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Ar bus karas,-tokį klausimą 

sau statė abiejų didžiųjų parti
jų vadai. Premjeras Attlee ir 
opozicijos vadas Churchill per 
debatus parlamente sąryšyje su 
Rusijos imperialistine politika. 
Debatai, kurie tęsėsi dvi dienas, 
pasižymėjo labai aštriu tonu , 
nukreiptu prieš Sovietų Rusija. 
Panašūs atsakingų ministerių 
pareiškimai normaliu laiku, bū
tų pakankama priežastis nutrau
kti „diplomatinius santykius.

Štai,pats Premjeras Attlee 
vienoje vietoje taip išsireiškė; 
feTle,kurie nepripažįsta žmogiškų 
įeisiu,neturi teisės pretenduoti 
esą žmonijos progreso vežime. 
Vienintelis vežimas,kuriame Jie 
gėdi.yra policijos vežimas. 
Žmogiškų teisių srityje. Rusi Ja 
ir Rytinės Europos valstybės 
yra pačiame eilės gale"

Arba vėl kitoje vietoje Jis 
teigia,kad "komunizmas turi 

labai menką pasisekimą tarpe 
žmonių, kurie pažįsta Vakarų ci
vilizaciją, bet komunizmas turi 
didesnį pasisekimą tarp atsili
kusių žmonių,kurie nieko geres

nio nėra matę"
Debatų pradžioje,Užsienių R. 

Ministeris Bevin, padarė istori
nės reikšmės deklaraciją apie 
Didg.Britanijos užsienių politi
ką.Si deklaracija skaitoma svar
biausiu įvykiu pokarinės politi
kos srityje.įspėjęs Rusi ją,kad 
jos pastangos dominuoti visą 
Europą turi privesti prie naujo 
karo.Bevinas pranešė,kad jau 
daromi žygiai sudąryti Vakarų 
Europos Sąjungą. Šios sąjungos 
nusikristalizavimas įvyks tokiu 
būduiBritani ja eis dar prie 
glaudesnio susijungimo su Pran
cūzija. -Kartu prasidėję pasita
rimai su "Benelux" valstybėmis- 
Belgi ja, Olandi ja ir Luksemburgu. 
Susitarimas turi sudaryti Vaka
rų Europos bendradarbiavimo 
branduolį. Britanija yra pasi
ruošusi įtraukti į tą sąjungą 
kitas valstybes,neišskiriant 
ir Italijos. Numatomas glaudus 
bendradarbiavimas su minėtų 
valstybių kolonijomis,kad tuo 
būtų ekonomiškai stipri naujoji 
sąjunga,nes kolonijos turi di
delius kiekius žaliavų ir mais
to atsargų.Gi pasitarimai Vokie
tijos klausimu prasidės kitą 
aėnesį Londone dalyvaujant Angli 
jos,JAV ir Prancūzijos atsto

vams.
Kyla klausimas,kas privertė 

Didž.Britaniją taip greit ir 
taip griežtai pakeisti savo po
litiką ir imtis aukščiau minėtų 
žygių.Juk Anglija per šimtmečius 
vengė per daug tampriai susiriš
ti su Europa.
Anglijos interesai būdavo Impe
rijos šalyse.Tiesioginio atsa
kymo ministeris nedavė,bet aky
las įvykių stebėtojas prieis 
iių išvadų,-Britanija ruošiasi 
karui ar karo eventualumui,o 
jei tokie pasiruošimai ir jėgos 
pademonstravimas prisidėtų prie 
karo išvengimo, tai būtų tuo 
geriau.

Jei Rusija nuo savo ekspansi- 
vinės politikos neatsisakys ir 
toliau tęs savo penktosios kolo
nos pagalba(komunistų partijų ) 
Europos sukomunistinimą,tokia 
padėtis neišvengiamai turi pri
vesti prie naujo karo,ką pažy
mėjo dauguma parlamento atstovų. 
Jų skaičiuje Attlee,Bevinas ir 
Churchill.

Europos Vakarų Sąjungos su
darymas kaip tik ir turi pagrin-
dinį tikslą-sudaryti militarinę 
jėgą prieš Rusijos imperializmą 

Pasižvalgius po pasaulį,aiš
kiai galima matyti,kaip tie ir 
panašūs uždaviniai yra vykdomi 
pagal iš anksto numatytą planą 
Pagrindinis tikslas yra noras 
suspausti Rusiją stipriais pan
čiais iš visų pusių ir užkirsti 
jai kelią daryti bet kokius nau
jus siurpryzus kurioje nors že
mės dalyje,pagal A.Hitlerio me- 
todus.Vakarų Europos Sąjunga,kuri 
apims ir ItaliJą,gražiai derina
si su JAV bazėmis Graikijoje ir 

Turkijoje,© taip pat.su šiuo 
metu sudaromais susitarimais su 
Arabų tautomis Artimuose Rytuose 
Azijoje gi JAV stipriai remia 

kinus,Aliaskoje vyksta didžiu
liai kariniai pasiruošimai.

Kol kas tik viena Indija yra 
be tinkamos apsaugos ir labai 
viliojantis duonos kąsnis Sta
lino apetitui.Bet nėra abejonės 
kad Indija,šiuo metu teikianti 
susirūpinimo vakarams,bus pa
imta į tinkamą apsaugą.

Kalbėtojai parlamente pažy
mėjo, kad su Rusija žmoniškai 
susikalbėti negalima.su ja ga
lima kalbėtis tik parodant jėgą 

Dėl viso to yra dvi nuomonės 
kad šitoks antikomunistinio pa
saulio susiorganizavimas privers 
Staliną apsigalvoti ir sustoti 
blefavus.arba Stalinas pasiryš 
mestis į avantiūrą-karą.

Bevino pareiškimas Parlamente, 
dėl Vakarų Sąjungos,buvo labai 

palankiai priimtas Amerikoje, 
Praneūži joje,Belgi joje,Olandijoje 
ir Italijoje
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"Rusija žaidžia su ugnimi’,'sako 
Mr.Bevin.- "Jūs tik pažvelkite 
į žemėlapį ir pamatysite kaip 
Rusija po karo išsiplėtė.Bet 
Ji jau ir tuo nepatenkinta.Jo 
Didenybės Vyriausybė negali su
tikti su keturių valstybių ben
dradarbiavimu, jei viena iš tų 
valstybių siekia primesti savo 
valią kitoms mažesnėms valsty
bėms.Rusi jos imperializmas ne
išvengiamai prives prie karo.”

Viduržemio jūros srityje neramumai tebesitęsia. Vakarų,Valstybės 
ypač Jungtinės Amerikos Valstybės,atydžiai seka įvykius.Nesenai
buvo pranešta, kad sustiprinamas 
Viduržemio jūros laivynąs.Priei
nama išvada,kad prieš Kominfor- 
mą ir Rusijos imperialistinę po
litiką vienintelis ginklas stip
ri ir energinga akcija

ir

Nuo pirmadienio vyriausybes 
parėdymu Prancūzijos frankas 
tapo nuvertintas iki 864 fran
kų už anglišką svarą( buvo 480) 

arba 214 frankų už dolerį (bu-® 
119)Tuo pačiu .šalia kontro - 
liuobamos biržos įvedama ir 

laisva rinka,kur svetimos v ai ii 
tos (kol kas tik doleriai
Portugalijos eskudos) bus lei
džiamos laisvai parduoti ar 
pirkti.Bksporteriai pusę už 
eksportus gautos valiutos ga
lės parduoti laisvoje rinko
je,gi kitą pušį turės iškeisti 
į frankus oficialiu kursu.

Franko nuvertinimo tikslas 
yra del eksporto padidinimo,o 
taip pat tikimasi,kad žmonės, 
kurie turi paslėpę Prancūzijo
je ar kitose valstybėse sveti 

mos valiutos(dolerių)bus pa
drąsinti juos parduoti lais
voje rinkoje ir tuo padidin
ti tos taip daug reikalingos 
valiutos kiekį.

D.Britanija ir Tarptauti
nis Monetarinis Fondas pasi
priešino laisvos rinkos įve
dimui,nes tuo sudaromas pavo
jus,kad pasitikėjimas kito
mis valiutomis,ypač sterlin
gais,gali nupulti.Tačiau Pran 
cūzija nutarė viena,neatsi
žvelgdama į protestą,praves-, 
ti savo numatytą piniginę re
formą. Tą žygį teisino Prancū
zijos nepaprastai sunkia fi
nansinę padėtimi ir sunkumais, 
su kuriais ji susitinka ieš
kodama rinkų savo prekėms.

Sąryšyje su franko nuvertih 
nimu ir laisvos rinkos įvedimu 
Britanijos vertybės popieriai 
(akcijos)smarkiai nupuolė, o 
tuo tarpu aukso kasyklų akci
jos žymiai pakilo.Tas įvyko

f r-a iv ką
m

Mr.Bevin’as,Britanijos 
Užsienių Reikalų Ministeris 

kalba.

dėl pasklidusių gandų,kad ir 
sterlingas busiąs nuvertintas 
su tikslu įgalinti anglų eks- 
porterius konkuruoti pasauli
nėje rinkoje su prancūziškom!e 
prekėmis.

Prancūzijos vyriausybės žy
gis nuvertinti franką ir įvesti 
laisvą rinką svetimoms valiu
toms ir auksui neatsižvelgiant 
į Britanijos ir Monetarinio 

Fondo pasipriešinimą padare 
blogą įspūdį užsienyje tuo la
biau,kad tas buvo padaryta tuo 
jau po Bevino pareiškimo del 
Vakarų Europos valstybių kon- 
solidac ijos.

Mr.Churchill’is

1

pat.su
negalima.su
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Faktai ir i d ė j o
Rašo J.Diegelis

Faktas,Jog ne visiems pasise
kė šia taip apsigyventi,kaip ti
kėjomės, prieš akis visuomet tu
rime turėti šit ką;
1. esame su Darbo Ministerija 

susirišę metine sutartimi ir
2. dar daug mūsų tautiečių gyve

na ir dirba žymiai nepalankesnė
se sąlygose ir,be to,nuolat gre
sia galimas raudonojo volo per- 
riedėjimas per likusį Europos 
kontinentą,kuris stipriai palies
tų Juos.

Sitai žinant,mes turime;
a. mums pavestą darbą dirbti 

sąžiningai,
b. suprasti,Jog mūsų ambicijos 

šiuo metu turi būti smarkiai ap
valdytos,
c. skubia u ir glaudžiau burtis 

į savo organizaciją,kad tuo ga
lėtume ir sau ir mūsų likusiems 
tautiečiams Vokietijoje padėti.

Atminkim, kad mūsų darbas ates
tuoja ne tik mus,bet ir visa mū
sų bendruomenę.Nuo Jo priklausys 
(o gal jau ir priklauso)”Westv- 
ward-Ho" akcijos paskubinišas. 
Tinginių,arba švelniai tariant, 
simuliantų nenori nei vienas kraš
tas.Taip pat nenori triukšmądarių 
bei nusikaltėlių.Todėl turime at- 
sidėją perkratyti savo veiksmus 
ir vengti ateityje tų,kurie mums 
vien tik nesmagumus daro.O yra 
mūsų tautiečių pridaryta tokių 
darbelių,kad viešoji ir krimina
linė policija turėjo įsikišti... 
Prieš teismus,tiesa,atsakys tik 
nusikaltėliai,bet prie jų pavar
dės laikraščiai tikrai paminės 
ir jų tautybę.Jei tokių "didvy
rių" atsirastu daugiau,gal nebe
tektų galvoti apie naujų tautie
čių atvykimą į Angliją,© skelbi
mai ant tvorų gal reikalautų ir 
mus,kaip kadaise lenkus,išvykti 
iš Anglįjos...Taigi tie,kurte 
mėgsta dirbdami pasėdėti ar net 
užsnūsti,pagalvokime.Bet dar la
biau pagalvokime tie,kurie mėgs
tame įsigerti ir triūkšmauti ar 
dar blogesniu keliu nueiti.

Daugelis mūsų yra pasidarą 
tuo,kuo niekad nėra būvą. Kartu 
su tuo pas tariamai"buvusius" 
yra atsiradusi didelė ambicija, 
o nuo to pats žmogus yra pasida
rąs taip šakotas,kad,kaip prie 
jo nebandysi prieiti,vis užkliū
ni už šakos,o po to jau seka 
traiškių žodžių kanonada. Lietu
viškas kuklumas,gyvas mūsų tau
toje ir pabrėžtas raštuose,yra 
stipriai nublukęs.Ir tai vyksta 
kaip tik tada,kada jis turėtų 
išvirsti į aktyvų broliškumą. 
Atskirų narių sakotumas,nesuta
rimas ir nenoras sutarti,išjun
gia iš mūsų tarpo dalį tų jėgų, 
kurios būtų labai reikalingos 
dabar,kada mūsų Judėjimas turi 
būti sustiprintas. Ypač blo

gai, kad ir mūsų jaunuoliai,ku

riems neteko pajusti Nepriklau
somos Lietuvos dvasios ir pulso, 
dabar vienodai narsiai sugeba 
rodyti savo išmintį,deja,labai 
dažnai ji yra negatyvi.

Organizaciją savą turime,bet 
nariais Ji negausi.Atrodo, jog 
Jos reikalingumas mažiau verti
namas nei 6 penai.0 gal toji 6 
penų suma atbaido.Gal nenori jun
gtis į "parti ją" .Kaip ten. bebū
tų, bet atrodo,jog ir čia turi
me perkratyti savo sąžinę ir pa
daryti atitinkamą sprendimą.

Prieš akis nežinoma ateitis. 
Ji gal bus tokia,kad būtinai 
būsime reikalingi organizacijos 
paramos.Ir ar tada nekeiksime 
jos, jei ji mims, kai p nenariams, 
nepadės.

Vokietijoje veikusi Lietuvių 
Sąjunga išvirto į Tremtinių Ben
druomenę.Jos dalis ir mes esame. 
Buvęs Vokietijoje solidarumo mo
kestis čia galėtų atitikti nu
statytam nario mokesčiui,© na - 
rials turėtų pasidaryti kiekvie
nas lietuvis,gyvenąs čia.

Vokietijoje vis garsesnis ba
do šauksmas. Ypač reikėtų susi
rūpinti studentais. Reiktų orga
nizuoti šalpos darbą. Kas gi vi
są tai gali atlikti. Atsakymas 
tėra vienas. Betgi silpnutė są
junga to neatliks. Ji reikalinga 
daugelio narių ir daugelio lėšų.

IS VOKIETIJOS VYKOME NE VIEN 
SAU GERESNIO KĄSNIO IEŠKOTI. 
Mus saisto ir likusioji Vokieti
joje tautiečių dali s, nepajėgi 
dėl senatvės ar ligos dirbti, 
ar besimokančioji.

Ieškojome ir geresnės vietos 
KOVAI UŽ LIETUVOS LAISVI.Sakėmės 
ir sakomės,kad tai mums rūpi. 
Bet ar tikrai rūpi. Jei taip , 
tai koks tavo įnašas į mūsų ben
drąjį darbą,kurio tikslas kaip 
tik ir yra Lietuvos Nepriklauso
mybė.

Tautos Dieną,kaip ir kiek- 
, vieną kitą šventą dieną,geriau
sia švęsti namie.

Tada yra laiko apgalvoti ir 
atsiminti,yra laiko svarstyti 
ir planuoti.Vienus darbus rei
kės atlikti savaičių,kitus mė
nesių bėgyje,dar kitiems neuž
teks lai&o ir iki kitos 16-tos 
Vasario.Žodžiu,16-toji Vasario 
vienokiu ar kitokiu būdu karū
nuoja mūsų tautines pastangas, 
mūsų kovas už savo tautos gy
vybes išlaikymą.

Mūsų 16-ji Vasario yra tau
tinių rekolekcijų diena. Tą die
ną mes apsvarstome savo "Nuodė
mės", t.y.savo nepadarytus dar
bus, savo apsileidimus ir pasi-- 
ryžtame ateityje būti budresni, 
visuomeniškaani,jautresni savo 
tautinei sąžinei.

Patriotizmas,kaip ir kiek -

žiema kaime B. Buračo nuotr.

KEISTAS
Šitokia antrašte sausio mė

nesio pradžioje Briukselio"La 
Libre Belgique" išspausdino pla
tų straipsnį apie IRO.Šita 
tarptautinė tremtinių pagalbos 
organizacija pradėjo veikti 1947 
liepos mėn.Vietoje UNRRA'os. 
Pastaroji organizacija buvo įkur
ta, kai su Sovietų Sąjunga buvo 
palaikomi glaudūs santykiai,ir 
dėl to 3 milijaadų dolerių iš
laidos gerokai sustiprino komu
nistus;

IRO POLITIKA
"La Libre Belgique",kuri re

miasi Stokholme išeinančio "Bal
tic Review" žiniomis,tvirtina, 
kad didesnė dalis IRO tarnauto
jų susidaro iš UNRRA’os buvusių 
žmonių.Aprašydama s nepakankamą 
tremtinių maitinimą ir fatališką 
sveikatos būklę DP stovyklose, 
laikraštis tvirtina,kad IRO tik
slą s-pri versti tremtinius grįžti 
į pavergtas tėvynes; "IRO nesi— 

viena kita dorybė,yra įslgija
mas ir palaikomas ne be nuola
tinių pastangų,budėjimo ir dar
bo. Patriotizmą s, kai p ir tikėji
mas, yra ne Jausmų,bet valios 
dalykas, yra pastovus žmogaus 
nusidtatymas visais galimais 
būdais tarnauti savo kraštui 
ir jo Interesams,nežiūrint ar 
tas tarnavimas būtų malonus ar 
ne .

Ruošdamiesi Tautos Šventei 
atsiminkime,kad jos prasmė ne
išsisemia tautinai s šokiai s,dai
nomis,netgi atitinkamų rezoliu
cijų išnešimu viešuose susirin
kimuose, jei prie tų viešų rezo
liucijų nėra pridėta "mano",kaip 
asmens rezoliucija-remti visur 
ir visomis jėgomis Lietuvos gel
bėjimo ir lietuvybės išsaugoji
mo darbą. a p

fflasKŽvalaius
IRO ŽAISMAS

rūpina tų žmonių saugumu ir ne
nori žinoti,ar grįžimas į atski
rus kraštus,kurie yra sovietų 
kontrolėje,nereiškia jiems kon
centracijos stovyklos arba išve
žimo į Sibirą. Dar kali metai 
atgal galima buvo galvoti,jog 
spaudimas,kurį UNRRA’os tarnau
tojai daro tremtiniams,kad jie 
grįžtų į savo kraštus,plaukė iš 
tam tikro, naivumo arba nesupra
timo to,kas laukia tų nelaimin
gųjų tą diesą,kada jie pateks 
į sovietų politinės policijos 
rankas.Šiandien,protu galvojant, 
negalima taip samprotauti.Po vi
so, kas pasirodė,IRO tarnautojai 
negali pa teisinti, kai daro spau
dimą tremtiniams,kad grįžtų į 
savo kilmės kraštus. Nežiūrint 
to,IRO ir toliau tarp tremtinių 
veda stiprią propagandą,kad grį
žtų. Ar dėl to sukurtas IRO"- 
klausia laikraštis "Baltic Re
view" žodžiais,-kad išsiųstų 
juos tikrai mirčiai NKVD kauki - 
n i*> kambariuose ir ar dėl to 
jo biudžetas yra lyginamas ame
rikiečių ir anglų mokesčių au
komis.. .

GRĄŽINIMO POLITIKA
"La Libre Belgique" tvirtina 

ir tai remia laikraštis IRO in
formaciniu biuleteniu ir ameri
kiečių atstovo IRO organizaciJo- 
Že Findley 1947.spalių 3. prane- 
imu, -kad IRO ir toliau veda grį

žimo propagandą. "Baltic Review" 
teigimu,Vokieti joje tremtinių 
stovyklose yra platinama sovie
tų propagandos literatūra,kuri 
iš tikrųjų kaltina D.Britanija 
ir JAV, taigi-dvi valstybes,ku
rios daugiausia prisideda prie 
IRO išlaikymo,kad jos yra fašis
tinės ir valdomos juodžiausios 
reakcijos. Ta literatūra yra da
linama IRO tarnautojų.

( nukelta į 3 pusi.)

Lietuvos laukais slinko Ukanora vėlyvo 
rudens diena. Stori debesys dengė balaganą 
saulę. Nebesigirdėjo vieversėlių ir pempių 
balsų,tik liūdnai,lyg atsisveikindami,pra- 
girgsėdavo žąsų ir gervių pulkai. Jos skri
do išlengvo,sparnais tingiai linguodamos;tai 
išsirikiuodavo į eiles,tai sudarydavo gra
žias trikampius, tai vėl susimaišydavo į vie
ną padriką būrį ir,lyg apsigalvojusios,pa
sukdavo atgal. Atrodė,kad joms sunku buvo 
palikti savo gimtąjį kraštą, kur užaugo ir 
praleido gražiąją vasarą.

Jų balsai raižė rudens orą ir graudino 
lietuvio ąrtojo širdį.

Algis Žolynas seka pro miško tankyną pra- 
skrendančias gerves,akimis toli jas palydi. 
Retkarčiais pasiremia ant šautuvo ir susi
mąsto. Prisimena kaip prieš trejetą mėnesių 
jo tėvus ir brolį rusai išvežė,kaip kaimy

nus vežė,kaip Klyks moterys ir vaikai,kaip 
alpo motina...ir Jis stipriau suspaudžia 
šaltą plieno vamzdį.Gervių klyksmas atnau
jino dar neužgijusią širdies žaisdą.

Lietaus ir vėjo nuplaktas jo veidas stai
ga sustingsta,akys sužaibuoja,jis sudreba 
visas ir susijaudinęs pereina į kitą vietą. 
Atsiremia į sausą medžio stuobrį ir paskęs
ta mintyse.

Algi...Algimantai...tu vienas.
Žolynas net krūptelėjo,bet greit susivaldo. 
Buvo net pamiršęs ko lauke.
- Nesitikėjau taip anksti tavęs sulaukti..
- 0 aš maniau,kad labai pavėlavau,-veržda

mosi per tankius krūmus juokavo kaimynų duk
tė Julė,-Tai gal ir nelauki manęs.
- Nekalbėk taip, Julyt.be tavęs gal ir mūsų 

senai nebūtų čia buvę.
- Na jau.negirk taip, čia mūsų visų pareiga,- 

priešinosi Julė,-bet šiandien mažai ką galė
jau atnešti. Va, paimk šitą megztin- .ą, turė
si apsivilkti,prasideda šaltesni orai,pra
sivers,aš pati tau numezgiau,-ir nusivilkusi 
padavė gražiai mėgstą nertinuką. -Kitaip ne
galėjau atnešti,turėjau apsivilkti, ba Įsiai 
seka nelabieji,visi keliai sargybomis apsta
tyti, vos prisi ta j VJLau.
- Ačiū.Julyt. D jt lengviau ir mums matant 

tavo pasiryžimą.O ką Petras veikia,kodėl jis 
pas mus neateina.
- Petras su Vincu išėjo į Šimonių girią,sa

ko, jų daug ten susirinkę. Nei vieno jaunes
nio vyro kaime nebėra;vieni į Žalgirį, kiti 
į Šimonių girias ištraukė.Kaimas kaip išmi
ręs, -tylu, visi bijom,kad neišvežtų. Vakar 
Balalių mokytoją rusai suėmė.Toks silpnas 
žmogelis buvo,o dabar visai pribaigs, jis ne

išlaikys kalei ji^e.
Algis susimąstė; dar sekmadienį nuo jo 

laiškelį gavo,ramino,žadėjo dar ginklų parū
pinti...
- Būk atsargesnis,Algi,ir pranešk savo vy

rams, -skubėjo pasakoti Julė,-šiandien daug 
kareivių atvažiavo į miestelį. Jie taip ant 
jūsų įširdę,žada sunaikinti su visais miškai
- Be reikalo gšsdina patys bijodami. Greit 

baigsis Jų galybė. Dar mėnuo,kitas ir mes 
vėl trauksime dainuodami pas jus į Butkūnus. 
Ar netiesa.
- 0, kad taip greičiau,Algi, kad greičiau to

ji dienelė išaustų.Laukiame visi kasdien. 
Taip sunkios, taip slegiančios tos mūsų die
nos. Tiesa,vakar pieninėj kalbėjo žmonės, kad 
raudonieji kažko labai neramūs,laksto galva! 
pamatę,sako prie Varnašilio vyrai mašiną ap
vertė, daug kareivių nuginklavo.

Algis klausėsi patenkintas.Julė jam dar 
daug ką papasakojo,daug uždavinių jiedu ap
tarė.

Atklydęs vėjas suūžė medžių viršūnėmis.
Oru nuplaukė gervių pulkelis. Julė pakilo 
eiti.
-Lik sveikas, Algi. Lauk manęs sekmadienį, 

ten skinimėly,gal ką geresnio įstengsiu.
Algis ištiesė ranką. Šovinių kaspinas 

ant kaklo, dvi granatos už di’-žo,nepaprastai 
tiko jo stambiam ūgiui.
- Sudiev,Julyt.
- Sudiev,Algi,nepamiršk,-sekmadienį...

Julė nusiskubino miško takeliais. Kažkur 
toli pasigirdo kulkosvydžių salvės. Algis vs 
landėlę nejudėdamas iš vietos žiūrėjo į vin
giuojantį miško takelį, kurtuo nuskubėjo vie
nintelis artimas žmogus, dar palikęs sodžiuje
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PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI RANSOM 
SANATORIJOJE...

Mes,Hardwick stovykloje gy
venantis ji^lietaviai, sužinome 
apie Poną Š.,mūsų tautiety,gu
lintu Ransom Sanatorijoje. Nu
tarėme, kiek sąlygos leido,padė
ti ir susidėję porą šilingų jį 
aplankyti.

į Ransom Sanatoriją nuvažia
vau su vienu savo bendradarbiu. 
Gan maloni anglė įleido į vidų. 
Jos paklausėm kur galėtume ras
ti 51a dirbančias“Ii et ava i t e s. 
Minėtoji moteris pranešė mūsų 
tautietėms apie nelaukta vizi
tą.Pro praviras duris išgirdo
me i "Pasakyk, kad nėra namie". 
Bet valandėlei praslinkus,dar 
nevisai baigusi tepti nagus ir 
net per daug raudonomis lūpo
mis, pasirodė tarpduryje abejo
tinos tautybės moteris,kuri pa
klausė, gan griežtu tonui"Ko jūs 
norite". Tai buvo lietuvaitė. 
Atsidūsau ir kartu šaltas šiur
pulys perskrodė nugarą.

Išdėstėm reikalą,kurį "malo
ni" tautietė pranešė anglei ir 
išdidžiai rankos mostu paliepė 
mus pas ligonį nuvesti. Supra
tai, kad sutiktoji lietuvė apie 
ligoninėje esantį tautietį vi
sai nieko nežinojo.Be$ tą da
lyką pateisinu.nes p.S sanato
rijoje teguli apie 4 mėnesius... 
ir tas laikas yra per daug trum- 

diiiiiiiaiiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiMiiiiiiiiiaoliiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiBiiiuiiiMiiiiiiiiimiiiiiulimiinuii
( atkelta iš 2 pusi.)

Pačios IRO duota statistika, 
tremtinių tarpe paskleista 240. 
000 egz. komunistinių lenkiškų 
laikraščių, 4.000 egz.jugoslavų 
Tito laikraščių ir 21.000 egz. 
pabaltiečių laikraščių-ir tai 
tik 1947 ». spalio mėm.

To paties mėnesio laiku trem
tiniams parodyta 40 lenkiškų, 7 
jugoslaviškų ir 7 sovietiškų 
filmų-visos prosovietiškos.Be to, 
stovyklose plinta sufalsifikuoti 
"laiškai iš tėvynės",kuriuos pa
rašo NKVD; galima matyti, kai p IRO 
tarnautojai karštai ragina klau
syti sovietų radijo arba jų kon
troliuojamų radijo stočių,kurios 
kalba apie nepaprastai sunkią 
tremtinių buitį,kai jie išvažia
vo į D.Britaniją,Belgiją,JAV ir 
kitur. Taipgi spalio mėn.IRO pa
skelbė sąrašą "informacinių kny
gų", kurios bus išdalintos stovy
klų gyventojams. Tas sąrašas bu
vo patvirtintas IRO vyr.būstinės. 
Tų laikraščių pranešimu,visos 
tos knygos 242,yra grynai komu
nistinės, o jų aktoriai yra Leni
nas, Stalinas, Wanda Wasilewska, 
lelszko ir visa eilė prosovie

nas, kad mūsų moterys spėtų pa
žinti apylinkėje esančių belai
svių meilę ir nelaimės ištiktus 
tautiečius.

Ankščiau minėtos anglės pa
lydėti, radom ligonį,kurio vei
de pasirodė džiaugsmo šypsnys 
ir akyse ašaros. Įteikėm jam. 
šiek tiek lietuviškos spaudos 
ir vaisių. Ponas Š nusiskundė, 
kad jam esą labai sunku,nes 
angliškai kalba silpnai ir net 
nepajėgia paprašyti ką nors nu
pirkti sanatorijos kantinoje. 
0 per visą jo buvimo laiką lie
tuvės matęs tik du kart. 
Suprantama...toje ligoninėje 
tedirba tik...8 lietuvaitės..

Jau temstant apleidome ligo
nio palatą ir skaudančiomis Šir
dimis nuskubėjome į autobusą.

Dėkingi anglei,nes kitaip 
nebūtume suradę ligonio pala
tos.
- Dėkui Dievui,kad sanatorijo

je, be mūsų tautiečių, dirba dar 
ir anglės,-tariau savo bendra- 
keveitiui mašinai pajudėjus 
Chesterfield' o link...

A»Meškėnas.

tiškų lietuvių, la tvių, estų, len
kų, jugoslavų ir kitų tautų ra
šyto jų.Priešingai,-IRO konfis
kuoja knygas,Išspausdintas,pavz. 
Švedijoje ir aštriai cenzūruo
ja pačių tremtinių spausdinamus 
laikrašcius.

KĄ GALVOJA APIE TAI
“------------------- ANGLOSAKSAI
"Baltic Review” pagaliau klau

sia i-Ką galvoja apie tai anglai 
ir amerikiečiai,kurie kloja mi
lijonus dolerių,kad pavyktų Mar
shall! o planas. Ar reikia stebė
tis, kad Vokietijos stovyklų tre
tiniai nepasitiki planais,kurie 
laikas nuo laiko jiems patiekia
mi emigracl jai .Tokie surašai iš 
tikrųjų pateko į sovietų polici
jos rankas ir NKVD,tų sąrašų dė
ka, šiandien tari pilnus sąrašus 
Vokietijos stovyklų tremtinių ir 

daugybę informacijų apie juos. 
Pagaliau laikraštis baigia!
- Kai "Baltic Review" duoti fak

tai puikiai vaizduoja padėtį,bū
tų nepaprastai svarbus reikalas 
pravesti skubų valymą IRO tar
nautojų tarpe.

Lietuvių futbolo komanda iš 
Truro ( Cornwall) kuri nesenai 
sužaidė su Winkleigh (Devon) 
Hostello futbolininkais. 

tyk knygas 
Teturime vieną laikraštį 

atstovaujantį mūsų reikalus. 
Esame tiesiog ištroškę lie
tuviško spausdinto ždžio,ypa
tingai grožinės literatūras, 
todėl laikraštis ar knyga iš 
Vokietijos yra mielai laukia
mi svečiai Anglijos lietuvių 
darbininkų stovyklose.

Laikraščiams ir knygų lei
dykloms Anglijoje įsteigus sa
vo atstovybes,knygą badas,nors 
dalinai,atrodo,turėtų būti pa
šalintas. Bet dėja taip nėra. 
Nors šiandien mes ir skaitome 
skelbimus apie gautas iš Vo
kietijos knygas,kurias kiek
vienas galime užsisakyti,bet 
knygos įsigijimą trukdo dar 
vienas "mažmožis"-tai jos kai
na .

Ponai knygų leidėjai neturė
tų pamiršti,kad šilingas, tai 
ne markė,oknygų pirkėjai-pap
rasčiausi darbininkai.

Šiandien mokame už "Mūsų ka
lendorių" 4 šilingus,už "Sūku
rius ir žmones" 5 šil.irpan. 
Nelabai terasime ką nors pi - 
giau kaip 4 šil.Nenoromis skvei 
biasi mintis,kad ponai leidė
jai nelabai tęsivaržo žymėdami 
knygos kainą,bet už tai gyveni
mas mus verčia varžytis mokant 
šilingus.

Kai stovyklos platintojas 
praneša,kad gauta nauja knyga, 
atsiranda daug norinčiųjų ją 
užsisakyti,bet drąsiai galima 
tvirtinti,kad 70% jų atkrinta 
išgįrdę knygos kainą.

Sis straipsnelis neturi jo
kios tendencijos boikotuoti 
lietuvišką knygą.Jos buvo ir 
bus mielos, laukiamos ir toliau, 
tačiau su viltimi,kad ateityje 
ponai leidėjai truputį daugiau 
pasvarstys,prieš pažymėdami 
knygos kainą,skirtos Anglijoje 
gyvenantiems lietuviams.

pa.

-laiškas
Januliui

Visgi parašei.Tu moki.Žinąu. 
0 sakei i"Kasdie rašysiu tau 
ir bus man liūdna ir neramu, 
toli nuo tavęs ir namų" 
Bet jaučiau,- pasikeisiu 
Naujų pramogų surasi, 
Ir neklydau...

Pasiekė mane kalbelės. 
Kad jau išdykai^berneli, 
Nors bijojau tikėti, 
Tiek mokėjai žadėti.
Bet ir šiandie tikriausiai 
Tą pat kalbi švelniausiai 
Ki toms ...

Kam reikia praeitį priminti? 
Nori mane sugraudinti?
Kam saldžiai kalbėti 
Jei žinąi-netęsėsi. 
Išdrįsai pavadint "mažyte" 
Ir sakyti"nepatinka dažytos" 
0 ar tikrai?...

Ko verki ir ko dejuoji, 
Vyras esi - o svyruoji 
ir skundies,kaip boba sena. 
Juk ir aš vienui viena, 
Bet raudos neišgirsi, 
Nes visvien nesuprasi,— 
Ne tas esi...

Juk kitoks tu buvai tada 
(Gal klydau-buvau dar jauna) 
Vien idealais spindėjai 
Ir prisipažinsiu- žavėjai. 
Tiek spinduliavo jėgos 
Ir troškai meilė* kilnios 
Ar pamiršai ?

Ak, negraudinsi u savęs. 
Kas buvo, - praėjo,negrįš. 
Taigi žinoki kas esi: 
Gal kada nors suprasi. 
Kad širdį sužeisti 
0 paskui su ja žaisti 
Negražu. . .

Marytė.

'P'n'm.ųn į vakaru5,

Dabar jis prisiminė, kai vieną pavakarę, kada 
turėjo pasitraukti iš savo gimtojo sodžiaus, 
išeidamas sodžiaus pakluonėmis,netikėtai su
sitiko Julę. Išgirdusi jo pasiryžimą, ji su 
ašaromis akyse, nuoširdžia i užjautė ir atsi
sveikindama prižadėjo,kiek galėdama,jam pa
dėti.Nora tada jis neturėjo su Jule jokių 
artimesnių santykių ir pažino ją tik kaip 
ir kitas savo sodžiaus merga ites,bet tas jos 
atsisveikinimą s,tas gilus tėvynės reikalų 
supratimas ir ta meilė savo žmonėms,kurią ji 
pareiškė savo žodžius atsisveikindama,paliko 
jam gilų įspūdį.Vėliau,kai Julė nenutraukda
ma ryšių su laisvės kovotojais liko didelė 
talkininkė jų nelygios kovos su priešu, ji 
pasirodė nepaprastai kilni ir verta karžy
gės vardo. Jo mintys klįrdo į praeities lai- 
kus.į kūdikystės dienas ir prisiminimuose 
rasdavo,kad Julė ir tada išsiskirdavo iš 
kitų vaikų. Ji ir eilėraščius jausmingiau 
sakydavo ir įvairių žaislų prasimanydavo,o 
vėliau jaunime savo gyvumu mokėdavo visus iš
judinti ir uždegti. Jam dabar buvo gaila,kad 
jis ankščiau to nepastebėjo.

Po valandėlės,išlengvo pasuko miško tan- 
kynėn.Giria,tarsi skųsdamosi raudonųjų prieš 
pauda,liūdnai ošė,vaitojo ir jos ošime,tarsi 
girdėjosi palikusių kaime motinų graudus ver 
kimas. Iš kažkur,toli,palaukėmis atskrisdavo 
vis dažnėjančių šūvių aidai.

Jule atsisveikinusi su Algiu skubėjo na
mo.Lįsdama tankiais alksnynais,brisdama ba
lotais kemsynais artėjo prie sodžiaus. 
Šiandien ji jokioh baimės nejautė ir visai 
negalvojo,kad iš kiekvieno krūmo galėjo iš
šokti ginkluotas kareivis. Pasikalbėjimas 
su Algiu paliko gilų įspūdį. Mintys pynėsi

ir skrido tai į Sibiro taigas,tai pas girio
je likusius laisvės kovotojus. Jai nuolat 
švystelėdavo Algimanto paveikslas ir kaskart 
ryškiau jis atsistodavo jows vaizduotėje.. 
Ji matė jo spindinčias iš po šalmo tamsias 
akis ir jo karžygišką išvaizdą. Nepajuto 
net,kad sodžius čia pat ir tik svirties 
girgžėjimas ją pažadino iš svajų. Jos laukė 
motina,rymodama prie vartų.
- Dukrele,aš jau senai laukiu tavęs,visą die
ną.0 klek pridrebėjau,kiek prisigalvojau dėl 
tavęs. Nerami mano širdis visą dieną buvo, 
akis pražiūrėjau į gojelį.
- Ačiū.mamyt,už rūpestį,bet man šiandien 

labai gerai sekėsi.Mūsiškiai visi sveiki ir 
gražūs,o Algis sakė,kad jie greit laimėsią 
ir grįšią pas mus.-Julė pasakiusi net nurau
do ir prisiglaudusi prie motinos,pabučiavo 
jai į skruost;
- 0,Dieve,J

stą.
.kad taip greičiau baigtųsi tas mu

sų vargas,kad tik greičiau tie nevydonai... 
Nežinau,dukrelė,kas šiandien buvo. Vos tau 
išėjus,kad privažiavo maskolių pilnas sodž
ius, visus namus apstojo ir vertė viską ir 
kažko ieškojo.0 kiek prigąsdino visus,-gir
ti kareiviai daužė viską,šaudė kiemuose ir 
trobose,atrodė,kad pasaulio galas atėjo. 
Kluongalių Anuprą.žinai tą senuką stalių, 
labai suraušo ir Išsivežė. Sako,būk užtai, 
kad jis slaptus laikraščius skaito.
- Ar pas mus,mamyt,irgi kratė.-susi jaudi

nusi klausė Julė.
- Kur nekratys,dukrelė,kiekvieną kampą iž

uos tinėjo,bet nieko nerado. Nė nepasakė ko 
ieškojo. Gi mūsų Levanduška irgi prie jų vis 
sukinosi ir kažką su jais šnabždėjo.

Julė virpėjo ir balo. Levanduškos ji la

bai nekentė,kai p nekentė jo ir visas kaimas. 
Kaip padauža ir baisus storžievis,visiems 
buvo įkirėjęs. Vieni jį vadino Efremu Levan
duška, kiti mergvaikiu,bet jo tikrasis vardas 
ir tautybė buvo nežinoma. Sakydavo,kad jis 
esąs rusas,prieš keletą metų su motina iš 
kažkur atsibastęs,bet neužilgo motina su 
pirmuoju pasitaikiusiu raudonarmiečiu išva
žiavo palikdama vieną Levandušką. Mergaitės 
jo nekentė,nes dėl jo nepadoraus elgesio 
pasilinksminimuose turėdavo nesmagumų.

Moterys suėjo į trobą.

Praėjo kelios neramios dienos. Rusai tebe- 
siautė apilinkėje. Sklido įvairiausios kalbos 
gandai.Ir vieną dieną atėjo žinia,kad daugel
is apilinkės kaimų,ypač jaunimas,© tebuvo li
kusios merginos,bus išvežti už tai,kad rėmė 
partizanus-laisvės kovotojus.

Kokios scenos vyko tą vakarą Butkūnų kai
me, galėjo pravirkdyti ir šaltas uolas ir kie
čiausią granitą. Rodos verkė ir kiemas ir 
svirnas ir rūtų darželis,ir tie medžiai so
dybose, tarsi dėjavo,ūžė laužydami šakas,kaip 
rankas.

— Ak,Viešpatie,Dievuli,už ką mus taip baudi, 
kad ir verkti neleidi,-sklido dėjavimas po 
sodžių.

Julė parklupusi prie motinos pabučiavo 
jos rankas ir užkimusiu nuo verksmo balsu, 
tyliai pasakė;
- Mamyt.aš eisiu. Aš apgalvojau viską.Atleis 

man, kad paliksiu tave vieną .Aš žinau, kad aš 
ir ten reikalinga. Tave,mamyt,dažnai aplan
kysiu ir kiek galėdama pagelbėsiu. Aš tikiu, 
kad ir Algis man padės. Gal Dievulis mūsų 
neapleis. ( Pa baiga sekančiam No.)
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Žinios

Tūbingen. Sausio 3 d.Vokie- 
tijoje,Prancūzijos zonoje,mirė 

JUOZAS PAKNYS, 
buvęs Lietuvos Banko Valdytojas.

Budapeštas. Vengrija ir Ru- 
munija^pasirašė draugiškumo su
tartį.Žmonėms buvo uždrausta 
atidaryti laiigus į gatves, per 
kurias važiavo Rumunijos vyriau
sybės delegacija,vadovaujama 
Min.Pirm.Grozos ir Už.R.Min. 
Pauker.

Roma. Pietro Nenni vadova u- 
jamas kairiųjų socialistų kon
gresas nutarė sekančiuose Ita
lijos rinkimuose (balandžio m.) 
eiti iš vien su komunistais.

Berlynas. Sovietai sulaik ė 
Britų traukinį,einantį iš Ber
lyno į Britų zonų Vokietijoje 
ir išsodino vokiečius kelei
vius.Britai pareiškė griežtų 
protestų rusams.

Praga. Cekoslovakų valdžia 
įsakė suimti 15 asmenų, jų tar
pe kelis kariškius,įtariamus 
šnipinėjimu vienos Vakarų Val
stybių naudai.

Londonas. TransjoradaniJos 
Ministeris Pirmininką s,UŽsien. 
R.Ministeris ir karinis patarė
jas atvyko į Londonu pasitari
mams su Britanijos vyriausybe.

Mr.Bevin pasirašo Britanijos- 
Ira ko draugingumo sutartį.

MJNfftDJR JtlZUClt
ŽSJES ŪKIO DARBININKU ATLYGINIMAS

/Tąsa iš pereito numerio/

VYRAMS MOTERIMS

21 m.amž. ir sen.
I kateg. II kateg.

21 m. amž .ir sen.
I kat.

.2
II 1

2 š. 4 P. 2 š.10 p. 1 S.9 P
20 m. iki 21 m. 2 " 1 rt 2 rt 6 rt 18 m.iki 21 m. 1 " 8 rt 2 rt —

ft rt 20 rt 1 ”11 rt 2 rt 3 rr 17 rt rt 18 rt 1 " 5 rt 1 rt 8
18 rt r? 19 n 1 ” 8 rt 2 »r rt 16 rt rt 17 rt 1 " 2 rt 1 rt 5
17 n rt 18 1 ” 6 rt 1 rt 9 rt 15 rt rt 16 rt 1 rt 1 rt 2
16 rt rt 17 rt 1 " 3 rt 1 rt 6 rt

15 rt n 16 rt 1 " 1 rt 1 rt 4 rt

New Delbi. Jaunas indų pabė
gėlis metė rankinę granatų,kuri 
sprogo 30 metrų nuo tos vietos, 
kur GanHši laikė pamaldas.Niekas 
nebuvo sužeistas ir Gandhi tęsė 
pamokslų.Granatos metėjų polici
ja suėmė ir rado jo kišenėje ir 
antrų granatų.Jis atvyko iš Bom
bėjaus.

Bagdadas. Irako Regentas ir 
kiti to krašto politikai nutarė, 
kad sausio 15 d.Portsmouth*e pa
sirašyta Anglų-Irako draugingumo 
sutartis "neįgyvendina Irako tau
tos siekimų" ir todėl negali 

būti ratifikuota.Min.Pirmininkas, 
kuris šių sutartį pasirašė,pa

reiškė,kad jis tikisi,jog jam 
grįžus bus išaiškintas tas nesu
sipratimas.

Praga. Poliai ja,ieškodama pa
sikėsinto jų nužudyti tris čekų 
ministenius,susekė didelius gink
lų sandėlius,kurie priklauso 

komunistams.
Maskva. Sovietų radijas kal

tina JAV vyriausybę atsisakymu 
duoti tranzitines vizas demokra
tinio jaunimo pasaulinės federa
cijos delegacijai,kuri turėjo 
lankytis lotynų Amerikos kraš
tuose.

Paryžius. Prancūzų Vyriausy
bė nutarė nuvertinti frankų iki 
214 frankų už dolerį.Neatsižvel
giant į Britų Vyriausybės protes
tus, prancūzai skaitys tvirta 

valiuta tik JAV dolerį ir Portu
galijos eskundo.Sterlingas bus 
keičiamas laisvoj rinkoj.Tenka 
pastebėti,kad sterlingo-svaro 
"laigva rinka" jau egzistuoja 
JAV.Sveicarijoje ir Italijoje, 
kur už svarų mokama 2,5 dolerio 
ir dar mažiau,© Britų oficialus 
kursas yra 4,o3 už svarų.

Jeruzalė. Žydai iš Palesti
nos praneša,kad Jeruzalės Mufti 
greitu laiku pasirodys Nabluse, 
arabų partizanų Palestinoje ba
zėje.Keli šimtai gerai ginkluo
tų arabų perėjo Palestinos sie
nų iš TransJordanijos.

"Observer" raš.kad pastaruo
ju laiku paaiškėjo,jog daug ko
munistų agentų atvyko į Pales- . 
tinų su nelegaliais žydų imi
grantais.

MaskvaMaskvos liaudies tei
smas nuteisė Britų ambasados 
tarnautojų V.Melnikovų 2 metais 
kalėjimo už "pardavinėjimų spe
kuliatyvinėmis kainomis medžia
gų, atvežtų iš Britanijos".

Vašingtonas. JAV paskelbė 
slaptus dokumentus,kurie buvo 
rasti Reicho už.reik.ministeri
jos archyvuose,bet nebuvo iki 
šiol paskelbti. Dokumentuose 
yra Sovietų-Nacių 1939 m."ne
puolimo" sutartis ir slaptieji 
priedai dėl rytų Europos pasi
dalinimo. Paskelbtų dokumentų 
tarpe randama Molotovo sveiki
nimo telegrama Vokiečių kariuo
menei, nepaprasto pasisekimo pro
ga, žygyje prieš Vakarų Valsty
bes.Yra taip pat daug liudijimų, 
rodančių Rusijos ekonominę pa
galbų, duota Vokietijai.

New York (LAIC) Braunsch- 
weige,Vokietijo j,yra viena iš 
daugybės Sovietų pereinamoji 
stovykla repatriantams. Sovie
tinės repatriacijos misija 
yra įsikūrusi Cafe Boeraer pa
talpose, netoli geležinkelio 
stoties. Kadangi baltiečiai 
atsisako grįžti,tai Sovietai 
neriasi iš kailio verbuodami 
agitatorius tarp tremtinių. 
Jiems moka pinigines premijas 
po 600 markių už kiekvienų pri
kalbintų grįžti repatriantų. 
Latvių stovykloje toks Sovie
tų agentas gavo 2.400 markių 
už keturių asmenų šeimos pri- 
kalbinimų repatriotis.Kų gi, 
yra ir tokių biznių pas so- 
vie tus.

Repatriacinė bolševikų li
teratūra tarp tremtinių sklei
džiama masiniai.Goettingen’e 
kartų sovietų karininkas taip 
buvo užimtas tos "literatūros" 
dalinimu,kad nepastebėjo kai 
DPs suplėšė tas "dovanas" ir 
jo automobilis pasinėrė popie
riaus jūroje...

Stockholm (LAIC) Vietos 
estų sluoksniai praneša,kad 
gandai apie "sovietinės Esti
jos pasiuntinybės įsteigimų 
Suomijoje vėl pasitvirtina. 
Maskva tuo reikalu atnaujinu
si pasitarimus su Suomijos 
vyriausybe. Suomius nemalo
niai nustebinęs tas rysų pa
siryžimas įkurti Helsinkyj 
"šešėlinę pasiuntinybę". 
Esu aišku,kad per tų "pasiun
tinybę" sovietai siekia išplė
sti savo agentų tinklų ir.

Kominformo strategas,Bulgari
jos Min.Pirm.G.Dimitfov, kuris 
nesenai Bulgarijos parlamente 
grųsino opozicijai jos sunai
kinimu .____ ___________________

Žemės ūkio specialistams k. a. ūkvedžiams , prižiūrėto jams, šoferiams 
ir pan.yra numatytas aukštasais atlyginimas

ATSKAITYMAI
Darbdavys be atskaitymų už socialinį draudimų ir valstybinius 

mokesčius,gali daryti žemiau paminėtus atskaitymus už maistų ir butų

Visi akintai sųrysy su atlyginimu ar atostogomis turi būti 
siunčiami;

butas ir mals- maistas už butas už
VYRAMS tas už 7 dien. 7 dien. 7 dien.
19 m.ir senesn. 30 šil. 25 šil. 5 šil.
17 m. iki 19 m. 26 rt 21 š.6 p- 4 š. 6 p,
15 " " 17 " 21 rt 17 š.6 p. 3 " 6 "
MOTERIMS
21 m. ir senes. 27 šil. 22 š.6 p. 4 š. 6 P.
18 m.iki 21 m. 25 rt 21 " - 4 " —
16 " " 18 " 20 rt 16 " 6 " 3 " 6 "
15 " " 16 " 18 rt 15 " 9 3 " —

The Secretary,
Ministry of Agriculture and Fisheries 

Bickenhall Mansions,
London,W.l.

Patartina su visais skundais del atlyginimo ir darbo sųlygų 
kreiptis į artimiausių ž.ūkio darbininkų prof.s-gos atstovų,kurie 
yra beveik kiekviename miestelyje.Angliškai ši prof.s-ga vadinasi; 
National Union of Agricultural Workers.

Pastaba.Laikraščių žiniomis ž.ū.darbininkų s-ga patiekė rei
kalavimų padidinti ž.ū.darbininkų atlyginimų iki 
110 šilingų per savaitę.

antra,pasauliui sudaryti įspū
dį, kad pavergtos Baltijos 
valstybės yra nepriklausomos.

New York (LAIC) Deportuo
tųjų laiške iš Jarkutsko, ku
ris pasiekė JAV,tarp kitko 
rašoma; "Prašau,pasakykite 
amerikiečiams tegul jie meta 
ant mūsų atominę bombų ir pa
daro galų mūsų kančioms."

New York (LAIC) Tarp Suo
mijos ir Estijos tebeplaukio
ja prekiniai la-lvai.Jais ap
rūpinamos estų gaminiais So
vietų karinės bazės Suomijoj 
ir suomių popierls vežamas į 
Esti jų.Tačia u į uostus išlipt 
leidžiama tik rusų jūrininkams. 
Estų jūrininkai laikomi grie
žtoje priežiūroje ir jiems 
draudžiama pasitraukti nuo 
laivo.Suomių lai vai, įplaukę 
į estu Tallino uostų,griežtai 
saugomi NKVD ginkluotų dalinių 
ir Jūrininkams neleidžiama iš
eiti į miestų. Vargšai paverg
tų kraštų Jūrininką i;iaivuose 
laikomi,kaip kalėjimuose ar 
koncentracijos lageriuose.

New York (LAIC) Iš už "ge
ležinės uždangos" pranešama, 
kad pereitų rudenį visuose Bal
tijos kraštuose grūdų pylia
vos buvo išrinktos su nepapras
ti griežtumu ir skubotumu. 
Buvo kalbama, kad sudarinėja
mos atsargos greit prasidėsian
čiam karui.Baigiantis vasarai 
valdžia įsakė visas grūdų py

liavas pristatyti mėnesiu an
kščiau, kaip buvo nustatyta. 
Derlių suėmus,valdžios agen
tai buvo išsiuntinėti į kai
mus prižiūrėti kūlimo.Jie ly
dėjo iš ūkio į ūkį kiekvienų 
kuliamųjų mašinų. Tie prievai
zdos tikrino iškultų kiekį,čia 
pat atseikėjo valdžiai duot 
privalomą normą ir prižiurėjo 
jos išvežimų. Ir taip,Maskvos 
prievaizdų prižiūrimi ir jos 
policijos lydimi vargšai Lie
tuvos ūkininkai veža duoklę, 
paskutinį grūdų raudonajam 
"tėvui" Stalinui. Jie eina 
daug žiauresnę baudžiavų,kaip 
caristinės Rusijos pavergimo 
La ikais.Komunizmo vardan iš 
jų ne tik paskutinį grūdą ati
ma, bet ir laisvės neduoda,žudo 
ir į Sibirą deportuoja.

Paieškomas mokytojas
RAUSTIS JUOZAS, 

atvykęs AnglįJon 1937 metais.
Jis pats ar asmenys žiną 

dabartinį jo adresą,prašomi 
pranešti S-gos Centrui.

3,Marlborough Gate Stables,
Lancaster Gate,
London,W.2.

Primename,kad jau laikas 
užsisakyti padidintų skaičių 
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