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VĘl, SULAUKSIM LAISVES JRVTID
Viesulu praėjo amžiai. Audringi eina me
tai. Daug kovų ir vargo pakėlė mūsų žeme
lė, daug ir gražių,- skaisčių valandų iš - 
gyveno.

Amžiai bėga,ritasi,vis naujus ir nau
jus uždavinius statydami,vis naujų darbų, 
kovų ir aukų reikalaudami.

Taip,laisvė — didi vertybė ir už Ją mo
kame neišmatuojamai brangią kainą - gyvy
bėmis. Ilsis praeitis milžinkapiuose,kovo
ja dabartis,aukojasi ateičiai, ir taip per 
amžių amžius.

Esame šiandien kovos grandyje už savo 
tautos laisvą. Ir šiose sunkiose sąlygose, 
kada visa tėvtną gaubia brutali priešo ran
ka, sustojame trumpam,pažvelgiame praeitin, 
kad vėl dvasia atgimti naujai - kietai 

L rytdienai. 1923 metai mus gaivina,nes pa
iro do, kad niekad nemiršta po priespauda 
■ ivasia. Tiesa,kūnas lengviau sunaikinamas, 
■lengviau pažeidžiamas ir priešo rankai 
s pasiekiamas, bet dvasia,- tautos dvasia, 

lieka gyva visad.
Po sakališkai gražios Karališkos Lie

tuvos gadynės ateina žlugimas. Sunkus, 
paniekinantis ir ilgas. Jau marino mus 

I draugai,liūdėjo,kad žūname,džiaugėsi prie
šai. Ėjom kelią žemyn. Bet nemirė tauta, 
nes nemirė jos dvasia. Ir vėl suliepsno
jome darbui ir kūrybai, duodant visą vir
tinę tikrai įstabių ryžto, kovos ir kūry
bos pavyzdžių. Vėl atgavome laisvą 1918m.

Dvasinis tautos išsijudinimo polėkis, 
aidu kartojosi lietuvių tautoje. Mažoji 
Lietuva,ilgus amžius gyvenusi kitu gyve
nimu, ilgus amžius tik poetų lūpomis te- 
kartojusi besanti toji pat Lietuva.su 
Vilniūmi,Kaunu,Klaipėda...1923 metais 
ryžtingai taria į

VAKARAI PRADEDA
SUPBASTI

Lietuviais esame mes gimę. 
Lietuviais norime ir būt.

Skuba brolis broliui pagalbon. Valan
da didi,reta. Priešų daug,pavojų nema
žiau. Ir Laisvės kovoje praliejamas bro
lių lietuvių - Didžiosios ir Mažosios 
Lietuvos,kraujas. Ateina ilgai lauktoji 
išsilaisvinimo ir susijungimo valanda.

Susimąstome. Juk taip,rodos,senai vy
ko šioji drama. Tokios buvo įtemptos va
landos. Pasąmonė kartoja bailiųjų balsusi 
nedarykime, neikime pagalbon, pavojinga , 
prarasime ir tik ką atgautą laisvą...

Ryžtas laimėjo. Drąsiųjų buvo ateitis 
ir laimė,!- Mažoji Lietuva susiliejo vėl 
su savo motina tėvyne.

Ir šiandien kaupiasi daug skausmo tė
vynės la ukuose,miškuose,sodybose ir Nerin- 
go s ko po se .

Nerami mūsų Baltija, kaip nerami lietu
vio širdis. Ir ji nenurims tol,kol prie
šas tremps mūsų šventąją žemą,kol klastin
gas vergijos nešėjas liks Lietuvoje.

Lietuva kovoja. Gyvename 
didžią valandą,būkime jos verti visur ir 
visada .

Atminkim, - kam lūžo kardas kovoje, tas 
dar nenugalėtas. Saugokimės baisesnio, - 
kad nepalūžtų kovos dvasia,nes tik tada 
kova tebus galutinai pralaimėta ir eitume 
į tamsią nežinią be ženklo,kad savo tau
tos sūnumis esame buvę.

Ne. Baisus praeities milžinkapių pra
keikimas nekris ant mūsų,savo švenčių va
landose mes susti prė jame, suspaudžia me gre
tas ir ranką rankon žengiame, veržiamės 
pirmyn,tik pirmyn.

O ten yra laisvė Didžiajai ir Mažajai 
Lietuvai.

Kremliaus valdovai tikriau- 
šiai su pavydu prisimena Hitle
rio prieškarinius pasisekimus, 
kada reikėjo net šešių metų 
(1933-1939) , kol pasaulis galu
tinai pažino nacizmą ir pamatė 
ko Hitleris iš tikrųjų siekia, 
nežiūrint jo įvairių užtikrini
mų. Stalina s gavo daug mažiau 
laiko, ir šiandien, nežiūrint jo 
pompastinių pareiškimų dėl "de
mokratijos", "taikos", "laisvės" 
ir pan.,visiems yra aišku,kokie 
yra Sovietų Sąjungos siekimai,ir 
kokia" demokratinė" santvarka vy
rauja Rusijos užimtoje Europoje.

Anglijos Darbo Partija praei
tyje vengė viešai smerkti komu
nistus, kad neskaidyti darbo žmo 
alų klasės (taip Jie galvojo), ir 
ji palaikė gana simpatišką nusi
statymą Rusijos atžvilgiu.Iki 
šiol vestos politikos pasikeiti-
tą.reikia skaityti labai reikš- 
ingų ir sveikintinu ženklu.

Nesenai Mr.Morgan Phillips, 
Darbo Partijos sekretorius,pae 
Skelbė kovą Anglijos komunis
tams ir kominformo vedamai po
litikai.Gi pereitą savaitą,tas 
pats Morgan Phillips,žengė dar 
ieną žingsnį pirmyn ta pačia 
ryptimi, pranešdama s, kad D.Bri
an! jos Darbo Partija ša ūkia a.- 
1 16 Europos valstybių socialia 
ų Kongresą Londone,kovo mėn. 
1-22 dienomis.To kongreso tiks
ią bus pareikšti pritarimą Mar 
bailio Planui, ir,gal būt, sūda
nti Socialistų Internacionalą 
ikarų Europeje.Tokio Internac
ionalo tikslas būtų kova prieš 
otainformo vedamą politiką.

Sovietai pajuto pavojų iš tos 
usės.Maskvos radijas atsuko sa- 
o ginklus ne tiek į konservą to
tus ar liberalus,bet ir į dar— 
j žmonių klasės atstovus,- Eu—

fi/ner-fciec/ai remta graikasropos socialistų parti ja s. Angli
jos Darbo Partija- ir jos vadai 
(ypač Attlee,po jo paskutinės 
antikomunistinės kalbos) yra kai
tinami pasidarą kapitalistų įran. 
kiu ir Jiems darbo žmonių rei
kalai visai nerūpi.

Anglijos premjero pavaduoto
jas, savo, kalboje pereitą sekma
dienį, suteikė dar vieną smūgį 
Sovietų Sąjungai,apkaltindamas 
pastarąją valstybę provoketiška 
politika, kuri "kliudanti pasau
lio ekonominiam atsistatymui ir 
provokuojanti naują pasaulinį 
karą".Jis su pasipiktinimu ko
mentavo sovietų vadų pretenzijas 
į demokratiškumą ir laisvą,tada. 
kada sovietai atima paskutinius 
likučius pavergtų žmonių laisvės, 
uždaro opozicines partijas ir 
žudo jų vadus.

Garsusis Marshallio Planas, 
arba kaip jis jau dabar praČe
dasas vadinti Europos At si sta
tyčio Programa , vėl išėjo aikš
tėn. Amerikos Kongr€jįarshall ra 
gino duoti Europai greitą ir 
užtenkamą pagelbą,"kitaip Eu
ropa pavirs 3, policinių valsty 
bių diktatūras.Pagelta turinti 
būti pravesta iki pasisekimo 
nežiūrint griežto tam paslprie 
šinimo ir sabotažo iš Sovietų 
Rusijos ir komunistu pusės. Jei 
gu pagelbos planas pro kongresą 
nepraeitų ar praeitų labai su
mažintas ar pavėluotas (tįsti 
būti priimtas iki balandžio m, 
1 d.),tada Amerikos saugumas at 
sidurtų pavojuje.Visa pagalba 
Europai keturių metų laikotar
pyje kainuotų Amerikai tarp 
£3.775.000.000 ir £4.450. mllj. 
Mr.Marsha11 išreiškė pageidavi
mą, kad tarp 16 Europos valsty
bių, kurios gaus pagelbos iš 
Amerikos,būtų glaudesnis ekono
minis bendradarbiavimas ar net 
sąjunga.

Kartais didelės reikšmės įvy
kiai būna pasauliui pranešami la
bai trumpei.Labai lengva susida
ryti klaidingą nuomoną apie to
kius vįvykius, jų reikšmę ir pasė
kas. Štai JAV nesenai trumpoje ži 
nutėje pranešė,kad prie Graiki - 
jos prasidėjo JAV Viduržiemio Jū 
ros Laivyno manevrai,kurie tąsis 
vieną savaitę.Manevruose dalyvau 
Ja lėktuvnešis "Midway",trys 
kreiseriai,keletą naikintuvų ir 
kitu mažesnių laivų.

Akylus stebėtojas greitai iš 
to pasidarys atatinkamas išvadas. 
Aišku,kad laivyno manevrai pra
dėti sąryšyje su Graikijos suki
lėlių suaktyvėjįnm ir jų vyriau
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'Apie Marshallio Planą mes 
jau labai girdėjome ir skaitė
me ir kai kam jis gali pradėti 
nusibosti.Jo reikšmė tačiau 
yra tokia didelė,kad kiekvienas 
mažmožis yra spaudoje plačiai 
aprašomas.Marshallio Planas pa
lies kiekvieną europieti,, įskai
tant ir mus D.Britanijos lietu
vius, o netiesioginiai ir visos 
Lietuvių tautos likimą.Šio kraš 
to ekonominė padėtis tebėra la
bai sunki,nežiūrint padidėju
sios produkcijos,ir kaip Finan
sų Ministeris Sir Stafford 
Cripps nesenai pareiškė,Angli-■ 
Jos dolerių ir svetimos valiu
tos resursų užteks tik iki baį 
landžio mėnesio.Anglijos gerbū 
vis priklauso nuo to,kiek ji 

sybės sudarymu.Šie laivyno manev 
rai yra įspėjimas kiekvienai vai 
stybei.kuri grąsina a> grąslns 
Graikijos nepriklausomybei.

Kelias dienas anksčiau,anglų 
iė amerikiečių atstovai,Belgrade 
ir Sofijoje įspėjo tas valstybes 
kad D.Britanija ir JAV imsis rim 
tų žygių, jei Jugoslavija su Bul
garija pripažintų Gen.Markos vy
riausybę. Tuo pat laiku buvo pra
nešta, kad šeši ginkluoti motor - 
latviai buvo perduoti Graikijos 
vyriausybes dispozici jai, ir 15 
JAV laivų,įskaitant keturius po
vandeninius buvo pavesti Turkijai

Graikijos sukilėliai nuo Ko- 
nitzos pasitraukė.Karinis akty
vumas sumažėjo.

pajėgia importuoti iš kitur, 
ypač iš Siaurinės Amerikos.Im
porto ji dar negali pilnai ap
mokėti eksportu ir kiekvieną 
mėnesį turi didelį užsienio pre 
kybos balanso deficitą,kuris 
tuo tarpu yra padengiamas Ameri' 
kos paskola ir aukso pardavimu. 
Tam išsibaigus (balandžio men) 
D.Britanija bus priversta dar 
daugiau sumažinti importą,ko pa 
sekoje būtų mažesnes maisto,rū
bų, avalynės ir pan.normos,ir 
bendras gyvenimo standartas dar 
žemiau turėtų nupulti.

panašioje padėtyje atsidur
tų ir kitos Europos valstybės, 
kurios iš savo pusės būtų pri
verstos sumažinti importą.Iš to 
aišku,kad prasidėtų Europos že
myn puolimo laikotarpis ir už
sienio prekyba prieitų prie mi
nimumo.Kas tokia padėtimi galė
tų pasInaudoti-yra visiems aiš
ku.Todėl nenuostabu,kodėl komu
nistai taip atkakliai priešina
si Marshallio Planui.

( nukelta į 4 psl )
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■MUSU DIENU
Savaime suprantama,kad kiekvie
na: informacija mūsų likimo klau 
simu mus neapsakomai domina.Su
domi no mus ir Darbo Minister! - 
jos pranešimas,paskelbtas Lie
tuvos Ministerio Londone šio 
laikraščio skiltyse.Iš to prane 
Šimo paaiškėjo,kad Europos sava 
noriams darbininkams (E.V.W.), 
atidirbus metus,nereikės atnaujin 
ti sutarčių,nes Darbo Minister! 
ja vėliau pakeitė savo nusista 
tymą ir sutarčių galiojimo lai
ką paskelbė kaip neribotą. Si 
naujiena iš karto atrodo maloni. 
Vadinasi,mes teigiamai vertina
mi ir šitame krašte pageidauja
mi. aet, įsigilinus į pranešimą, 
jis sukelia tam tikro nusivyli
mo, ir štai kodėl; verbuodama E. 
V.W. iš D.P. tarpo,rarbo Minis
terija informavo,kad jie bus 
skiriami tik į tam tikras indus 
trijas šakes ir į žemės Ūkį,kur 
trūksta darbininkų,arba,kur ang 
lūs sunku privilioti.Tremtiniams 
jau buvo žinomos kitų valstybių 
nusistatymas,kad bandomasis, ar 
privalomasis emigrantams darbas 
apribojamas vieneriais metais 
o po jų ateiviams suteikiama 
laisvė susirasti pragyvenimo 
šaltinį.Analogiškai buvo galvo
jama ir apie Anglį ją, kai Darbo 
Ministerija siūlė metines 'su
tartis, palikdama tiek sau tiek 
darbininkui teisę jas atnaujin
ti arba nutraukti,bet,dorai at
likus "stažą",sutarties nutrau
kimo atveju aiškesnio pasisaky
mo nebuvo,kaip nėra ir dabar,o 
sunkaus darbo metų vertės sąvo
ką taip ir lieka miglose.

Sutarčių neribotumas laiko 
atžvilgiu.arba darbo pakeitimo 
perspektyvos pagal Darbo Minis

ter! jos pranešimą yra liūdnos 
tuo, kad E.V.W.ir po metų bus 
kreipiami tik į pabrėžtinai sun 
kius darbus.Lygiai tas pat tai 
koma ir moterims,anksčiau atvy 
kasioms dirbti į ligonines.Da
bar kyla klausimas,kada baigsis 
tas priverstinumo terminas, ka
da mes galėsime pasiieškoti dar 
bo bent pagal savo specialybes, 
nes metalo tekoriui šerti karv 
ves,staliui austi, siuvėjui lie 
ti plieną iš bėdos galima tam 
tikrą laikotarpį, bet jis visu© 
met jausis būsiąs naudingesnis, 
atsistojąs prie savo įrankių. 
Be to,neribotas priverstinas 
darbas psichologiškai veikia 
žmogų ir atrodo lyg kokia baus 
mė.Jei bausmė , tai už ką.Ar už 
tai,kad jis metus kantriai ir 
sunkiai dirbo ir be priekaiš - 
tų gyveno.

Mums primins,kad Anglijoje
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APMASTYMAI
veikia darbo prievolės įstaty
mas, pagal kurį ir anglai beder
gs Ii būti nukreipti į eksporti 
nes pramonės šakas.Taip tai 
taip,bet jie nėra griežtai aps 
prąsti dirbti ne savo specialy 
bės darbą,dirbti pabrėžtinai 
sunkų darbą.Pagaliau,tas egze- 
kutyvines priemones saisto ir 
amžiaus riba.Kada bent tuo at
žvilgiu E.V.W.bus sulyginti su 
anglais darbininkais.
Mes žinome,kad joks darbas An 
glijoje nėra saldus,kad visur 
iki kraštutinumo stengiamasi 
išnaudoti dirbančiojo galias, 
kad atlyginimas kuklus,bet vis 
dėlto mes norime sužinoti,kada 
būsime nusipelną laisvūs stoti 
į darbą ten,kur,kaip sakoma, 
širdis traukia,kur darbdavys 
priima ir turi teisų priimti.

Keistas mums atrodo viena
šališkas sutarčių prailgini - 
mas be kontragento žinios ir 
sutikimo.Tiesa,buvo aiškinama, 
kad darbininkas galės grįžti 
į Vokieti ją,kada tik panorės. 
Bet mes kėlėmės į Angliją na 
pasidairyti,tai viena,© antra, 
mums durys į Vokietiją užtrenk 
tos,nes grįžę mes netenkame D.P 
teisių.Jos atgaunamos tik ne 
savo iniciatyva ir ne dėl savo 
kaltės grįžę.Gi Vokietijos pi 
lietybės prasyti mes kolei da* 
nesirengiame.Mes nenorėtume įta 
rinėti.kad Darbo Ministerija 
naudojasi mūsų beviltiškumu, ta 
čia u paskelbtasis pranešimas ly 
giai nieko nedžiugina.Netermi 
nuoto išskirtinumo jausmas vei 
kia slegiančiai,ir šiandien to 
slogučio šviesesnėmis perspek
tyvomis netenka slopinti. 

Konkretizuojant čia iškeltas 
mintis, jas galima suglausti į 
šiuos dominančius klausimus;
1. Kada baigsis E.V.W.skyri - . 
mas tik į pabrėžtinai sunkius 
darbus.
2. Ar taikoma darbo prievolė 
E. V.W.darbininkams vyrams virš 
50 m. ir moterims virš 40 m. 
amžiais,kai anglams netaikoma.
3. Nuo kada skaitoma darbo pra 
džia.
4. Po kiek laiko galima išvyk
ti į kitus kraštus- į Kanadą, 
Ameriką.
5. Kada galima gauti Anglijos 
pilietybę ir ar tai numatyta.

Mes nesiimame sprąsti, kas 
tuos klausimus turėtų pateikti 
Darbe Minister!jai,bet atsaky 
mui į juos mus labiau sudomin- 
tų.negu paskelbtasis praneši
mas, vėl primenantis mums be - 
teisiškumą ir jokių vilčių 
nevertus z mones,

S.L.
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PABU5KIAV
Šitas žodis yra į tuos,kurie 

dirba ir tyli, į tuos ,-kurie žiū
ri ir laukia,į tuos,-kurie kalba 
ir Ta»k1 a, -ždži u, į visus lietuvius 
esančius šioje saloje. Dirbančių 
ir tylinčių yra mažiausia,žiūrin
čių, kalbančių ir laukiančių-dau- 
giausia. Todėl į šiuos ir norisi 
prašnekti.

Atrodo paradoksas sakyti,kad 
nuo pasyviausios mūsų bendruome
nės dalies priklauso mūsų pasi
sekimas ateityj,bet taip yra.

Būrelis idealistų gali pradė
ti ir didelius darbus,bet turi 
būti masė žmonių,kuri jų pastan- 
fas remia,seka. Ir juo greičiau 
i ta masė žmonių atkunta, susi

pranta ir įsijungia į darbą,tuo 
greičiau galima sulaukti pasise
kimo užsimotuose darbuose.

Mes esame idealistų išpaikin
ti .Esame papratę laukti ir žiū
rėti neįsijungdami į darbą,ypač 
jo pradžioje,kada labiausiai 
reikia darbininkų.Dauguma 
įsijungia darban tik po to,kai 
darbę vaisiai pradeda nešti nau
dą. Šitokiame nusistatyme mažai 
yra nuopelnų. Norėti,kad kiti 
visą laiką dėl mūsų aukotųsi,yra 
pilietinio nesubrendimo ženklas.

Juk anie žmonės,kaip ir mes, 
turi pareigas sau patiems,savo 
šeimai ir jie negali pašvęsti 
neribotą laiką bendruomenės la
bui.Siame praktikškame krašte iš 
viso žmonės nekalba apie pasišven 
timą,jie kalba apie darbą ir apie 
pareigą. Nedarykime klaidos ir 
lygindami šio krašto visuomeni
nio darbo sąlygas su Vokietijos. 
Ten buvo didelis išsilavinusių 
žmonių skaičius,apie kuriuos gru
pavosi atskiros srovės.Ten dau
gumas turėjo pakankamai laiko. 
Šitame krašte nebus daug tokių 
žmonių,kurie galėtų pašvęsti vi
sas savaitės dienas visuomeniniam 
darbui. Taipgi partiniai susiskir 
stymai yra laisvos valstybės liuk-

iš /aiE&o
susas. O čia, jei mes norime būti 
efektyvūs - turim būti vieningi. 
Šitame krašte visi į mus žiūrės 
kaip į lietuvius ir kaip į kata
likus.Kokios mes partijos,tas 
niekam nerūpės,išskyrus mus pa
čius.Iš kitos pusės,mūsų čia yre 
per maža, kad galėtume skirstytis, 
Mums reikia turėti vieną tribūnu 
kuri galėtų kalbėti visų vardu. 
Tokie dalykai negimsta iš karto 
ir iš dangaus mums niekas jų ne- 
numes. Mums reikia patiems juos 
išsiauginti,patiems visur daly
vauti. Negalime skųstis,kad nie
kas nepadarė pradžios,kad nebuv 
Ineiatorių,vadų. Priešingai,yra 
padaryta per vienerius metus Ii, 
bai graži pradžia. Yra organiza
cija priimtina visiems,yra laik
raštis, kovo jautis už savo egzis
tenciją, kuris gerai užsirekomea- 
davo ir nori išaugti į kultūrin
gą savaitinį.O ar jis galės gy
vuoti ir plėstis,priklausys nuo 
to,ar Jonas ir Ona iš Yorkshire 
panorės jį skaityti.
Šitie dalykai yra taip elementa
rūs, kad stačiai juokinga juos 
kartoti, įrodinėti žmogui, kad jai 
reikia palaikyti savo organiza
ciją, savo laikraštį. Ir nerašy
čiau apie tai, jei nebūčiau gir
dėjusi iš savo pažįstamų keistą 
pasisakymų. Ypatingai iš tų,ku
rie eilę metų zulino mokyklos 
suolus.Aš nepeikiu tų,kurie rašo 
į Amerikos ar Vokietijoj einan
čius laikraščius. Jie daro gerai 
bet darytų dar geriau, jei atkrel 
ptų rimtą dėmesį ir į vietines 
pastangas.Juk tik mūsų darbo pa
stangomis galės tobulėti laikraš 
tis.tik mūsų aktyviu įsiliejime 
į organized ją, ji taps stipri 
ir naudinga tėvynei ir mums.

Išvados trumpos! pasipurty- 
kim ir pasitesnpkim visi 1948 m, 
Tenelieka gale metų žiūrinčių, 
laukiančių ir kalbančių,kurie 
neatidavė savo kontribucijos 
į bendrą aruodą.

S.Prapuolenytė .

Kur pakliuvom. Kas per sovietų 
komendantas. Nieko nesuprantam.

Einam į komendantūrą prašyti globos. Ma
lonios išvaizdos seržantas butininkas šypso
damas išklausė pasakojimo.

- m sorry.-skėstelėjo rankas. - Ten 
rusų rajonas. Aš nieko padėti negaliu. Grį
žtam it musę kandę. Vakaras sparčiai įsiga
li, o nakvynė prarasta. Susirenkam mantą ir 
kraustomės į pašiūrėlę prie Jeronimo būde
lės. Bepigu,kad arti. Lovų ten nėra,tad tie- 
siamės ant žemės.

- Gal ir Čia dar rusų rajonas - klausiu 
Jeronimą.

— O ką aš žinau,-atkerta šis,ir jausti, kad 
sunerimsta. Tačiau bando juokauti.

Išsiverdam improvizuoto j iš trijų plytų 
lauko virtuvėj vakarienę ir sukritę užmie
gam naujoj buveinėj.

Prižadino mus rytą keistas žvangėjimas. 
Lyg būtų kas skardą barbenęs. Greitai apsi
rengiau ir išlindau iš pašiūrės pasižiūrėt. 
Vaizdas buvo aiškus. Krautuvėlei langas iš
kultas, durys atplėštos. Kažkokie žmonės tik 
zuja,čia pro duris,čia pro langą,nešasi duo
ną, skardinius indus,pakietus.

Einu į ligoninę. Tarpduryje susitinku gy
dytoją čeką.Tik išlipęs iš lovos,vien dryžuo 
ta pigama apsivilkęs. Sakau’.

- Čia krautuvę plėšia. Praneškit telefo
nu į komendantūrą.

- Nėra pas mus telefono. Seserį pasiųsiu,- 
sako jis. Grįžtu į savo stebėjimo punktą ir 
netrukus matau dryžuotąjį gydytoją įslenkan> 
į krautuvėlę. Tuo pat metu iš skersgatvėlio 
išpuola uždusęs rusų stovyklos pareigūnas su 
"naganu” rankoje. Paskui jį-du milicininkai.

- Kas čia vyksta. - šoka jie prie manęs 
klausdami. Rodau į krautuvėlę ir sakau!

i- Matot,krautuvėlę plėšia.
Raudonžvaigždis pareigūnas patikrina naganą

ktiosTolia 
surcišęinjcis

ir šoka prie krautuvėlės durų.
- Kas yra ten. Išeik.-šaūkia,atkišęs į 

duris ginklą. Plėšikautojai dingo. Renkasi 
smalsuolių būrelis,vokiečiai-žvėjai. Stovi 
ramiai ir stebi sceną. Krautuvės tarpduryj 
pasirodo dryžiuotasis gydytojas su kažkokiais 
pakistais rankose ir pižamos kyšenėse.

— Ką čia neši.- šaukia rusas.
- Aą...aš...daktaras...mikčioja anas iš

sigandęs.
— Plėšikas tu,o ne daktaras. - rėkia r u— 

sas-Ei,milicija,saugokit jį čia,kol aš grį
šiu. Gydytojas pastebimai dreba. Nežinia , 
ar iš baimės,ar nuo rytmečio vėsumo. Išmeta 
iš rankų pakietus,bet rusas juos vėl įbruka 
jam ir įsako,atkišęs revolverį!

- Laikyk. O Jei ne, tai nušausiu.
— Kas plėšė. - klausia žvėjų. Tie nesu

pranta, tik galvomis linkčioja.
- Išverskit,-kreipiasi jis į mane. Ver

čiu vokiečiams jo klausimą. Tie rodo greti
mus namus ir tolumoj pievelėje susimetusias 
palapines—Jugoslavų stovyklą. Rusas puola į 
namus,bet tuojau pat grįžta. Prabėgomis man 
sako!

- Ten niekas neplėšė. Ten savi žmonės. 
Leidžiasi pieva į jugoslavų palapines. Po 
valandėlės atsivaro būrelį vyrų nešinų duo
nos kepalėliais,virtuvės rakandais ir viso
kiais krautuvėje paimtais dalykais. Rusas 
sukaitęs,prakaitą braukiąs! nuo kaktos,šaukia

- Aš Jums parodysiu čia plėšikauti. Gy
viems odą nulupsiu. (

žvėjai vokiečiai nesupranta, tik pritaria
mai linguoja galvas. Prijungęs prie būrelio 5 
gydytoją su pižama,jis įsako milicininkams 
suimtuosius vesti ir kreipiasi į manei

— Būkit vertėjas. Eikit kartu ir pašaky- į 
kit vokiečiams,kad eitų liūdyti. Rašysime 
protokolą. Paeiję kelis namus įeinam į vilu- J 
kę, ant kurios durų stambiomis raidėmis para- į 
šyta; ” Komendant milicii russkavo vojennavo » 
gorodka-staršij leitienant Ivan Siergieje - 
vič Ivanov." ( Rusų karinės stovyklos mill- į 
ei jos komendantas-vyresnysis leitenantas..)

Vyresnysis leitenantas sėdasi prie stalelio g 
vėl nusibraukia sodrų prakaitą nuo kaktos i| 
pasiėmęs pępieriaus lakštą, užrašo! protok oi 
Paskui susimąstė.

- Sėskit, - kviečia mane.Žvėjai liudininbl
stovi ir laukia. s

- Ne,pirma reikia pranešimą...sumurma vyli 
leitenantas ir, paėmęs kitą lakštą, ima rašyti*.

" Gvardijos majorui Bulgakovui,Rusų kari-® 
nės stovyklos komendantui..." į

- Skubiai nuneškit komendantui,-įsako mi-g
licininkui. Po penkių minučių į kambarį įšacg 
ne pats komendantas, auksiniai s antpečiais so f 
vietų majoras. į

Išklauso raporto,paskui klausia!
— Kas Jlėšė. Ar sitie.-rodo į žvėjus.
- Ne. Tai liudininkai,-paaiškina vyresny-f 

sis Leitenantas. Majoras atsiremia rankomis J 
į stalą ir, aiškiai kirčiuodamas žodžius,tai#

- Kaltininkus suimti. Prispausti prie sid 
nos.kad grąžintų viską,ką išplėšė. Krautuvėžl 
savininkei grąžinti viską ligi adatos. Plė ■< 
šikautojus laikyti suimtus ligi mano įsakyraSį

- Klausau, drauge majora. -iš si tempia vyrėti
nysis leitenantas Ivanovas. * •’
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Sąjungos Centro Valdyba veda pasitarimus su YMCA ( kurios Vyr 
Direktorius šiomis dienomis lankėsi Londone ) gauti modernišką 
spaustuve,esančią YMCA'os žinioje,kur galėtų būti spausdinamas 
"Britanijos Lietuvis".

Pasitarimai davė gerų rezultatų,- YMCA sutinka leisti naudo
tis savo spaustuve,kurioje visos tautybės ( Lietuviai,estai,lat
viai, lenkai, ukrainiečiai ir kit.) galėtų spausdinti savo savai
traščius ir leisti kitus leidinius bei knygas.

Sudaryta,iš paminėtų tautybių,organizacinė Komisija šį susita
rimą įgyvendinti. Komisija darbą pradėjo. Reikia tikėtis, kad 
organizacinė - paruošiamoji stadija ilgai netruks,ir "Britanijos 
Lietuvis” galės savo skaitytojus lankyti padidintas ir spaustuvė
je spausdinamas.

Ieškomas lietuvis linotipistas. Dirbą tą darbą prašomi,kiek 
galima skubiau,atsiliepti.Prašymus,su gyvenimo aprašymu,siųsti 
"Britanijos Lietuvio" Redakcijai.

SĄJUNGAI AUKAVO*.
P,Bulaitis ........••»£1.8.o. 
J. Astrauskas. ........ .t-12. o. 
J.Mišeikis..............................-10.o.
0.Kairiukštienė.......- 8.o.

Sąjungos Centro Valdyba 
širdingai dėkoja gerb.S-gos 
rėmė jams .

"Britanijos Lietuvio" prenumera
ta į užsienį yra ta pati,kaip ir 
Anglijoje; metams - 12 šilingų- 
6 mėn > - 7 šilingai ir 3 

i'ėn - 4 šilingai.
Prenumeruokime "Britanijos 

į La tuvį" savo draugams ar pa
žįstamiems Vokietijoj, Amerikoj 
ir kitur.
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Vilniaus radijo stotis vei
kia kasdien,su mažomis pertrau
komis. Banga 560 m. Žinios duo
damos darbo dienomis,mūsų lai- 
ku,4 vai 3o mln.,14 vai ir 19 v. 
ekmadieniais pradeda 5 vai 15 
in. Visą laika dirba iki 21 v.

Lieli skaitytojai,kurie turite 
!radi jo aparatus, pasukite tuoj 
už Bukarešto ir girdėsite ko
kias žinias duoda bolševikai. 
Šiandie iš "Tarybų Lietuvos" 

ftegirdime melą,tiesas nėra nei 
laso. Tiesa,kartais nuskamba 
įlietuviškos dainos - choras ar

APGAILĖTINI ĮVYKIAI Lt1.ADDIN
GTON STOVYKLOJE

Kalėdų pirmą dieną, jau ruo
šiantis poilsiui,Lapskas Vytau
tas ir Venckaitis Pranas, būda
mi neblaiviame stovyje,juokau
dami tarpusavyje susistumdė.

įpykąs V.Lapskas stvėrė pei
lį ir keliais smūgiais smarkiai 
sužalojo Venckaičiui galvą.Nu- 
kentėjąs nugabentas į ligonine. 
Policija Lapską areštavo ir iš
gabeno į kalėjimą. Lapskas buvo 
pasižymėjąs,kaip degtindaris ir 
mušeika, Vokieti joje D.P. stovy
klose .S to v. gyvento jai patenkin
ti, kad vienu "didvyriu" jau ma
žiau. st#

"BRITANIJOS LIETUVIS" Tautos 
Šventės proga išeina padidintas, 
lietuvių ir anglų kalbom!s.Norin
tieji jo gauti didesnį kiekį,užsi 
sako iš anksto,prisiusdarni po 6 

penus už numerį.’

Kanados laikraščius beskaitant 
gaunasi įspūdis, kad emigracijos 
problema čia yra viena iš pagrin 
dinių šio meto valdžios rūpesčių 

Be paskirų straipsnių vaizduo 
jančių sunkią tremtinių būkle ir 
dar sunkesnę padėtį pavergtuose 
kraštuose Rytinėje Europoje,1948 
m.pirmieji laikraščių numeriai 
daug rašo apie emigreci ją;paduo
da žinias apie emigravusius pe
reitais metais ir vyriausybės už 
planavimus šiems metams.Pagal Ka 
nados valdžios sausio men. 6 d. 
pranešimą šiais metais numatyta 
įsileisti 100.000 emigrantų. Sa
lia to nurodoma,kad pereitais me 
tais Kanadon atvyko 75.000 naujų 
žmonių.Kaip toliau sužinome iš 
numatyto 100.000 skaičiaus, 
20.000 bus įsileista iš D.P. sto 
vykių, britų įr amerikiečių zonų 
Vokietijoje.Cia pat nurodoma ir 
7000 viršijąs D.P. skaičius,kuris 
buvo priimtas 1947 m. 

anigracijos įstaigos teigia, 
kad palengvėjus laivų susisieki
mo problemai,displaced persons 
yra laukiami jau ankstyvos vasa
ros laikotarpyje.Galimas dalykas 
kaip toliau teigia laikraštis,kad 
iki šių metų pabaigos vyriausy
bės bus patvirtinta dar 5000 - 
10.000 D.P.įsileidimo kvota.

Laikraščius skaitant atrodo, 
kad taip lengvai tie 20.000 D.P. 
ir pateks Kanadon.Dalis senesnių 
jų kolonistų,ypatingaiprancūzai, 
jau ima reikšti ir reiškė nepasi 
tenkinimą naujai atvykstančiais. 
Tuo tarpu vargšas DP, iki paten
ka į tą "laimės" šalį, kur sun
kiausiu darbu prinelo atidirbti 
už jam suteikta "malonų", visokia u 
siose tikrinimo komisijose Vokie 
tijoje, turi pereiti sunkius ner
vų bandymo kryžiaus kelius.

Sig.M-tis.

STILL4

solo. Stebėtina,yra ir patrio
tinių...bet dauguma - liaudies 
dainos. Ir Himnas grojamas kiek
vieną rytą,penkios minutės prieš 
žinias.

Štai keletas žinių...
- Kazlų Rūdos miškuose eina spar
tus miško kirtimas. Pakrovimo 
darbai stachanAvietiškai vyks
ta. Vienas darbininkas, toks Ci- 
vilka,pasižadėjo išpildyti tri
gubą normą.
- Alytuje dąrbininkai diroa su 
didžiausiu entuziazmu...
- Panevėžio apskJITS susirūpino 
visų traktorių remontu...o iš 
"broliškų respublikų" vis tebe- 
siunčiamos įvairiausios gerybės, 
kur jos ir betilps...
- "Atiduokite balsus už gerų 
geriausius liaudies sūnus. 
Nei vieno balso liaudies prie
šams?..Argi jų yra...Juk sako, 
kad 105$ visada balsuoja už bol
ševikus.. .tai iš kur tie liau
dies priešai ..Lietuva ruošiasi 

rinkimams . . .Kome-

dija ta pati,kaip buvo seniau.
— Kaune įvykusiame komunistų 
partijos vadų posėdyje,kuriame 
dalyvavo pats Justinas Paleckis, 
paaiškėjo,kad rinkimams provin
cijoje niekas nesiruošia.Pav. 
Rumšiškių,Kaišedorių ir kitose
vietovėse nėra nei kam organi

zuoti rinkimų propagandos,nėra 
patalpų, stalų, kėdžių, .plakatų.
- Plungės Žemės Ūkio koopera
tyve yra 60 narių. Iš narių yra 
ir labai turtingų...turi 20 ha. 
ir...3 karves...Bene tai bus 
pats turtingiausias ūkininkas 
visoje Sovietų Rusijoje...

Balys S va Ii a.

Laikas žmogų lenkia. 
Vargas žmogų moko. 
Padainuokim,vyrai, 
Dainužėlą kokią.

Gal ir apie meilų. 
Bet vėliau truputį. 
Londone Marytė, 
Coventry Danutė...

Praeitis lyg filmoj 
Vis pasikartoja. 
Svetimuos pasviečiuos 
Nesušildėm kojų.

Prisiminkim vaizdą. 
Jūroj atsibudus. 
Dar labia u krūtinė 
Aukso laisvės nūdo. 

Viltimis paspringą, 
Slampinėjom,rūkėm. 
Kas mums karštas plienas. 
Kasamoms žemės ūkis.

Šniokščia šaltos bangos. 
Laižo laivo šonus. 
Rykite,sardinės. 
Kukurūzos duoną.

Ačiū tetai UNRRAi 
Už skylėtą švarką. 
Tavo liesą buizą 
Va1gydarni verkėm...

Klykite,žuvėdros;
Snigrantal rymo.
Vokietijoj vyksta 
Jų Išpardavimas. 

Metelius atpilsim. 
Ką gi padarysi.
Šitaip nusistatę 
Vyriausybės visos.

Laimė,kad po karo 
Liko demokratų.
Ar ne taip kalbėjom. 
Šilingą pamatą.

Darbas nepabėgo.
Sąlygos mums aiškios. 
0 dėl maisto. Ką gi. 
Pilkas juk ne laiškas.

Ech,vyručiai,vyrai, 
Matot kaip išeina.
Bet užsiplepėjau. 
Pats pasiūląs dainą.

Pūskit,pūsk!t,vėjai, 
Tremtiniams palankūs. 
Ant Šešupės kranto 
Pailsėtų rankos.

Čia skardinės lubos, 
Cementinės grindys, 
0 sesers kilimą 
Politrukai mindo...

-Tai ir viskas,-kerta majoras ir išeina.
- Pirma reikia surašyti nuostolius, -nuspre- 

fižia dabar vyresnysis leitenantas. Pasišaukia 
flu milicininkus,kviečia mane vertėju ir einam 
į krautuvų,liudininkus paliką laukti. Krautu
vėje savininkė pamažėl tvarkosi. Vyresnysis 
leitenantas Ivanovas sėdasi prie staliuko, pa
sitiesia popieriaus lakštą ir ima surašinėti 
prekes. Aš verčiu jo klausimus ir vokietės 
atsakymus.

- Puodų emaliuotų didelių aštuoniolika,ma
lu trys,-kartoja jis balsiai ir užrašo.

- "Backpulver'o" keturiosdešimts trys pa
lietai, -pareiškia krautuvininkė.

I
-"Backpulver".O kas tai yra.-klausia sura- 
inėto jas.
- Tai tokie milteliai pyragaičiams ir tor

ams kepti,-paaiškinu.
- Aa...Parodykit...Tai parodoma.
- žinot ką...Pasakykit jai,kad aš norėčiau 

auti porą pokelių...Pasakykit,kad šiandien 
Jano, milicijos komendanto, vyresnio jo leitenan- 
;o Ivano Siergiejevičiaus Ivanovo "gebursta- 
ąs",ir aš norėčiau irgi išsikepti tortą, 
rautuvininkė mielai jam pakiša tris pokelius.

- Tabako trisdešimts du pokeliai,tūkstan- 
:is keturi šimtai dvidešimts cigarečių ir šim- 
;as keturiolika cigarų,-skaičiuoja krautuvin- 
:ė.

- Aha..šit ką...-sako man Ivanovas,-paša
ukit jai,ar ji negalėtų mums už visą mūsų 
;riusą parduoti po pokelį tabako. Suprantat, 
’asakykit, kad užmokėsim. Mes už dyką nenorim, 
ržmokėsim kiek reikia .Michailai, ar turi vo- 
d.škų pinigų.-kreipėsi į milicininką.

- Turiu.
— Tai matot...Pasakykit,kad mes užmokėsim. 

’egu ji mums parduoda. Mes čia dirbam, sten
giamės. ..Taigi...Pasakykit jai,kad viskas,vis
as bus grąžinta. Iš žmonių atimsim ir grą — 
iinsim. Taigi,pasakykit,kad aš,vyresnysis lei-

tenantas Ivan Siergiejevič Ivanov,prižadu,kad 
viskas bus grąžinta ir prašau ją parduoti mums 
čia keturiems po pokelį taboko.

Krautuvininkė apgailėstaudama pareiškė,- 
nei taboko.nei kitų rūkalų nebeturlnti-viską 
išplėšė. Stalčiuje ji surado praplėštą dėžutą 
cigarečių ir siūlo vyresniam leitenantui už - 
sirūkyti. Sis paniekinamai atstumia dėžutą.

— Pasakykit jai,kad išmaldos aš neimu. Man 
nereikia vienos cigaretės. Aš noriu pokelį 
Jabokos nusipirkti. Nusipirkti už pinigus... 
Štai kas. Pasakykit jai.

Krautuvininkė ir vėl apgailėstau ja *
— Meluoja ji...Meluoja "sterva".,.Sitką... 

Taigi“išplėšė visą taboką...Kiek čia to plė - 
Šimo. Žmonės neturi ką rūkyti,tai ir paėmė kiek 
Meluoja ji tikriausiai. Sandėlyje turi paslė

pusi. E,po velnių...Tik kad nepatogu kratą 
daryti...Bematant atsirastų.

- Na,kas dar. Ko dar trūksta.
- Duonos aštuoniosdešimt vieno kepalė

lio.
— Aštuoniosdešimts vienas kepalė lis. 

Taigi...Patikės kas. Meluoja vokietė "Ster
vą"...0 faktūrą ar ji turi.-vėl ima įtari
nėti jis. Krautuvininkė padeda ant stalo 
vakarykščią kepyklos sąskaitą ir aiškina;

- Vakar atvežta du šimtai kepaliukų.
Parduota trisdešimts devyni,yra aštuonios
dešimts, trūksta aštuoniosdešimt vieno.

- Meluoja,aiškiai meluoja. Ir jos fak
tūra meluoja. Iš kur ji gali turėti du 
Šimtu. Vakar vakare aš pats buvau užėjąs 
čia įr tiek daug duonos nemačia u.Na,tiek 
to. Žiūrėsim toliau,- pareiškia vyresny
sis leitenantas.

- Špagato vienuolika kamuolių...Storos 
virvės dvidešimt trys metrai,-dėsto krau
tuvininkė.

— Taigi...virvės pasigedo "čortova kuS- 
la" (velnio lėlė) Pakarti ją reikia su ta

virve,kaip jie mus kad korė,-staiga atsi
liepė milicininkas,šniukštinėjąs pal iai 
lentynas.

- Teisingai.-sutiko vyresnysis leitenan 
tas,- Matot,kokios vyrų nuotaikos. E, ter- 
lenasi čia su tais vokiečiais. Jaigi...grą 
žinti jai viską...Na,tiek to...Štai ką.. 
Pasakykit jai,kad aš milicijos komendantas 
vyresnysis leitenantas Ivan Seirgiejevič 
Ivanov, prašau ją parduoti man butelį vyno. 
Parduoti...Ne,ne...Jūs jai pasakykit,kad 
šiandien mano "geburstagas",suprantat, kad 
gimimo diena...Aš čia stengiuos,surašinė- 
ju...Pasakykit,kad bus jai grąžinta. Tegu 
parduoda butelį vyno.

Krautuvininkė kaip įmanydama ėmė aiškio 
ti.kad ji niekad vyno krautuvėje neturėju
si, kad neturi net leidimo tokiai prekei 
laikyti.

- Meluoja "svoloč". Ir vis ji meluoja,- 
niršo vyresnysis leitenantas.-Tikriausiai 
turi...kur tau neturės...Tik nenori duoti.

Ir staiga,jau visai užsimiršus,nepaste
bėjus ar nepažinus tautinio ženklelio prie 
mano švarko,o gal suklaidintas geros mano 
rusiškos tarenos ir palaikąs mane savo 
žmogumi,jis užbaigė surašymą posakiu;

- Na,gerai. Taigi...grąžins jai kas nuc 
stolius. Būtų ko...Tiek ji matys,kiek save
ausis. Michailai,eikit pasakykit sargybai 

kad paleistų suimtuosius.
Jis sulankstė nuostolių sąrašą,atsidusę 

ir melancholiškai pridūrė;
•- E,po velnių...kaa ne tie anglai čia, 

pašokdintume mes vokiečius mūsiškai, kaip 
reikiant. Pūkai tik lakstytų iš patalų. 
Na,einam jau...Ketvirtą valandą užeikit 
pas mane protokolo pasirašyti.

Ketvirtą valandą protokolo pasirašti 
nenuėjau,nes kaip tik tuo metu krausčiau
si į pašiūrą kitame kaimo gale.
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XlNIOS
aTENAI.Premjeras Sofoklis 

pranešė,kad JAV sutiko padidin
ti Gaaikijos ginkluotas pajėgas 
42 fūks .vyrų. Užs. reik, minis te 
ris K.Tsaldaris pasakė; "Tai yra 
mūsų atsakymas į pastarųjų die
nų įvykius^-taip vadinamos Mar
kos vyriausybės sudarymą ir jos 
gaunamą pagelbą iš užsienio".

JAV karinės misijos Graikijo
je vadas gen.W.G.Livesay pasakė, 
kad Graikijos vyriausybė užsakė 
Britanijoje 40 tūkiš.šautuvų.Pir
mieji 20 Amerikos karininkų iš 
80,kurie padės graikams nugalė - 
ti partizanus,dirbdami kaip ope
ratyviniai pa tarė jai, yra pakeliui 
į Graikiją.

PARYŽIUS.Vyriausybė paskelbė, 
kad visi svetimšaliai,kurie da
lyvaus darbininkų demons
tracijose,bus ištremiami iš 
Prancūzijos.

gelbos sutartį, kokios pastaruo
ju laiku buvo pasirašytos tarp 
kitų Balkano valstybių.

NEW-Y0RKAS.Laivyno Departamen 
tas paskelbė ,kad Amerikos pag 
gelbos Turkijai programos ribo
se, JA V-bės artimiausiomis dieno 
mis perduos Turkijai 15 karo lai 
vųi 4 povandeniniai laivai,1 lai 
va s-ci sterna, 1 laivas-dirbtuvė. 
1 laivas užtveriamiems tinklams 
s ta tyti ir 4 minų gaūdytojai.Ame 
rikos jūrininkai pristatys lai
vus į turkų uostus.

RCMA.Italijos komunistų par
ti joskongrese Milane, kur svečių 
tarpe yra taip pat daug užsienio 
komunistų,jų tarpe Britanijos ko 
munistų partijos sekretorius Po- 
lit ir Prancūzijos -Torez,atvy
kus Sovietų delegatams P.Judin 
ir V. Grego s tan, suvažiavimo daly
viai plojo kelias minutes.Pirmi
ninkaująs Signor Grieko savo svei 
kinimo kalbą baigė sveikinimu 
"mūsų mylimam draugui Stalinui, 
visos pažangiosios žmonijos mo
kytojui ir vadui.”

Italijos krašto apsaugos min. 
Įsake pravesti kvotą ryšium su 
kareivių demonstracijomis gatvė
se.Kareiviai protestavą prieš 
karines tarnybos pra tęsimą,kas 
buvo padaryta del Parlamento rin 
kimų,įvyksiančių balandžio mėn.

LONDONAS.Britanijos vyriausy
bė per savo atstovus Belgrade 
ir- Sofijoje perspėjo Jugoslavi
ją ir Bulgari ją,kad gen.Markos 
vyriausybės pripažinimas būtų 
priešingas tarptautinei teisei 
ir praktikai ir toks pripažini
mas turėtų rimtas pasėkas.

VAŠINGTONAS.AW Prezidentas 
Trumanas pasakė Kongresui tradi 
ciną Naujų Metų kalbą,kurioje 
pažymėjo 5 tikslus, kuriuos rei
kia pasiekti 10 metų laikotar
pyje.Pirmieji tikslai yra page 
rinti Amerikos piliečių gyveni 
mo sąlygas,užtikrinti pagrindi 
nes žmogaus teises, įgyvendinti 
socialinį aprūpinimą bei naudo 
ti gamtos resursus žmonių gero
vei.Penktasis tikslas yra. -pa
siekti pasaulio taiką, kuri rem 
tusi lai avės,teisės ir vięų 
tautų lygybės principe is .Siam 
tikslui pasiekti būtų reikalin
ga duoti pilną paramą Jungti
nėms Tautoms, padėti tautoms pa
laikyti jų integralumą prieš 
spaudimą iš užsienio ir pasiek
ti taikos susitarimus,kurie lig 
šiol buvo užblokuoti.Paminėjęs 
Rusijos ir jos satelitų 
opoziciją Marshallio Planui, 
Prezidentas pa sakė; "Neatsižvel
giant į tuos nuomonių skirtu
mam, mes eisime pirmyn su mūsų 
pastangomis nugalėti ūkinį pa-

FRANKFURTAS.Vokiečių provin
cijų prezidentai ir kiti anglo- 
amerikiečių zonų atstovai,kurie 
buvo sukviesti konferencijai, su
tiko su karines valdžios šešiais 
pasiūlymais dėl abiejų zonų jung 
tinės administracijos.Pasiūlymai 
bus pasiųsti patvirtinimui į 
Londoną* bei Vašingtoną, ir bus 
gre itai įgyvendinti.

BUDAPEŠTAS.Iš grafo Zichp pi
lies, Vengrijoje,čigonai pavogė

4 paveikslus, tapytus Veneci
jos menininko Tyciaao.ir vieną 
paveikslą ispanų menininko Velas 
(^uezo.Pavogtus paveikslus čigo
nai įdėjo į katilą su verdančiu 
vandeniu, ištirpdė dažus,© drobę 
sunaudojo batams taisyti.

MASKVA."Pravda" įdėjo kores
pondenciją iš Vokieti jos, kurio je 
sakoma,kad neva anglų ir ameri
kiečių zonose Rusijos piliečiai 
iŠri etintų asmenų stovyklose ver 
buojami karo tarnybai į Graikiją. 
Esą 14.000 asmenų vienoje stovyk 
loję netoli Hamburgo yra kariš
kai apmokomi "tikslu tarnauti 
tarptautinei reakcijai."

Sovietų radijas skelbia, kad 
1 milij.Sovietų piliečių yra lai
komi vakarų Vokietijoje ir jiems 
kliudoma grįžti tėvynėn.Tūkstan
čiai esą išvežami darbams Angįi- 
jon,kur jie verčiami dirbti ang
lių kasyklose ir gyventi begalo 
vargingose sąlygose.

ST0CKH0IMAS.Švedų karo avia
cija, kuri turi tris eskadras 
Vampires lėktuvų savo naikintu
vų pajėgose, yra nusistačiusi 
pirkti iš Britanijos Mosquito 
lėktuvų ir apmokyti nakties nai 
kintuvų personalą.

VIENA.į Vieną atvyksta dau
giau pabėgėlių iš Rytų Europos 
valstybių,Jų tarpe yra daug ru
sų.

LONDONAS."Raudonasis šimtme
tis ”, kuris sukanka Markso ir 
Engelso "Komunistų Manifestui" 
šį mėnesį buvo paminėtas "Daily 
Telegraph".Staripsnis primena 
"Manifesto"žodžius; "Proletaria
tas neturi ko nustoti,kai tik. 
savo pančių.Jis turi laimėti 
pasaulį”, ir toliau rašo;"Komu 
nistinės Rusijos proletariatas 
yra tokiuose oančiuose,kaip nie 
kas kitas nėra buvęs nuo baudžia 
vos laikų ir jis turi gyveni
mo standartą nepalyginamai že
mesnį nei neatgymusių Vakarų 
darbininkąi.Kad Rusijos proleta 
ristas to nesužinotų, jie yra 
laikomi uždaryti tarp savo ru- 
bežių.Komunizmas praktikoje 
yra labai nutolęs nuo Markso 
teorijos svajonių valstybės"

VAŠINGTONAS .Mr .Marsha 11, kur i s 
skaitė JAV.Senato užs.reik. 
komitete savo paaiškinimus prie 
Pagelbos Europai Plano,pasa
kė; "visas pasaulis kabo pusiau 
s vyro j e ir laukia, ką mes da ry
sime. Yra sukauptų pastangų pa
keisti visą Europos išvaizdą, 
kaip mes žinome, priešinga i Lai s 
vos žmonijos ir laisvos civi
lizacijos interesams.Dažna i 
sakoma, kad mes laimėjome perga
lę, bet mes nesame laimėję tai
kos. Daugelyje vietų dabar yra 
daugiau kovojama nei buvo ka
ro metu.”

Komiteto pirmininkas Sena- 
rius Van d enb ergą s pekla usė, ar 
Sovietų Sąjunga yra paskelbu
si karą šio pagelbos plano pasi 
sekimui.Mr.Marshall atsakė; 
"Nebuvo jokio pranešimo iš Mask 
vos JAV-bėms , betvaldžios atsto
vų, imamai su p.Molotovu,pareiš
kimai aiškiai rodo Sovietų prie 
šiškumą."

ROMA.Vasario mėn.viduryje Ta 
ranto uoste,kur yra Italų Lai
vyno bazė arčiausia prie Grai
kijos ir Albani jos.lankysis Ame 
rikos laivyno 17 vienetų,vadov 
vaujamų adm.Beiri.

BUKAREŠTAN,t Rumuniją atvyks— 
Bulgarijos delegacija, vadova u-ta Bulgarijos _ _ .

jama Dimitrovo,tikslu sudaryti 
draugiškumo ir savitarpines pa-
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Redakcijos pastaba. Žemiau paduodame oficialų De^bo Ministeri
jos atsakymą į straipsnyje " mTeŲ DIENŲ APMĄSTYMAI iškelt .s 
klausimus. . t Ziūr.straipsnį 2 pusi) Kartu pažymime,kad sutar- 

atvykdamas į Angliją su Darbo Ministeri-
jos atsakysią į straipsnyje 
klausimus. - C Žiūr.straip 
tis,kurią sudarė E.V.W. atvykdamas į Angliją 
ja,nevaržo pasirašiusiojo emigracijos atvėju.

Aš gavau Jūsų laišką su užklausi
mais dėl E.V.W, 

Atsakydamas turiu pareikšti, 
kad "Westward Ho" planas verbuo
ti D.P. darbams yra ekonominis 
planas,kurio tikslas yra pakėli
mas šio krašto ekonominio stovio, 
padidinant darbo jėgas kalkurio- 
se pramonės šakose,kur tų darbo 
jėgų buvo jaučiamas trūkumas.

Iš to seka,kad šis tikslas 
nebūtų pasiektas,jei E,V.W.būtų 
leista pasirinkti kokį kitą dar
bą, ir kad tas laikotarpis,per 
kurį jie turi pasilikti tame 
darbe į kurį jie buvo paskirti, 
turi aiškų ryšį su būsima ekono
mine padė timi.

E.V.W. buvo įsileisti į Didž. 
Britaniją neribotam laikui,ką 
rodo ir jų asmens dokumentai,o 
ne 12 mėnesių,kaip iš pradžių 
buvo numatyta. Todėl jų darbo 
kontrolės laikotarpis nėra ap-

ribotas.
Amžiaus ribos nuostatas,regu, 

liuojąs Britų darbininkų samdymą 
nėra taikomas E.V.W. Samdymas 3, 
V.W., nežiūrint jų amžiaus ribos, 
yra reguliuojamas atvykimo sąly. 
gos ir jiems gali būti leidžiam 
keisti darbas tik 
teri jos sutikimu.

Ministerija žino apie dauge
lio E.V.W. norą turėti daugiau 
laisvės pasirenkant darbą,bet 
kaip jau minėta tas reikalas ga. 
Ii būti įmanomas tik tada,kada 
pagerės ekonominė padėtis. 
E.V.W.darbo įnašas šiait tikslui 
yra vertingas.

Išgyvenę Britanijoj nustatytą 
laiką ( 5 metus ) E.V.W.galės pg. 
duoti prašymus,kaip ir visi kiti 
svetimšaliai gyveną Didž. Britą- 
ni jo j, gauti Britų pilietybę. Jei 
pilietybė bus duota,aišku, jie bcu 
laisvi nuo tų sąlygų reguliuojąs, 
čių svetimšalių darbą.

su Darbo Minis

iš( Atkelta
Iš kitos pusės, jei Europai 

pagelbos įstatymas praeis pro 
kongresą, jis bus geriausia ga
rantija Europos atstatymui ir 
jos sustiprėjimui ir didžiausias 
smūgis Rusijos imperializmui.Lie 
tu va ir kitos Sovietų pavergtos 
valstybes iš to tik gali laimė - 
ti.Tačiau būtų klaidinga manyti, 
kad vien Marshallio Plano užteks 
Europos gerbūviui atsiekti.Mar
shall© Planas duos tik įrankius, 
bet patį atstatymo darbą turės 
padaryti pačios Europos valsty
bės, ir nuo ,

1 puslapio )
tumo,savitarpines pagelbos ir

savo
tikslą ar ne.

Grįžtant prie D.Britanijos, 
Marshall!© Planas jei nepakels 
gyvenimo standarto,tai bent įga
lins ištaikyti dabartinį, 
ko D.Britanija negalėtų padary
ti viena.Tai turės pajusti kiek 
vienas šių salų gyventojas.Pagal 
Marshall!© Planą numatoma,kad D. 
Britanija gaus iš JAV per atei

<7, t; naščius keturis metus tabako verJų vieningumo ir darbfi . . £123 mill-.miško medžiagostoje £123 mil j.,miško medžiagos 
-£61 milj.,kiaušinių miltelių - 
100.000 tonų,alyvos produktų - 
24 milj.tonų ir didelius kiekius 
vaisių,plieno ir geležies,įvai
rių mašinų ir kt.

Sąryšyje su Marshall!© Plano 
svarstymu JAV kongrese,manoma, 
D.Britanija imsis iniciatyvos 
vėl sušaukti atstovus tų 16 vals 
tybių į konferenciją,kad tuo pa 
rodyti Amerikai didelį Europos 
susidomėjimą Marshall!© Planu.

Neoficialiai net kalbama apie 
Vakarinės Europos sąjungą,kurios 
dideliu šalininku yra konserva
torių partijos vadas Mr.Chur
chill.Darbiečiai iki šiol į tai 
skeptiškai žiūrėjo,nenorėdami 
perdaug supykinti sovietų.Bet 
jau ir čia pasikeitimas yra įvy
kęs, ir manoma,kad pats Bevi- 
nas imsis iniciatyvos tokiai 
sąjungai sudaryti,

NO#eru
Tuffė77

HE MEdZIRmR, 
BET SIUVĖJAS

BALNIUS
4, TUDOR ROAD. 

LONDON, E.9.

LONDONAS.Tarp Britanijos-Ira- 
ko sudaryta nauja draugiškumo 
sutartis,kuri turės pakeisti 
1930 m.sutartį.Sutartu pasira
šius, jos tekstas bus netrukus 
paskelbta.

VAŠINGTONAS.į artimuosius 
rytus vyksta 200 Amerikos sa
vanorių karininkų,specialiai 
atrinktų.Jiems bus pavesta 
Trans-Arabi jos naftos tieki
mo linijos apsauga.

Reino Arm. V.B.-Britų karo 
ministeris Mr.Shinwell lanko 
Vokietijoje Britų kariuome
nes dalinius.

Produced for the Lithuanian Association in Great
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PAMUODAH! NAU J/ LA/U&O- 
bŽJA!

1.šliužui Andriui, 2.Saltmierui 
Kaziui,3.Stulpinui Antanui, 4.Sk 
s fenu i Juliui, 5.Žitkui Vladui, 
6.Tomkienei Albinai, 7.Valaičiui 
Andriui,8.Baltučiui Petrui,9.T* 
Joniui Pranui, 10.Ališauskui Ber 
ll.Kudirkienei Viktorijai, 12.V 

laidini Andriui,13.Kukoraišiui 
14.Gižauskui Pr. 15.Bakšiui Via 
16-Andruškai P. 17.Antanavičiui 
18.Bartkevičiui J.19.Bartkui P.

J 20.Bakui Br.21.Mickevičiui P. 
22.Budrevičienei Z.23.Jareckui 

DĖMESIO
Yra ruošiamas apie Malverno 

Wells pereis.Stovyklą leidinys 
Mieli tautiečiai,kurie buvote 
ir gyvenot,malonėkite parašyti 
įvairiomis temomis rašinių,at
siųsti nuotraukų bei kronikos 
žinių. Viską siųskite iki šių 
metų gėgužės mėnesio 15 dienos 
Adresui B. Balys, Trafalgar 
Estate,Temple Guiting, 
CHeltenham,Glos

Britain "by Wardland Llnitea, London, S.E.15,
EMTAMMfZ gftJVJ
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