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užteksią tvarkai palaikyti.
Iš kitos pusės derybos tarp 

vyriausybės ir profesinių są
jungų Vykdomojo Komiteto nu
truko. Vykdomasis Įlomitetasyra 
komunistų rankose ir jo nutari

masoficialei liečia visus prof 
sąjungų narius. Bet dauguma 
profsąjungos narių,kurie yra 
socialistai.su komunistų nuta
rimais nesutinka ir eina į dar 
bą,nežiūrint Vykd. Komiteto.

Pesimistų pranašavimai dėl užs. 
reikalų ministerių konferencijos 
rezultatų su kaupu išsipildo. 
Nei dėl Austrijos,nei del Voki e 
tijos ministerial negalėjo-susi 
tarti.Ir priežastis yar ta,kad 
Sovietų Rusija iš viso neturi 
jokio noro susi tarti.Konferenci 
ja yra tik platforma Molotovo 
propogandinėms kalboms, kurios 
yra plačiai spausdinamos vo
kiečių laikraščiuose,Molotovas 
sieką įrodyti vokiečiams,kad 
tik viena Rusija yra vokiečių 
draugu,ir kad tik ji viena nori 
suvienyti Vokietiją ir sudaryti 
centriną vyriausybą visai Vo
kieti jai, ir , kad kitos valstybės 
tam priešinasi.Tokio turinio 
buvo Molotovo kalbos,tačiau,ka
da Mr.Marshall paprašė Molotovą 
patiekti Rusijos pasiūlymus ir 
reparacijų' reikalavimus Vokieti 
jai,tada Molotovas į tai visiš
kai nieko neatsakė.Tas,žinoma,- 
vokiečių spaudoje nebuvo įdėta. 
Molotovas tik reikalauja centri 
nės vokiečių vyriausybės,kuri 
būtų rusų kontroliuojama ir ku
ri visas kitas Vokietijos zonas 
valdytų.Apie ūkiną vienumą bei 
kitus klausimus Molotovas jokių 
pasiūlymų nesutiko duoti.Antra
dienį įvyko lemiamas posėdis, 
per kurį Bevinas.Marshallis 1b 
Bidault pareikalavo iš Moloto
vo galutino atsakymo Vokieti
jos klausimu.Ta proga Berlyne 
įvyko vadinamas Vokiečių tautos 
kongresas Vokietijos vienybei 
ir teisingai taikai pasiekti.

VIENYBE J E GALYBE.

Kongresą sušaukė-Vokietijos vi 
vienybės partija,kuri veikia 

, tik Rusijos zonoje ir buvo su
daryta iš komunistų ir srcia- 
listų.Kongrese pasaky*" 
bos buvo aiškiai pro ietiškos 

Vokieti jotį vieni' ° ir 
centrinės vyriaus y* klausi
mai turėjo r^įrmaei • reikš
mės. Kongresas nut^® pasiųsti 
delegaciją į Londoną,kur patie
ktų Vokietijos reikalavimus 
teisingos ftaik°s sudarymui.

Austrj klausime Anglija
ir Amer) pa buvo nūs i stačiu
sios peu^rjrti didelių koncesi
jų Rusijai,kad prieiti prie su 
sitarimo. Molotovas tačiau at
sisakė duoti bet kokių konkre
čių pasiūlymų Austrijos sutar
čiai sudaryti,© vietoj to ap
kaltino vakarų demokratijas &z 
kišimąsi į Austrijos vidaus rei 
kalus ir už pavergimą Austrijos 
ekonominės pagalbos tiekimu.

_ Prcm —•
Padėtis PrancŪzi jo je prade

da krypti į geresnę pusę. 
Tas dar nereiškia,kad komunis
tai jau būtų palaidoję savo pla 
nūs paimti valdžią į savo ran* 
kas. Žinoma,Jie gali dar pa
dalyti siurpryzų. Darbo Min. 
tačiau pareiškė,kad vyriausybė 
turi pilną kontrolę krašte ir 
kad streikai savo tikslo ne
pasieksią. Pagal tik ką parla
mente priimtą įstatymą,vyriau
sybė pašaukė į aktyvią karo tar 
nybą 80.000 rezervistų,kurių

INFORMACINIU LAPELIU, VĖLIAU glULETENIU, PRADĖJĘS GYVE
NIMĄ " BRITANIJOS LIETUVIS" ŠIANDIE DARO DAR VIINĄ 
PAŽANGOS ŠUOLĮ,KIEK LĖS OS IR SĄLYGOS LEIDO,- TAMPA 
KUKT.T U- SAVAITRAŠČIU. DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ 
MINČIŲ, PLANŲ BEI DARBŲ SKELBĖJU.

~ SI OS REFORMOS REIKALINGUMĄ DIKTAVO PATS GYVENI
MAS, NES-BIULETENIS AIŠKIAI NEBEGALĖJO PATENKINTI JTŲ 
REIKALŲ, KURIUOS STATĖ GYVENIMAS. SIAURI RĖMAI ĮAZNAI 
VARTĖ BŪTINIAUSIŲ INFORMACIJŲ PASKELBIMĄ, JOS UZSIVIL- 
KTNDAVO,NUSTODAVO SAVO AKTUALUMO.

NE PASKUTINĖJE EILĖJE YRA.BUVQ IR.TIKIME,BUS 
GRAŽŪS PASKATINIMAI MUMS IR PASIRYŽIMAI MUSŲ TAUTIE
ČIŲ, KAD IR SUNKIOSE SĄLYGOSE KURTI,NEPAMIRŠTI PLUN
KSNOS DARBO.DABINTIS MINJIMIS,SUMANYMAIS. TOKIE SAVA
NORIŠKI LAIKRAŠTINĖS MEDŽIAGOS PRISIUNTIMAI SĄJUNGOS - 
CENTRAN.BE ATSKIRŲ RAGINIMŲ AR KVIETIMO. KAIP TIK RODĖ. 
KAD PLATESNĖS APIMTIES LEIDINIO IŠLEIDIMAS YRA PRI
BRENDĘS. IR KAIP TIK TŲ DARBŲ MALONIA PARAMA NAUDOJA
SI REDAKCIJA ŽENGIANTI PIRMUOSIUS ŽINGSNIUS.

TIESA.MgDŽlAGOg IR BENDRADARBIŲ ŠIANDIE DAR NĖRA 
GAUSUXBET RYŽOMĖS IŠEITI DIDESNIU LEIDINIU.TIKĖDAMI, 
KAD MUSŲ KVIETIMAS RAS ATGARSĮ NE TIK ANGLIJOS LIETU
VIU TARP^.BET SUSILAUKSIMI; MALONIOS PARAMOS IR IS UŽ
SIENIO, IS VOKIETIJOS,KUR ŠIANDIE SUSISPIETUSI TVIR
ČIAUSIA LIETUVIŠKOJI SPAUDA EUROPOJE,LYGIAI IR IS 
KITŲ PASAULIO SALIŲ.

?BRITANIJOS LIETUVIO" REDAKCIJA SVEIKINDAMI VISUS 
TAUTIEČIUS SI© PIRMOJO FOTOSTATINIU_BUDU IŠLEIDŽIAMO 
NUMERIO PROGA, PRAŠO VISŲ ESAMŲ IR BUSIMŲJŲ BENDRADAR
BIŲ PAREMTI JOS PASTANGAS,KAD SIS LAIKRAŠTIS IŠEITŲ 
NE TIK TURTINGESNIS INFORMACIJOMIS,BŪTINOMIS MŪSŲ 
GYVENIME, BET KAD JIS KAS KART TURTĖTŲ IR SAVO TURINIU 
BET APIMTIMI .

MUSŲ VISŲ TALKOS IR DĄRBŲ REZULTATAS IR BUS SIS 
KUKLUS MUSŲ PAČIŲ SAVAITRASTIS.

TURIME VILTIES, KAD PRADĖTOJI PAŽANGA NESUSTOS, 
KAD ATEIS LAIKAS tKADA GALĖSIME LANKYTI ĮĮETUVI ŲS N0R-- 
MĄLIOJg SPAUSTUVĖJE SPAUSDINTU SAVAITRAŠČIU. ŠIANDIE, 
IŠLEIDŽIANT Sį^ LAIKRAŠTĮ, D.B. L. S-gos CENTRAS PASI
RYŽO DIDELIAM ŽYGIUI-PRADĖTI LEISIT LEIDINĮ.KAD IR SU 
NUOSTOLIAIS,KURIUOS JIS DUOS PRADŽIOJE.TIKĖDAMAS.KAD 
ATEITIS PATEISINS ĮDĖTAS VILTIS-RASIS DAUGIAU SKAITY
TOJU, SPAUDOS PLATINTOJŲ, RĖMĖJŲ IR NUO įJAUJŲ METŲ 
GALĖS VYSTYTIS NORMALESNĖSE SĄLYGOSE, T SS TVERSI) AM A.S IŠ 
§AV0 PAJAMŲ. LYGIAI TAIP, KAIP YRA SVARBU KUO GREI
ČIAU SUBURTI VISUS AKTYVIUS PLUNKSNOS DARBININKUS DAR- 
BUI.VARDĄĮf TOBULĖJIMO TURINIU IR APIMTIMI ŠIO MŪSŲ 
SAVAITRAŠČIO.TAIP PAT SVARBU,KAD SĄJUNGOS SKYRIAI ^R 
PASKIRI SPAUDOS PLATINTOJAI,SUPRASDAMI SAVOSIOS SPAU
DOS REIKŠMĘ IR BŪTINUMĄ HUSŲ SĄLYGOSE,ĮDĖTŲ GALIMAI 
JAUGIAU PASTANGŲ PADIDINIMUI JOS PRgNŪME^ATORIŲ SKAI
ČIUI, KAD TUO BŪDU ĮGALINTŲ SAVAITRAŠTĮ IŠSILAIKYTI BE 
S-GOS CENTRO NUOLATINĖS PARAMOS.

VIENYBĖJE - GALYBĖ, MES KVIEČIAME VISUS SENOSIOS 
IR NAUJOSIOS KARTOS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIUS 
BURTIS APIE " BRITANIJOS LIETUVĮ".

įsakymo ręsti streiką. Be to. 
jau pradeda susidaryti naujos 
nepriklausomos profsąjungos, 
kurios nenori nieko bendro tu
rėti su komunistais. Yra ir ka 
talikų profesinių sąjungų,kurie 
paskelbtojo streiko nepripa
žįsta. Vienas iš svarbiausių 
vyriausybės uždavinių yra ga
rantavimas darbininkams darbo 
teisėsir jų apsauga nuo komuni 
stų terorizavimo. Kur tas buvo 
padaryta,ten darbininkai grįžo 
į darbą. Padėtis,vistik, toli 
gražu nenormali ir įvairių ne
tikėtumų gali dar būti.

Sąrišyje streikais ran- 
cūzijoje iškilo didelių kliū
čių Maršalio planui pravesti. 
J.A. Valstybių Senatas jį len
gvai priėmė,bet reprezentantų 
Rūmai ~jau spiriasi. Kai kurie 
atstovai jau priešinasi»dėl 
neaiškaus padėjimo-politinės 
neaiškios padėties Prancūzijoj.

Jie nenori duoti pagalbos 
Prancūzijai,jei ši eventualiai 
patektų į komunistų rankas.

J.A.Vi Vyriausybė patikino 
Kongresą,kad tokiame atsitiki
me pagalbos tiekimas Prancūzi
jai būtų tuojau sustabdytas. 
Maršalio pagalbininkas Londono 
ministerių konferencijoje ponas 
Dūles lankėsi ką tik Prancūzi
joj ir matėsi ten su vyriausy
bės nariais ir partijų vadais. 
Jis nesimatė tik su komunistų 
partijos vadovais,nes komunis
tų parti ja, pagal poną Dūles; 
nesanti Prancūzijos partija, 
bet svetimos valstybės agentas 
Grįžęs iš Prancūzijos jis pa
reiškė, kad Prancūzija esanti 
saugi vieta investicijoms. Tas 
manoma,padarys įtakos į Kongre 
so narius,svarstant Maršalio 
planą.

Jau pereitą kartą buvo rašyta 
apie Jugoslav!jos-Bulgarijos 
sutartį,kuri sudarysianti kūria 
mos slavų federacljos branduolį 
Šią savaitę maršalas Tito.su 
labai didele delegacija,lankė
si Buc’pešto ir pasirašė drau
giškumo tartį su Vengrija. 
Iš Buda š o jis žada vykti į 
Rumuniją tais pačiais tikslais. 
Tuo būdu manoma sudaryti slavų 
tautų uniją iš Jugoslavijos, 
Bulgarijos,Rumunijos,Vengri
jos ir Albanijos su 57 mil. 
gyventojų. Tai sudarytų nema
žą pajėgą vidurio Europoje ir 
kaip vienas iš pirmųjų tokios 
Unijos uždavii: .iį būtų išvaduo
ti Graikijos " demokratus" iŠ 
kapitalistų "vergijos".

Did.Briten ja nutarė Pales
tinos mandatf perduoti Jungti n 
Tautų sudary- t Komisijai kitų 
metų gėgužės 15 d. Po to ji 
pradės savo kariuomenės ir ad
ministracijos atitraukimą iš 
Palestinos.Tvarkos palaikymas 
po šios datos Palestinoje per
eis į žydų ir arabų rankas. Zy 
dų ir Arabų valstybės oficialei 
pradės veikti birželio m. 1 d.

Jeruzalės Mufti,kuris yra 
Palestinos arabų vadas,atvy
kęs į Kairą.Arabų Lygos Konfe
renciją, pareiškė, kad nuo dabar 
arabai pradėsią puolimą-padėsią 
į šalį plunksnas ir išsitrauks
ią kardą. Žodžiai,anot Mufti, 
esą be reikšmės ir dabar leisim 
kardams kalbėti.

Prenumeruokime ir 
kitus raginkime pre
numeruotis

1

socialistai.su
CENTRAN.BE
Tito.su


V -J ' ’ ' •> t „ • * . /, - r.

». 2 1947. XII. lž

j&PIE SCS^S. ^^9

®YXĄ 
IR MUS PAČIUS.

Rašo J.jįu'žyS

Tais laikais.kada Dievas pa 
sivertęs seniu vaikščiodavo po 
žmones,žmonės žinojo savo atei 
tį.Ir štai,Dievas viename ka i 
me užtinka senulę, šiaudinę tvo
rą tveriantį."Ką čia veiki.” 
klausia Dievas.”Kam šiaudus ga 
dini.nes tokia Jvora vistiek ii 
gal nelaikys".Žmogelis pažiū
rėjo į jį užkalbinusį pakelei
vį ir ramiausiai atshkė; "Už 
trijų dieną mirsiu,o tris die
nas ir šiaudinė tvora išlaikys”

Toliau pasaka seka,kad žmo
gelis toli pragyvenąs tris die 
nas ir kad nuo to laiko įmonėms 
būvąs atimtas ateities žinoji
mas. -

Ak,daug duotume,kad-žinotume 
savo ateitį.Ypač dabar, kai mū
są mintys ir mūsą širdys nuo
lat į tėvyną veržiasi.Juk tik 
to noro dėka mes išpučiame kiek 
vieną mums palankesnę žinutę, 
nešančią grįžime) vilt i. Jau tre 
ti metai iš tą žinučių lipdome 
galimybę greito karo ir... 
vis-nesulipdome. Jis (karas) gal 
bus,gal jo ir nebus,o mūsą gy
venimo dienos viena po kitos 
prabėga-pro mus,mūsų vos pajus 
tas.Mes,kaip tos pasakos veikė 
jas,labai dažnai tveriame savo 
gyvenimo šiaudinę tvorą.

Septyneri nepastovaus gyve
nimo metai mūsų,ypač jaunimo 
būde paliko gilius laikinumo 
pėdsakus.Tuos pėdsakus dabar 
gal ima pastebėti visur.Ir jei 
tas laikinumas dar galėjo bū 
ti pateisintaš Vokietijos-sto
vyklose, tai čia.Anglijoje,su 
juo turėtume pradėti griežtą 
kovą.

Neapsiriksiu teigdamas,kad 
mūsų visų tikslas yra tik vie
nas; grįžti į Nepriklausomą Lie 
tuvą.Tačiau šis žinomas tiks

las mums uždeda didelių parei
gų.Tas tikslas turėtą išmušti 
iš mūsų bet kokį laikinumo jaus 
mą kad mes galėtume mums tenkai 
čias pareigas ištvermingai ir - 
garbingai nešti.

Tos pareigos yra dar sunkės 
nės todėl, kad esame išskirta Ii 
kusios tėvynėje tautos dalis ir 
kad mums tautos kančia yra mu 

sų kančia,neatidalinama ir ki
tam neperduodama ir kad mes,tu 
rėją laimės išvengti teroro 
baisumų (arba juos laimingai 
pergyveną) ir atsidūrę tokiame 

krašte,kUr mūsų veikimas yra 
nevaržomas,neturime pasinerti 
nostalgijoje,savų kančią prisi 
minimuose.bet visuomet prieš 
akis turime turėti-kančioje Ii 
kusios tautos dalį,tikėti grį
žimu tėvynėn ir,ką šiuo metu 
ypatingai reikia pabrėžti,tam 
grįžimui pasiruošti.-

Yra liūdna teigti,bet dau
gelis mūsų,kaip pradžioje mi
nėta, yra pasidavę laikinumo 
jausmui,nors tą laikinumą ir 
remia (motyvuoja) būsimu grį
žimu tėvynėn.Jie sako; "Kai 
grįšiu,pradėsiu rimtą gyvenimą" 

Už tokio posakio slepiasi 
nesirūpinimas ryt diena.Penkis 
su viršum metų trukęs gėrybių 
niokojimas ir pokarinis verty
bių pervertinimas dviejų ide
ologijų žodinėj 
kovoje,daug pri 
sidėjo prie to
kių nuotaikų su
kūrimo. Materia 
linės vertybės 
atrodo esančios 
nereikalingos, 
nes greitai su- 
na ikinamos.o mo 
ralinių vertybių 
šiuo metu sunku 
ieškoti,nes dve
jopa moralė yra 
susėdusi pasita

rimams už vieno 
stalo-ir dar ne
žinia, ar jie ne
sukurs naujos- 
trečiosios,pri
imtinos abiems.

Didiesiems be
sitariant ir be 
ieškant sprendi 
mo ar žmogus yra 
yra žmogus,ar tik 
aukštų kvalifika- TRIJŲ
eijų automatas- 
robotas.mažieji 
gyvenimo prasmės pradeda ieško 
ti-ten,kur jos negalima suras
ti, bet kur surandamas malonumas, 
nors ir labai laikinas.Tik to
dėl šiandieną barai ir restora 
nai pilni lankytojų ir kortų 
staliukai visada apsėsti.Tik to 
dėl degtinė.alus ir kortų lai 
mė iškyla aukščiau knygos.

Nerūpėtų šitai,jei mūsą tau 
tiečiai nesilankytų-šiose links

mybių" vietose.DėJa,mūsiškių 
klijentūra yra didelė ir dauge 
lio savaitinis uždarbis būna au 
koJamas Bacho garbei.

Ir jei anąkart Dievas atėmė 
iš žmonių galią žinoti savo 
ateitį,mums šiandieną tenka tik 
apgailestauti.Toks žinojimas 
gal sumažintų pavienio žmogaus 
energiją (žinančio savo greitą 
mirtį),bet bendrų-jėgų įtempi
mas būtų didesnis.

į gyvenimą žiūrėkime rimtai. 
Ar grįšime,ar negrįšlme tėvy
nėn,mes turime rūpintis ryto
jaus diena.Rūpintis ne tik sa
vimi bet ir savais tautiečiais, 
ypač tais,kurte yra likę Voki e 
tijos stovyklose ir jau yra ne 
pajėgūs-dirbti.Mes esame maža 
dalelė .kuriai pavyko ištrukti 
iš Vokietijos.Esame skurdžiai, 
turį pradėti apsirengti nuo bal
tiniu. Todėl aš sutinku,kad šiuo 
metu stebuklų padaryti negaili 
me; bet niekas manęs negalės 
įsitikinti,kad mūsų pagrindi
nis tikslas būtų savaitinio už 
darbip palikimas restorane.

Mes-žengiame svyruojančiu 
lieptu.Kitame jo gale tvirta 
žemė -tėvynė.Tik nuotolio iki 
jos negalima nuvokti.Tačiau 

KRYŽIŲ KALNAS VILNIUJE

savitvardos pametimas baigsis 
nukritimu į bedugnę.Mes pasi
rinkimo neturime; turime išsi
laikyti arba nukristi.Gi susik 
kaupę išsilaikysime ir nuoto
lį nugalėsime.

Kas mūsų laukia,jei neatsi
ras galimybių grįžti tėvynėn.
Yoač kas laukia tada,jei savo 
pajėgiausių dienų uždarbį bū
sime lengvapėdiškai prašvaistę

Ar rasime užuojautą ir paramą 
svetimame krašte,neprisidėję ir 
neišugdę savo organizacijų ir 
fondų.Aš manau visi būsime ma
tę Anglijos ūkiuose dirbančius 
tokius asmenis, kokie jau seniai 
turėtų turėti ramų poilsį.Ir 
tai yra imperijos sūnūs.čia gi 
mę ir augę,jai savo jėgas paau 
ko j ę. Iš to išplaukia, kad tik- se 
vo jėgomis galime pasitikėti,t- 
tik savų organizacijų būsime p- 
paremti. . - •

"Ryt” bus tas pats, kas "šian 
dien” .Stalgaus lūžio mūsų gyve 

nime nebus.Net į tėvynę grįžę- 
turėsime dirbti labai sunkiai, 
kad atitaisytume tuos sunaikini 
mus, kurine ten padaryti ir dar 
tebedaromi.Todėl jei grįždami 
parsivešime vieną kitą svarą, 
bus ir mums geriau ir tautos 
ūkis lengviau prisikels.0 kad 
tai įvyktų,tereikia tik vie
no; -netverti šiaudinė s -tvo
ros. Turime būti darbštūs,-rimti 
ir taupūs.Bet ne šykštūs.Ben
dram reikalui duokime tiek,kiek 
kuris pajėglame.Turime išsiva
duoti iš mus persekiojančio 
laikinumo jausao.o sykiu su 
tu®- ir iŠ-kortų bei restora
nų lankymo.

Pagalvokime.

VERDA UZ> GELEŽI

NĖ S UŽDANGOS
” Daily Telegraph” įdėjo 

trumpą žinutę iš Varšuvos, 
kurioje sakoma, kad per tardymus 
suimtųjų pogrindžio veikėjų 
vienas iš jų, Wincenty Kwie- 
cinski pareiškė,kad 16 Euro 
pos valstybių veikianti pogrin 
džio organizacija vardu " I st 
hmus”,kurios tikslas esąs nu
versti Rusijos valdžią. Tos 
organizacijos vadas Julius Po
nia towski, buvęs Lenkijos Zem. 
Ūkio ministeris. Visi pogrin
džio organizacijos dokumentai 
esą persiunčiami per Stokhol
mą į Londoną,Lenkų Generalinio 
Stabo Nr.6 biuran.Valstybės, 
kuriuose toji organizacija vei 
kianti - išvardintos šios- 
Cekija,Lenki ja. Esti ja,Latvija 
Lietuva, Ukraina. Vengrija, 
Bulgarija, Rumunija, ir Jugo- 
slavi ja.

Ryšyje su šia žinia,įdomu 
pastebėti sekančius faktus.

Julius Poniatowskl gyvena 
Italijoje ir yra Centralinės 
Enronos Federacijos Klubo Romo- 

( nukelta į 4 pusi.)

Ir eina šituo vieškeliu vienišas žmogus 
sunkiais žingsniais, tarsi tai būtų paskutinie 
ji šioje žemė je,apkeliavus visą pasaulį. Ar
šus vėjas drasko atspurusius jo apsiausto 
skvernus ir naginėtos kojos vis sunkiau iš 
purvo ištraukiamos.Pagaliau jis sustoja,atsi
suka pavėjui ir jo žilgsnlai nuskrieja krū- 
mingais laukais.Pasirausęs savo nedidelėje 
terboje,jis išsitraukia sudžiuvusios duonos 
gabaliuką ir čiulpia ją savo bedantę burna, 
kaip cukrų.Sunkiai atsisėda ant akmens šalike 
Įėję ir net neatsigrįžta,išgirdęs motoro stau 
girną

f Pro jį pralekia didelis sunkvežimis,priso
dintas ginkluotos milicijos ir raudonarmiečių 
smarkiai taškydamasis purvais;ir žmogus galvo 
ja,kur daugiau purvo;vieškelyje ar tame sunk- 
vežimyje.

Kai sunkvežimis dingsta už kalniuko,žmogus 
vėl atsikelia ir dar sunkesniais žingsniais 
nueina prieš vėją.Ir niekas negali pasakyti, 
kodėl jo skruostais ritasi ašaros;ar kad vėjas 
pūčia tiesiog į akis,ar kad pakelėje tiek 
daug dirvonuojančių laukų ir sodybų be gyvy
bės ir džiaugsmo...

Po geros valandos jis pamato didelės sody
bos trobesius. Ji netoli nuo vieškelio ir se
nis aiškiai mato joje judančius žmones.Nedve
jodamas jis pasuka išvažinėtu keliuku į ją. 
Bet ir čia jo nepasitinka šuns balsas ir jo 
sena ausis negirdi vištų kudakenimo ir karvių 
baubimo.Tik gailiai sugirgžda atidaromi seni 
vartai,sukrypę ir sulūžę,bet kadaise buvę gra

žūs.Jis sustoja,paglosto juos 
mylinčia ranka ir pasuka gyve
namos trobos link.

—Tegul bus pagarbintas... 
-mirties aidas skamba jo balse 
ir jis pats jo nepažįsta.Už 
stalo sėdį žmonės dairosi į 
jį ir nieko jam nesako.Jie 
lyg ir nustebę.Bet greitai vie 
nas iš jų pakyla,paglosto savo 
ilgą,žilą barzdą ir tokiais 
pat sunkiais žingsniais pri
eina prie senio.

-Ja neponimaju --šneka jis. 
- Gal moki rusiškai.Jei nori 
valgyti - sėsk.Yra barščiiĮ-ir 
duonos biralinės išsikepėm...

Bet atvykėlis nejaučia jo
kio alkio.Jo sunkus žvilgsnis 
nuklysta kambario sienomis,iš— 
glamonėja kampus ir atsiremia 
į priešais stovinčio barzdočio 
veidą.

—Taip,-šneka senis,— aš mo
ku rusiškai, bet-aš moku ir ši
to krašto kalbą,nes jo gyvybė 
dega mano kraujuje.O tu,jei čia 
gyveni,ar moki.Ir ar žinai,kad 
tikriesiems šio krašto sūnums 
buvo žemė paklusni ir jie valgė 
čia ne b i ra liną, bet kvepiančio 
rugio duoną ir sniego baltumo 
pyragą,storai apteptą modernio

je-pieninėje pagamintu sviestu. Si tuose laukuo 
se.kur dabar dirvonuose smilgos pavėjujĮ links 
ta, kasmet augdavo murai auksinio javę.o ganyk 
lose baubė šimtai blizgančiu karvių.Šitas iš
daužytas spdas pavasariais svaigdavo žiedais, 
baltesniais už tavo barzdą,c rudenį jo vai-j 
siais galėjo atsigaivinti kiekvienas pakeleU* 
vis.Kur visa tai .Pas' ’ --k,nes. j. tu dabar čia 
gyveni.- vos girdimai «eka senis.Ir kai -val- 
tabarzdis susimąstęs > , senis) kalba

- Jūs vaikštote či vagys) ir drebate 
kiekvieną minutę dėl sa gyvy>o^p **^s
ti žmonės nužudė šito kr^pt<>< ų^įjpūgsmą, kurio 
krykštavimas aidėdavo myliomis, I3J sukūrė ka- 
pų tylą žemėje ir širdyje..

Ir tada baltabarzdis paima sen į už rankoi 
ir įveda į gretimą kambarį, kur kadaise-
grazių grindų guli supuvusių bul, ,1 puspūrė/ 
iš po vieninteles lovos kaišioja gi xvą višta

- Tu nekalbėk taip prie anųl - prislopinti 
balsu šneka baltabarzdis.— Jie yra dabarties 
šalininkai.nes bijo mirties ir trėmimų. Jie 
praneš tavo žodžius ir tavęs niekas neišgel
bės .Kai mus atvežė,mes čia radome daug tokię 
kaip tu.Visi jie tvirtino, kad šis kraštas y1 
tik jų ir daug ginkluotųjų išskerdė.Jie sakė 
kad kiekvienai tironijai ateina galas ir tik 
paramos laukė iš laisvųjų kraštų, kad sukil' 
ir išvytų nekenčiamuos! us. Tačiau jie visi žt 
vo.norš nevienas ię mūsų,Čia atkeltųjų,juos 
palaikėme.Jiems nepadėjo tie,iš kurių pagal
bos laukė...

Abu seniai susėda ant lovos ir užsigalvo
ja. Baltabarzdis apsidairo ir dar tyliau šn< 
ka;

- Vieną i§ jų aš čia globojau.Bijo jau bū
ti susektas,bet širdis neleido jo nepriimti. 
Jis buvo jaunas ir jo akyse spindėjo drėgni 
šito krašto dangaus sklypeliai,o iš peties 
varvėjo kraujas.Dvi savaites jis gulėjo ir 
gydėsi ir Dievas jam padėjo.Išeidamas jis
man paliko popierį.kurį prašė perduoti tik 
tokiam žmogui,koks prisipažins mylįs šitą 
kraštą ir nebijos už jį mirti...

Ateivio veidas pagyvėja ir akys pradeda 
linksmiau šviesti.
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METAMS PASIBAIGUS KAS TOLIAU.

Žinotina visiems atrykusiems 15 Britų Zonos.

Kuomet kilo sumanymas įšilęi 
sti Anglįjon savanorius darbi
ninkus (es) 15 tarpo D.P.(iš- 
vietintųjų asmenų),esančių Bri 
tų zonose Vokietijoj ir Austri 
Joj,to sumanymo vykdymui buvo 
iSdirbtl du planai.Vienas tų 
planų yra žinomas "Balt Cygnet" 
(Baltijos Jauna Gulbė ) vardu, 
kitas- "Westward Hol" (Vakarų 
Linki ) vardu.

"Balt Cygnet" planas pradė
ta -vykdyti pereitų metų rude
nį.Jis lietė tik moteris ir 
merginas,esančias Britų zonoje 
ir kilusias tik 15 Baltijos 
Valstybių,t.y.iš Lietuvos,Lat- 
vijos ir Estijos.Joms buvo duo 
ta teisė laisvu noru užsirašy 
ti darbams ligoninėse Anglijoj 
Atvykimo Anglijon ir darbo 
sąlygos,buvo nustatytos sutarti 
mi,kurią Jos pasirašė su Darbo 
Ministerija prieš išvyksiant 15 
Vokietijos.Sutarties galiojimas 
-vieni metai.Ši sutartis jau pa 
sibaigė pirmiausiai atvykusioms 
kitoms Ji baigiasi ar netrukus 
baigsis.Todėl kyla klausimas,’ 
kas tokia u .Kokia yra ir bus 
jų padėtis ir kokios yra jų 
teisė s po to,-kai jų sutar
tys užsibaigia.Ar jos gali 
mesti darbą,persikelti į ki
tas ligonines,ar pereiti dirb 
ti kitokį darba.Atsakymas į tei 
bus žemiau.

"Westward Hol" planas-pra
dėta vykdyti šį pavasarį,ba
landžio pabaigoje^Jis,kai ku
riais atžvilgiais,skiriasi nuo 
"Balt Cygnet" plano.Pirmiau
sia, jis apima ne tik merginas 
ir moteris,bet jau ir vyrus. 
Toliau,kai "Balt Cygnet” pla
nas lietė tik darbus ligoninė 
se ir sanatorijose, Šis "West-*- 
ward Ho" planas numatė , eilę 
visokių kitų darbų—darbų tokio 
se industrijos šakose,kurios 
angliškai vadinamos "underman 
ned",-reiškia , kuriose, trūksta 
darbininkų-Prie tokių šakų pir 
mon eilėn priklauso! angliaka- 
syklos,žemės ūkis,tekstilė,gū 
ležies ir .plieno industrija ir 
eilė kitų.Pagaliau,šis antrS 
sai planas- skiriasi nuo pirmojo 
dar ir tuo,kad kai "Balti Cyg
net” planas buvo taikomas tik - 
Baltijos Valstybių pabėgėliams, 
tai "Westrward Ho" planas buvo 

jau išplėstas ir kitų tautybių 
pabėgėliams! lenkams,ukrainie
čiams, Jugoslavams.

AtvykstantisJi sulyg šiuo 
planu taip pat pasirašė tam 

tikras-sutartis su Darbo Minis 
teyija.Pradžioje šios sutartys 
taip pat buvo vieniems metams, 
bet vėliau tas pakeista neter 
minuotu, t.y.ne1’!^’0^11 laiku. 
Todėl ir atvykusieji einant 
šiuo antruoju planu, dažnai 
klausia,kokia bus-jų padėtis, 
m e, tams užsibaigus.Lietuvos Pa 
siuntlnybė Londone gauna daug 
tokių paklausimų.Ji dabar gali 
pranešti oficialų Darbo Minis 
terijos paaiškinįmą šiais vi»a 
sala klausimais.-Sis paaiškini
mas seka žemiau!

DARBO MINISTERIJOS

PRANEŠIMAS.

Padėtis merginų ir moterų 
atvykusių,einant "Balt Cygnet" 
planu,dirbti ligoninėse^sanato 
rijose ir 1.1 .-Moterims-, kurios 
atvyko einant šiuo planu ir ku 
rios pasirašė sutartį vieniems 
metams,bus leista pasilikti Di 
džiojoj Britanijoj ir~toliau, po 
sutarties pa sibaigimo,tokiomis 
pat sąlygomis,kokios yra taiko 
mos E.V.W.darbininkams,atvyku- 
siems einant "Westward Hb! ” 
planu.Tas reiškia, kad Jos ir 
toliau gali pasilikti Didžiojoj 
Britanijoj šiomis sąlygomis! 
kad jų elgėsys bus geras,kad 
Jos prisiims tik Darbo Minis
terijos leistus darbus ir kad 
jos keis savo darbą tik su Dar 
bo Ministerijos vietos skyriaus 
(Local Office) sutikimu.Iš 
jų bus reikalaujama , kad jos 
apsiimtų dirbti tokius pat es 
miniai svarbius darbus (essenfc 
tial employments ), kaip ir E..V.W 
darbininkai .Prie tokių darbų 
priklauso ir tas darbas,kuriam 
jos-atvyko šion šalifa ir,bend
rai, iš Jų bus laukiama,kad jos- 
prie to paties darbo pasiliktu. 
Tais atsitikimai s, kai bus duob
tas leidimą s darbą pa keisti, 
tai pakeitimas bus leistas į 
tekstilės darbus arba į darbus 
kitose industrijos šakosą,ku— 
riose trūksta darbininkų ir į 
kurias E.V.W.darbininką i pap
rastai yra siunčiami.Darbo Mi
nisterija siuntinės pranešimą 
kiekvienai merginai ir mote
riai prieš jos sutarties užsite 
baigimą ir šiame pranešime bus 
paaiškinama,ką ji turi daryti, 
kad gavus Policijos Registra
cijos Liudymo patvirtinimą

'(Endorsmen t on her Police 
Certificate of Registration).

Moterys ir merginos,atvykus 
sios eina nt "Balt Cygnet" pla 
nu. gali kreiptis su prašymu, kad 
jų artimi giminės (kurių už
laikymas, yra joms privalo
mas) butukątgabentl į Didžiąją 
Britaniją-Tokie prašymai bus 

paboti,kuomet ateis laikos gi 
minių gabenimui.Bet tik tais 
atsitikimais,kur prašytoja pati 
yra suradusi privatų butą sa
vo giminėms, Šie giminės ga
lės būti atgabenti tuojaus.Pra 
šymai.pargabenti gimines į 
Didžiąją Britaniją turi bū - 
ti paduoti Darbo-Minister!jos 
skyriams vietoje.

Europos-savanoriai darbinin
kai (E.V.W.)^atvykusiojį einant 
"Westward Ho!" planu.-Šių 
darbininkų atžvilgiu iš pradžių 
buvo manyta,kad jie taip pat tu 
rėų atvykti Didžiojon Britani- 
jon pagal sutartį tik vieniems 
metams ir kad tokia sutartis ga
lėtų būti atnaujinta .Tas net bu 
vo pažymėta lapeliuose,kurie \ 
tam tikslui Ijuvo vartoti.Fakti 
nai gi,šie darbininkai atvyko 
šion šalin be jokio laiko ap
ribojimo, kaip tai parodo ir 

išduotieji jiems asmens dokume 
ntai (identity documents-). 
Kiek tai liečia jų darbą, tai 
jiems taikomos tokios pat tai
syklės! jie gali priimti ar 
pakeisti savo darbą tik su Dar 
bo Ministerijos sutikimu.

Tiek Darbo Ministerija apie šį 
reikalą.Pageidaujama,kad visi 
lietuviai ir lietuvės,atvyku
sieji- darbais Didžio jon Brita
ni jon, galimai geriau susipa
žintų su virš minėtu Darbo 
Ministerijos nusista tymu. Tam- 
tikslui patartina,kur galima, 
sušaukti lietuvių susirinkimus 
stovyklose ir jiems šį reikalą 
gerai paaišklnti.Didžiosios Bri 
tani jos Lietuvių Sąjungos 
skyriai plrmon eilėn turėtų 
imtis tos iniciatyvos.Kun^tokių 
skyrių dar nėra.bet kuris Bri
tanijos Lietuvio " skaitytojas 
galėtų sušadkti vietos lie
tuvių- susirlnkimąperskaityti 
jiems, kas aukščiau pranešta ii; 
esant rekalui,plačiau paaiš
kinti šį klaus imą. Lietuvos 
Pasiuntinybė būtų labai už tai 
dėkinga .*

B.K.Balutis, 
Lietuvos Ministeris

- To popierio perskaityti aš negalėjau, 
nes jame buvo surašyti.svetimi žodžiai. Aš 
jį pakišau po grindimis ir galvojau,kad kada 
nors jį atras tas,kuriam jis skirtas.Aš pats 
nebesitikėjau tokį sžitlkti.nes tuoj šito 
krašto žmones užpuolė iš visų pusių su gink 
lais ir šunimis,šaudė juos ir vežė ir taip iš 
tuštins visą kraštą,kad sopančia širdimi ga
lėjai praeiti mylias,nesutikęs čionykščio 
žmogaus...

— Ar gali man tą raštą atiduoti.^ 
Baltabarzdis nieko nebeatsako.Jis lėtai nu 

eina į kampą,užkabina kirviu lentos briauną 
ir ji girgždėdama pasikelia.Tada jis pakiša 
kaulėtą ranką po grindimis ir iš po jų ištrau 
kia suglamžytą ir visai pajuodusį popierį. 
Ateivis nebeiškenčia.Jo krūtinėje daužsi šel- 
dama širdis ir kai jis atsikelia paimti rašto 
skaudus drebulis perbėga jo kūnu,tarsi jis im 
tų mirties pranešimą.

Popleris susitrinęs ir senas,bet raidės 
dar nevisai nublukusios," jis savo senomis ski - 
mis jas dar gali išskaityti.Ir jis skaito stam 
biu braižu parašytą raštą žodis po žodžio!

"Nusigręžė nuo mūsų žmonės ir dangus ir 
mes tik savo jėgomis bepasitikime.Kasdien 
"mūsų kraujas sunkiasi brangiojon žemėn ir 
kasdien mes supyliame naujus kapus.Mes visi 
žinome,kad kiekvieną iš mūsų kada nors pa
slėps nedidelis žemės kūpstelis,nes per
daug vamzdžių į mus atsukta,kad begalėtume 
išvengti kulkų.Tačiau mes neišsigąstame, 
nes mūsų ausyse aidi pagalbos šauksmai iš 
kalėjimų ir žvangėjimas grandinių,uždėtų 
varomiems į Sibiro taigas,ir mes žinome, 
kad kovojame ir mirštame už didelį reika
lą .Vietoj dainų mes girdime laukais nu- 
klystančius vaitojimus niekinamų mūsų mo
terų.Savo laisvę mes apmokame savo krauju 
ir mūsų džiaugsmas vakar, šiandien ir ryt 
yra pavadintas pareiga.Šautuvas yra pasi
daręs mūsų mylimoji,nes mūsų mergaitės da
bar yra mūsų ginklanešės...

Ak.kokia gi galybė suvijo čia visus 
pragaro tarnus ir apgyvendino juos mūsų 
namuose,kad mus sektų ir žudytų.

.Ir kai mes meldžiame - 
Dievą suteikti mums drąsos, 
mes nesijaučiame darą nuodė 
mę, nors žinome,kad tas pra
šymas reiškia rankos nedre
bėjimą žūdant.Mūsų širdys 
yra ramios, nes mes gyname 
savo ir savo tėvų krašta ir 
mes stengiamės nekristi tol 

kol mūsų gyvybė nėra tinkam 
mai apmokėta priešo krauju.

Mus vadina banditais ir 
kitokiais vardais.kokius tik 
išgalvoti begali aukščiau
sieji bestijados vadai.Bet 
mes tikime,kad pasaulis ka
da nors supras,kad tie ban
ditai kurie už draugo, ar
timo ar giminės laisvę aūko 
ja savo gyvybę,kurie vėl no 
ri girdėti žavingų dainų po 
smus,nubanguojančius tėviš
kės kalvomis ir kloniais,— 
tie banditai yra verti gere 
snio vardo.Nes jeigu mūsų 
šautuvų tikslas yra priešo 
krūtine,tai mūsų širdyse 
tėra tėvynės meilė.Tepasit- 
raukia mūsų priešai iš mū
sų tėvynės ir mes j lens ran 
ką paduosime.

Ašaros bėga rašant ši
tuos žodžius^bet kas ir kada 
skaitys juos.Ar sužinos į 
vakarus pabėgę f5aų broliai 
mūsų vargus ir kančias ir ar 
kada nors grįžę į laisvą 
kraštą suklups prie mūsų iš 
mėtytų-kapų nuoširdžiai pas! 
melsti.Ar ras tėvas savo 
sūnaus-kapą ir ar motina, 
sesuo .mylimoji pasodins ant 
jo gėlių, pagerbdama šaunų
jį partizaną."

Ateivie galva nukrinta ant pečių, o ši ui 
tūs,pajuodę pirštai slapčia šluosto ašaras.

Baltabarzdis uždeda savo ranką ant jo pe
ties ir šneka balsu,kylančiu iš pačios širdies

- Verk, žmogau, verklKai aš vaikštau šio kraš 
to laukais,arba kaim nueinu į išdarkytus miš
kus - ir man,visai svetimam žmogui,ašaros bė
ga... Aš prisimenu savo gražiąją Ukrainą,kuri 
taip pat,kaip ir jūsų kraštas,priešinosi ga
lingesniam ir buvo sutrypta ir išniekinta.

- Čia rašo mano sūnus...- lyg iš kapo pasi 
girsta ateivio balsas.- Ir aš su šeima gyve
nau ne tik šitame krašte,bet ir šitoje gryčio 
je.kol vieną naktį durtuvais buvome iš jos 
išvaryti...Tik sūnus suspėjo pabėgti,o maa 
visus ištrėmė.Ir nežinau nieko nei apie vie
ną savo šeimos narį...Šis-laiškas- pirmoji 
žinia po dešimties metų...Bet kas dabar be
žino, kur jis....

- Aš!- lyg aidas atsiliepia baltabarzdis. 
- Kai vieškeliu eidamas prieisi keliuką į gi 
rią - pasuk juo.Girlos pakraštyje rasi kapą 
su beržiniu kryžiumi...

- įr ir jis...
- Žuvo po poros savaičių kautynėse su jį 

apsupusiais...Nenuliūsk.Dievas valdo mūsų li
kimą ir iš jo saujos gauname mes džiaugsmą ir 
liūdesį...Jis žuvo už savo krašto laisvę ir 
jo kapą aš1 prižiūrėjau kaip galėdamas...

- Sudie! Ačiū! - ištiesia ranką ateivis.
- Psilik čia gyventi! Valgysime biralinę ir 

pasiguosime,kai skausmas širdį perdaug degin
ti pradės.

-Gal būt.Dabar turiu sūnų aplankyti! - atsi 
kelia ateivis ir sunkiu žvilgsniu atsisveikina 
su tuščiomis kambario sienomis ir baltabarz- 
džiu, ir sulinkęs, it Rūpintoj&lis,išeina pro 
dūris.Baltabarzdis žiūri į jį,sulinkusį ir su 
vargusį ir“ jo skruostais nurieda ašara.Ir kai 
jis mato senį pasukant girios takeliu,jis pa
galvoja, kad jokiomis priemonėmis ar kankini
mais negalima žmogaus širdį paversti automatu. 
Ji ilgisi,myli ir kenčia.
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ŽINIOS

O VAŠINGTONAS. J.A.V-bių Kong 
resas užs.reik.komiteto pirmi
ninkas Charles A.Eaton,kalbėda 
mas dėl Europai pagelbos pasku 
blnimo,pasakė,kad Prancūzijoje 
dabar praktiškai vyksta revo
liucija .Komiteto pranešime sa
koma,kad Rusija ir Jos sateli
tai turi 5.213.000 vyrų prie 
ginklo,prieš 3.416.000 lalsvuo 
se Europos kra štuose-.Rasija 
bandanti nutęsti karą, kiek gali 
"Kas galėtų neleisti Rusijai » 
užimti visą Europą per 24 vai.” 
klausė Demokratų partijos at
stovas E.Cok.-"Niekas" -atsakė 
Eaton.
• NEW—YORKAS.J.T.Maisto ir Že 

mės Ūkio organizacija vakar 
perspėjo,kad pasaulio maisto ' 
padėtis yra šiais metais taip 
kritiška,kaip niekad nuo karo 
pabaigos.Perspektyvos ateinan
tiems metams taip pat nėra pat 
tenkinamos.

•■PARYŽIUS . Pr an c Užu parlamente 
kuris buvo saugojamas motori

zuotų dalinių,vidaus reikalų 
min.socialistas Julius Moch 
pasakė, kad komunistai nori pa
žeisti Prancūziją s treikais, ku 
riuos jie kursto,ir pareiškė , 
kad jiems Išsakymai ateina iš 
Maskvos.Dėl šio pareiškimo komi 
nistų partijos gen.sekr.Thorez 
nusijuokė.Tada P.Moch pridūrė; 
"Thorez juokiasi; Bet jis žino 
tai geriau nei aš, nes jis tik 
ką atvyko iš Maskvos."

Ketvirtadienio rytą Periamai 
tas priėmė vyriausybės pasiniy 
tą įstatymą kovai su sabotažo 
akta is. Dėl įstatymo audringi de 
batai vyko nuo šeštadienio.Už 
įstatymą balsavo 413,prieš 
-183 (komunistai).

• LONDONAS.Birmingham dioce- 
zijos konferenęijoje vysk.Bar
nes pasakė: "Jei Anglija būtų 
įvelta į didįjį karą, atominių 
bombų lietus ant šio krašto , 
yra užtikrintas.Pasekmės būtų 
pražūtingos."

® LONDONAS.The Observer ko
mentuodamas komunistų veiklą pa 
šaulyje,sako! "Rusijos tikslas 
jiškiai yra užvaldyti visą Eu- 
copą, ir, kaip pastarųjų laikų 
politinė ofenzyva Tolimuose 
Rytuose rodo,visą Aziją.Nieko 

i ėtų būti daugiau vaikis- 
lip kalbėti apie "Rusijos- 
ikos" konfliktą,nuo kurio 

canija norėdama galėtų lai- 
,is nuošaliai.Geografija yra 

apčiuopiamas daiktas,ne nuomo
nė ,ir jeigu Europa kris,ne 
.Amerika bet Britanija bus seka 
ntis tikslas.”

WASINGT0NAS.J.A.V—bių-pasek 
retorius R.Lovett pasakė,kad 
jis turįs žinių apie Rusijoje 
vykstantį panišką supirkinėji 
mą.Kai kurios krautuvės buvo 
priverstos užsidaryti dėl pre
kių trūkumo.

• ROMA.Ryšium su streikais 
Anzio ir Trascali apylinkėse, 
policijos sustiprinimai pasiųs 
ti į pietus.Romos priemiestyje 
per bedarbių demonstraciją po
licija atsakė šūviais iš minios

• ŽENEVA. J.T.Žmogaus Teisių-ko 
misija po trijų dienų debatų, 
10 balsų prieš 4 nutarė ruošti 
visiems kraštams privalomą žmo 
gaus Teisių Konvenciją ir mo
raliai rišančią Deklaraciją. 
Sovietų delegatas Bogomolov bu 
vo pasisakąs vientik už Dėklą 
raciją,o Britų delegatas Lordas 
Dukeston pasisakė už Konvenci 

• KAIRAS.Egipto studentai ir 
vyr.mokiniai suruošė demons
traciją prieš Palestinos padai! 
nimą.Demonstrintai šaukė "Ša— 
l* n Rusi Ja","Salin Amerika" 
"Palestina arabams" ir nuŽygla 
vo pile Arabų Lygos būstinės, 
kur sekr .Abdul Rahman Azzam Pa 
ša pažadėjo įsteigti organize- 
ei ją savanoriams verbuoti "ko-

Produced for the Lithuanian Association in Cre^t Britain by Wardland Limited, London, S.X.15.

vai "Palestinos fronte".

e RANGUNAS.Reuteris praneša,, 
kad komunistai užgrobė valdžią 
ir Įsteigė savo "vyriausybėa 
trijuose Bumuos provincijose > 
200-mylių į šiaurų nuo sosti
nės.

• PARYŽIUS.Prancūzijos prezi
dentas Auriol priėmė J.A.V—bjtų 
sekretoriaus patarėją J.F.Dul
les, kuri s atvyko į Prancūziją 
susipažinti su padėtimi šiame 
krašte.Jis turėjo pasikalbėji' 
mą su Ministerlu Pirmininku 
Suman,kitais minlsterials ir 
gen.de Gaulle.Paklaustas,ar 
jis norėtų susitikti su-kuriuo 
Prancūzų komunistų vadų, jis at 
sakė ,kad mielai matytų kiek
vienos prancūzų politinės par
tijos atstovą,bet komunistų jis 
neskaito Prancūzijos partija. 
Komunistų grupė Parlamente už
protestavo prieš "netoleruoti
ną Amerikos vyriausybės kišimą 
si į Prancūzijos vidaus reika
lus ir Prancūzijos traktavimą 
lyg Ji būtų Amerikos kolonija"

• BUDAPEŠTAS.įaršalo Tito vačb 
vaujama Jugoslavų delegacija 
atvyko į Vengriją tikslu suda
ryti draugiškumo ir savitarpi
nės pagelbos sutartį ,panašią 
kaip-praeitą pasirašė su Bulga 
rija.Komunistų tikslas yra kuo 
skublau"pastatyti tvirtovę Duno 
jaus baseine".

• RCB1A. Komunistą i suruošė "žy 
gį į Romą" , kuri ame dalyvavo - 
apie 50 tūkst,buv.partizanų. 
Demonstrantai šūkavo”dar gy
vuoja .Stalinas" ir sveikinosi 
iškėlę kumštis.

Komunistų kontroliuojama 
Darbininkų prof.S-ga graso 
generaliniu streiku,jei iki an 
tradienio vyriausybė nepatenki 
ns jos reikalavimų.

K n Y(j o s
kurias reikia perskaityti

SĄJUNGOS CENTRE

galima gauti pirkti:

Stepo Zobarsko
SAVAME KRAŠTE 4/-

Stepo Zobarsko
BROLIŲ IEŠKOTOJA 2/6

Atitari o Škėmos .____
NUODĖGULIAI IR JdBIRKSTYS 3/-

Vytės Nemunėlio
MAŽOJI ABĖCĖLĖ 3/-

Vytes Nemunėlio
TĖVŲ NAMELIAI 1/6

Vikt. Kamantausko^
TRUMPAS PRANCŪZIŠKAI
LIETUVIŠKAS VADOVĖLIS 2/-

E.J.Harrlson
LITHUANIA’S FIGHT FOR
FREEDOM 1/6

UZ KIEKVIENOS KNYGOS
PERSIUNTIMĄ 

paštu - 3 penai.
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111 W) RIAMC
KANADOS IMIGRACIJOS ĮSTAIGOS 

INFORMACIJA.
Atsakydami į Jūsų paklausi

mą pranešame,kad pagal egzistuo 
jančias imigracijos taisykles 
įleidžiami kaip imigrantai į 
Kanadą tiktai tie Europos Konti 
nento tautų piliečiai:~

1. Vyras arba žmona, sūnus, du: 
duktė,brolis ar sesuo,,kartu su 
vyru ar su žmona,jų nevedę vai
kai, tėvas arba motina,našlai
čiai brolio ar sesers vaikai ne
turintieji 21 metų amžiaus. Visi 
šie asmenys aukščiau paminėti, 
įleidžiami,jei jie yra giminės 
gyvenančio Kanadoje,kuris turi 
galimybės priimti juos ir rūpin 
tis jais.

2. Žemės ūkio specialistas, 
įvažiuojantis į Kanadą ūkinin-- 
kauti ;kada - jis vyksta pas tėvą, 
uošvį,sūnų,žentą,brolį,švogerį 
dėdę ar brolvaikį,kurie verčia
si žemės ūkiu kaip pagrindiniu 
verslu ir kurie turi sąlygas 
priimti ir įkurdinti.tokius imi 
grantus savo ūkyje.

3. Asmuo įvažiuojantis į Ka
nadą vedybų tikslu su-asmeniu 
kuris gyvena Kanadoje.su sąlyga 
kad būsimas!s vyras ga Ii išiai 
kyti būsimą žmoną.

4. Prityręs žemės ūkio dar
bininkas vykstantis į Kanadą

(BOJO,
GM U Bill (D0

Šiomis dienomis Sąjungos 
Centre ir Redakcijoj lankėsi 
Ministerial p Balutis ir p. 
Sidzikauskas.

LIETUVIŲ KLUBAS. ( 345a, 
Victoria Park Rd. E. 9. ) 
13—to gruodžio š/m Londone ati 
daromas Lietusių Klubas. Klu 
bo patalpas padėjo lietuviško
ji visuomenė aukomis ir pasko
lomis. Klubo atidarymo progra
moje numatyta-bendri pietūs ir 
po to šokiai. Klubui vadovau
ja p. Bulaitis, sekretorius 
p. Lingls ir iždininkas p. ^Pa-

M-
Gftec/as,

/?- P/pnypyz/y/p

/6- /P/TP/ja /^yy/7

>7- T2Z,Č/&&/£////,
s, /Pan/iyai/e

'š -/AL rv/P TA 6/£,////
Mtteuo/e, Gew/fis

Ttemezt/us. Py/ntvzVe'Čettsyačzs
Zo-te'/Tfl &/.£+// y 

ir turintis garantuotą žemės 
ūkio datobą.

5. Asmuo prityręs kasyklų, 
miškų darbuose,vykstantis į Ka
nadą ir turintis garantuotą dar 
bą tokiuose pramonės šakose.

Aukščiau minėti asmenys,kurie 
gali būti įskaityti prie pami
nėtų kategorijų,turi prašyti 
asmenis Kanadoje,pas kuriuos jie 
nori vykti,kad šie kreiptųsi 
Kanadoje į artimiausią Kanados 
Imigracijos inspektorių arba 
Apygardos prižiūrėtoją ( Dlstri 
et Superintendent)

Kanados Valdžios atstovai 
Europoje neužsiima prašymų pers 
siuntimu dėl imigracijos į Kana 
dą. Todėl jokių prašymų į Kana- 
d^s^Valdžios įstaigas nereikia

Be aukščiau minėtų asmenų į 
Kanadą leidžiami įvažiuoti -tie 
asmenys, kurie tarnavo Kanados 
kariuomenėje ir buvo garbingai 
iš jos atleisti. Be to dar leid 
džiami ir tie,kurie nori Kanadoj 
savarankiškai ūkininkauti,tačiau 
toks imigrantas turi turėti 
bent-2.000 dolerių grynais pini 
gals,arba Jei vyksta pas Kanadoj 
ūkininkaujantį giminę,kuris pasl} 
žada pagelbėti įsikurti,turi tu
rėti bent 1.000 dol.pinigais.

rulls.
Sekmadienį- 14 d. gruodžio 

Lietuvių Klube vyksta Koncer
tas. Programoje solo dainos, 
vaikų išpildomi tautiniai šo
ki ai, dėklamscd. jos ir Byfleet 
vyrų schoro koncertas.

Pradžia 5 vai.p.p.

11 d. S/n. Sąjungos Cei.- 
tre įvyko pasitarimas beėiar- 
tlnančloB 16—to Vasario šven
tės minėjimo reikalu. Pasita
rime dalyvavo visų Londono lie 
tuvių organizacijų vadovai.

( Atkelta iš 2 pusi.) 

je vicepirmininkas. Tos Fede
racijos centras yra Londone į 
kurį įeina ir lietuvių atstovas 

Federacijos tikslas yra iš
laisvinti centrines Europos 
valstybes iš Rusijos vergijos 
ir sudaryti tos Europos 
dalies valstybių Federaciją.

Londono klubą sudaro 16 vai 
styblų atstovai.Maskvos radijo 
jau ne kartą smarkiai puolė 
Londono ir Romos Klubus.

Pranešimai iš Europos sako, 
kad daugelyje Valstybių akty
viai veikia " Kryžiuočių" orga 
nizacija. Jie esą katalikų po
grindžio organizacija. Jos už
uomazga prasidėjo Slovakijoje. 
Pati organizacija tvarkosi seno 
vės kryžiuočių pagrindais. Vad 
ai ir nariai yra griežtai gru
puojami pagal lapsnius ir pa
reigas. Tos organizacijos vei
kla esanti gana efektyvi ir 
paskatiniai-suėmimai Slovaki
joje, manoma, įvyko ryšyje su 
tos pogrindžio organizacijos 
veikimu ir noru ją išaiškinti.

LIITUV!/

E> TAMOŠ/ŪMAS 
377
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