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Antradienio vakare buvo 
oficialiai pranešta iš Buka
rešto, kad 26 m.amžiaus. Rumu
nijos Karalius Mykolas atsis 
ta tydino.

Savo per radiją paskelbto j 
kalboj į rumunų tautą,Kara - 
liūs Mykolas pažymėjo,kad jis 
atsistatydina savo žmonių nau 
dai.Tolia u savo kalboje kara 
liūs pabrėžė ,kad yra įvyką 
dideli politiniai,ekonorai - 
nia i ir socialiniai pasikeiti 
mai Rumunijos gyvenime,ku — 
rie iššaukė būtinumą pada
ryti konstitucinius pakeiti 
mus .Tuo "Būdu jis norįs duo
ti progą žmonėms pasirinkti 
tokią valdymosi formą,kokios 
tauta panorės.

Tuoj po atsistatydinimo,Ru 
munijos komunistinis Ministe 
rių kabinetas paskelbė savo 
proklomaciją,kurioje Rumuni
ja skelbiama Respublika.

Reikia pažymėti, kad kara
lius Mykolas nesenai dalyvavo 

[Princesės Elžbietos vedybose 
j Londone,kur susitiko su Dani 
jos princese Ane,kurią jis 

[norėjo vesti.Tačiau Rumunijos 
vyriausybė .prieš porą die-

Tuojau po Kominformo įsikū 
rimo Belgrade,politiniuose 
sluoksniuose vyravo nuomonė, 
kad pirmu naujo Kominformo 
puolimo objektu bus Graikija 
Gi Bulgarijos premjeras Di - 
mitrovas džiaugdamasis tarp 
Balkanų valstybių sudary - 
tais draugiškumo paktai s, pa 
žymėjo,kad Graikija paliekan 
ti"plyšį Balkanų demokrtainia 
me fronte" .

Dėl to,paskutinių dienų 
įvykiai toje Europos dalyje 
nebuvo nelaukti.Tas tačiau 
nė kiek nesumažina pavojaus, 
kuris kilo Balkanuose sąryšy 
je su naujos komunistiškos 
vyriausybės sudarymu Graiki
joje.Tos vyriausybės sudary 
mas ir jos deklaracija buvo 
paskelbta per Maskvos ir Bei 
grado radijo s toti s .Komuni stą 
vyriausybės galva yra genera 
las Markos , "sukilėlių” vadas 
Nėra abejonės,kad sukilėliai 
yra remiami ir apginkluojami 
iš Jugoslavijos,Albani jos ir 
Bulgari jos , ir kad visų tų 
įvykių užpakalyje yra Sovie
tų Rusi ja .Graikija sudaro 
kliūtį Sovietų Rusi jos hege
monijai Balkanuose ir užsto
ja jos priėmimą prie Vidurže 
mio Jūros, Dardanelų ir Pales 
tinos .

ovo/a/tčZg Lietuvą

us
nų,neigiamai atsakė,dėl Šių 
vedybų, pažymėdama, kad vy
ria usyb ė nenorinti apsisun
kinti karaliaus vedybinėmis 
išlaidomis.

Tas pagreitino jo atsista 
tydinimą.bet tikrosios prie
žastys yra kitur...ir kitos.

Komunistai jau nuo senai 
maiš'tavo prieš karalių Myko
lą. Jie net nesutikdavo savo 
karaliaus portretą kabinti 
iškilmių metu šalia Stalino. 
Atrodo,kad Stalinas jiems ar 
timesnis už savo tautos ir 
valstybės reprezentantą.

Mykolo populiarumas žmo — 
nėse nepatiko komunistams. 
Jis,taip pat,pasižymėjo savo 
drąsa ir tvirtu savo valios 
pareiškimu visose aplinkybė
se, ir nesutiko būti vie» tik 
figūra.

Aišku, tokia padėtis vedė 
prie konstitucinės krizės, 
kuri šiandie ir yra jau įvy 
kąs f aktas.Reikalai, vystosi 
taip,kaip buvo iš anksto pla 
nuota,planuota ne Bukarešte, 
bet Maskvoj.

Ypatingai kėbli padėtis su 
si darytų, jei kitos Balkanų 
valstybės,ar net pati Rusija, 
pripažintų komunistišką Grai 
kijos vyriausybą.Maskvos ra
dijas varo smarkią propogan4 
dą tos vyriausybės naudai, ir 
vadina tikrąją Graikijos vy- 
riausybą fašistiška ir dik — 
tatoriška.Sukilėliai pradė
jo smarkią ataką prieš Koni— 
tzą, casienio miestelį netoli 
Albanijos-Jugoslavijos šie - 
nos.Jie nori paimti Koni t z ą, 
kad turėtų vietą savo vyriau 
sybei Graikijos teritorijoje 
Netoli tos vietos įvyko smar 
kių susirėmimų tarp vyriausy 
bės dalinių ir sukilėlių.Grai 
kijos padėtis, yra sunki lįvai 
rios partijos tarp savus nega 
Ii susitarti, kariuomenė yra 
blogai apginkluota ir menkai 
paruošta,© Amerikos pagelba 
yra toli už Atlanto ir ginklų
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Gerbiamą chorvedį p.Justą Černį ir p-lą Rozaliją 
Bulaitytę,sukūrus lietuvišką šeimos židinį,nuoširdžiai 
sve.ikina

Choro "Klajūnas’' choristai

STOVIME SLENKSTYJE NAUJŲ .METŲ. METŲ, KURIE VĖL 
TĘS KANČIAS MŪSŲ BRANGIOS TĖVYNĖS, 0 MUSŲ LAUKIA VĖL 
NAUJAS JĖGŲ IR RYŽTO BANDYMAS. MUSŲ KOVA UZ PAVERGTOS 
TĖVYNĖS LAISVE T.AT IR ŠIAIS METAIS LIEKASI AKTYVI IR 
VISUOTINA. PAVARGTI KOVOS BARE MES NETURIME TEISĖS,NES 
KRAUJUOJANTI TĖVYNĖ YRA IR LIKS ATVIRA ZAISDA. KIEKVIE 
NO LIETUVIO ŠIRDYJE TOL,KOL VĖL SUSVIS LAISVES RYTAS 
VILNIAUS BOKŠTUOSE.

PASAULIO PADANGĖ NIAUKIASI. LAISVES SAULES DAT? 
GELYJE KRAŠTŲ NĖRA. HORIZONTAS METO ŽAIBUS - KURTUS 
DUNDĖJIMAS AIDI IŠ KOVOS LAUKŲ. GALIŪNAI PRAREGI^ KUR 
IR TIES KUO JIE YRA. MUMS GI TASvNENAUJIENA,MES ŽINOJO 
MR, MES PAŽINOME,MES KALBĖJOME, RAŠĖME IR KARTO J0ME, KAD 
BUS TOJI AIŠKĖJIMO VALANDA, BET MUMS TADA NETIKĖJO,NES. 
PO SUNKAUS KARO ATĖJUSI PERGALĖ TEMDE J 
TAS NORAS POILSIO BEI TIKĖJIMAS į VISŲ G 
JŲ SPRENDIMUS. BET,- TOS GEROS VALIOS NE 
KIEK REIKIA ŠIŲ DIENŲ PASAULIUI.

DIDIEJI SPRENDIMAI„ARTĖJA. ARTĖJA VALANDA KADA 
BUS IŠSPRĘSTAS ILGI IMS AMŽIAMS KULTŪROS.. IR TIKROJO ŽMO 
NISKUMO BEI _ LAI S VĖS LIKIMAS,MES GI MELDŽIAME LIKIMĄ, - 
LAI JIS NEBŪNA ŠYKŠTUS DOVANOTI VALIĄ IR ENERGIJĄ, KU 
RIOS TAIP DAUG RRTKĖS ŠIAI LEMIAMAI KOVAI,GEROSIOMS 
ŲĖGCMS. KARTU MES TVIRTAI TIKIME,KAD GĖRIS LAIMĖS, 
ŽLUGS B L O G J S IR TAME GĖRIO LAIMEJIME BAIGSIS IR 
MŪSŲ TAUTAI KANČIOS LEMTIS.

BUDĖKIME IR LAUKIME BŪDAMI PARENGTYJE, KAD DI 
DŽIOJI ATEITIES VALANDA RASTŲ MUS BUDRIUS SAVO ĮNTERE 
SŲ SARGYBOJE IR NEPALŪŽUSIAIS DVASIA, NES £0VA UZ LAI 
SVŲ IR TĖVYNĖS GĖROVŲ PAREIKALAUS MILŽINIŠKŲ VALIOS IR 
PROTO JĖGŲ. BŪKIME RYŽTINGI SAVO ATEITIES IR SAVO LAI 
MĖS KALVIAI, SU PAKELTA GALVA NEŠKIME SUTINKAMUS GYVENI 
ME SUNKUMUS, IR TIKĖKIME, KAD SAVO DARBŲ IR AUKŲ RE ĮKALA U 
-------------------- ---------------- — —i------- ---------„-----------’*’SVĘ IR LAI

KRAUJO 
VAINIKAS, TEBUS MUMS VISAD. - DABAR IR ATEITYJE, TA S 
ŠALTINIS,KURIS MAITINS MŪSŲ SIELAS NAUJAIS NORAIS 
VĖPS VIS NAUJŲ JĖ GŲ DARBUI IR KŪRYBAI, VARDAN TOS 

----- o S.

pristatymas užima daug laiko. 
Komunistų eilės tuo tarpu 
yra nuolat papildomos gerai 
parengtais daliniais iš už 
sienos ir jiems,atrodo,netrU 
ksta naujų sunkiųjų ir lengvų 
jų ginklų.

Kyla klausimas, ar Graikija 
yra išvakarėse "civilinio" ka 
ro, kokį matėme Ispanijoje,kur 
Rusija ir Vokietija bandė sa 
vo naujus ginklus ruošiantis 
naujam karui,ir ar tie įvy - 
kiai apsiribos vien Graikijos 
sienose.Pagal pagarsėjusią 
Trumano doktriną Graikija yra 
Amerikos interesų sferoje ir 
sudaro pirmąją JAV gynimosi 
liniją.

Nesenai sudaryta Jungtinių

susta

Tautų Balkanų Komisija sku — 
biai išskrido iš Atėnų į ne
ramumu vietą,bet ką gi ji ga 
Ii padaryti neramumams 
bdyti.Jugoslav!ja su Bulgari 
ja tos komisijos visiškai ne 
pripažįsta.Graikijos vyriau
sybė įteikė Jugoslavijai pro 
testo notą,kurioje Jugoslavi 
ją kaltina už leidimą sukilė 
liams naudotis Belgrado radi 
jo stotimi.

VOU!£ T!JA
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Londono konferenci jai ne
pavykus. Sovietai ėmėsi griež 
"t1! žygių visiškam rytinės 
Vokietijos sukomunistinimui, 
ir manoma sieks tą Vokietijos 
dalį padaryti integraline So 
Vietų Rusijos dalimi.Tas dar 
bas yra tačiau nelengvas,nes 
vokiečiai nerodo didelio en— 
tuziaano Lenino mokslui .Pir
mu rusų atakos objektu tapo 
Krikščionių Demokratų Parti-

( Nukelta į 2 pusi.)
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Faktai ir idėjos
KASDIENINĖM

Ne iš pasigailėjimo mums 
buvo leista išlipti į Albijo
no krantą. Anoje kanalo pusė
je į kiekvieno B.P. kortelą 
įspaudė "štampą",kuris ryš - 
kiai mėlynomis raidėmis švie
čia, jog esame paskirti sun - 
kiam darbui. Atseit,neturėk 
vilčių,baltaranki vargdienėli, 
toliau nešioti minkštą delnų 
odą ir tikėkis pažinti prakai
to kartumą.

Nedaug mūsų tarpe tokių , 
kurie nepažintų fizinio dar
bo. Užtat ir nepabėgome to 
"štampo" kietų žodžių. Nepas- 
laptis,jog daugeliui iki kau
lo buvo įgrisusi kukuruzinė 
sriuba...Skubėjome ne tik nuo 
jos,bet ir nuo stovyklų, nuo 
barakinės atmosferos.” Nors 
ir skaudančia kupra,by tik 
laisvas ir sotus”-buvo daž
no leitmotyvas.

Atvykome ir labai žymi da
lis pa jutome,kaip daug ski
riasi informacija nuo tikro
vės. Mūsų lūkesčiai sugriuvo! 
ir tik todėl šiandien labai 
opūs yra klausimai! "Kaip il
gai mes čia būsime,ar galėsi
me išvykti iš čia,metams pa
sibaigus." "Kaip pakeisti dar
boviete" .

Karščiuotis nereikia nie
kur. Nepatartina ir čia. Taip 
pat netinka viską vadinti ai
manomis. Tarp karščiavimosi 
ir aimanų yra platus diapozo- 
nas ir todėl svarstant prie
mones savo buičiai pagerinti 
galima daug naujų vardų įves
ti .Ir jie nebus nei aimanos, 
nei karščiavimasis.

Dauguma esame laikinai pri
skirti prie žemės ūkio sekto
riaus,mes vistik negalime.net- 
sakyčiau-neturime susigyventi 
su mintimi,jog liksime žemės 
ūkio darbininkais ilgesnį lai
ką. Jei jau pasirąžome palikt 
savo tėvyną.savo namus, tai, va
dinasi, pasiryžimo mums ne - 
trūksta. Ir būtų gaila, jei 
tas ryžtingumas būtų užkon
servuotas "fanuose”, kuriose, 
deja,tik patys negabiausieji 
vietiniai darbininkai dirba. 
Gabesniuosius susiurbė preky
ba ir pramonė. Šios darbo ša
kos žada kiekvienam didesnius 
galimumus, labai dažnai galimu
mus pagal asmens sugebėjimus. 
Todėl ir mums, pasiryžusi ems 
kurti,gal būt,arčiausia prie 
mūsų tėvynės lietuvišką salą, 
reikėtų taip orientuotis,kad 
toji sala kuo stipriausius 
pamatus turėtų. Organizacijos, 
statutų, rezoliucijų, pažadų ir 
gražių žodžių neužtenka. Nei 
viena organizacija savo vei
klos tuo nerėmė-negrindė. 
Priešingai-paminėtieji veiks
niai į organizacijos veiklą 
įsirikiuoja tik tada,kada ji 
turi finansinį pagrindą. Juo 
turtingesnė organizacija,juo 

IS TEMOMIS 

plačiau ji spinduliuoja ir vis 
į naujas sritis įsiveržia. GI 
organizacijos turtingumas yra 
griežtai susietas su nario 
turtingumu. Turtingose organi
zacijose mažutis nario mokestis 
tesudaro tik bėdos kapitalą, 
o neturtingose organizacijose 
kurios nariai yra finansiškai 
mažai pajėgūs, nario mokestis 
yra pagrindas jos sąmatai.

Nukrypą į-pramonq ( į pre
kybą kol kas vartai užkelti) 
ir joje susiradą darbą turė - 
sime didelių galimybių pro
gresuoti .Jokia paslaptis, kad 
J.A.V. lietuvis darbininkas 
jau yra aukštai prasimušąs. 
Jis ten gerbiamas ir vertina
mas.Tas pats laukia mūsų ir 
čia. Fabrike galima įsigyti 
kvalifikacijas,pasiekti aukš
tesnių postų,tuo tarpu žemės 
ūkyje-esi ir būsi žemės ūkio 
darbininką s.

Neteigiu,kad žemės ūkio 
darbininkas negalėtų susi tau
pyti.Labai taupus sutaupys, 
bet užtai jo gabumai liks ne
išnaudoti. Kai pas žmogų bus 
daugiau laisvų pinigų, jis ga
lės jų daugiau paskirti ben
dram reikalui, tautinės bendruo 
menės stiprinimui ( mokykloms, 
spaudai ir t.t.).

Kitaip apie žemės ūkį bus 
galima kalbėti tik tada,kai 
mums bus leista išsinuomoti 
ūkius.Nuomotame ūkyje jau bū
tų verta pasistengti,nes ūkiai 
šiuo metu yra pelningi. Dėja,- 
jie išnuomojami tik Britanijos 
piliečiams.

Čia nebuvo stengtasi pa
brėžti gyvenamųjų patalpų 
trūkumo žemės ūkyje ( arba 
esamųjų blogumo)bet į viską 
pažiūrėta grynai iš komerci
nio taško.Nes mūsų dabarti

( Atkelta iš 1 pusi.) 
ja, kuri yra vieniutėlė nep
riklausoma partija opozici
joj,Jos vadas yra Jacob Kai
ser, turįs didelį autoritetą 
ir pasitikėjimą vokiečių 
tarpe.Jam atsisakius pačiam 
atsistatydinti,rusai jį ir 
partijoj sekretorių pašali - 
no.Bet pačios partijos vykd. 
Komitetas pareiškė Kaiser» 
i ui ir jo sekretoriui vienbal
sį pasitikė jimą ir jie te- 

bėskaito save tos partijos 
vada is.Žinant Sovietiškus me
todus, yra aišku,kad kaip 
Kaiser> io taip ir Krikščio
nių Demokratų Partijos die
nos yra suskaitytos.

Tuo pačiu Sovietai eina ir 
prie Berlyno kontrolė* likvi
davimo. Jie tikisi sąlygas ten 
padaryti tokias,kad Anglija, 
J.A.V.ir Prancūzija turėsian
čios iš Berlyno pasitraukti. 

nės dienos ir yra tik komer
cija ( uždirbau, atskaitys, 
gausiu, baltiniai-tiek, batai- 
tieklieka...) Tačiau tiems, 
kurie nori teigti,jog iš da- 
bartin. ės padėties nėra iš
eities, norėtųsi pasakyti! 
išeitis yra-ji glūdi mūsų 
ryžtingume ir nesibaigiančiam 
išradingume.Todėl sukaupą jė
gas surasime būdus persikelt 
į kitą, įmąpomesnį darbą. Tik 
"užtvarų griovimas" turi būti 
švelnus,apskaičiuotas ir taip 
pravestas,kad mums negalėtų 
atsakyti neigiamai. Bet tai 
jau beveik diplomatija ir apie 
ją kitą sykį.

J.Biržys.

Vaiko malda A.Stančiausko foto

Amerikos militarinis guberna
torius Mr.Clay pareiškė,kad 
jį tik jėga /atseit karu/ te
galėsią iš Berlyno iŠ k - 
raustyti.

Vyrauja nuomonė,kad grei
tai įvyksianti Anglijos,JAV 
ir Prancūzijos konferencija 
Vokietijos ir Austrijos klau
simams aptarti.D.Britanija 
laikosi labai atsargiai ir no
ri išvengti visiško santykių 
nutrūkimo tarp Rytų ir Vaka
rų.Ką tik pasirašyta prekybos 
sutartis tarp Sovietų Rusijos 
ir Anglijos ir yra vienas iš 
tos politikos pavyzdžių.

Nenorima taip pat .imtis 
Vakarinėj Vokietijoj ž ygių, 
kurie duotų progą Rusijai su
daryti Vokietijos vyriausybą 
Berlyne ir galutinai užtrenk
ti duris tarp rytinės ir va
karinės Vokietijos dalių.Pa- 
tys vokiečiai su nerimu seka 
įvykių raidą.

■ Romas Čipkus

MANO MERGAITEI.
Vėl pakvips alyvom, Į

? saulės auksui lašant...
< Vėl palangėj žiedą 
J obelis išskleis -
< Neliūdėk, mergaite,
* kad negrįžtu ašen, Į
I kad svetur išklydau i
' tolimais keliais. |
t Neliūdėk, mergaite,
* ir prašau-neverk tu. i
t Ašaros likimo
* nepakeis juk.ne-
| Tu geriau sutemus,
' arba auštant kartais, Į
( nesvečioj padangėj
» pasapnuok mane...f Dulkėm vieškelėlio I
* aš kada sulytas, '
t parkeliausiu vėliai,
* (tam šventai tikiu) i
) tu mane sutiksi,
» tu - švelni gėlytė, (
| tu - šviesi žvaigždutė
, virš gimtų laukų.

•
i Vėl pakvips alyvom,
| saulės auksui lašant., i

Vėlpa langėj žiedą j obelis išskleis -
Nei lūdėk, merga i t e, 
kad negrįžtu ašen, ' 
kad svetur Išklydau 
tolimais keliais... i
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AR žinai....
kad nukraus trukumas žmo

gaus organizme išvysto kri
minalini us palinkimus... 

kad kiekvienas normalus 
žmogus turi apie vieną arba
tinį šaukštelį cukraus cirku
liuojančio jo kraujuje.Jei 
tas kiekis būtų sumažintas 
pusiau,gali pasireikšti ben
dras organizmo nusilpimas, 
nerviškumas,konvulsijos ir 
net mirtis...

kad cukrinės nendrės pir
miausia buvo panaudotos mai
stui Indijoje 300 metų prieš 
Kristaus gim.iš kur palaips
niui plėtėsi į Persiją ir Ars 
biją. Tik po 1.000 metų mau
rai jas atvežė į Ispaniją...

kad cukraus gaminimas iš 
runkelių pirmiausiai buvo 
pradėtas Napoleono karų metu, 
kada užblokuota Prancūzija 
negalėjo gauti cukraus iš už
sienio. 1811 metais Benjamin 
Dolesser pagamino kristalinį 
cukrų iš runkelių ir už tai 
Napoleono buvo apdovanotas 
Garbės Legijono Kryžium...

Prancūzijoje,po nepavyku 
slo generalinio streiko, socis 
listai išėjo iš bendros Prof. 
Sąjungos C .G.T., komunistų ko 
ntroliuo jamos , ir kartu su ka 
talikais. sudarė naują neprik 
lausomą sąjungą, kuri jau tu
rinti du milijonus narių.

Baisus viesulas nežmoniška jėga,stau
gdama s, kriokdamas maišė dangų su žeme.Snie
go sukūriai šoko pragarišką šokį,viską nai
kindami, griaudami.Ore skraidė milijonai snai
gių, čia nutupdamos,čia vėl plėšte išplėšia
mos nuo žemės aukštyn.

Ir tame kvaitulingame šokyje, tarytum gir
dėjai ką juokiantis,dejuojant ar staugiant. 
Atrodė,kad kiekvienas daiktas,ar skraiduolė 
ar pakeltas nuo žemės gr ar atplėšta 
nuo medžio šakelė,verkė .dėjavo ir baisios, 
nematomos jėgos svaidoma.su išgąsčiu lėkė, 
lyg ieškojo ko...skubėjo...lyg slėpės,mal
davo ramybės,rimties...

Ak...pūga turi savo mėliodi ją, turi savo 
grožį.bet jis stinkdamtis kraują,šiurpus,ne
mielas.

0 kas nepažįsta Sibiro pūgų. Ji baisi ir 
žiauri. Tai gamtos išdaiga nešantį mirtį 
kiekvienam,kas drįsta stoti kovon su šia bai
sia gamtos jėga-stiebija.

Šimtai, tūkstančiai kaulų dengia šaltuosius 
Sibiro plotus,šimtai,tūkstančiai drąsių šir
džių užmigo jos užliuliuoti ir...šimtai ir 
tūkstančiai dar užmigs,nes vargo ir ašarų 
klipina šioji žemė išvaro bedalį,beginklį žmo
gų sau laisvės ir maisto ieškot.

Ir čia pro sniego rūką,pro duslų ūžėsį, 
kurtų pūgos juoką ir tamsą matome.....kad 
šioj negyvoj,kvaitullngai besisukančioje ma
sė ję yra gyvybė,yra žmogus.

Žmogus pūgoje.
Ir koks jis mažas ir menkas šioj audros jū
roj. Ir...o Viešpatie,jis ne vienas šioj ne- 
la imė j •

Nusileidžiame,artėjame prie jų su giliau
sia užuojauta ir meile, sekame tuos, kurie žiū
ri šią valandą mirčiai į akis. Širdis prisi
pildo stebėtinos ramumos,apmiršta,lyg sustoja 
plakusi ir akys įsisiurbia žmogaus veidan...

Jis...stovi kaip pulkus girių ąžuolas, 
drąsiai pakelta galva ir lyg su panieka žvel
gia audron.

Junti,kad grįžta širdin šilima,prakaito 
šalti lašai išberia kaktą.

Argi jis išlaikys....Argi.
Jo kelių atsirėmusi sėdi moteris. Veidą 

išvargus,šerkšno ledine ranka nužymėtas. 
Lenkiasi jis ties ja. Užstoja vėją ir skur 
daus savo puspalčio skvernu dengia jai gal 
akis.

Slenka minutė,kita.
Tai poilsis,tai išsekusių jėgų paskuti 

nės pastangos atsigauti. Bet šaltis negali 
stinga! rakina sąnarius ir mirties sesuo - 
miegas lipdo akis. Jis junta,kad lūkuriuot 
nevalia,kad laukimas - mirtis,kad vietoj s 
vint beregint juos užpūstys.

Karščiu blizgančiomis akimis apsidairo P 
aplink ir pasilenkąs ties ja kalbai

- Eikim,eikim. Dar lašas jėgų ir mes pa 
sieksime mišką. Aš jį matau, aš jį juntu, ji 
čia pat - netoli.

Bet ar girdi ji...Atsakymo nėra. Ir jis-, 
ima ją ant rankų,paskutinių jėgų likučiais’ 
žengia pusnynais pirmyn.

O..tų jėgų taip maža,o pūga tokia baisi 
Suklumpa. ..Keliasi,eina. Gaivališkai verži 
si pirmyn...pirmyn. Mintys,kaip žaibai,skr 
do galvoj!

- Pabėgsime. Ištversime. Mūsų jau nieks 
nebesuseks. Pūga užtrins visus pėdsakus i 
žiaurioji ranka nebegrąžins atgal,kur tiek 
kančių ir vargo sudėta, kur tiek baisių va
landų praleista. Tik pirmyn. Tik nesustoti 
Juk čia,kur tai netoli turi būti siena,pas
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Sąjungos Centro Valdyba ir 
Redakcija dėkoja visiems svei
kinusiems švenčių proga.

I3cdfe&t> — . .

SOVOUCvU SįSC^UOO.1.

Kad laikraštis buvo reika
lingas rodė gyvi atsiliepimai, 
pageidavimai ir raginimai lei
sti didesnio formato ir apim
ties savaitrašty,nei jis ėjo 
biuletenio forma.

Biuletenis turėjo arti 1000 
prenumeratorių.Jo išleidimas, 
popieris,pašto ženklai,sulygi
nus su dabartiniu,tesudarė apie 
1/3 kainos. Dabartinio "B.L” 
vieno numerio išleidimas( spau
da ir popieris) kainuoja 20 sv. 
Pašto išlaidos -2 sv. Šiuo ne
tu nei redakcinis,nei adminis
tracinis kolektyvas atlyginimo 
už darbą negauna. Nuostoli,lei
džiant BL padengia S-ga iš sa
vo kitų pajamų. S-gos Centro 
Valdyba,darydama nutarimą lei
sti BL kaip savaitrašty,turė
jo galvoje narių pageidavimą 
turėti savo organą,iš kitos 
pusės-tikėdama,kad prenumerato
rių skaičius,gausėjant lietu
viams Britanijoje,turi pakilti 
ir, apskritai,ruošdamosi tai

LIETUVOS
SKAUTU. SA.JUNGA

DIDZ BRITANIJOS
INFORMACIJOS SEKCIJA

SESĖS ir BROLIAI SKAUTĖS-AI.
Toji pati likimo ranka vis 

blaško mus po platųjy pasauly, 
suteikdama naujų rūpesčių,skau
smų ir išdraskydama mūsų skau
tišką šeimą.

Atvykę y šy kraštą,skautybės 
lopšy,pasigendame savo skautų 
sąjungos,kuri toliau lydėtų mū
sų tremties budėjimo dienas.

Kaip pirmoji L.S.S-gos Didž. 
Britanijoje kūrimosi stadija 
yra ysteigta L.S.S. Informaci
jos Sekcija. Visi vienetai ir 
pavieniai nariai prašomi regis
truotis, suteikiant sekančias ži
nias! pavardė, varda s, lai psnis , 
pareigos,gimimo data.gyv. vieta 
ir iš kurio Tunto Vokietijoje 
atvykus.

Šias žinias prašome siųsti 
Sekcijos sekretoriui Alf.Ais
bergui, S.W.A.E.C. Hostel,Nor
wood Hill, Charlwood.Nr.Horley, 
Suryey, arba Sekcijos Vadovui! 
St,Čeponiui,M.W.A.E.C. Hostel, 
Beech House Farm Site,Brensgore, 
Nr.Christchurch, Hants.

L.S.S. Informacijos 
Sekei ja.

atelftiai,kuri,aišku savaime.
vieną dieną ateis-stiprl lie
tuviškoji tremties spauda Vo
kieti jo je, dėl išsiskirstymo 
stovyklų-emigravimo,turės su
stoti ir keltis kitur. Tam at- 
vėjui reikėjo ir reikia paruoš
ti dirvą pilnos apimties savai
traščiui, tarnaujančiam Europoj 
liekantiems lietuviams. Kad 
centras išeivijos branduolio 
Europiniame sektoriuje darosi 
ir vyst/sis toliau Britanijoj- 
aišku.Šiandien čia turime jau 
virš 5000 lietuvių atvykusių 
y šy kraštą laike 1947 metų. 
Ir Jų skaičius diena iš dienos 
gausėja.

Prenumeratorių skaičių rei
kia, kiek galima,padidinti. 
Skyrių Valdybos ir atskiri pla
tintojai maloniai prašomi pa
rodyti daugiau inciatyvos. Yra 
pavieniui gyvenančių lietuvių, 
išskirstytų po visą Britaniją,

Gražūs mūsų menininkų darbai 
puošia mūsų parodas.
K.Steponavičiaus,P.Misevičiai 
ir kitų medžio drožiniai.

yVfaiyckcsferio ~
Kefcviu klubas

Menchesterio Lietuvių klu — 
has turėjo visuotiną narių 
susirinkimą 21/XII.47.Susi
rinkime buvo aptarti bendrie 
ji veiklos reikalai ir išrin 
k ta s naujas Klubo Komitetas. 
Pirmininkąs-S.Misi ukevičius 
Vi c.Pirmininką s—J.Muraška 
/tėvas/,Kasininkas-P.Puodžiū 
nas,sekretor.—J.Orentas /sū
nus/ ir nariai! V .Astrauskas, 
L.Anglickas,J.Orentas /tėvas/ 
A.Salokas.Andr.Vendrinaitis 
įįįgggOrentas.Tijūnas-V.Mu -

Revizijos Komis!ja—P.Bruožas 
ir T.Standrig.

Senajam Komitetui dėkoja
me už gražią veiklą, o naujam 
linkime geros sėkmės jų dar
be.

Ypatingai klubas dėkingas 
p.Puodžiūnui, kuri s jau 30 me 
tų dirba klubo vadovybėje ir 
toliau sutiko dirbti komitete

Pereitais metais klubas tu 
rėjo gražaus pelno,kuris bus 

kurie dar net nežino,kad yra 
S-ga ir kad leidžiamas laik
raštis. Prašoma tokių adresus 
siųsti Redakcijai,jiems su
sipažinimui bus pasiųsti lai
kraščiai su kvietimu užsipre
numeruoti. Nuo prenumeratos 
gausumo priklausys S-gos Cent 
ro nusistatymas BL ateity lei 
sti spausdintą spaustuvėje ir 
didesnio formato.

Svarbu suburti skaitytojus, 
kad laikraštis galėtų išsivers 
ti savo pajamomis,lygiai taip 
pat svarbu suburti bendradar
bius, kad jo turinys kas dien 
tobulėtų,kad jo noras būti tė
vynės reikalų gynimo sargyboj 
ir, kad už tėvyfiės laisve kovo
jančio lietuvio nepalaužiamo 
charakterio auklėjimo ir jo 
palaikymo uždavinys būtų at
liktas pilnumoje,- tam reika
linga nuoširdi visų plunksnos 
darbininkų talka.

y tokią talką širdingai 
kviečia "Britanijos Lietuvis” 
visus Britanijoj, Vokieti jo j 
ir kitur gyvenančius lietuvius. 

Nuo mūsų, kad ir sunkiose 
sąlygose,atlikto darbo pri
klausys laikraščio tobulėjimas 
ir jo užsibrėžtų uždavinių at
likimas.

Tad visi talkon - kas raši
niais, kas prenumerata,tobulin 
kime ir remkime "Britanijos 
Lietuvy".

paskirtas lietuvių kultūri - 
niems reikalams.

Gaila tik, kad Klubo patal
pos pasidarė per mažos, nes 
Manchesterio lietuviškoji ko 
lonija smarkiai padidėjo bė
gyje pereitų metų.Klubas daro 
pastangas rasti naujas-dides 
nes patalpas.

Ta proga širdingai kvie - 
čiami naujai atvykusieji lie 
tuviai ysirašyti y mūsų klu
bą nariais.Sveikiname narius 
ir apylinkės lietuvius Naujų 
Metų proga ir linkime daug 
laimės ir pasisekimo.

S.Misiukevičius. •

MOOTA, Š.m.gruodžio 22 d.lie 
tuvių stovyklą,esančią Cum- 
perlando apylinkėje,aplankė 
Škotijos lietuvių dvasios Va 
daš kun.Gutauskąs.Vakare bu
vo išpažintis ir draugiškas 
pokalbis su lietuviais.Se- 
kanty rytą buvo šv.Mišios 
ir Komunija.Mootos lietuviai 
dėkingi apsilankiusiam pir
mam lietuviui kunigui Gu
ta uškui .

iVeiklTVCv.
Uchtės Liet.Tremtinių Stovyk 

la "VYTIS" /Vokietija/ Kalėdų 
švenčių ir Naujųjų Metų proga 
sveikina visus lietuvius trem
tinius, ypač buv.vytiečlūs, da
bar gyvenančius D.Britani jo J e 
ir linki ištvermės sunkios ne
dalios dienose laukiant gry- 
žimo Laisvon Tėvynėn.

"Vyties" Stovyklos 
L-T.B.Komitetas

/C ANGLIJOJE...

Tuojau po Užsienių Reika
lų Ministerių konferencijos 
iširimo,kada galutinai pa
aiškėjo suskilimas tarp Va — 
karų ir Rytų ir Maskvai su — 
aktyvinus propdgandą prieš 
Anglijos Darbo Partiją ir jos 
vadus,tos partijos sekreto - 
rius Mr.Morgan Phillips pas
kelbė dokumentą,kuriame krei 
piasi y visus Darbo Partijos 
sluoksnius,ragindamas ginti 
darbiečių organizacijas,o 
ypač prof.sąjungas,prieš Mas 
kvos inspiruotą komunistų 
skverbimąsi y jų tarpą ir nu 
matomą sabotažą.Tame dokumen 
te visa britų tauta yra ys - 
pėjama apie besiartinančią 
komunistų ataką ant Anglijos

Tai yra atsakymas y Komin 
formo paskelbtą taip vadina
mą "šaltą karą".Mr.Phillips 
stato Europą pavyzdžiu ko - 
munistų veiklos."Visose vals 
tybėse komunistai vartoja 
prof sąjungas, kad išardyti Dar 
bo Parti jas",rašo Mr.Phillips 
"Jie išnaudoja teisėtus rei
kalavimus politiniems tiks - 
lams.Jų tikslas - kokiu nors 
būdu susilpninti socialinę 
demokratiją ir sustiprinti 
komunizmą.Jie tą padarys ir 
Britanijoje,jeigu mes jiems 
duosime progą".

Komunistų Partijos sekre
torius Mr.Harry Pollitt tuo
jau y tai atsakė su kontra- 
apkaltinimais.Girdi, patys vy 
riausybfes nariai sabotuoja ga 
mybą, ir pardavę kraštą Ameri 
kos kapitalizmui.

Iki šiol,kaip pati Darbo 
Partija taip ir profsąjungos, 
kuriose yra nemažas skaičius 
komunistų,vengė viešo susikir 
timo su komunistais ir daž - 
nai su jais flirtuodavo.Dabar 
ta stadija yra jau baigta, bet 
audra dar nėra prasidėjusi. 
Nors komunistai parlamente te 
turi tik du atstovus, yra apie 
30 darbiečių,kurie yra aiš - 
kūs komunistų simpatikai.Jų 
skaičius profsąjungose nėra 
didelis,bet jie yra vieni iš 
aktyviausių narių ir vienin
gai veikdami.sugėba dažnai 
užimti aukštas ir svarbias 
vietas.Tam dabar norima pa 
daryti galas.

:ti ją, peržengti ją ir Laisvai atsikvėpti 
žvanginta krūtine, pa justi tą laisvės Laimą 
;aip senai...senai svajotą.

Tas duoda jėgų.Tai stiprina. 0 miškas jau 
;aip ne toli .. .Kurtinantis audros triukšmas 
aidžia kartais klausai sugauti piktą,bet 
žganlngą miško ūžimą.

-Miškas. Miškas. - šaukia jis pamėlusio
ms lūpomis, ir dar stipriau glausdamas prie 
avęs brangią naštą,veržiasi pirmyn.

Bet ji nieko negirdi,vėjas vagia žodžius 
uo Lūpų ir jie dingsta pūgos šėiime. 

į Jau.
j Jau jie miške. Dar keLi šuoliai per su
matytus sniego kalnus ir tik klaikus stau- 
fiaas ir šiurpą keliantis medžių šniokštimą 
jaubia juos.

s

-Mes išgelbėti.-jis taria suklupdamas 
.r guldydamas savo naštą po šimtmete egle.

Jos veidas apneštas sniegu. Jis meta pir
kines šalin ir šluosto jai veidą,akis, 
švaigąs šypsnys perbėga jos lūpomis, dėkin
gos akys pilnos ašarų. Ji kalba — be garso, 
ik lūpos juda tardamos tuos žodžius,kuriais 
r be garsų jie viens kitą supranta. Sunkiai 
akelia sustingusią nuo šalčio ranką,glosto 
an. veidą,rasotą kaktą. 0 akyse tiek meilės, 
lėk dėkimgumo,tiek noro gyventi.

Po baisių jėgos ytempimo valandų ateina 
toslūgis,atsileidžia išseką raumenys ir 
imta jis,kad paskutinės jėgos tik dabar 

apleidžia jy. Taip ramu,saldu. Nei lašo 
jėgos.Taip geras ir mielas pasaulis,palai
minta ramuma nužengia širdin.

Protas šaukia nelikti čia,keltis,eiti.
Bet kūnas atsisako tarnauti ir didžiausios 
pastangos pajudėti lie£a be vaisių.

Ir abu junta,kad mirties angelas nusi
leido ties jais. Ir vienas ir kitas junta 
stingstančius sąnarius ir šaltą mirties 
angelo ranką,kuri siekia širdies. Bet šir
dis tokia rami. Nors pūga šėlsta senuoju 
yniršimu, bet jos jie jau nebegirdi. Jų akys 
atkreiptos i viens kitą, ir rodos, taip giliai 
ysisiurbiančios y kits kito akis,kad tik 
jose jiems glūdi šios valandos prasmė ir 
lemti s .

Ir taip ramu...saldu...
Audra.atrodo,tolsta,viskas nurimsta...at
sitolina, nyksta . Pamažu nusvyra jo galva. 
Iš lėto glaudžiasi jai prie krūtinės,lyg 
norėdama klausytis jy mylinčios širdies 
iki paskutiniojo dūžio,pa justi tą stebūklin- 
gai didžią paslapty,kurią nešiojasi kiek
vienas žmogus širdyje ir išgirsti vis nesen
stanti, vis naują,vis kartojamą ir niekad 
nemirštamą ir neblunkanty žody..meilė.

Pūga nurimo priešaušry.
Gryžusi rimtis gamton rado du mirusius sa
kalus, kurie veržėsi iš vergijos laisvėn. 

Jie jos nepasiekė,bet mirties angelas 
apdengė juos baltu pūkų kilimu ir barstė 
amžinai žaliuoju eglės šakų vainiku jų 
kapą,mylėdamas jy.nes čia buvo ykūnyta vis- 
kaskas yra gražiausio pasaulyje. . .laisvės 
siekimas ir meilė.

0 rytuose ryškėjo didelis,didelis 
kryžius. „Jis spinduliavo,degė,plėtėsi, 
didėjo...Štai apima visą dangų,oras virpa 
nuo šios ystabios šviesos ir tekanti saulė, 
lyg pakelia nuo šaltos Sibiro žemė s erškė
čių vainiką ir...kelia jy vis aukštynn, 
aukštyn ir...aukštyn.

K.S.A,
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Žinios

fe ŽENEVA.lg tautų JTO komisi
ja paruošė Žmogaus teisių įs
tatymo projektą,kuris susideda 
iš Deklaracijos,kurią turas pa 
skelbti JTO visuotinas susirin 
kimas.ir pasaulinės Konvencijos 
kuri bus privaloma visosm pri
sidėjusioms valstybėms.Prieš 
Žmogaus teisių konvencijos pri 
ėmimą balsavo Sovietų Sąjunga 
ir jos satelitai.

fe LONDONAS.Britų Parlamentas 
nutarė paskirti Princesei Elz
bietai ir Edingburgo Kunigąikš , 
čiui 50 tūkst.svarų algos me
tams.

& MASKVA.Aukščiausios Tarybos 
Prezidiumas nutarė sušaukti 
Sov.Rusi jos Aukščiausią Tarybą 
š.m.sausio 30 d. Maskvoje ket
virtai sesijai.

fe LONDONAS.Užs.reik.min.Bevin, 
atsakydamas į Parlamento atsto 
vo R.R.Stokes paklausimą,pa
reiškė, kad pašto cenzūra Vokie 
tijos Britų zonoje bus panai
kinta 1 kovo.

• LONDONAS.Maitinimo Ministe
rija pranešė, kad nuo sausio 4 
dienos sviesto norma bus pa
didinta nuo 2 iki 3 uncijų sa
vaitėje, o margarino norma bus 
sumažinta nuo 4 iki 3 uncijų 
savaitėję.Nuo sausio 11 dienos 
bekono norma bus padidinta iki 
2 uncijų savaitėje.

fe TRIESTAS.į komunistų laik
raščio "Progresso" redakciją 
ir prie komunistų klubo buvo 
numestos rankinės granatos.

fe LONDONAS.Tarp Anglijos ir 
Kanados' pasirašyta nauja pre
kybos sutartis,kuri užtikrina 
maisto tiekimą iš Kanados.

fe ANKARA.Septyni būvą Bulgari 
jos parlamento nariai(uždaryto 
sios ūkininkų partijos) pabėgo 
į Istambulą.Į Turkiją taip pat 
laiveliu atplaukė 5 rumunų in
žinieriai.

fe VAŠINGTONAS.Senatorius Van- 
denbergas pareiškė,kad JAV-bių 
Valstybes Departamentas yra 
nusistatęs nustoti siųsti į Ru 
siją išmontuotus įrengimus iš 
Vokieti jos.

fe ROMA.į komunistų partijos 
bustiną buvo įmesta bomab.Spro 
girnas padarė žalos pastatui.

fe VAŠINGTONAS.Abeji 'Kongreso 
rūmai priėmė ir Prez.Trumanas 
pasirašė įstatymą laikinai pa 
gelbai Europai.Šiuo įstatymu 
Prancūzijai,Italijai ir Austri 
jai suteikiama 597 milj.dole
rių pagelba.
fe BERLYNAS. Britų ir Amerikos 
gubernatoriai gen.Sir B.Robert
son ir gen.L.D.Clay pareiškė 
Spaudos atstovams,kad nors Užs.
eik.Ministerių Konferencija 

iširo,jie tikisi,jog Aliantų 
Kontrolės Komisija Berlyne dar 
funkcionuos.Jie nurodė,kad Va
karų sąjungininkai nėra nusi 
statą apleisti Berlyno.

fe NEW-YORKAS. JTO-jai pranešta 
apie spalių mėnesį Teherane su
darytą JAV-bių - Persijos pak
tą, kuriuo Amerikos karo misija 
padėsianti Persijai sustiprin
ti jos kariuomenės galią.Pak
tas galios iki 1949 m.kovo 20 
dienos ir turi klauzulę, kuri 
neleidžia kitų valstybių karo 
ekspertams turėti reikalų su 
Persijos kariuomene be JAV-bių 
sutikimo.

fe TEHERANAS.Rusijos ambasado
rius Sadčikov su keliais amba
sados tarnautojais apleido Per 
siją.Manoma,kad netrukus diplo 
matiniai santykiai tarp Rusijos 
ir Persijos bus nutraukti.San
tykiai tarp šių valstybių pa
blogėjo paskyrus M.Hakimi nau
juoju Persijos min.pirmininku.

Hakimi esąs nedraugiškas Rusi
jai.

fe VATIKANAS.Kūčių vakarą Popie 
žius pasakė kalbą per radiją 
į tikinčiuosius visame pasauly 
je.Jis pasakė,kad virš žemė s 
kaupiasi tiršti debesys;"Vįe- 
nok nenusiminkite,-pasakė Sv. 
Tėvas,-turėkite viltį,SUhūs ir 
Dukterys Kristuje.Stokite kovo 
jančių pirmėn greton.Dievas 
šaukiasi Jūsų bendradarbiavimo. 
Silpnieji ir tie,kurie traukia 
si,yra lyg dezertyrai ir išda
vikai.Taip pat išdavikas ir de 
zertyras yra tas,kuris teikia 
materialiną pagelbą,savo patar 
navimus, savo sugebėjimus, savo 
pagelbą arba savo balsą parti
joms bei veiksniams,kurie nei
gia Dievą, kurie skelbia jėgos 
pirmenybę prieš teisę ir taiko 
terorą ir smurtą vieton lais 
vės.

fe LONDONAS. Kai ėdu pirmą dieną 
Karalius Jurgis VI pasakė svei 
kinimo kalbą į savo tautą.Jis 
tarp kitko palygino žmonių šie 
kimus ir nusivylimus su kopimu 
į kalno viršūnę. "Aš manau, dau
gelis iš mūsų turėjo jausti 
tos rūšies nusivylimą daugiau 
nei vieną kartą nuo dienos,prieš 
du su puse metų, kada laimėjimas 
atnešė mus į tas aukštumas,į 
kjrrias mūsų žvilgsnis taip il
gai buvo nukreipta s.Me s tikėjo 
mės.kad mes būsime tada pasie
kę viršūnę. Be t mes radome, kad 
kelias dar tebera priešaky ir 
kad viršūnė,kurios mes siekia
me, yra dar aukščiau.Bet mūsų 
tikėjimas yra nepalaužtas ir 
Dievas duos mums jėgų ją pasiek

Tą pat dieną per "Geros va
lios žmonių" valandėlę per ra
diją galima buvo girdėti svei
kinimus iš daugelio tautų;ke
li s kart buvo girdima benamių 
išvietintų žmonių balsai,tarp 
jų —Baltijos tautų pabėgėlių.

fe ŠANCHAJUS.Žiniomis iš Kini
jos valdžios siuogsnių, kovose 
dėl didžiausio Mandžurijos mies 
to-Mukden per 3 dienas komu
nistai pūstojo 55~tūkst.karių.

Gen.Ciang-Kai-Šėkas pradė- 
jp karinius pasitarimus Hanko- 
ne.

fe JERUZALĖ.Nuo gruodžio 1 die 
nos, kada JTO nutarė padalinti 
Palestiną,kovose tarp arabų ir 
žydų žuvo 350 žmonių, tarp jų 
15 britų.

Iš Bulgarijos uosto Burgas 
išplaukė 2 laivai su nelega
liu žydų transportu į Palesti
ną. #
fe ROMA.Kraštutiniai kairiojo 
sparno parti jos,kurios neį - 
eina į Italijos vyriausybę 
įsteigė "Liaudies demokrtai- 
nį frontą".

Aleksandrijoje mirė buv. 
Italijos karalius Vittorio 
Emanuelio 111,78 m.amž.

žmona yra gera vyro drau
gė, ji jam padeda pakelti visus 
tuos vargus,kurių jis neturėtų 
būdamas nevedęs...

/-Tamsta padarei šitą vagystę 
vienas.

-Taip,pone teisėjau,šiais 
laikais niekuo negalima pasiti
kėti....

— Seimininkė klijentui ieš
kančiam kambario;

-Sitam kambaryje gyveno gar
sus profesorius,kuris išrado 
naują sprogstamą medžiagą.

-Aha,šita dėmė lubose tai, 
tur būt,toji sprogstamoji medž
iaga’

-Ne,tai profesorius....
- Mažas Jonukas nuėjo pir

mą kartą į mokykla. Grįžo namo 
labai nusiminęs ir sako;

-Aš daugiau nebeisiu į moky
klą.

-Na,ir kodėl“?-paklausė motina
-Nagi aš nemoku nei skaityti, 

nei rašyti,o kalbėtis ten nelei
džia, tai kokia iš to nauda...

KlNlFtDlRlMZKDlI JL0l
AUSTRALIJOS IMIGRACIJOS IŠTAIGA PRANEŠA

Australijos vyriausybė no 
riai ragina migracija į Aus
traliją tinkamų naujakurių, 
įskaitant ne britų tautybės 
piliečius,kuri e turi artimą 
draugą ar giminę gyvenantį 
Australijoje ir norintį pa - 
remti jų prašymą.

Tuose atvejuose yra būtina 
būsimam garantuotojui Austrą 
lijoje dėti pastangas krei
pia ntis į Imigracijos De - 
partamento Sekretorių,Canber
ra, darant žygių gauti reikia 
mą Australijon įvažiavimo lei 
dimą.Jei prašymas yra paten
kintas, tada įvažiavimo leidi 
mas išduodamas laiduotojui, 
kuris persiunčia jį garantu© 
jamam asmeniui.

Klek tai liečia kelionę į 
Austrai!ją,primenama, kad tu

DARBO MINISTERIJA prašo įspė 
ti.kad Europos savanoriai dar
bininkai (E.V.W.) su įvairiais 
prašymais kreiptųsi tiktai į 
vietos Darbo Ministerijos įs
taigas,© ne tiesiog į centrą. 
Centras esąs tiek užverstas 
įvairiais prašymais ir paklau
simai s, kad jiems neįmanoma net 
atsakyti ir reikalas gali bū
ti užvilkinamas dar ilgiau ne
gu kad būtų kreipiamasi į vie
tos Darbo M—jos atstovo įstai
gą*

TREČIOJI PARTIJA J.A.V.
Buvęs JAV Vice-preziden - 

tas ir buvęs Prekybos Minis— 
teris Mr.Henry Wallace pirma 
dienį per radijo paskelbė , 
kad jis sudarąs trečiąją ne
priklausomą partiją ir jis 
pats būsiąs tos partijos kan 
didatu per rinkimus į Prezi
dentus lapkričio mėn.

Mr.Vallace tą žygį teisina 
tuo,kad jis nesutinkąs su De 
mokratų ir Respublikonų Parti 
jų "užsienio politika,kuri ve 
danti pasaulį prie naujo ka
ro.Jis paneigė,kad jo partija 
esanti komunistiška, bet tuo 
pačiu pažymėjo, kad JAV nesi
jaus saugiai, kol nebus tikros 
taikos tarp Rusijos ir JAV. 
Jo nuomone,JAV turėtų Euro
pai siųsti plūgus,o ne gink
lus.Jis yra priešingas Mar- 
šalio Planui,kuris padalins 
Europą į dvi karingas da - 
lis.Jis taip pat puolė Ame
rikos privalomos karo tarny
bos įstatymą.” Jungtinių 
Valstybių reakciška karo po
litika", baigė IZr.Wallace "pa
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rintiems Australijon įvažia
vimo leidimą yra būtina vyk
ti jūra ar oru tiesiai iš bet 
kurįo Europos kontinento uos 
to.Sis parėdymas yra įvestas 
užgarantuoti kiekvieną galinę 
vietą Britų laivuose grįžtan 
tiems australiečiams ar Bri
tų emigrantams.

Australijos Imigracijos 
įstaiga heduos vizų, kol turin 
tieji Australijon įvažiavimo 
leidimą nepristatys įrody
mą, kad turi rezervavę vietą 

♦ laive ar lėktuve.
Turintieji Australijon įva 

žiavimo leidimą ir kelionei 
įrodymą vizos gavimo reika
lu turi kreiptis;

Chief Migration Officer 
Australia House 
Strand,
London, W.C,2.

WOMEN* S VOLUNTA RY SERVICES 
(W.V.S.) praneša,kad 1948m. 
sausio pabaigoje W.V.S.Londono 
apygardos patalpose / London 
W.V.S. Regional Office, 
39,Draycott Flace,London,S.W.3) 
ruošiamasi atidaryti E.V.W.mer
gaitėms klubas.Klubas bus atda
ras vieną popietį savaitėje - 
trečiadieniais nuo 2,30 iki 5 
vai.p.p.Europos savanorės dar
bininkės /E.V.W./kviečiamos 
klubą lankyti.Klubo tiksli ati 
darymo data bus pranešta vė - i 
lia u.

dalina pasaulį į dvi ginkiuo 
tas stovyklas ir padaro neiš 
vengiamu tą dieną, kad Ameri
kos kareiviai arktiškuose rū 
buose turės kariauti Rusijos 
sniege"•

Trečios partijos sudarymas 
yra naujas dalykas Amerikos 
Vidam gyvenime . Mr .Wallace 
galimybės tapti Amerikos pre 
zidentu yra labai menkos,bet 
jo partijai duoti balsai ga
li pakenkti Demokratų Parti 
jai ir sumažinti galimybę 
Truman ui būti perrinktam į 
prezident us .Mr.Wallace anks
čiau priklausė Demokratų 
Partijai ir iš jos išstojo 
tais sumetimais,kad jis norė 
jo draugiškesnių santykių su 
Sovietų Rusi ja. Jam besilan
kant Londone pereitą vasarą, 
vienas žurnalistas paklausė 
kokiu būdu Anglija ir Amerika 
gali palaikyti draugiškus sa 
ntykius su Sovietais,jei Ru
sijos vadai tokių santykių 
nepageidauja.Mr.Wallace į 
tai nieko neatsakė.

VIENINTELĖ PROGA,ANGLĮJOJE GY
VENANTIEMS LIETUVIAMS, ĮSIGYTI 
LIETUVIŠKŲ LEIDINIŲ;

1. Angį.-lietuv. 1948 m.metinis 
iliustr.Kalendorius - 2/9

2. Angl.-lietuv. 1948 m.mėnesifi.
Kalendorius - 2/6

3. Tautin.oro paštui vokai (10)
ir blokas (1) - l/s

4. Papr.tautin.vokai (10) ir
blokas (1) - 1/4

fi.Tautin.atvirukai
1 št. - 2d

Pageidaujantieji virš mi
nėtų leidinių skubiai siunčia 
sudarytus sąrašus pažymint 
leidinių kiekius ir nurodant 
tikslų adresą.Kreditan leidi
niai nesiunčiami.

F-ma "AUFBAU" įgaliotas 
lietuv.leidinių platintojas 
D.Britanijoje 

J.Juodikis, 
Keresley Industr.Hoste 

Bradfield Road, 
___________ Coventry.___________

Esu 28 metų.Norėčiaa susira
šinėti su lietuvaitėmis.

Rašyti šiuo adresu; 
V Ji.1508 The Grange Flax 
Bourton,Nr.Bristol.
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