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O.B.Lietuvių Sąjungos
Centro Valdyba

MISIJA APIPLĖ
ŠIA ŽMONĖS
SOVIETŲ SĄJUNGA NUVERTINO RUBLĮ ,
Pagal bendrą Sovietų IZinisterių Tarybos ir Mmunistų tar
ti jos Centralinio Komiteto
de
kretą nuo š.m. gruodžio 16 rub
lis nuvertinamas vienu dešimta
daliu. Dekrete sakoma,kad laike
karo pinigai apyvartoje padidė
jo, o prekių kiekis sumažėjo, ir
rublio nuvertinimas padarytas
su tikslu išvengti infliacijos
ir sustabdyti spekuliaciją juo
doje rinkoje,kur privilegijuo
ti galėjo prisipirkai
visokių
prekių,o kitiems labai
mažai
ar nieko nelikdavo.

LONDONE NESUSITARTA
ami
Pasaulinės spaudos reakcija
dėl Londono Konferencijos nepa
sisekimo yra labai nevienoda.
Vokietijoje ir Austrijoje t
žinia buvo sutikta labai su di
deliu nusiminimu. Gi Jungtinėse
Amerikos Valstybėse tvirtinama,
kad Prancūzija,Didžio ji Britani
ja ir J.A.V. turi sutvarkyti Va
kariau žuropą be jokios pagalbos
iš Sovietų Rusijos.
Sovietai pradėjo smarkią propaąąndą versdami visą kaltą už
Konferencijos nepasisekimą ant
trijų Vakarų Valstybių,tvirtin
dami, kad pagal slaotą planą pa
starieji buvo susitarą nutraukt

versti Sovietams.
Nevi 'fork Times komentuodamas
pažymi,kad Jaltos-Potsdarao nu
statytoji politika sugriuvo ir
todėl pasaulis turi vykdyti tai
kos klanus be Sovietų Rusijos ,
ari visą laiką vedanti ardomą
ją politiką.
Herald Tribūna sako,kad dabar
pasaulis yra oficialei padalin
tas Į dvi dalis ir tas faktas
turįs būti kuo greičiausiai pri
pažintas.
’prancūzų snauda, išskyrus komunistiną sna ūdą,verčia visą
kaltą Molotovui,kuris turįs pa
siimti visą atsakomybą uą nese
kąs.
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METŲ PRCG^ SVEIKINU ŠIRDIN
GAI VISUS
VENANČIUS DIDŽIOJOJ BRITANIJOJ,
BRITŲ DOMINIJOSE IR KOLONIJOSE. VISIEMS NUOŠIRDŽIAI
LINKIU,KAD SIOS KALĖDOS BUTŲ BENT SIEK TIEK LINKSME
SNĖS. ©ATEINANTIEJI NAUJI METAI DAUG LAIMINGESNI NEGU
TaI BUVO FRALITYJE.
KŪGIŲ VAKARE IR NAUJUS METUS SUTINKANT, MANO MINTYS
BUS SU JUMIS VISAIS. BET YPATINGĄ! JOS BUS SU T«IS IŠ
JŪSŲ TARPO,KURIE SUTINKATE ŠIA§ ŠVENTES ŠIOJE ŠALYJE
PIRMĄ KARTA. ATVY1CUS SVETIMON SALIN, PRADĖJUS NAUJĄ
VAGĄ GYVENIME, JUMS GALI BŪTI IR NEJAUKU IR NELINKSMA .
BET NENUSIMINKITE. ATSKIRTI NUO SAVO DRAUGŲ, GILZINIŲ IR
NET NUO SAVO SEIMŲ, ŽINOKITE, KAD VISGI JŪS NESATE VIENI
PINOKITE.KAD VISI PADORUS LIETUVIAI.KUR JIE BEBŪTŲ,
ŠITOKIOMIS PROGOMIS PRISIMENA VISUS SAVO BROLIUS IR
SESES LIETUVIUS.
ŽIAURUS LIKIMAS IŠBLAŠKĖ MUSŲ BROLIUS PO VISĄ DIDE
LĮ PASĄULĮ. BET PASAULIS NĖR.; PAKANKAMAI DIDELIS, KAD
JAME ISSIBLASKyTŲ LIETUVIŲ TAUTINĖ MEILĖ IR VIENYBĖ.
GYVENHL1S UŽVERTĖ MUMS DAUG BĖDŲ IR NELAIMIŲ. BET
NĖRA TAIP DIį)ELIŲ_BĖDŲ IR NEBUS TAIP SUNKIŲ NELAIMIŲ.
KURIOS PALAUŽTŲ MUSŲ NORĄ IR PASIRYŽIMĄ BŪTI IR VĖL
VISĮFMS DRAUGI,SAVO LAISVOJE IR MIELOJ LIETUVOJ.
SITOKS MINČIŲ IR NORŲ BENDRUMAS JUNGIA MUS VISUS
LIETUVIUS VIENAN VAINIKAN, VIENON LIETUVIŠKON ŠEIMONĄ
ATSIMINKIM^ TAI KŪČIŲ ŠVENTOS NAKTIES TYLOJ.NEPAMIRS)
KIMS TO,MUŠANT LAIKRODŽIUI NAUJUS METUS. IR NEPASIJUSMIME LIŪDNAIS—VIENIŠAIS, PAMIRŠTAIS, APLEISTAIS NAŠ
LAIČIAIS.. JAUSKIMĖS DIDELĖJ VISO PASAULIO LIETUVIŲ
ŠEIMOJ,KURIOJE KIEKVIENAS JOS NARYS IŠ VISOS SIEDI.
LINKI IEEEKVIENAM KITAM LIETUVIUI'. ’’ LINKSMŲ KALĖDŲ
IR LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ" TO LINKIU IR AS ------- ---------BRONIUS K. BALUTIS,
LIETUVOS MINISTERIS

Sv.Kalėdų ir Naujų Metų proga sveikiname savo
bendradarbius.rėmėjus ir skaitytojus.
Redakcija

Britų spauda, apkaltinusi Mo
lotovą, prieina išvados, kad su
jungimas britų ir amerikiečių
Vokietijos zonų yra neišvengia
mas ir tikimasi,kad prisidėjus
prancūzams,bus sudaryta vakarin
ės Vokietijos Federacija apiman
ti apie 50 mil. gyventojų.
Londono Konferencijos fiasco
atidaro naują tarptautinės po
litikos erą. Po viso to,vargu
ar bebus daromos pastangos pri
traukti Rusiją bendradarbiavimui
Kaip dar prieš Konferenciją Mr.
Bevin pareiškė.kad tai esanti
paskutinė proga susitarimui tarp
Vakarų ir Rytų...bet toji proga
šiandien jau praeityje...
Amerikiečių spauda vienbal
siai tvirtina,kad nuo dabar la
bai paaštrės " šaltas karas ",
kurio pasekmes parodys netolima
ateitis. Iš viso,Amerikaje,kur
laisviau komentuojami pasaulio
įvykiai ir jų perspektyvos,ja u
net ir labai rezervuota nolitiką
vedanti spauda rašo ir svarsto
karo su Rusija galimybes.
Meskim trumpą žvilgsnį atgal,
pažiūrėkime kaip vyko iširusioji
Konferenc1 ja.

Dar prieš konferencijos pra
džią diplomatiniuose sluogsniuo
se vyravo nuomone,kad JAV sek
retorius Mr.Marshall yra nusis
tatęs konferenciją baigti
per
trumpą laiką,nežiūrint į tai,a±
susitarimas bus pasiektas ar ne.
Jis reikalausiąs iš Molotovo
tuojau pasisakyti, ko Rusija no
ri. Ir jei ji nesutiks padaryti
kompromiso,priimtino visiems ke
turiems ministeriams,Marshallis
derybų vilkinti toliau nesutik
siąs ir JAV imsis organizuoti
vaksriną Vokietijos dalį pagal
savo nuožiūrą.
Kad konferencija taip
ilgai
nusitąsė,nežiūrint į tai.kadji
jokio konkretaus susitarimo Aus
trijos ir Vokietijos klausimais
nepadarė, yra rezultatas Bevino
nusistetymo neprivesti prie ga
lutinio suskilimo tarp
Vakarų
ir Rytų.
Iš kitos pusės,Molotovas,ku
ris konferencijos platformą nau
dojo vien tik proooganūos tiks
lams, turėjo Kremliaus įsakymą
neprivesti konferencijos prie
iširimo dėl Rusijos kaltės.Mo
lotovo gabumai tokiam uždavi
niui yra visiems serai žinomi.
Kada kiti ministerial reikalau
davo iš jo pasisakyti - taip ar
ne,Molotovas išdriršdavo kelių
valandų propogandiną kalbą, ap
kaltindamas kitas valstybes ne
būtais dalykais,o jam
duotas
( Nūkei na į 3 pusi. )

2
2

1947.XII.19

MUSU DIENU =
APMASTYMAI

WWV

Šiandie Lietuvių tautai ten
ka pergyventi tikrai didžiau
sių tragedijų,kokia yra buvusi
jos istorijoje. Tiesa,1863-4 m.
ir 1905 m.įvykiai irgi buvo
skaudūs, išsaukė bangas pasitrau
kiančių kovotojų iš savo tėvy
nės, atseit, šių dienų terminais
kalbant,buvo susidarę tremti
nių kadrai,kurie kovos ginklo
nepaleisdami iš rankų tęsė ją
gyvendami užsienyje. Žiūrėda
mi į anuos įvykius iš laiko per
spektyvos, šiandien jau drąsiai
galime teigti,kad anuolaiklnls
tremtinių 'darbas - politinė ir
iš dalies ekonominė įtaka su—
vaidinio memažą vaidmenį Lietu
vos Respublikos atsikūrimo ei
goje 1918 metais. Ir jei toliau
gilinsimės į mūsų tremtinių
pirmtakų veiklos formas ir pa
siektus rezultatus nagrinėsime,
neabejotinai prieisime išvadą,
kad,kokia tada tebuvo menkai
organizuota veikla,vistik ji,
tą reikia pabrėžti,tik organi
zuotoji veikla davė rezultatus,
kuriais taip sėkmingai buvo
pasinaudota 1917-1918 m. ir
vėliau,net šių dienų eigoje
juntame tą veiklą, išsi judinimą,
susiorganizavimą ir aiškų tau
tinį susipratimą išeivijoje,
ypač Amerikoj ir D.Britani jo j.
Mes,kaip tauta,šiandien esam
suskaldyta - išdraskyta ir,
kaip sako gaunamos žinios iš
mūsų brangios tėvynėsj-dar vis
nesiliauja mūsų tautos kūno
draskymo operacija. Kuo ji bai
gsis - nežinia. Faktas,-mes
esame viena iš tų dalių,esame
išeivi joje,politiniame trėmime.
Nenagrinėjant plačiau,dėl vie
tos stokos, visos problemos,
mes sustojame ties vakarų pu
sė je, vaizdžiai tariant,-ties
visais tais lietuviais,kurie
randasi šiuo metu šiapus ge
ležinės uždangos. Pavadinti
juos tremtiniais,būtų per
siauras rėmas,nes čia yra
tremtinių tik mažoji dalis,
gi didžiąją dalį sudaro seno
ji išeivija ar jos palikuonys
J.A. Valstybėse,Didž.Britani 
joj, Pietų Amerikoje ir smul
kesnės kolonijos kitur. Štai
turime kontrus tų,kurie savai
me jau yra šiandien kovojan
čios tautos viena iš efektin
giausiai galinčių pasireikšti
ir pasireiškiančių dalių politiniai-propagandiniame fronte.

Dabar gi,vedamoji kova už
teisę ir laisvę savo tėvynes
gula ant pečių didesniam ar
mažesniam sanbūriui lietuvių,
vienai ar kitai organizacijai
ar specialiems organams. Gi ,
kovos didis ir apimtis ir ypač
formos ( kokias naudoja mūsų
laisvės priešai ) reikalauja
milžiniškų-sutelktinių pastan
gų, -proto, valios ir finansų.
Kovai laimėti mes kiekvienas
turime pavesti visas savo jė
gas rikiuojančioms ją institu
cijoms, stoti į vieningas gre
tas, pademonstruoti pasauliui,
kad kiekvienas lietuvis ir lie
tuvė, kur jie bebūtų,ką jie be
veiktų ir kokių jie bebūtų po
litinių įsitikinimų - vieningi
yra dėl Lietuvos ateities-ko—
voja dėl jos laisvės,laimės
ir garbės.
Bet šiandien mes neturime,
kaip tik to,pagrindinio kovos
instrumento,didelio savo mora
line jėga ir galingo finansiniu
pa jėgumu.beremiančio diploma
tines, propagandines ir ginklo
kovas, vieningo visų lietuvių
Centro,Centro-kuris galėtų
kalbėti pasauliui visų lietu
vi ųvardu, lietuvių, kurių čia,
šiapus geležinės uždangos yra
virš milijono.
Tokios organizacijos sku
biai reikia.Gyvenimąs nestovi
vietoje ir mes neturime teisės
praleisti nei vienos progos,
nei galimybės.
Organizuotas vienetas visad
turi daugiau galimybės pasinei
kšti ir kuo skaitlingesnis jis,
tuo daugiau su juo skaitomasi.
Kadangi mes visi lietuviai šian
dien esame dalyviai žūtbūtinės
kovos - būti ar nebūti,aišku,

kad. kiekvienas lietuvis turi
atiduoti savo įnašą šiai kovai
jau vien dėl to, kad jis yra
šios kovojančios tautos sūnus
ar duktš.
Pasilikimas už lietuviškos
organizacijos ribų ir tik pa
syvus stebėjimas kovos - nusi
kaltimas kurio niekad neatleis
tauta.

PRANAS KOZUL1S

1 PAVASARIO ŽAIBAI

SOVIETŲ DVIVEIDISKUMRj
Didžiulė Sovietų užsienio
prekybos ofenzyva eina -pilnu
tempu. Pranešimu iš Berno,Svei
carų Valdžia taipgi yra pakvie
sta prisiųsti delegaciją į Mas
kvą,kur šiuo metu prekybines
derybas veda jau šešių valsty
bių delegatai.
Šioje ofenzyvoje sovietai,
matyti,visai nesivaržo nei po
litiniu skrupulingumu,nei ele
mentariniu taktiškumu. Šveica
rų delegacija buvo pakviesta į
derybas tuo pat metu,kada Sovie

tų radijo šmeižia Šveicariją
kaip " reakcišką 2 ir profašistišką valstybę.
Šioji ataka ant Šveicarijos
savo stiprumu prilygsta tai,ku
ri yra vedama prieš D.Britani
ją, su kuria pasirašymas preky
binės sutarties netrukus bus
įvykdytas. Kai kurie stebėto
jai mano,kad sovietiškas sku
bumas reiškia,kad jie jaučia
jog lieka labai nedaug laiko
apsirūpinimui reikalingiausių
prekių bei pramonės reikmenių

dinėse pastogėse,© už stalų - tokius pat
senelius,kaip jis pats. Gi jaunieji sėdėjo
miškuose po plačiai išsikerojusiomis eglė
mis ir buvo rimti ir tylūs,kaip ši šventa
naktis. Visame krašte senelis nematė ne vie
no besišypsančio kūdikio, negirdėjo nei ty
liausio džiaugsmo.
Pažvelgė Dievas į karo nusiaubtas šalis,
ir Jo širdis dar labiau suskaudo. Svetimų
krašįų pastogėse lindėjo visų ujami ir plū
stami šiaurės krašto šviesiaplaukiai ir mė
lynakiai žmonės - seneliai,vyrai,moterys ,
vaikai — ir sunkiai dūsavo. Jų veiduose ne
buvo nė šlakelio ramybės ir džiaugsmo...
Nuliūdo Senelis ir susimąstęs grįžo į
debesų,šilku siuvinėtą,sostą.
Valandėlę sėdėjo primerkęs akis,paskui
pasišaukė legijoną greičiausių angelų ir
susirūpinės tarė!.
- Daugybė vargo ir sielvarto temdo šią
Šį vakarą,saulei nusileidus, pažvelgė Die šventą naktį. Aš nerandu nei vieno laimingo
vas senelis į žemę ir nusitvėrė ranka už šir žmogaus visoje mano sutvertoje žemėje. Nu
dies. Jis matė daugybę nelaimingųjų,skarmalais sileiskite jon ir paženkite kenčiantiems
prisidengusių žmonių,kurie drebėjo nuo šalčio žmonėms ramybės ir laimės spindulių. Nutrin
kite nuo jų veidų visas ašaras ir atneškite
ir skundėsi savo dalia.
- Už ką,Didis Dieve,turime kentėti ir mirt man.
- Hossana,- šūktelėjo shoru angelai.
svetimoje žemėje. Dėl ko leidai atskirti vai
- Hossana Dievui aukštybėse ir ramybė
kus nuo tėvų,vyrus nuo žmonų,brolius nuo se
žemėje geros valios žmonėms. Dar akimirksnis
serų. Mes daug neprašome,nes žinome,kad šios
ir legijonas angelų,kaip baltos sniegulės,
nakties ramybe gali džiaugtis tiktai saujelė
leidosi žemėn. Senelis Dievas užsidengė ran
laimingųjų,-tiktai leisk mums numirti tėvų
komis veidą ir giliai susimąstė. Nežinau,bet,
žemėje. Sugrįžti ir numirti.
man rodos,jo pražilusi barzda virpėjo.....
Kai Dievas Senelis žvilgterėjo į mažutį
Jis ašarojo.
kraštą,kurio visose pakelėse rymojo kančios
kryžiai,Jis pamatė silpnutes švieseles šiau

Mano sesuo,šią naktį ne tu viena rymai
kurčiame kambaryje ir šluostai perlines aša
ras. Ne tu viena šį šventą vakarą sėdi prie
svetimo stalo ir veltui nori užčiuopti kelias
šieno smilgas po staltiese.
Kur aš nebuvau,visur mačiau tokius pat
žmones,kaip tu. Ramybės Angelas šią naktį,
tartum,užmiršoir žemei atnešė ne tų dovanų,
kurių ji taip laukė. Priešingai,- šį vakarą
jis surinko paskutinio džiaugsmo šlakus nuo
išblyškusių veidų,ir visų širdis perpildė
liūdesiu ir gėla.
Daug,oi daug šį vakarą ašarų sugėrė šal
tos gridys.daug aimanų išgirdo nuogos sienos,
daugybė beviltiškų maldų kilo į aukštybes ir
pakeliui sutirpo,kai p garbiniuoti debesėliai.
Tu verki. Tu nieko man nesakai...
Ak, paremk savo galvą į mano petį ir paklau
syk Kūčių vakaro pasakos...........

limybė glūdi nariCį gausume,©
tų narių įnešamieji mokesčiai
įgalina kovą vesti,gilinti ir
platinti.
Priešas meta milijonines
sumas sumušimui mūsų, ir pašau
lio opinijos nustatymui prieš
mus,kaip lietuvius,© mes ką
darome? Dalis kovoja,aukojasi,
gi liūdna,bet taip yra,dalis,
nors tiesa maža,stebi ir lau
kia. Ko laukia? Kovos rezuLtatų? Kuo greitesnio pasinaudo
jimo jais-grįžimo į laisvą tė
vynę? 0 ar nekils tada klau
simas! ar turi tam teisę,jei
kovoje tebuvai stebėtojas-dezertyras.
Su pagarba minime ir minė
sime visus kovojusius ginklu,
ar čia ar ten,už Lietuvos Lai
svę, su nuostaba sekame ir lin
kime Ištvermės vedantiems dip
lomatinę ir propagandinę kovą
dabar musų vadovaujantiems
veiksniams,tik vieno nepamir
štame ir nepamiršime- tai tų,
kurie sunkiose tėvynei valan
dose apleido ją,neatliko savo
kaip tėvynės sūnaus ar pilie
čio pareigų-būtl bent kovojan
čio vieneto nariu,remti tą
kovą savo,kad ir kukliomis iš
galėm! s -įna ša i s .
Ir štai,tų organizuotų Lie
tuviškų vienetų, išsimėčiusių
visame žemės rutulyje,turi
būti skubiai sudarytas Centr
as, be jungiąs visus lietuvius
lemtingai kovai,finansuojąs
tą kovą,atremiąs priešų pro
pagandą, palaikąs kovos dvasią
ir - visų vardu galįs kalbėti
į pasaulio sąžinę apie baisią
skriaudą.kuri yra daroma mūsų
visų tėvynei Lietuvai.
i

Girdžiu, kaip atneša audra žaibus.
Padangė niaukias.
Geriu kvepėjimą, kaip saldą vyną —
Skaistus pavasaris gaivina,
Tu nepalik manęs — būkim abu,
Mes nebijosim vargo nei žaibą.
Eini lanka, baltais žiedais taškais,
o pro mane dangaus šešėliai slenka,
Keliu i debesį silpnutę ranką —
Palenkia sodai kvepiančias šakas;
Tu ateini, lanku žiedais taškais.

Girdžiu, kaip atneša audra žaibus.
Padangė niaukias.
Veidan įkaitę oro srovės pučia;
Aš su tavim taip amžią būčia —
Tik nepalik manęs: eime abu —
Mes nebijosim vargo nei žaibą.

Kai angelai nusileido žemė n,jie išsis
kirstėvisoje kenčiančioje šalyje ir pradė
jo lankyti žmones.
Vienas iš jų atsiliko ir nuskrido prie
senos,vienišos trobelės,perpus susmigusios
į žemę ir pusnis. Mažutis žiourėlis spinksėjo pro apšalusį langą. Pripuolė prie jo
angelas ir žvilgterėjo į vidų. Kambaryje
stovėjo balta staltiese apklotas stalas,o
ant jo buvo padėtos kelios lėkštės. Senas,
sulinkęs senelis klūpojo prieš Nukryžiuo
tąjį ir pasikūkčiuodamas verkė. Rankoje ±
laikė savo vaikų nuotraukas.
- Pasiimk ir mane,pasiimk ir mane - rau
dojo senelis. - Ištrauk, pagaliau, iš šito
pragaro,Viešpatie. Staiga senelis krūpte
lėjo,- atsivėrė durys ir į kambarį įsiver
"žė ginkluoti vyrai.
- Kur tavo sūnus,seni,- riktelėjo vie
nas. - Jis šiandien turėjo pas tave už
eiti,- pridėjo kitas.
- Aš nieko nežinau,nepažįstami žmonėo,
dejavo senelis. — Aš nieko nežinau.
Kai pirmasis vyras pakėlė kumštį smogt
seneliui į veidą,angelas atsistojo jų tar
pe ir ištiesė ranką. Nuleido kumštį gin
kluotasis ir užsidengė akis. Paskui atbul
as traukėsi į duris ir su draugu Išnyko.
Seneles gi parkrito ant žemės ir kuždėjėi
- Šviesa,dangaus šviesa.
Pagaliau at
ėjo jis...mirties angelas.
- Oi ne.- pratarė angelas. - Tu dar tu
ri gyventi. Aą atėjau tavo vargą sumažinti,
ir ėmė rinkti ašaras.
Rinko jas angelas visą vakarą,pilną
krepšelį pririnko,tačiau senelis vis rau
dojo ir dejavo. Nusiminęs angelas tyliai
apleido vienišą trobelę ir nukeliavo į
sniego kaugėmis apdengtą mišką. Po plačia
šake egle sėdėjo jaunas vyras ir giliai
mąstė. Jis galvojo apie šventą Kalėdų nak
tį,© skausmas didelėmis ašaromis riedėjo
jo skruostais ir krisdamas tirpdė sniegą.
Angelas ėmė glostyti jo pečius ir rink
ti skausmo ašaras. Jaunuolis užsimerkė.
— Gražus sapnas,— tarė jis,— kad niekad
nesibaigtų. Bet ne,aš niekad neužmiršiu
išvežtųjų tėvų ir tol nenurimstu ir nenu
leistu rankos,kol nesužinosiu apie jų li
kimą.
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š mojo,
GMUBMimO
LIETŪVltJ KLUBO ATIDARYMAS
LONDONE.
13/XII buvo atidarytas Lie
tuvių Klubas Londone. Patalpa
teikia jaukų įspūdį,tik gaila,
kad kiek permaža gausėjančiai
Londono lietuvių kolonijai.
Klubo šventinimo apeigas at
liko kun.Sakevičius. Po to,ma
lonus šeimininkai pakvietė vi
sus svečius vaišių. Jų metu p.
P.Bulaitis,Klubo Pirmininkas,
padarė klubo įsigijimo ir dar
bų trumpų apžvalgų.Sekė sveiki
nimai. Sveikino Lietuvos Ministeris p.B.K. Balutis,kun.Sake
vičius,Moterų org. vardu p.Liūdžiuvienė ir sportininkų vardu
Idbėjo p.Bujauskas.
Po gražių vaišių,kurios tik
rai kruopščiai buvo parengtos,
klubo salėje vyko šokiai.
Linkėtina klubui sėkmės,lai
ir toliau energingieji jo vado
vai taip sumaniai tvarkosi, už
tai jiems bus dėkinga visa lie
tuviškoji Londono kolonija.

Gruodžio 14 d. Londono Lie
tuvių Klube įvyko koncertas ir
šokiai.
Koncerto programoje;
Londono mišri taut.š.grupė,
W.Byfleet’o vyrų taut.š.gru
pė,
^K.Kalinauskaitė-solo,akomp.
O.Steinytei.
E.Vilimaitės paruoštas Lon
dono mergaičių baletas,
Sės.Beįmanaitės-duetas, ir
V.Mamaičio vedamas West Byfleet’o vyrų choras.
( Atkelta iš 1 ousl. )
klausimas taip ir lieka neatsa
kyta s.*f ei jis matydavo, kad de
rybos gali nutrukti,jam nedavus
reikalaujamų at sakymų, tada jis
padarydavo vieną kitą pasiūly
mą, kad tuo vėl perkelti atsako
mybę ant kitų valstybių.
Todėl,kada pereitą savaitę
Marshallls pareikalavo iš Molo
tovo duoti konkrečius pasiūly
mus Vokietijos taikos sutarčiai
sudaryt;! ir atrodė, kad Marshal
lls gali apleisti Londoną,jeigu
tas nebus padaryta,Molotovas ki
tą dieną tokius pasiūlymus pa
tiekė, gerai žinodamas, kad jie
bus nepriimtini Vakarų Demokra

MES GYVENAME ir DIRBAME.
Iš Little Addington
padangės.
Šioje buv. belaisvių sto
vykloje, juoduose,niūriuose
barakuose gyvena,gal būt,di
džiausia atvykusiųjų lietuvių
grupė Anglijoje-160 asmenų ,
įvairaus amžiaus,išsilavinimo,
šeimyninės pėdė-ties. Visus
juos riša tas pats darbas,vi
siems tose pačiose dviaukštė
se lovose tenka ilsėtis.
Dirbame žemės ūkyje. Prade
dant dirbti daug nesmagumų su
darė savotiški ūkininkų ir dar.
bininkų santykiai, bet dabar su
tuo jau apsiprasta. Dienos ei
na laukimo ženkle. Laukiama
grįžimo Lietuvon, ( ne be ko,
kad vedusieji nelauktų atve
žant savo šeimų )
laukiama
pagerinant maisto,sutvarkant
gyvenamų patalpų ir kt.
Laukiama'. ..laukiama. .Nieko
kito mums ir nėra - laukimas.
Kultūrinis gyvenimas juda,
vadovaujamas p.V.Steponavi čiaus ir p.St. Nagio,kurio ve
damas vyrų oktetas giedrina
mūsų pilkas dienas. Dirba ir
p.VI. Slėnio vadovaujama taut,
šikių grupė. Didelio pasiryži
mo čia rodo šokėjos,kurios re
peticijoms atvažiuoja net 40
mylių. Stovyklos gyventojai
parodė tam darbui didelio prie,
lankumo,suaukodami po 2 šilin.
tautinių rūbų įsigijimui.
Taipgi negalima praeiti ne
pažymėjus, kad, t ur būt,pirmas
iš atvažiavusiųjų lietuvių ,
skraidančių Anglijos padangė-

tijoms ;reparacijos Rusijai iš
Vokietijos dabartinės produkci
jos, centralinių ekonominių ir
politinių vokiečių organų suda
rymas, kaipo sąlyga ekonominiam
Vokietijos vieningumui pasiekti
ir anuliavimas anglų-amerikie
čių zonų susi jungimo.Nei Angli
ja nei JAV negali sutikti mokė
ti Rusijai reparacijas iš eina
mosios Vokietijos produkcijos,
nes faktinai tokias reparacijas
mokėtų Anglija su Amerika, ku
rios finansuoja Vokietijos iš
laikymą.Nesutinka jie ir
dėl
centralinių organų sudarymo Ber
lyne,nes tokie organai būtų kon
troliuojami Sovietų Rusijos.

- Palauk, tuoj apie juos sužinosi.-sukuž
dėjo angelas ir ranka palietė jo akla.
Jaunuolis pradėjo sapnuoti,© angelas nu
skrido į šaltuosius rytus ir įslinko į ma
žutį apskurusios trobelės kambarėlį. Ten
šaltis gnaibė pražilusios senelės veidą,
lediniais pirštais glostė jos įdubusią
krūtinę, o ji sėdėjo apsikniaubusi šalia
cažin kokios dėžės ir beviltiškai aimana
vo.
- Viešpatie,dabar šventą Kalė du nak
tis.o mano širdį plausto aštrūs kalavi
jai,- sielvartavo pražilusi senelė.
- Kur šią naktį mano sūnus,kur vyras,
kur duktė... Angelas palietė jos akis ir
pradėjo sapnuoti. Ji matė savo sūnų po
šakota egle ir jautė nuo šalčio nutirpu
sius jo sąnarius. Paskui regėjo snieguo
tas lygumas,kur po storomis sniego duk
nomis ilsėjosi jos vyras. Pagaliau matė
svetimą miestą,kurio gatve slinko pavar
gusi duktė,o jos akyse švitėjo nusimini
mas.
Ir senutė ėmė per sapną raudoti...
Girioje,po plačiai išsikerojusia egle,
snaudė jaunas partizanas ir sapnuodamas
ligi kraujo kandžiojo lūpas ir konvulsingai spaudė granatą. Kai angelas, pri
sirinkęs visą krepšelį senutės ašarų grį
žo pas partizaną,jis gulėjo baltame sniege
o iš jo širdies sroveno raudonas kraujas.
- 0,Viešpatie.- užlaužė rankas angelas,
- Tą valandą,kai mano užmigdytas sapnavo
motiną ir buvo nebudrus,prie jo priselino
žvaigždtieji ir iš pasalų nudėjo... Ir an
gelas pravirko. Jo ašaros krito ant žemės,
liejosi su partizano krauju,ir toje vieto
je išdygo erškėtis,kuris šventą Kalėdų
naktį pražydo kruvinais žMiedais.
Angelas vis tebeverkė ir niekur nesi
traukė nuo mirusio partizano...

Mano sesuo,ir ant tavo veido ašaros.
Raudok,verk su angelu,nes šitas partizalas yra tavo brolis. Aš gi nešluostysiu
tavo ašarų,- yra ko verkti, jei net ange
las dangaus laimę ir džiaugsmą pamiršo
?rie tavo brolio šąlančio kūno.
0 dabar nukreipk savo žvilgsnį nuo ma
to veido ir nestebėk akių. Nematyk trūk
čiojančių lūpų ir skausmo veido baltume.

se. yra iš šios stovyklos. Tai
Pranas Požerskis,kuris savo
aviomodeliais stebina anglus.
Platų straipsnį ir pasikalbė
jimą su juo įsidėjo "Northamp
tonshire Evening Telegraf" ir
kiti laikraščiai.Tai jauna,bet
daug žadanti pajėga. Sportinis
gyvenimas šiuo metu pasitenki
na tik stalo tenisu. Pavasarį
tikimasi įsirengti krepšinio
aikštę ir kit.
D.B. Lietuvių S-goje šiuo
metu yra 68 lietuviai,bet skai
čius vis didėja ir tikimasi,
kad greitu laiku visi lietu
viai priklausys S-gal.
Aras .

Po ilgų ginčų susitarta svar
styti Britų pasiūlymą Vokietijos
sutarčiai sudaryti.Iš daugelio
svarstomų punktų susitarimas pa
siektas tik dėl vieno,būtent
plieno.Pagal Potsdamo sutartį
vokiečiams buvo leista gaminti
7.500.000 tonų plieno, biri tai gj
šį kartą pasiūlė tą kiekį padi
dinti iki 11.500.000 tonų.Pran
cūzija pageidavo laikytis Pots
dame nustatyto kiekio,bet paža
dėjo nesipriešinti ir Britų
pasiūlymui.Rusija siūlė nuo 11
iki 12 milj.tonų, bet vėliau nu
sileido ir sutiko su Britų pa
siūlymu.Tuo būdu bendru susita
rimu Vokietijai bus leidžiama
gaminti iki 11.500.000 tonų
plieno per metus.Molotova s tuo
jau po to susitarimo su pasidi
džiavimu pažymėjo; "Sovietų de
legacija kaip visuomet yra pagiruošusi padaryti nuolaidų."
Sis faktas buvo labai gyvai iš
naudotas vokiečių spaudos ir ra
dijo.Girdi Molotovas norėjęs
leisti Vokietijai didesnį kie
kį plieno,bet kapitalistinės
valstybės,kurioms nerūpi Vokie
tijos gerbūvis ir kurie bijo Vo
kietijos konkurencijos pasauli
nėje rinkoje,tam pasipriešino.
Praėjusį penktadienį Užsie
nio ^eik.Ministeriai turėjo vie
ną iš kritiškiausių savo posė
džių, kuriame svarstė apyskaitų
patiekimą konferencijai,
nuro
dant ką ir kokios vertės daly
kus kiekviena Vokietiją okupa
vusi valstybė yra pasiėmusi.Tos
žinios buvo reikalingos svars:
tani reparacijų klausimą,nes ne
galima nustatyti jų dydžio kiek
vienai valstybei,nežinant, kiek
tos valstybės jau yra pačios pa
siėmusios.Anglija su Amerika
yra jau nemažai pinigų sukišu
sios į Vokietiją, tuo tarpu Ru
sija viską gabena iš Vokietijos
ir didžiąsias įmones nacionali
zuoja Rusijos naudai.Per šį po
sėdį ministerial pasikeitė ne

Paklausyk mano pasakos,sesuo,nes ji
dar nebaigta.

Vienas angelas aplankė mano motiną.
Ji klūpojo šviesiame kambaryje prieš mano
paties jai dovanotą Kristaus Alyvų dar
želyje paveikslą ir meldės už mane.
Ak.aę nepakartosiu tau jos žodžių,
nors jie buvo švelnūs,kaip angelo sparnų
pūkas,ir šventi,kaip Dievo Senelio atdūsys. Motinos rankose buvo mano atvaizdas,
aplaistytas ašaromis ir išbučiuotas degan
čių lūpų.
- Kodėl tu viena,- švelniai paklausė
angelas mano motiną, ir palietė ją ranka.
Ak,mano sesuo,aš nežinau,ką mano motina
atsakė,bet ji ėmė gailiai raudoti...
Ne,angelas nepajėgė nuraminti mano
motinos,ir ji liko viena ilgai nakčiai,
kuri buvo juoda,kai p calūnas prie numirė
lio karsto.
Baigėsi naktis ir tueėjo švisti šven
tas Kristaus Gimimo rytas. Angelai,sun
kiai vasnodami pavargusiais sparnais,kilo
į dangų ir nešėsi žmonių ašaras. Juos lydė
jo žemės viesulai.audros ir negailėstingai draskė baltutėles plunksnas. Pilna pa
dangė buvo baltų pūkelių ir snaigėmis lei
dosi ant pavargusios žemės.
Išsigando Dievas Seneli s,pamatęs at
neštų ašarų marias ir išvydęs audrų ap
draskytus angelų sparnus. Dar labiau nu
liūdo, kai angelai, puolę ant kelių prieš
jo veidą,kaip įkūnyta nelaimė, dė javo;
- Viešpatie, atleisk mums. Mes nenura
minome nei vieno žmogaus ir nesurinkome
nei dalies jų ašarų. Ramybės priminimas
dar labiau sužeidė jų šįrdis ir jie dar
labiau ilgisi mirties. Žemė nūn - tikra
a šarų pakalnė...
Kai visi angelai atsikėlė nuo žemės
ir apstojo Dievą Senelį,ant žemės pasi
liko beklūpąs archangelas ir ašarodamas
prabilo!
- Viešpatie,visas pasaulis žino Tavo
išmintį ir gailėstingumą. Žino ir laukia
Tavo palaimos. Jei nepažvelgsi į juos ,
jie mirs liūdėsy. Aš buvau aplankęs anos
šalies valdovą. Jis gyveno mūro tvirtovė
je, jis mato ir žino savo pavergtųjų kan
čias ir ašaras,bet nejaučia jų nelaimės.

paprastai aštriais žodžiais.Molotovas.kaip paprastai,vietoj,
kad duoti reikalingą apyskaitą,
pradėjo pulti JAV ir D.Britani
ją, už tai,kad jos pasipelnan
čios iš Vokietijos,parduodant
vokiečių anglis ir medžius,per
kant vokiečių firmas ir be vo
kiečių atsiklausimo prikergdam
mos jiems paramą ir kreditus
/Marshall*io Planas/, kurie tu
rės shparallžuoti Vokietiją
ateityje.Jis taip pat apkaltino
Vakarų valstybes,kad jos norin
čios įamži nti Vokietijos pada
linimą.
Bevinas į tai tuojau atsakė,
kategoriškai paneigdamas Moloto
vo apkaltinimus; nė viena fir
ma nebuvo parduota Britų zonoje.
Britų Vyriausybė nepadarė jokio
pelno iš vokiečių anglių ar me
džio. "Iš kitos pusės",pridūrė
Bevinas,"nors mes ir neturime
galimybės patikrinti,mums pra
nešta, kad Sovietų Sąjunga nuo
karo pabaigos pasisavino iš Vo
kietijos įvairių dalykų
nema
žiau kaip už £1.750.000.000.”
Bevinas pakeltu tonu dar pažymė
jo,kad Molotovo koliojimąsis ir
įžeidimai bus su pagieža priim
ti Britanijoje ir Britų Imperi
joje.Mr .Marshall dar su dides
niu pasipiktinimu paneigė Molo
tovo nepagrįstus kaltinimus ir
pasakė,kad tokie reiškiniai
"mums neįkvepia pagarbos Sovie
tų Vyriausybei,
Pirmadienio posėdžiui minister
rial susirinko labai blogame
upe.į Molotovo penktadienį pa
darytus priekaištus Bevinas su
^arshaliu davė labai griežtus
atsakymus.Bevinas pažymėjo,kad
Britų tauta labai nusivylė kal
tinimais iš Rusijos pusės, ypa
tingais tais,kur Anglija apkal
tinama pasipelniusi iš Vokieti
jos. į Molotovo pasiūlymą išklau
syti vokiečių atstovų nuomonės
dėl sutarties paruošimo Vokieti
jai,Bevinas atsakė negalįs to
padryti,skaitydamas,kad mini
mieji atstovai nereprezentuoja
visų vokiečių nuomonės.Po to
Marshall pasiūlė svarstyti šios
sesijos atidėjimą,nes,jo auomd>ne, šiuo metu neįmanomfi pada
ryti Jokio praktiško progreso
pasitarimuose. Mr.Bidault su
tiko.Molotovas pasisakė neturįs
nieko pasakyti.Mr.Bevinas dar
užklausė dėl sekančio susiti
kimo datos, tačiau negavęs jo
kio pasiūlymo,padėkojo ministeriams už dalyvavimą išreikšda
mas viltį,kad sekantis susiti
kimas bus geresnėj atmosferoje.
Taip 4 didžiųjų konferencija,
po 17 posėdžių, iširo be rezul
tatų.

nes jo širdis ledinė. Sutirpyk savo meile
jo širdies ledinį apdangalą, ir tučtuojau
nudžius ašaros nuo žmonių veido,o ir mes
dangaus palaimintieji, užmiršąmnelaĮmes ,
suspaudusias ir mūsų sielas.
Nespėjo Dievas Senelis lūpų praverti,
nepakėlė savo veido archangelas,laūkdamas
teisingojo sprendimo,kaip staiga iš po de
besų uždangos pasirodė Kūčių naktį girioje
užmigęs partizanas su didžiuliu gintaro ■*
indu ir parpuolęs bučiavo Senelio kojas.
- Viešpatie, - meldėsi jis - Angelai Tau
atnešė mano nelaimingos šalies žmonių
ašaras,© aš surinkau po lašą nekaltai žu
vusiųjų kraujo. Jei Tavo gailėstinga šir
dis'
nepasigailės mano tautos ir negel
bės jos,netrukus visa mano žemė raudonais
erškėčiais apžels.
Archangelas pakėlė galvą,o jaunuolis
tebebūdavo Dievo Senelio kojas ir be per
traukos meldėsi.
Suskudo senelio širdis ir jis iš ne
rimo krūptelėjo. Tuo metu su trenksmu
krito ašarų indas ir sudužo. Fro mažus
dangaus plyšelius,kuriuos mes žvaigždė
mis vadiname,ėmė sunktis ašaros ir kris
ti ant kietaširdžio valdovo miesto. Kai
išsigandę angelai puolėsi jų rinkti, se
nelis sustabdė rankos mostu ir prabilo,©
io balsas skambėjo kaip arfos muzika!
- Mano Sūnus gimė tvartelyje ir mirė
ant kryžiaus už visus žmt>nes. Valandėlei
atitraukiau savo žvilgsnį nuo žemės ir
žmonės užmiršo,kad yra mano vaikai. Tei
siųjų ašaros tekrinta iš aukštybių ant
žemės Babilono ir tesutirpdo apledėju
sias širdis. Kai paskutinė ašara nurie
dės ant ano miesto,vėl prisikels žmonės
ir žemė dar kartą išgirs taikos ir ra
mybės himną. Paskui pakė lė Senelis jau
nuolį ir tarė jam!
- Kelkis ir tikėk! kaip mano Sūnaus
kraujas išgelbėjo pasaulį nuo amžinos
mirties, taip tavo tautos nekaltai lieja
mas kraujaš Išgelbės žemiškąją tėvynę.
Mano sesuo,šią naktį ne tu viena
rymai tuščiame kambarėlyje ir šluostai
perlines ašaras. Kur aš nebuvau,visur ma
čiau tokius pat žmtbnes.kaip tu.
0 tikėk,miela sesuo,kad viena-a-sag^'*
las nusileido ir į mūsų miestą ir nusi
nešė didelį indą ašarų.
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jos atžvilgiu, ypatingai Praneli
zijos atsisakymą priimti Rusi
jos notą iš gruodžio 9
dienos
(dėl repatriacijos).

ANKARA.Reuterio žiniomis,J.
A.V—bės pristatys 50 laivų mu
nicijos turkų kariuomenei,pa
gal 50 mil.svarų pagelbos pro g
ramą.Didžioji dalis turto . bus
pakeliui vasario mėnesį.
Apie
250
amerikonų
bus
pasiųsta
ben
PARYŽIUS.Prancūzų Darbo Kon '
dradarbiauti su turkais reorga
federacijos streiko komitetas
nizuojant kariuomenę.Grupė tur
šiandien atšaukė streiką, kuris
kų greit išvyks į Ameriką karo
trūko keltas savaites. Streiko
mokslui tęsti.
likvidavimas skaitoma dideliu
Prancūzijos premjero Schumano
ROMA.Vyriausybei paskyrus 5
laimėjimu.
mil.svarų viešiesiems darbams,
generalinis streikas Romoje ir
PARYLIUS. Premjera s Sc human as
apylinkėse buvo atšauktas.Va — į
pasakė prancūzų tautai per ra—
kar prie Parlamento rūmų poliai
diąl "Paskutinieji streikai bai
jai skirstant minią,komunistų
giasi.Darbas eina.Kraštas gali
partijos
atstovas G.Paietta ga
vėl laisvai atsikvėpti."
vo policininko guminės lazdos
Prancūzų ministerių kabine
smūgį ir nustojo sąmonės.
tas nutarė grąžinti atgal So —
vietų užsienių reikalu minis —
ADDIS ABABA.Britą generali
terijai jos notą apie Praneli nio
štabo viršininkas marš.V.
zų repatriacijos misijos paša
Montgomery,kuri s pastaruoju lai
linimą iš Maskvos ir prekybos
ku lankėsi Pietų Afrikoje,atvy
derybų nutraukimą.
ko 3 dienų vizitui į Abisiniją.
Imperatorius apdovanojo jį auk
W PRETORIA.Gen. Smut s, grįžęs į
ščiausiu Abisinijos ordenu.
Pietų Afriką iš Princesės Elz
bietos vestuvių Londone,apibū
W OTT.'VA.Kanados premjeras Mc
dindamas esamą pasaulinę padė
Kenzic King,grįžęs iš Europos,
tį, pasakė ; "Yra didelis pasip kalbėjo parlamente.Jis pasakė,
riešinimas Maršalio planui
iš
kad padėtis Europoje yra nera
vienos valstybės pusės, kuri no
mesnė nei betkada prieš karą.
rėtų matyti neturtą, skurdą ir
Premjeras blogai vertina užsie
sąmyšį,nes tiktai tokiose sąly
nio reikalu ministerių konf e gose gali klestėti komunizmas."
rencijos Londone perspektyvas.
Komunistai,vadovaujami iš Mas
LONDONAS. 13 Darbo partijos
atstovų pasiuntė sveikinimą Ber kvos, -sako jis,-stengiasi kel
ti neramumus Europoje,o Sovie
lyne sušauktam "Liaudies Kong
tų vyriausybė siekia įsteig —
resui", kuris išrinko 17 atsto
ti Vokietijoje centralizuotą
vų pasiųsti į Londono "4 di
vyriausybę,kuri būtų paklusni
džiųjų" konferenciją, paremti
Maksvai.
Molotovą..
Darbo partijos organas "Dai
W LONDONAS.Pilgrimų pietų pro
ly Herald" rašydamas apie 13 at
ga Dorchester Kotelyje,kur dastovą žygį, sako, kad Parlamento
Darbo Partija pasmerkė šių at
stovų neatsakingą žygį ir pažy
mi.kad Britų Darbo Partija yra
socialdemokratų sąjūdi s . atome
Ji tiki į socialinę pažangą,šie
klamą laisvo žodžio, spaudos lai
svės ir laisvų rinkimų priemonė
mis.Komunistų partija visiškai
niekinanti tas priemones ir vi
s ar veikia diktatūros naudai.
"Liaudies Kongresas" Berlyne bu
to organizuotas Vokietijos "So
cialistų Vienybės Partijos",ku
ri yra visiškai komunistiška.,
savo siekimais ir tikslais.
LONDONAS.Britų vyriausybė ne
sutiko duoti vizas 17 "Vokie čių Liaudies Kongreso" delega
tams atvažiuoti į Londoną, pa
reikšti nuomonę dėl Vokietijos
taileos sutarties "4 didžiųjų"
konferenci joje.
Kongresas buvo sušauktas Ber
lyne,Sovietų sektoriųje,ir jį
baikotavo Vokietijos didesnės
politinės partijos.
W LONDONAS.Prekybos rūmų pirmi
ninkas Mr.H.Uilson,grįžęs iš
Maskvos,pranešė Parlamente,kad
derybose su Rusija dėl prekybos
sutarties pasiekta visa eilė
principinių susitarimų.Vienos
savaitės laikotarpyje tikimąsi
pasirašyti sutartį.
Kolonijų ministeris Mr.C.Jo
nes Parlamente pareiš kė kad
Britanija yra nusistačiusi at
šisakyti nuo Palestinos mandato
15 gegužės ir atitraukti iš ten
savo kariuomenę iki 1 rugpiū čio.
BERLYNAS.Rusai įsakė neleis
ti dviem Britų kontrolinėm komi
sijos karininkams dalyvauti kri
kščionių demokratų Sąjungos su
sirinkime,kuris įvyko Berlyne,
sovietų sektoriuje.
Britų komendantas Berlyne gea<
Herbert pareiškė griežtą protes
tą Aliantų komendantūros posė
dyje prieš tokį rusų elgesį.
Rusų atstovas gen.Kotikov atme
tė protestą, aiškindamas,
kad
susirįnkimas svarstė reikalus,
surištus vientik su sovietu zo
na.
Kaip žinoma,KrikĄčionių de
mokratų sąjunga atsisakė daly
vauti komunistų sušauktame
"Liaudies Kongrese" Berlyne.Ka
dangi rusams nepavyko "palenk
ti", sąjungos pirmininko J.Kaizer io ,tai jie norėjo privers
ti jį atsistatydinti.

PA RYČIUS. Prancūzų parlamen
tas 411 balsų prieš 183 aproba
vo vyriausybės politiką Rusi —

kurias reikia perskaityti
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LITHUANIA’S FIGHT FOR
FREEDOM

Brazilijos Konsulas informuoja.

Atsakydamas 1* Tamstų laišką
noriu pranešti,kad kiekvienas
Jūsų narys,norįs emigruoti
į
Braziliją,yra prašomas užeiti
į mano įstaigą,bet kurią darbo
dieną tarp 12-4 vai. Reikia at
sinešti su savimi pasą ir visus
kitus dokumentus,ypatingai tuos

kurie turi ryšio su jo užsiėmimu,
taip,kad turėčiau galimybės juos
patikrinti ir suteikti reikalin
gą vizą.
Noriu pridėti,kad esu pasi
ruošęs suteikti kiekvieną leng
vatą tiems asmenims, kurie,mano
nuomone,pasirodys tinkami mano
kraštui.

lyvavo 400 svečių,Mr.Marshall
ir Mr.Bevin pasakė nuoširdžias
kalbas.Pirmininkavus Lordas Gre
enwood apgailestavo,kad pietuo
se nedalyvavo Molotovas.Kalbos,
kuriose buvo pabrėžiama Ameri
kos ir Britanijos tautų draugi
škumas.buvo transliuojamos per
vietos ir J.A.V-bių radią.

mis pabrėžtinai atmeta pasiū lynus naudoti veto teisę,ruo
šiant Japonijos taikos sutartį

V'ASHINGTON.Prezidentas Trama
nas, ryšium su atitraukimu pasku
tinių 1600 amerikiečių karių iš
Italijos pareiškė,kad nors ka
riuomenė yšvyksta vykdant Tai
kos sutarties įsipareigojimus,
J.A.V-bės toliau rūpinsis saug>
sauge
ti laisvą ir nepriklausomą Ita
3-iją.
"Jeigu įvykiams vystantis,
paaiškėtų, kad Italijos Laisvė
ir nepriklausomybė .kuria tai
kos susitarimas remiasi, yra
grėsmė je,tiesioginėje ar netie
sioginėje,J.A.V-bės,kaipo Tai
kos sutarties signatorius ir
kaipo Jungtinių tautų naryą.bus
priverstos apsvarstyti,kokios
priemonės būtų tinkamiausios
taikos ir saugumui užlaikyti."

9 LONDONAS.Britanijos vyriau
sybė pasiuntė Kinijos ir Rusi
jos vyriausybėms notas,kurio —

APARYŽIUS.Prefektūros žinio
mis, tiktai 1000 iš 4000 Sovietą
repatriantų,kurie turėjo išp laukti į Rusiją sekantį antra
dienį, bus leista išvykti.

MA SKVA .Sovi et ų vyr ia us ybė pa
skelbė dekretą,kuriuo ligšiol
b avė apyvartoje pinigai išimami
iš apyvartos,keičiant į naujus
rublius santykiu už 10 senų riib
lių -vienas naujas rublis.Tuo
pat laiku paskelbta apie maiste
kortelių panaikinimą Sov.Sąjun
goję.
Dėl senų pinigų nuvertini
mo nukentės visi Sov.sąjungos
ribose gyveną žmonės,jų tarpe
lietuvių liaudis.Per trumpę oku
pacijos laikotarpį.Lietava api
plėšiama trečią kartą.

įranctyztį. ~ ru su
Diplomatinių santykių pablo
gėjimas tarp Sovietų Sąjungos
ir Prancūzijos yra išdava nepa
vykusio komunistų generalinio
streiko Prancūzijoje.Shumano vy
riausybė
šį kaitą išėjo laimė
toja, ir komunistų kontroliuoja
mas C.G.T.(prof.sąjungos) buvo
priverstos duoti savo nariams
įsakymą padaryti "generalinį at
sitra ūkimą iš fronto” ir pripa
žinti pralaimėjimą.Visi strei
kuojantieji gavo įsakymą sugrįž
tį į darbą.Tačiau manoma,kad ko
munistai pasitraukė persiorgani
žavimu! ir savo eilių sustipri
nimui, ir kad jie pavasarį
mė
gins vėl išeiti aikštėn.Jie pa
matė, kad mažai darbininkų jiems
pritaria,nes nežiūrint C.G.T.
įsakymo streikuoti,daug darbinin
'kų jau ir prieš oficialų strei
ko paleidimą,grįžo į darbą
ir
nesutiko su komunistų diktuoja
ma politika.
Kaip komunistai,taip ir sėcia
listai su katalikais stengsis
dabar įgauti daugiau kontrolės
Prancūzijos prof.sąjungose.Netru
kus įvyks rinkimai į valdybas
kai kuriose sąjungose ir labai
abejojama,ar po šio nepavykusio
streiko,komunistai sugebės iš
laikyti savo pozicijas.
Sąryšyje su streikai s, Praneli
.zijos vyriausybė deportavo Rusi
jos Repątrijjieinės Komisijos na
rius iš Prancūzijos.Vyriausybė
tvirtina,kad kai kurie iš jų už
siėmė priešvalstybine veikla ir
kišosi į Prancūzijos vidaus rei
kalus,agituodami darbininkus
streikuoti.Kremlius į tai tuojau
atsakė,įteikdamas Prancūzijos
ambasadai Maskvoje protesto no
tą, kurioje pasakyta,kad Rusija
nutraukianti prekybos derybas
su Prancūzija ir išmetanti pran
cūzų Kepatrijacinę Komisija.Dar

NE MEDZIAQR
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UZ KIEKVIENOS KNYGOS
PERSIUNTIMĄ
paštu - 3 penai

JERUZALĖ .Palestinoje vis la
biau plečiasi žudynė s .Vienas
žiaurumas viršyja kitą.Pastarin
ju laiku žydaį tampa labiau ag
resyvūs.nors Žydų agentūra pa
neigia, kad buvo duoti puolinak
įsakymai ir kaltina Irgun ir
Stern grupes.

BALNIUS
. TUDOR
LONDON.

ROAD.
E.9.

prieš notos įteikimą,jos turinys
buvo perskaitytas per Maskvos
radi ją,kas yra didelis nusižen
gimas prieš diplomatini* etiketą.
Prancūzija dėl tos priežasties
atsisakė tokią notą priimti ir
įsakė savo pasiuntiniui Maskvo
je ją grąžinti Rusijos Vyriausy
bei .
Savaitės pradžioje dar buvo
pasikeista aštriomis notomis
tarp Prancūzijos ir Rusijos dėl
tolimesnių deportavimų ir tas
pastatė Rusų-prancūzų draugys
tės sutartį į didelį pavojų.

LIETUVIS

L AIUMMMMSA/
^.TAMOŠIŪNAS
BETHNAL GREEN Q D.
LONDON, E. Z.
greitai irprieinamoJmi5AaiNomii Taiso
faikrGcfžais
Tofictu gyvenantieji faikro
džius gali siasf/ regtsfruofej Tciiš&cj.
PARDUODAMI NAUJI LA/K&ODŽIA /
"MUsQ KELIO" SKAITYTOJAMS
ANGLIJOJE.
Jau priimama "Tėviškės
Garso" ir "Mūsų Kėlio" pre
numerata 1948 m. pirmiems 3
mėnesiams. Prenumeratos moki
a) "Mūsų Kelias" - 5 šil.
b) "Tėviškės Garsas”-5 šil.
Prenumeratoriai gaus lai
kraščius iš administracijos
betarpiai.
Be to,kreipiantis į atsto
vybę ir norint gauti atsaky
mus, prašoma įdėti į laišką pa
što ženklą už 2,5 penus.
•Laikraščių užsakymo,gimi
nių bei pažįstamų paieškojimo
reikalais prašoma kreiptis į
atstovybę, adresui
J. Palšis,
Boston Rd.Hostel,
Sleaford, Lines.
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