo je. -"Tiesa,kad Petkovas. nebuvo išdavikas.Jis buvo 
ras, šaunus-Bulgpras ir garbingas bei drąsus politinis kovotoji 
sakoma telegramoje apie praeitą mėnesį nuteistą ir nužudytą B 
garijos opozicijos vadą. e \ v
Varšuva,26.X.Lenkų radijas pranešė,kad artimoje ateityje t 
įsteigtas, "socinformas", kairio jo sparno socialistų tarptautini 
biuras,kuris bendradarbiaus su komunistais.Jo centras būsiąs i 
hoje.
Londonas,26.X,- 53 vai.po Croydono traukinių katastrofos,sek 
dienį, Edinburg’h-King's Cross ekspresas nuėjo nuo bėgių,palaidi 
dagias po-vagonais 19 keleivių,Iš 70 sužeistų,2 tuoj mirė

■ ■ _ jgoninėje. .. ■ ■ - '
.. Nov? Dehli,27.X.- Indijos ministerių kabinėtas nutarė imtis p 

monių Kašmiro saugumui užtikrinti,ryšy su 2000 sukilėlių įsiv 
žimu per Pakistano rubežių.Srinigar miestui apsaugoti nuleist 
oro desantas.
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,.Londonas.27^ X«- Diplomatiniu keliu vyksta su Rusija pasitarimai 
’dfelpr ekyobs dbry^ų-'-turp^^rTraziij-os^ą^sljo«-«-toaųjinimo-judamo, 
kad-sekantĮ-mėnesi, galės prasidėti-derybos. \ r Si -t, :.'
v Anglo-Jugoslavų prekybos derybos prasidėjo šiandien Londone, 
Šios savaitės gale prasidės derybos su Belgija,Tiriamos,-galimy
bės Rumunijoje prekybos mainams.Danija,kuri nustojo tiekti Britą- 
.nijaį maisto prodųktus»relkalaadoma aukštesnių kainų,galės greit 

'panašų veiksmą iš. Britanijash-iHisės-rašo "Daily
’ Britoaija -pristoto Danijai plieno-ir -tekstĮL-^e-

L on dona s, 28*. X, ~ Atsakydamas į dviejų Parlamento atstovų paklau
simą, Maitinimo’Ministeris Mr.Strachey pasakė,kad darbininkai iš 
Airijos ir DP,dirbą Jungtinėje Karalijoje kaipo Europos savanorio 
darbininkai,gauna tas pačias maisto normas,kaip ir britų darbini: 
kai panašiame darbe.Jis paneigė,kad tie savanoriai darbininkai 
gaudavo 3/6 vertės'mėsos davinį savaitėje,tuo laiku kada anglai 
gauna 1/- vertės,
Berlynas,.28,X«- Amėrikps zonos Karo gubernatorius gen.Clay pa
reiškė spaudos atstovams,kad nuo šiol J,A.Valstybių karo valdžioj 
Vokietijoje Ijrg pasyvus užsilaikymas knmunizmo atžvilgiu bus pa
keistas puolamus j u, Ta s reiškia,kad Amerikos pareigūnai dabar ga
lės viešai išreikšti savo pažiūras prieš komunizmą,nepuolant So
vietų Vyriausybės.Tio pareigūnoi,kurie remia komunizmą,bus atleis 

„ ti iscpareigų,.. . : \
-•»T v- ■'Vi* T- * V ■ ’Ts-iJuW ~ M M *— ■' r ••

toa ----- -mūsų gyvenimo ••
, 

Vadybą dovana sosto Įpėdinei.
. Princesės Elžbietos sekretorius pareiškė,kad princesei

SuS’^didelio... malonumo gauti dovaną iš lietuvių,latvių ir estų, 
/ji pageidaujanti'ką-nors iš sidabro išdirbinių/,Baltų Taryba 
tuo reikalu jau rūpinasi.Visi pabaltie-čiai . yra kviečiami paauko-

• ti.-. tai dovanai pirkti po vieną šilingą.Lietuviai prašomi siųsti 
laukas Į S-gos- centrą. ... . . .

•" ii - Dovana princesei bus Įteikta Buckingham*o. Rūmuose,
y p m.or-...-i.; Aukas prisiųsti iki 10.XI,1947, .....

l,.' ■ ■ *'■' JI* (

Baltų. Tarybos posėdis /28.10.47,/. •
• Nutarta rengti Baltijos Koncertą kitų metų sausio mėn,24 d 

/šeštadienĮ/.Taiii tikslui gauta salė -Central Hall,Westminster, 
kuri talpina 2700 žmonių.Artimoje ateityje bus išrinktos atskiro 
komisijos koncertui organizuoti. ..r/

Posėdy taip pat svarstyta vedybų dovana sosto Įpedėnei ir 
aukų rinkimas Pabaltijo studentams Vokietijoje,
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.1 ’JlkA! J/i! 1 •■ ' ii

/Dr.E^Arųja /estas/ perėmė Baltų Tarybos pirmininkavimą iš p.M 
Bf.jėrino/lietuvio/.Pagal įstatus pirmininkai pasikeičia, kas

‘ ketvirtas mėnuo- pagal tautybes. ...

PĮrma s i s U .e t u v 1 š ka s ląj kraš t i s. Beisi j o j e.
■■■/Spalio mėn.24 d.."Sėjos" Dra ugi ja. išleidę pirmąjį lai 

tį lietuvių kalba Belgijoje',pavadintą "Gimtoji Šalis!’,Laikw 
spausdinamas'rotatoriumi. 13 Psl. Redaktorius- J^Danoųsknė* '

■ ■ 'Ifr.l. turinyje; Politikoje pasidairius. ' > *
Lietuviai kitur, /’</;
Žinios iš Lietuvos,

. •■-> ■■■■ . Pas'' Mus, :
. • Trumpai iš visur*. .

- /.‘Administracijos adresas;.-
• i-!.': .J St .Maršantas,

..■ . / ’" ' 1' ■' ' 6, rue Forestiere,•

i ■ .

t

Praėjusį šeštadienį atvyko naujas darbininkų-transportą 
iš Vokieti jos,kurių tarpe 40 LietuViu.Sekmadieni dalis lietuv

rraejusy šeštadieny arvyKo naujas darDininKų.transportas 
iš Vokietijos,kurių tarpe 40 l.ietuVių.Sekmadienį dalis lietuvių 

'. turėjo progos- apsilankyti.Londono lietuvių bažnyčioje ir.susi-
pažinti su vietos lietuviais bei apžiūrėti Londoną

Turimomis žiniomis,šios savaitės pabaigoje atvyksta pin 
sis- šeimų transportas iš Vokieti jos. Platesnių Žinių, bus pat j e k

■ sekančiame' numeryje. ......
■ - Skelbimas.;. '/ '

Skubiai p^ikslinga 2Q litų banknotą s.Jei kas jį turėtų 
prašome atsiųsti į Sąjungos o-entrą,.1 š anksto- rlfekąjąmet

. I .11—■■■■!■ ■ I

Dėl didelio butų trūkumo Anglijoje,S-gos centro Valdyba 
neatsižvelgiant į pastangas^nesugebėjo iki šiol surasti didesni 
patalpų. S-gos darbui, plečiantis ir didė jant be.-tinkamų patalpų 
• ; sėkmingas darbas buvo labai apsunkinta, . . .

/ ' Nuo š.m.lapkričio 1 d. S-gos centras persikelia kiton 
vieton iš kur bent laikinai bus lengviau tąsti veikimas,

' Naujas .S-gos' centro, adresas; .< į ;;
' Lithuanian Association, 

. , ■ ■3,Marlborough Gate Stables
-Elms Mews, ' ~
Lancaster Gate, 
Londop, W.2.

/ J M . y

Telef. AMBassador 4788

/dvi minutės nuo pož.gel,stoties LANCASTER GATE/ 
(Central Line)
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