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kas bus su Čekoslovakija ir Suo
mija. AR PAVYKS SUDARYTI VAKARŲ VAL
STYBIŲ SĄJUNGĄ--------------------------------------------

Nepaprastą sensaciją sukėlė atskleidimas slap
to komunistų dokumento "Protokolas M” vardu.Jis 
pateko į vieno sąjungininko rankas. Dokumente iš
dėstomas planas,kurio tikslas sabotuoti Marshall 
planą, organizuojant eilę streikų, kurie suparali- 
žuotų susisiekimą Ruhr o srityje.

Fotostatinės to protokolo nuotraukos buvo at
rėžtos i. Užsienių Reikalų Ministeriją Londone, įjū
ri patvirtino,kad dėl to dokumento autentiškumo 
nėra Jokios abejonės.

Aišku, Sovietų Rusija visą tai paneigė.
Pagal Pro to kolą-M, visas sabotažo darbas pada

binamas į kelias fazes, pradedant darbą užkulisuo- 
se.kad komunistai pasiektų visų darbo žmonių va
dovavimo Vakarų Europoje.

Tas turi būti padaryta iki kovo mėnesio vidu
rio, kada turi prasidėti visa eilė gerai organi
zuotų streikų, kurie sugriautų visą Vakarinės Vo
kietijos ekonomini, gyvenimą.

Streikų centras numatytas Dortmunde.
Ktumiin-fštai turi, laikytis nuošaliai ir strei

kuose nedalyvauti,gi streikų vadai turi būti pa
siruošę pasipriešinti karinei Jėgai.Transporta s 
turi būti išardytas, kad tuo sukliudyti maisto 
pristatymą.

Tas dokumentas,manoma,buvo
paruoštas lapkričio mėn.Belgra
de. Jame, tarp kitko,sakoma,kad 
Kominformas kordinuos šią"socia
listinio judėjimo kovą prieš 
Marshall*io planą ir pagalbą", 
ir kad tą planą remia Sovietų 
Sąjunga.

(domu pažymėti,kad Vokieti 
Jos komunistai, kurie j, Kominfor- 
mą neįeina,turėtų suvaidinti 
svarbiausią vaidmenį minėto pla
no vykdyme. Slapti komitetai pra- 
esti šią akciją numatyti sudary- 
i visoje Vakaru Vokietijoje, 

jarbo žmonių klasė, sako dokumen
tas, visose valstybėse tą darbą 
remsianti.Tai esanti pradžia ga
lutinos kovos,kad išvaduoti pa
saulio proletariatą iš kapita
listų vergijos. Ir kad pasiekti 
tą paskutinę pergalę,visi pro
letariato ginklai turi būti pa
naudoti .

Iš Vokietijos pranešama,kad 
darbininkų streikai plečiasi. 
Tų streikų priežastis esanti 
saisto trūkumąs.Komunistąi,žino- 
na.moka panaudoti sunkią padė - 
tį savo reikalams.

Protokolas-M aiškiai parodo 
vieną dalyką,—kad Marshall’io 
pagalba Europai yra didelis smū
gis sovietiškai politikai,jei 
jie imasi tėkių kraštutinių žy
gių tai pagalbai sustabdyti ir 
sugriauti.Tas faktas gali tei
giamai paveikti Amerikos Kongre
so atstovus,kurie dabar svarsto 
Marshall*io planą.

Iš Maskvos girdėti,kad Rusi
ja yra labai susirūpinusi Marsha-
ll’io plano pasisekimu Vakarų 
Europoje ir ruošia kontrofenzy- 
vą tam planui sugriauti. Kol kas 
Maskvos darytieji žygiai nedavė 
teigiamų rezultatų ir iškyla 
būtinas reikalas pakeisti takti
ką. Kokią formą toji ofenzyva 
(gaus, dabar dar neaišku, bet po
litiniuose sluoksniuose teikia
ma didelės reikšmės Lenkijos 
Ministerio Pirmininko Cyrankie- 
wicz vizitui Maskvoje. Su Juo 
kartu atvažiavo ir Vice-pirmini- 
nkas Gomulka,Lenki jos Komunistų 
Partijos vada s, kuri s Kominfor- 
no valstybių, laikomas gtipriau- 
siu komunistų vadu po Zdanovo. 
Lenkijos ministerial turėjo il
gą pasitarimą su Stalinu Krem
lių je.Rusi Jos ir Lenkijos spau
da teikia tam pasitarimui nepa
prastai didelės reikšmės.

Oficialiai,vizitas yra eko
nominis, bet nėra abejonės,kad 
politiniai klausimai buvo svar
stomi. Manoma,kad Rusija paža
dės duoti Lenkijai daugiau pre
kių,nežiūrint to,kad Rusijos 
gyventojams jų labai trūksta.

SPAUDIMĄ© į SUOMIJĄ IR 
ČEKOSLOVAKIJĄ.

Pranešama, kad Rūgi Jos spau
dimas į Suomiją ir Čekoslovaki
ją paskutiniu laiku smarkiai pa
didėjo. Tos dvi valstybė s pajė
gė dar iki šiol išlailsjti tam tik 
rą laipsnį nepriklausomybės, kas 
Kremliui labąi nepatinka. Nei 
Suomi ja,nei Čekoslovakija neno
ri visiškai nutraukti santykių 
su Vakarias. Šios valstybės tu
ri labai sunkų uždavinį,-kaip 
išlaviruoti savo politiką tarp

JAV 
Prezid. 
Truman

tų dviejų ideologijų. Čekoslova
kijoje socialistų partija dar 
nesusiliejo su komunistais,kas 
buvo padaryta kitose Rusijos do— 
minaci joj esančiuose kraštuose. 
Gi Suomijos komunistai smarkiai 
pralaimėjo per paskutinius rin
kimus.Žinant Sovietų intencijas 
ir Jų metodus,tenka labai abejo
ti, ar tos dvi valstybės ir toliau 
pajėgs atremti komunistų spaudi
mą.

VAKARŲ EUROPOS VALSTYBIŲ 
SĄJUNGA...

Vakarų Europoje vis garsiau 
ie garsiau pradedama kalbėti 
apie tos dalies valstybių sąjun
gą. Mr.Churchill jau senai pa
sisakė už tokios sąjungos reika
lingumą.Konservą toriai jau nuo 
seniau veda preliminarinius pa

si tarimus su giminingomis parti
jomis kitose valstybėse tuo rei
kalu.

Darbo Partija laikėsi kiek 
nuošaliau iki šiol,bet ir čia 
juntamas pasikeitimas. Kaip jau 
buvo pranešta,netrukus Londone 
įvyks siauresnio mąsto socia
listų suvažiavimas,© birželio 
mėn. šaukiamas visuotinas Eu
ropos socialistų Kongresas Vie
noje,kuris pasisakys ir tuo 
klausimu.

Didžioji Britanija yra vie
nintelė valstybė,kuri yra pakan
kamai pajėgi imtis Europos vieni-’ 
jimo darbo.Nors tokios vienybės 
reikalingumas ir pripažįstamas, 
tam,kad sudaryti pajėgų Junginį 
besiplečiančiam Rusijos imperia
lizmui atremti,bet Anglija dar 
tebesvyruoja tarp dviejų nusis
tatymų. Europos sąjungos šalinin
kai teigia,kad D.Britanija iš 
tokios sąjungos galinti tik lai
mėti, gi kiti yra nuomonės,kad 
toks žygis galįs Angliją perdaug 
izoliuoti nuo Amerikos ir Britų 
Dominijų,kur glūdi tikroji Angli
jos galybė. Todėl Anglija prieš 
įsipareigodama Europietiškai po
litikai, be abejo,atsiklaus savo 
dominijų nuomonės ir nuo to pri
klausys , ka ip toli Didžioji Bri
tanija galės eiti Europos vieni
jimo keliu.

Pažįstant anglo-saksų gabumus 
kompromisams,galima ir čia laukt 
teigiamų rezultatų.

jungti nių Aneri-^ 
kos Valstybių žy
mesnieji politi
kai! ( iš kairės 
į dešinę) Vanden
berg, Connally, 
George, Thomas, 
Barkley.

VTOTUNAS 
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ULHUS imu
Dar pereitais metais žmonės su 
baime klausinėjo vienas kįtą į 
"Kada bus naujas karas”. Šiandie 
tas klausimas yra dalinai atsaky
tas kitu kla usimu,-"Ar šiemet bus 
naujas karas".Kad jis turės bū - 
ti ankščiau ar vėlia u, mažai kas 
dabar abejoja. Dėl datos yra įvai
rių spėliojimų! vieni duoda metus, 
kiti - dešimts metų taikos lai
kui .

Prezidento Trumano paskirta 
Oro Politikos Komisija davė gal 
autoritetingiausią pranešimą nau
jo karo prasidėjimo reikalu. Tos 
Komisijos nuomone,atominis karas 
gali prasidėti 1953 m. sausio 1d. 
Reiškia,Amerikai lieka tik penki 
metai,per kuriuos Ji turi tinka
mai pasiruošti galimam karui.

Komisijos pranešimas yra pa
matuotas tuo faktu, kad 1952 metų 
pabaigoje ir kitos valstybės tu
rės pakankamai atominių ginklų , 
su kuriais Jungtinės Amerikos 
Valstybės gali būti atakuojamos. 
Be to,taip pat numatoma,kad per 
penkis metus bus ištobulinti ir 
masiniai galės būti gaminami skrai 
dantieji sviediniai-raketos. Su 
kuriais didmiesčiai galė s būti 
bombarduojami net iki 5.000 myl. 
atstume.

Tame pranešime sakoma,kad JAV 
oro apsaugos pajėgos yra nepakan
kamos ir siūloma penkių metų 
planas toms pajėgoms sustiprinti. 
Amerikai reikalinga mažiausia 
12.400 modernių lėktuvų,© tuo 
tarpu Ji teturi 10.800 aktyvioj 
tarnyboj. Siūloma priimti naują 
apsaugos strategijos koncepciją, 
kuri būtų pagrįsta oro pajėgomis.

Komisija ateitį dalina į dvi 
fazes! 10 kada JAV turi atominių 
ginklų monopolį( karas šios fa
zės laikotarpyje nenumatomas,ta
čiau Amerikai esą reikalinga Bū
ti pasiruošusiai bet kokiems 
galimumams); 2) ši fazė prasidės 
kai kitos valstybės turės pakan
kamus kiekius atominių ginklų, 

kas numatoma bus apie 1952 m. 
Tada pasaulinis karas galįs 
prasidėti.

Ta proga verta prisiminti 
laikraščių pranešimus apie 
atominių ginklų bandymus So
vietų Rusi Joje.Priš kelis mė
nesius vienas prancūzas kores
pondentas iš Prahos paskelbė, 
kad Rusijoj buvusi išsprogdin
ta pirmoji atominė bomba. Patys 
rusai tos žinios nei paneigė, nz: 
nei patvirtino. Anglų moksli

ninkai pareiškė,kad Sovietai 
galį žinoti atominės bombos pas
laptį, bet kad jie dar jų gamint 
negalį,nes tam yra reikalingas

( Nukelta į 3 pusi.)
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.Lietuviui,gyvenam - 
•.am šiame krašte,priklausyti 
L dž.Britanijos Lietuvių są
jungai , rodosi, sava ime ai skus 
eikalas.nekeliąs jokių abejo 
Lmų.Tiesa,iš seniau čia gyve 
antie ji lietuviai turi savo 
enų organizacijų,į kurias jie 
vlečia stoti ir dabar atvyku- 
ius lietuvius .Visa tai labai 
ražu,tik tos senosios organi
se! jos ir susibūrimai vis dėl 
o yra arba konfesiniai,arba 
laurai parapijinis i,taigi vise 
rašto lietuvių neapima į vie
ns rėmus.0 Didž.Britani jos Lie 
uvių Sąjunga yra bendrinė vi- 
ų lietuvių organizacija,taigi 
i veiks, dirbs, kalbės visų čia 
sanSių lietuvių vardu ir jų 
eikalais.lr pačios organizaci 
os balsas bus juo svarbesnis , 
uo daugiau ji turės narių, juo 
lačiau apims visas krašto lie 
•aviškas kolonijas ir visus tų 
olonijų lietuvius.Mes visi čia 
same lyg didžiulė,po visus 
rašto kampelius ir užkampius 
šsiblaškiusi lietuviška šeima, 
on šeimon ši organizacija mus 
r sujungia,© organizacijos va 
ovybė lyg būtų šeimos galvos, 
Įsų pačių atstovų demokratiš-
i būdu priekyje pastatyta.

Nepriklausyti šiai visus api 
jočiai organizacijai reikštų 
iždaug išsiskirti iš šeimos , 
tsisakyti dalyvauti mus visus 
lečiančių reikalų sprendimuo- 
s.O kalbėti apie lietuvį, ku
ls atsisako iš savo lietuviš- 
)s bendruomenės, kažkaip būtų 
yg ir nepatogu.Tokį atsisaky- 
į lyg ir rodytų tai,kad ligi 
tol dar nemaža dalis čia gy- 
snančių lietuvių neįsijungė 
šios organizacijos rėmus.Yra 

smažų lietuviškų kolonijų,ku- 
Los per keletą mėnesių dar net 
9pamėgino suorganizuoti Są - 
angos skyriaus.O toki® pėdė - 
Ls,kai organizavimosi darbas 
ietiviškose kolonijose vyks- 
a labai lėtai, ir pačią organi 
aciją ilgesniam laikui palie- 
a lyg ir nebaigtą, dar vis kaž 
> lyg lūkuriuojančią,kol visi 
teis su savo balsu ir norais.
ii viena medalio pusė,kuri r© 
5, kad lietuviams nedelsiant 
sikfttų paskubėti įsijungti į 
rganizacijąį tą dižiąją šei- 
V

Iš kitos pusės būtų mūsų, 
įsuose krašto kampeliuose iš- 
Lskleidžiusiųjų,prašymas orga 
izacijos vadovybei.Mums aiš- 
u,kad kiekviena organizacija, 
pač tokia didelė, niekada nega 
L išsiversti be įvairių forma 
amų,be tam tikro biurokratiz- 
□ ; narių sąrašų,anketų,mume - 
ių,leidimų,tvirtinimų ir t.t. 
as jau centre nustatyta ir nu

sprąsta, tai turi būti visiems 
kaip kirviu nukirsta.Dėl tų vi 
šokių formalumų ir tenka besiku 
riantiems skyriaus kreiptis į 
centrą visokiausios informaci
jos .Duokite mums informacijų, 
neatsisakykite.Nors ir kažkaip 
nemielas būtų tas susirašynėji 
mo ir informavimo darbas,bet at 
rodo.kad jis žymiai pagreitintų

lietuvių įsijungimą 
į organizaciją. Kai 
trūksta aiškumo,daž
nai niekais nueina 
piemasis entuziazmas 
ir organizavimasis 
užkampyje nepajuda 
priekin.

Radijo bangomis kasdien skelbia- 
žinios apie naujus neramumų židinius- 
a i k i j ą, Palestiną, I n- 
j ą; apie Jungtinių Amerikos Valsty-

mos 
G r 
d i _
bių sus’irūpinimą galimo atominio karo 
galimybą; apie naujus smurto aktus už 
geležinės uždangos ( palygink Dimitrovo 
grąsinimą opozicijai ) ir t.t.

Tačiau yra ir kitų smulkmenų,- 
LIETUVA ir LENKIJA

Lenkai emigrantai vis dar 
šta Vilniaus ir laikas nuo laiko 
prikiša lietuviams.

Recenzuodamas ’.71. W i e 1 k o
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Clcvve reqwtu...
VTURŪTA.

Vėl Tave regėsiu,tėviške brangioji. 
Vėl Tave girdėsiu paukščių čiulbėsy,- 
Skleis pavasarėlis Tau gėles po kojom 
Ir šypsosis saulė iš dangaus šviesi.

>?

£ K
g

Tavo veidą glostys šiltos vėjo rankos 
Ir aukštybių balsas širdį Tau ramins, 
Nors po vėtrų šokio,po dainos patrankų,^ 
Nerasi sodyboj akmens ant akmens... $■’

Būsi Tu pastogė skausmo nukamuotų 
Būsi Tu paguoda kito liūdėsyj,- 
Vargo pakeleivį kviesdama į puotą 
Tartum patį Kristų į namus vesi..

&

knygą "Polska a Litwa".mėnesinis 
kultūros ir gyvenimo žurnalas 
"Mysl Polska" sausio mėn.Nr.rašoL

- Kiek tai liečia lenkų-lie
tuvių santykius ateity, Wielkors- 
ki nėra didelis optimistas; Jis 
tvirtina,jog lietuvių psichiko
je "šiuo metu egzistuoja prieš- 
lenkiškas nusistatymas šalia su
mažėjusio moralinio budrumo”; 
iš antrosios gi pusės brutalus 
lietuvių elgesys Lenkų atžvil
giu paskutinio karo metu iššau
kė natūralią reakciją lenkų vi
suomenėje. TačiauWielkorski guo
džiasi, kad naujose sąlygose, ku
rios ateis,Europos tautos "jei
gu. . .nepražus dabarties katakliz
me ir pergyvens jį savo tremty,- 
turės rasti kaimyninio bendra
darbiavimo galimybą. Joms teks 
nugalėti visas kliūtis,dar šio 
karo metu supintas, kad rastų ben
drą kalbą”.Tas uždavinys-L'iel- 
korskio nuomone-glūdi prieš len- 

; kų ir lietuvių tautas".
i Lenkai,taip samprotaudami,at- 
' rodo,patys lig šiol nepasimokė 
• iš savo tautos Golgotos. Vienas 
, karys,rašydamas savo pergyveni- 
' mus Lietuvoje, vėliau Rusijoje 
' ir Vokieti joje,apie lietuvių 
i svetingumą internuotųjų atžvil

giu daug objektyviau rašė.
Lietuviai randa bendrą kalbą

Jos akys su pasilik 
mu atkreiptos į Ameriką. Šit 
pasitikėjimas kaip tik nelei 
pasiduoti baimei ir prisideė 
prie galutinio demokratijos 
umfo tikėjimo. Šveicarija tu 
vilčių, kad eventualus karini 
konfliktas,apie kurį čia aps 
kalbama ir rašoma, apsaugos 
nuo agresijos; kalbama,jog k 
suoja "visai tikros" informs 
jos apie rusų "garantiją" ne 
sti sienų. Tačiau Sveicarijo 
vyriausybė nesenai paskelbė 
nybos planą, kuriame numatoma 
didesnių kovų atiduoti kai k 
riuos miestus ir slėnis ir r 
tiniems daliniams įsitvirti 
kalnų tvirtovėse,kurios ne? 
gva užimti net naudojantis 
kutintais technikos laimėj. 
Šitą planą žmonės sutiko su 
kiškų ramumu.

RUSIJA ir VOKIETIJA

įH Vėl Tave regėsiu šviesią,jauną,gyvą
%” Ežerų akyse,Nemune,NėryH—

Tu žydėsi ieva ir žiedais alyvų. 
Tu;kaip mūsų mintys,-amžiais nemari.

Kilsi Tu iš kapo,kur prabočiai guli, 
Kilsi į padangų, kaip mintis laisva,- 
Tu mūsų širdyse tėviške motule,
Tavo vardas šventas - skausmo Lietuva. pų

su lenką is, kol nepaliečiamas Vil
niaus klausimas.Tačiau jie turi 
suprasti, kad lietuvių tauta tu
ri savo logiką,nors jiems tai 
ir nepatinka.0 tos logikos esmė
je: 
ra 
s

svetimo neno ri- 
e, savo neatiduo- 
i m.

ŠVEICARIJA RENGIASI 
KARUI.

Visą pasaulį yra apėmąs karo 
grėsmės psichozas.Nors kalbama, 
jog karo niekas nenorįs,tačiau 

visi jam rengiasi.
Iš Šveicarijos rašoma*. 

Šiuo metu Šveicarija jau
čiasi moraliai kovojanti 
prieš komunizmą.

W.Lippmann "New York Hers 
Tribune” paskelbtame strains 
pabrėžia, jog vokiečių byloje 
sija turi stipresną nozicij^ 
anglosaksų y aIstybės .Tiktai 
vietai gali pažadėti vokiečl 
vieną valstybą, sutikdami pri 
gti sovietų zoną prie likusi 
Vokietijos arba net atiduoti 
žemes, pri jungtas prie Lenki; 
ir S.S.S.R. Jeigu gi nenori: 
padaryti,galėtų atlyginti V: 
tijai kitokiu būdu, pavz.,pri 
darni Austriją.

Vakarų valstybės be karo 
jungti Vokietijos negali.Jo: 
negalėtų ilgesnį laiką 
negalėtų ilgesnį laiką prie 
tis susi jungimui, kurį nutar 
vokiečių politikai kartu su 
Maskva.

Atrodo, W.Lippmann gerai 
pranta, jog vakarų Vokieti;' 
kūrimas tik palengvintų so. 
politinį žaismą. Jie tada k 
tų vokiečiams, kas iš tikrų; 
Ii padėti jų valstybės vien 
gumui .

Tautos žūna, kai Jos nust: 
noro gyventi .Lietuvių tauta, 
ir sunkiausiose sqlygose.no: 
venti ir gyventi laisvėje.

Dr.K.Grinius, 
Bav.Lie t.Resp.Pre!

Iš visų Anglijos vietų taip ir plaukia ži- 
aiosi ten Mikitą pašoko,ten gimnazistas an
samblį padarė, ten vėl maro ligonine atsiliepė 
J apie mūsų stovyklą nei šnypšt, tartum jos ir 
snt svieto nebūtų būvą, o žmonių, galima sakyti 
turime.Taigi vieną dieną mū.sų pirmininkas 
Baltrus taip man ir sako; "Tu būvąs valsčiaus 
sekretorius,papilk kiek rašalo ir apie mūsų 
laimėjimus bei užsimojimus , tegu mato, kad leng 
m i neskustame gyvenimo dialektiniame materia 
Lizme."

Atsisakyti nepatogu(gall pagalvoti, kad ir 
3ekretorium nesu būvąs),o tarp kitko ir į vy
čių bei laimėjimų tiek daug, kad savaime plunk
sna lenda į rankas.Pradėsiu dėstyti nuo pra- 
lžios.0 pradžia buvo sunki .Suvažia vom žinot 
risokie; pradžioje net nežinai žmogus kam ke- 
>urą kelti,kas čia kuo buvo ir kas kuo čia 
jus.Gal patamsėja ilgai taip būtumėm klaidžio
ją ir visokiais rusiškais žodžiais savo dva
sinius pojūčius reišką, jei ne komitetas ar są
junga, kaip jį naujoviškai dabar vadina. Taigi 
■leną dieną kuklus skelbimas taip visus ir su 
lėlė ant kojų.Nuo dabar, galima sakyti, ir pra- 
»idėjo visokeriopa veikla ir dvasines kultū- 
*os kėlimą s. Pažintys žaibo greitumu plito sto- 
rykloje.Nereikė jo ir prašytis kur čia ir kaip 
:as čia į šviesesną ateitį.Patys žmonės pra- 
:ėjo prisistatinėti.Taip p.Rupka pirmas kepu- 
•ą nuėmė;"malonūs bendradarbia i, ilgai ir sėk
mingai pirmininkavau Vokieti jo je, praktika pin
os rūšies,galečiau būti naudInga s".Bet tuoj 
abką iškėlė ir p.Skripka - irgi pirmininkas 
š Vokietijos įr net su Unros direktorium bu

vo susipykąsl Žodžiu gavosi neaiškumų,nežinom 
kur ir kaip. KLaidžio jam. 0 p.Rupka, pa j utąs kon 
kurenciją, nepasiduoda; "aš tikras dešine, tas 
Skripka arba nelaimingas vidurys, arba raudona 
kairė - burkitės apie mane krikščionys." Jau 
buvo beveik aišku, tik vėl velnias įstatė kano 
pą į nat vidurį.Ponas Skripka irgi dešinė ir 
dar veikėjas.0 čia tokia painiava pradėjo lįs 
ti.nors iŠ stovyklos bėki atsirado du viduriai 
kurie Vokietijoje buvo vicepirmininkai ir du 
iš kaires, kurie buvo sekre toriai .Kiekvienas 
rioglinas! į savo buvusią viet^.Dėka jų visų 
gal imp sakyti,įgyvendinom tikrą partiną vie
nytą. Juk ilgai laikraščiai šaukė, kviesdami 
atskirų srovių žmones sugyventi.Ot mes pir 
tn-te ji į tą tašką ir peteikėm; vidurys bučiuo
jasi su dešine, dešinė glamonėjasi su kaire, 
nors tarp kitko, galim pastebėti,Rupka ėda

Skripką, ka irė puola katrą, vidurys tvoja vii 
Senia usi žmonės nieko panašaus neprisimena, 
dar visą padėtį painioja vienas diplomuotu 

Veržiasi su diplomu rankoje į nirmininkus ? 
atsiginsi; "Vyručiai, jums bus didesnė garį 
jei diplomuotas vadovaus." Nežinau kaip Si^a 
kas būtų būvą, tik vėl Kanopa. Visi kandida'rj 
į Komitetą ir net tas su diplomu rankoje,įlj 
do į stafą. Reiškia virtuvėje bulves skutag 
ba kiemą šluoja. Aristokratai, kad juos kur| 
nys. Bet gal ir tas veltui jiems praeitų,tj 
dėl cukraus nesusitarėm. Taip vieną vakarą! 
rėm arbatą, o ji be cukraus. Plūstam ją rusi 
o visas stafas.kad jį šunys,kampe staliuką! 
si statąs,tylom tik tuština puodukus.net vi| 
stebėtis pradėjo.Tik pakyla mūsų Baltrus iį 
sako; "Atrodo, s taf a s atskirai

i virtuvą įsitaisė. Nek|
?> kit ten cukrų po stal|
y mačiau kaip p.Rupka tf

šaukštelius sumovė , 
puoduką".Na ir ga..ga| 
ga . ,o už valandos kotą 
teto rinkimai .Ba Itrus! 
sais balsais išėjo( 
Rupka su vicepirminiiK 
kais prieš) O Baltrus1, 
jyras pilnas jė^gos ii.' 

i-sveikatos. Žinoma, negS 
' Įima sakyti,kad koks J 
'daktaras ar šiaip žyniį 
inteligentas,bet ir 
studente buvo susižiel 
vąs ir Vokietijoje Sol

2

sqlygose.no
puodukus.net
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> Ch&SU, hGMuuiimo
Sąjungos Centro Valdyba,atsižvelgdama į labai didelį ap

krovimą darbu Centro raštinės,n u t a r ė įvesti,besikreipian
tiems patarimų,vertimų,perrašymų ir kitais reikalais,mokestį.

ŠIS NUTARIMAS NELIEČIA SĄJUNGOS NARIŲ. Sąjungos nariams ir 
ateityje,kaip ir iki šiol,bus stengiamasi,kiek sąlygos ir laikas 
leidžia,padėti jų reikaluose. ( Nariai rašydami reikalų raštus, 
prašomi būtinai žymėti Sąjungos Skyrių, kuriam jie priklauso )

NENARIAMS NUSTATOMA TOKIA RINKLIAVA'. (galima siųsti ir 
jjašto žeiiklais ) dokumentų vertimai, prašymų rašymas ir kiti dar- 
Kai susieti su raštų rašymu,ir visi laiškai,kurie reikalingi at
sakymo - apmokami už puslapį po 5 šilingus.

Tarpininkavimas ir vertė ja vintas įstaigose ( asmeniškai ) 
apmokama s-už sugaištą valandą po 5 šilingus.

į nenarių prisiųstus laiškus bei pareiškimus,neapmokėtus rin
klia vos^mokesčiu gali būti,dėl laiko stokos, visai NEATSAKOMA.

Šis patvarkymas galioja nuo 1948 m.sausio 17 dienos.

SĄJUNGA I AUKAVO'.
,1.Gylys..........................................16/-
J.Kazakaitytė......................... 10/-

Sąjungos Centro Valdyba 
širdingai dėkoja Gerb S-gos 
k rėmė jams.

stmpafijat.
STKLLA

Maryte,ačiū už laiškutį.
Tu,kaip ir aš,kenti,ilgiesi.., 
Kitaip juk ir negali būti. 
Nes mūsų širdys neatvėsą.

Kaip sekasi,mane Tu klausi. 
Ar linksma,ar lankau aš kiną.
S up ran t ama, Ta u įdomi a us ia, 
jut šoku su kitom merginom.

To gero - nors kabinki šakėm. 
Bet nepatinka man dažytos.
Tik Tavo garbanos ir akys 
Man mielos,brangios man,mažyte!

aš nemanyčiau, kad įtartum.
Ne toks esu.Pasitikėki.
Myliu, kartoju šimtą kartų 
Ir tik Tave,karštai,kaip nieko.

Barakas, valgis, darbas,miegas - 
Kas dieną programa vienoda.
Bet laikas kiškio šuoliais bėga, 
Ir niaukiasi jaunystės godos...

Kūlimas velniškai įgriso.
Net svarai kartais nemalonūs.
Tad ikilBūk sveikutė!Viso!
Rašyki.Spaudžiu...Tavo Jonas.

Ieškomas lietuvis linotipista s,-darbas Londone, 
rašymus,su gyvenimo aprašymu,siųsti "Britanijos Lietuvio" 
iedakcijai. Asmenys, žinanti e ji virš paminėtų specialistų ad
ės us, kur jie begyventų-čia.Anglijoje.ar Vokieti joje,prašomi 
maneš ti Redakci jai .______________________________________

LIETUVIŲ KLUBAS.
( 345a Victoria Bark Rd.E 9) 

Susidomėjimas Klubu didėja. Sek
madieniais gausiai susirenka lie
tuviai praleisti laiką,pasišokti. 
Kiek girdėti,šokiai vyks kas šeš
tadienį ir sekamdienį.

■ MUS SVEIKIIiA-
I LIETUVIŲ DRAUGIJA ŠVEDIJOJE, Stockholmas,1948.1.4.

LIETUVIAMS TREMTINIAMS ANGLIJOJE.
Lietuvių Draugijos Švedijoje skyrių atstovų metinis su

važiavimas, įvykus Stockholme 1948 m.sausio 4 d.,sveikina bro
lius tremtinius,žiauriojo karo nublokštus Anglijon,linkėdamas 
jiems greit užbaigti vargus svetimuose kraštuose ir laimingai 
grįžt į Laisvą,Nepriklausomą Lietuvą,mūsų pačių tvarkomą tik
roje demokratinė je dvasioje.

Suvažiavimo vardui (parašai) Prezidiumo Pirmininkas 
ir sekretorius.

- NELAIMĖJE, DĖL SUNKIOS BRO-
>1 JLIO LIGOS ,W.BYFLEET STOVYK

LOS LIETUVIAMS,SUTEIKUSIEMS
MAN MATERIALINE, 0 DAR DAUGIAU,

’l MORALINĘ PARAMĄ REIŠKIU NUO
ŠIRDŽIĄ PADĖKĄ.

>i Albinas Pranckūnas.

( Atkelta iš 1 pusi.)F

bent penkių metų pasiruošimas. 
Ir dideli kapitalai. Tuo ta sen
sacija ir pasibaigė.Yra žinių, 
Kad maždaug tuo laiku, kada 
buvo laikraščiuose rašoma apie 
|usijos bandymus,specialūs apa
ratai Amerikoje ir Anglijoje už
registravo vienos savaitės bė
gyje tris atominės bombos spro
gimus prie Irkutsko.

Kai kuriuose sluoksniuose 
iru norima sumažinti atominės 

1 įbos pavojingumą ir sakoma, 
j| i naujos gynimosi priemonės 
tjėgs eliminuoti atominę bombą. 
I; Didžioji Britanija daugiau
sia dėmesio kreipia į gynimąsi, 
|r yra net organizuojami civi
liniai oro apsaugos daliniai, 
kas buvo daroma ir praėjusio 
karo metu. Atrodo, kad karo metu, 
Anglijos uždavinys bus apsaugo
ji šias salas kaip bazę atakai, 
Kurią turės vykdyti JAV ginkluo
tosios jėgos.

los įfaasima.
Iki šiol dar dažnas Anglijon 
atvažiavęs lietuvis nutveria 
lietuviškos spaųdos, leidžiamos 
Vokieti jo j e. Jei ne kiekvienas 
ten išeinančius laikraščius tu 
ri pats užsisakęs,ta i vis dėl
to vienas kitas parsisiųsdina, 
o hosteliuose gyvenantieji už-—

Hesse, Vokieti joje,ūkininkai sumai 
šo degtiną su kiaulių maistu s už i 
noją, kad maisto kontrolės valdi
ninkai atvyksta ieškoti gyvulių 
skerdimui.Nemažas skaičius kiau
lių buvo rasta visiškai "girtų" 
ir paslėptų po šiaudų kūgiais, 
ūkininkas netoli Wiesbaden,naudo- 
jo kitą būdą apgauti valdininkus;
jis sukdavo gyvulį aplink už pas
kutinių kojų tol,kol šis taip ap
svaigdavo, kad po to apie valandą 
negalėdavo kriuksėti. 

sisakinėja kolektyviai,bent 
kas kelintas .Taigi jei šiandien 
pakalbame apie spaudos badą, 
tai greičiau tik dėl akių,o ne 
iš gyvo reikalo ir grynas šir- 
dies-

Saugok. Dieve, kad dabar Vo - 
kietijoje einantieji laikraš
čiai ir žurnalai galėtų išsi
laikyti tol,kol mums ateis die 
na grįžti namo.Duok .Dieve,bet 
tikrovė yra gerokai pilkesnė 
ir tamsesnė .negu mes ją vaiz
du© jamės.Vokieti jos lietuvių 
kolonijos byra paskubomis,ir 
spaudos reikalais besirūpinan
tieji mūsų žmonės,realiai ver
tindami padėtį,perdaug švie - 
šiai nežiūri į mūsiškės spau
dos Vokietijoje ateitį,nors 
aišku, kad bus daroma viskas, 
kas galima ir kol galima,kad 
ta spauda juo ilgiau išsilai
kytų.

0 tuo tarpu Anglijoje gimė 
ir pastebimai auga ir stiprė-

WOMEN’S VOLUNTARY SERVICES savo 
patalpose! London Regional Offi
ce, 39 Draycott Place,London,S, 
W.3,atidėro klubą į kurį kvie
čiamos užeiti visos lietuvės. 
Klubas pradės veikti nuo š.*. 
vasario 4 dienos ir bus atdaras 
trečiadieniais ir penktadieniais 
nuo 3 iki 6 vai.p.p.Draycott 
Place yra prie pat požeminės 
stoties SLOANE SQUARE.

ja naujas lietuviškas laikraš— 
tis-"Britanijos Lie tuvis".Tu
rėti čia savo laikraštį,kuris 
pavaizduotų mŲsų gyvenimą ir 
atsilieptų į visus mums rūpi
mus klausimus,mes svajojame 
žengdami į anglų žemą.Laikraš
tis, šalia organizacijos, bus 
mums ir jungtis,ir švietėjas, 
ir kultūrinto jas,ir lietuviš
kumo ugnelės kurstytojas,bet 
jis galės augti tik pačių lie 
tuvių remiamas.0 gal ateis die 
na, kad tai bus mieliausias sve 
čias.nors šiandien,keip matyti, 
ne visi lietuviai dar parsik - 
vlečia jį į namus.

Šiandien laikas paremti laik - 
raštį, kad įrodytūme,jog mes jo 
norime,todėl kiekvienas šiandie 
ną turėtų atiduoti tuos keletą 
šilingų prenumeratos mokesčio, 
šiandien,bet ne už pusmečio,nes 
už pusmečio dėl vienų ar kitų 
priežasčių gali būti ir vėlu 
/išsisemti tiražas ir t.t./Tu
rėdama s pakankamai prenumerate 
rių,laikraštis, tikėkimės, dar 
stiprės ir didės.

K.Barfenas

bsus baigęs.Taigi tik išrinktas ir pradė Jo 
(išloti veiklos gaires.Visą valandą kaišiojo, 
(sus įtikino,kad turime pasidaryti žymiausia’ 
fcvykla ( tik Rupka su kompanija nepritarė ) 
Įižbaigė taip,kad vos Komiteto nepalaidojo; 
brėdami pralenkti kitus,mes turime žinoti 
Į kiti broliai lietuviai padarė.Turim pakvie- 
3. kurį kolektyvą.Zinoma, turėsime apmokėti 
ems kelionės išlaidas,bet..Ir ištiko 
ikia tyla, kurios net Baltrus išsigando. "Kaip 
Ii apmokėti"-paklausė kažkas iš kampo.
fe tai,atsirado komitetas pinigams rinkti.Brau 
į mane iš kokiteto"-sušuko jau keli balsai. 
Fupka su kompanija pakilo išeiti.
į Kažin kaip toliau būtų sekėsi, jei iš kampo 
būtų atsiliepęs ekonomistas; "Kas liepia 
is mokėti, juk galėsime tarp atvykusių sve- 
j su lėkštele pavaikščioti.
Nutarėm pasikviesti...(Rupka su kampanija 
ilaikė.) Po savaitės prisirinko pilna sa- 
žmonių. Atvažiavo menininkai ir pradėjo, 
kėm,plojom,verkėm,o vietos anglai tik len- 
kur čia ir kokie,ar negalima dar kartą pa
ėsti. Vos nuraminom,pažadėdami patys už sa
kės pasirodyti.
Svečiams išvažiavus, susirinkom posėdžio, 
trus prabilo; "Parodyti parodė, žinoma, bet 
celias klaidingas, užsimojimo nėra, horizonto 
te s ima to, toks darbininkų kolektyvas neišeis 
š savo parapijos ribų.Ansamblis i mums rei- 
alingi,apie mus turi šnekėti visa Anglija." 
albėjo ilgai,įtikino. Tik ansąmblio vardas 
mkėlė audrą gįnčų ir tik po ilgų ginčų pa- 
rikštijom jį Šarūno vardu. 

Menininkai,pradžioje nedrąsūs,vėliau kad pra
dėjo plaukti,nežinia kam ir pirmenybę duoti. 
Ypač vargo turėjom su dirigentu.Net trys su 
lazdele veržėsi.Pirmuoju greičiau nusikratėm, - 
kurčias buvo kaip kelmas.Vos susikalbė jom,nors 
fortepijonu taip barškina, tartum dviračiu va
žiuoja.Liko du, kuris geresnis sunku pasakyti. 
Pirmas gerą gerklę turi,antras kariuomenėje tre
jus metus būgną mušė.Negalim išsinarplioti,kur 
ir kaip.Sunkumas po sunkumo.( Rupka su kampani
ja tik džia ugiasi, tik džia ugiasi)Bet paskui 
viskas savaime nužingsniavo.Prigužėję meninin
kai vienus vadovus nušvilpė,kitus iškėlė. Taigi 
laimingai pasibaigė.

Prasidėjo repeticijos.O Baltrus užsuko pro
pagandą.Didžiausias dėmesys buvo nukreiptas į • 
seniau Anglijoje gyvenančius lie tuvius."Tegul 
ir jie bent kartą atsikvėpia lietuviškuoju me
nu".. .Visai nenuostabu, kad premjeros dieną pri
važiavo ir automobiliais ir basais ir pėsčiom 
suplaukė ir net...atnešė.

Programą pradėjo Baltrus.Kalbėjo kaip profe
sorius.Plo jo net anglai.(tik Rupka su kampanija 
susilaikė) 0 po jo atėjo menininkų eilė. įvai
rumas ir prabanga didžiausia. Ir ant šukų pa
girs jino ir akrobatika,ir fokusai su kortom ir 
kuplėtai ir visokie broliai ir vaizdelis iš DP

gyvenimo.Tris valandas vyrai atlaikė.Gal ir < 
valandą atlaikytų, tik laiko nebebuvo-publika 
pradėjo nešdintis iš salės. O nuo seniau Ang. 
joje gyvenę lietuviai buvo ypač patenkinti; 
"tikrai,labai ir labai,tikrai labai skubam į 
ba rą"...

Po piimo pasisekimo pradė jom vėl karštai 
repetuoti,tik anglai salės nebenori duoti. 
( Rupka su kampanija džiaugiasi) Bet Baltrus 
ne toks vyrukas, kad nusileistų, o tuo tarpu 
energija nukrypo kiek į šalį.Ją nukreipė pan< 
lė apie 50 metų.Atvažiavo ir giriasi, girdi,m> 
sų mieste anglai tik graibo lietuvius. Visas 
gimines,vi sus pažįstamus atsikvietėm. Baltru 
užsidegė ir pakišo pa ują gairę; "Atkreipkim 
save anglų dėmesį" Sūkis turėjo pasisekimą. 
Pirmos nukliuksėjo pas fabriko direktorių Rų 
kienė su buvusia vicepirmininkiene ir papraš- 
kito darbo,kad ateity vėl galėtų fortepijonu 
skambinti.Po jų nubraškėjo ir kiti ir net fo 
tografijas iš praeitis rodė.Ir dėmesį atkrei 
kai tik kas prašosi į fabriką,tuoj klausiama 
ar tik ne lietuvis.

Taigi,kaip matot,reikia veikti tėvynės la 
bui.Žinoma ne visur pasisekimai;štai Baltrus 
priplojo vyruką - sportininką, kuri s kas vaka 
rą mėgino su cukrum sportuoti prie krūmų,ir. 
būk tai inteligentas buvo...

Bet man rodos jau kiek susipažinot su mūs 
stovykla.Taigi pirmam kartui užteks,vėliau v 
parašysiu,tuo labiau,kad mūsų kurčiusis diri 
gentas rašo operą.Taigi. Iki pasimatymo....
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Žinios

kurie nori prijungti Kašmirą 
prie Indi jos.Londonąs atkreipia 
rimtą dėmesį į šiuos neteisiu- 7 
gus kaltinimus.

NEW DELHI.Mahatma Gandhi, 5 
dienas badavęs del neramumų tarp 
indų ir muzulmonų, gavęs užtikri
nimą, kadabi tautos sieks taikos 
nustojo badavęs.Badaujantį Gan
dhi aplanke Indijos gubernato
rius Lordas Mountbatten.

ItJNJF WJRJtlZUCJt USA
ŽEMES ŪKIO DARBININKŲ ATLYGINIMAS

Valdžios yra nustatyta,kad žemės ūkio darbininkai turi gau
ti nemažesni,, kaip žemiau pažymėta.atlyginimą;

1.Nuolatiniai ž.ū.darbininkai; per savaitę.kuri susideda iš 
48 vai.darbo;

Helsinki. Švedų prof.Bernen, 
vėžio ligų specialistas,grįžda
mas iš Maskvos pasakė,kad jis 
gydęs Rusijos maršalą,bet ne 
Staliną.

Londonas.Britanijos vyriau
sybė sutiko leisti Jungtinėm 
Amerikos Valstybėms atidaryti 
karo laiko areodromą Mellaka, 
prie Tripolio,Siaurės Afrokoj, 
transporto susisiekimui. Tas 
įgalins Amerikos oro laivynui 
patogiau susisiekti su Graikija, 
ir Artimaisiais Rytais.

Ankara - Turkijos Užsienių 
Reikalų Minister!s pareiškė,kad 
Turkija nori priimti 7.000 D.P.

Portsmouth. Angįų-Irako drau
giškumo sutartyje,kurią pasira
šė Užsienių Reikalų Ministeris 
Bevinas ir Irako Ministeris 
Pirm.S.Saleh Jabr,numatyta 
įsteigti Anglo-Irako jungtinę 
fynybos tarybą.Abi šaljrs pasi- 
ada ateiti viena kitai į pa

ge Ibą, karui ištikus.Pavojaus 
atveju abu kraštai sutars dėl 
reikalingų gynybos priemonių. 
Iki įsigalios visos taikos su
tartys, Irako vyriausybė leis 
R.A.F. operaciniams vienetams 
naudotis Irako oro bazėmis,kar 
tu su Irako oro pajėgomis.

VAŠINGTONAS.JAV-bių Komunis 
tų Partijos Centro komiteto na
rys A.Bittelman buvo suimtas 
ištrėmimui.teisingumo Departa
mentas nurodo, kad Bittelman 
yra rusas; jis gyveno New Yor
ke nuo 1931 metų ir naudojosi 
14 slapyvardžių.Jo tikslas bu
vęs mokyti ir patarti kokiu 
būdu nuversti JAV-bių vyriausy 
bę.

PARYŽIUS.Vidaus reik.ministe 
rija tiria pranešimą apie slap
tą ginklų nuleidimą parašiutais 
iš lėktuvo vidurinėje Prancūzi- 
joje.Manoma, kad numestus gink
lus pasiima komunistai.

BELGRADAS.Britanija įteikė 
Jugoslavijos vyriausybei griež
tą notą,kurioje yra atmetami Ju 
gosiąvijos kaltinimai dėl Anglo 
— Amerikiečių administracijos 
laisvoje Triesto teritorijoje.

LONDONAS.Britani jos gen.šta
bo viršininkas marš.Montgomery 
buvo išvykęs Vokietijon pasita
rimams su kariuomenės vačLu Bri
tų zonoje.

Prancūzų gen.štabo virš.gen. 
Revers atvyksta Britanijon,kur 
bus Karo Tarybos svečiu.

Amerikos jūrų pajėgų Vidur
žiemyje ir Rytų Atlante vadas 
adm.Conolly išvyko į Vašingtoną 
į pasitarimus su adm.Denfield.

VIENA.Rusų atstovas gen.Kūra- 
sov kontr.komiai joje padarė il
gą pranešimą,kaltindamas Vakarų 
sąjungininkus "įrengiant Austri
joje karo bazę Anglo-Amerikos 
imperializmui."Diplomatiniuose 
sluogsniuose manoma, kad šis puo
limas dar labiau atitolino Aus
trijos sutartį.

MASKVA.į Maskvą atvyko Lenki
jos min.pirm.Cyrankiewiez,vice- 
pirm.Gomulka ir Pramonės min.H. 
Mine,tikslu sudaryti 5 metų pre
kybos sutartį.Delegaciją priėmė 
Stalinas ir turėjo ilgą pasikal
bėjimą.Manoma, kad pasitarimuose 
buvo paliesta daugelis politinių 
klausimų.

LAKE SUCCES.JTO Saugumo Tary
ba priėmė rezoliuciją kreiptis 
į Indijos ir Pakistano vyriausy
bes imtis tuoj pat visų priemo
nių pagerinti padėtį Kašmire.Bel 
gijos atstovas pasiėmė tarpinin 
kauti ir vadovauti pasitarimams.

MASKVA.Sovietų spauda ir radi
jas pradėjo sukauptomis pastan
gomis nagrinėti rašmiro krizę. 
Britanija yra kaltinama vaidinant 
du vaidmeniu; iš vienos pusės ra
ginant Pakistaną užgrobti Kašmi
rą, o iš antros-padrąsinaut indus

HELSINKI.Sovietų vyriausybė 
pareikalavo išduoti estus pabė
gėlius, kurių Suomijoje yra apie 
2000.

LONDONAS .Mr.Bevin pasiuntė 
telegramą JAV-bių Valstybės Sek
retoriui Mr .Marshall’iui dėl pa
blogėjusios maisto padėties Vo
kieti joje.

JAV Už - R.Min.Ma rsha11’i s 
kalba

LONDONAS.Mr.W.Churchill grį
žo iš Siaurės Afrikos,kur pralei 
do atostogas,rašydama s prisimi
nimus.

RCMA.Italų sluoksniuose jau
čiamas susiįdomavimas ką Rusija 
veiks su jai atitenkamais italų 
karo laivais,kurie pagal taikos 
sutartį buvo pasidalinti tarp są 
jungininkų.Manoma, kad Rusija pa
statys tuos laivus Jugoslavų uos 
te ir tuo būdu turės savo laivy
ną Viduržiemio jūroje.

JERUZALĖ.Žydų teroristų orga
nizacijos Irgun Zvai Leumi slap
ta radijo stotis skelbia atsišau 
kimą visuotinai kontr-ofenzyvai 
prieš arabus.Kontraofenzyvą tu
rėsianti prasidėti 15 gegužės, 
t.y. tą dieną kada Britanija per 
duos Palestinos mandatą.

ST.MORITZ.Rumunijos ax-kara- 
lius Mykolas paskelbs šią savai 
tę savo sužieduotuves su Dani
jos princese Anna de Bourbon - 
Parma, aunosios tėvas prašys My
kolą sdtikti atlikti jungtuvių 
apeigas Kopenhagoje.

LONDONAS.Jeigu madų grįžimas 
tęsis,Europos DP gali greit tap 
ti madniausiai apsirengusiais 
žmonėmis pasaulyje,-sako "Daily 
Hera1d”.

Ekspedicijoje į mažą Snarių 
salą,70 mylių į pietus nuo Nau
josios Zelandijos,mokslininkai 
surado skardines dėžes,pilnas 
rūbų,kurie buvo palikti čia prie 
Šimtą metų sudužusių laivų jū
reiviams.Rūbą i buvo gerame sto
vyje, todėl Naujoji Zelandija 
yra nusistačiusi pasiųsti juos 
į Europą.

"Jie gali būti senos mados,— 
sako vienas mokslininkas,— ir 
kelnės gali būti aptemptinės, 
bet žmonėms bus šilta."

VYRAI MOTERYS
21 m.amž.ir senesni 90 ill. 21 m.amž.ir sen. 68 iii.
20 m. iki 21 m. 79 rt 18 m. iki 21 63 M

19 rr rt 20 n 72 rt 17 " "18 rr 53 tf

18 rr rr 19 tt 65 TT 16 " "17 tt 45 tt

17 rt n 18 tt 57 ft 15 " "16 n 37 rt

16 tr w 17 rt 48 rt

15 rt rt 16 n 42 rt

2.Atlyginimas padieniams darbininkams už valandą;

VYRAMS MOTERIMS
1 š.5 p21 m.amž.ir senesni 1 š. 11 p. 21 m.amž.ir sen.

20 m. iki 21 BU 1 tt 8 Tf 18 m. iki 21 m*. 1 " 4 tf

19 rr rt 20 tf 1 TT 6 TT 17 tt rt 18 rt 1 ” 1 rt

18 n rt 19 rt 1 tt 4 tt 16 tt ii 17 rt 11 rt

17 n tt 18 rt 1 rt 2 tf 15 Tt tf 16 rr 9 rt

16 tt rt 17 rr 1 u —
15 rt tt 16 tt — 11 rt

Padieniais darbininkais laikomi tie,kurie samdomi valan
doms arba mažiau nei savaitei.

Į darbo laiką neįskaitomas praleistas laikas valgiui, tačiau 
laikas nuo kurio darbininkas yra pasiruošęs dirbti, ir darbas 
nepradedamas dėl darbdavio kaltės,yra įskaitomas į apmokamą 
laiką.

APMOKAMOS ATOSTOGOS
Nuolatiniai 2.ū. darbininkąi turi teisę gauti apmokamas atos

togas .Atostogų ilgumas apskaičiuojamas pagal išdirbtą laiką.Pa
gal nustatytas taisykles už kiekvienus du mėnesius reguliaraus 
darbo darbininkas turi teisės gauti vieną dieną apmokamų atos
togų.

Atostogų laikas pasirenkamas bendru susitarimu tarp darbda
vio ir darbininko.

VIRŠVALANDŽIAI

Atlyginimas už viršvalandžius mokamas visiems tięms darbi
ninkams, kurie dirba daugiau nei 48 vai.per savaitę.Šio atlygi
nimo yra dvi kategori jos.Pirma kategorija/pažymėta pirmoje 
skiltyje/ atlyginomas už viršvalandžius paprastoms darbo diėno- 
noms,antra kategorija /antroje skiltyje/ už darbą šventadieniais 
įskaitant šeštadienį nuo 1 vai.p.p.

/Tąsa sekančiame numeryje/

Bulgarijos Ministeris Pirmin. 
Dimitrova! pasiūlius Parlamen
te naują biudžetą,Bulgari jos 
opozicijos grupė ( devyni socia
listai ) atsisakė balsuoti už 
biudžetą. Tada Dimitrovas opo
zicijos atstovams pasakė ;

" Dešimts kartų aš perspėjau 
jūsų draugus iš Petkovo grupės. 
Jie nepaklausė. Jie buvo pa
laužti ir jų vadas yra po že
me. Jūs privalote apsigalvoti 
ar jūs norite dalintis likimu 
su jūsų draugais užsienio agen
tais ir Bulgarijos priešais. 
Jeigu jūs nesate buvę protingi 
praeityje ir nebandote atgauti 
protą,jūs būsite liaudies pa
mokyti taip,kad atsiminsite iki 
susitiksite su šv.Petru."

Priminęs Vakarų Valstybių 
bandymus gelbėti Petkovo gyvy

PRANEŠIMAS ANGLIJOS
______ LIETUVIAMS

Jau yra gauti šie "Atžalyno" 
leidiniai;

1. B.Rutkūnas,"Sparnus
man meta pa ukštis"eiler..3/-

2. Lietuva, šalis mano
brangio ji.Albumąs.......,&/-

S.Zabarsko "Gandras ir
Gandrytė"................2/-

4. Vytis..............  .1/6
5. Lietuvos žemėlapis ......2/-
6. Sieninis-mėn.kalend....1/6
7. Ambrozevičiaus,Gri

niaus, Vaičiulaičio 
"Visuotinės literatūros
Istori ja"...............7/-

8. Butrimo "Tėvų kaltė"
dramos ..................3/-

9. Scholar"-užs.studentų 
Vokietijoj žurnalas, 
vokieč.ir anglų kaIba...3/-

Artimiausiu laiku numatoma 
gauti; Aleksis Rannit,

Jonyno monografia.......15/- 
Pavieniai asmenys užsisaką 
knygas,prašomi pridėti po du 
su puse peno už knygos per _ 
siuntimą.

bę ir dabartinį opozicijos pa
reiškimą, Dimitrovas paklausė;

" Kodėl jūs darote tokį pa
reiškimą." ir tuoj pat pats at- 
sakė-"Aš pasakysiu jums kodėl, 
nes Jūs girdite iš užsienio 
radiją, kad Viduržemio jūroje 
Jungtinės Amerikos Valstybės 
turi laivyną, kad truputis Ameri
kos kariuomenė s ruošiasi at
vykti į Graikiją, ir kad kaž kas 
yra ruošiama prieš Bulgariją 
ir jos vyriausybę. Iš to kyla 
jūsų silpna drąsa,kurią jūs da
bar parodėte.Ir tai yra jūsų 
užsieninė gramafono plokštelė. 
Naujojo karo ir mūsų krašto 
puolimo gręsmė tėra tik baugi
nimas. Nesitikėkit karo,nes jūs 
būsite pirmieji,kurie nudegs 
savo pirštus."_____________

Stovyklų spaudos platin
tojai persiuntimo išlaidų ne
moka. Su užsakymais kreiptis;

J.Palšis,
Boston Rd. Hostel, 
Sleaford, Lincs.
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