
Lietuvos 
nacionn.Vn 
M.Mažvyc

iimi
II metal

IU0 IN ID GIN IF Wit II
ikoinifieiriein^ii^

pereitą rudenį vestos de- 
Sovi eta is aiškiai paro-

RUSAI IRGI KRUTA

8(30) 1948 VASARIO 20 d

1918 metais vasario 24 d. Esti
ja pasiskelbė Nepriklausoma Valstybe 

Sunki buvo pradžia,reikalavo visų 
valios jėgų įtempimo ir kraujo aukų, 
tas gyventi laisvai buvo didesnis 
iž viską ir dėka tam ryžtingumui pas- 
celbimas-žodis tapo kūnu,-Estija įėjo 
j, laisvųjų tautų šeimą.

Gražūs,kūribingi buvo Nepriklauso
mybės metai. Bet, toji pat brutali ir 
Į'elaginga jėga - bolševizmas, nutraukė 

isvės siūlą tam,kad įvesti,vieton 
dimės ir laisvės,baimę,skurdą ir te- 
orą krašte.

Estija,taip kaip ir mūsų tauta, 
kenčia nežmonišką, pasaulio istorijoj 
senai begirdėtą, priespaudą. Fizine 
jėga mes nesame dideli,bet dvasinių 
ertybių ir kovinės galios,siekti lai
vės, nestokojome ir nestokojame. Ir 
;ai yra didžioji gananti ja, kad išsi
josime sau ir vėl laisvę,kad baisus 
narto ir melo rėžimas - komunizmas, 
asprings savo aukų krauju ir iš su
sėjusio tautų kalėjimo Išeis dauge
le pavergtų tautų laisvam gyvenimui, 
ij skaičiuje ir Baltijos tautos.

' Tik ryžtingumo kovoje už Laisvę ir 
eoriklausomybę,tik tvirto tikėjimo į 
ergalę ir Dievas palaimins mūsų žyg-

D.Britanijos ūkis šiuo metu 
atsidūrė prieš vieną iš sunkiau 
šių pokarinių uždavinių. Nuo 
exporto padidinimo pareina britų 
gyvenimo standarto išlaikymas. 
Jeigu anksčiau Britanija galėjo 
varduoti ėvetur ką tik turėjo ir 
bet kokia kaina,tai šiandien ta 
padėtis jau pasikeitė ir anglis 
ko s prekės randa pasaulinėje rin 
ko j e konkurentus, kuri ų ka indis 
yra žemesnės,ir tas labai apsun 
kiną angliškų prekių pardavimą 
užsienyje.

Del to,D.Britanijai yra šiuo 
metu labai svarbu išvengti,pre
kių kainų kilimo.Tam tikslui vy 
riausybė paskelbė parlamente sa 
vo planą, pagal kurį norima sus
tabdyti uždarbio, pelno ir divia- 
dendų didinimą,o taip pat įves
ti prekių kainų kontrolę,kad 
prekių kainos būtų nekeliamos

mažinamos.Kokį nasiseklmą 
planas turės-s tinku dabar pa

bet 
ta s 
sakyti.Prof.Sąjungos atsidūrė 
keblioje padėtyje.Jos kovoja už 
darbininkų gerbūvį,gi pačių dar 
bininkų vyriausybė jiems lie - 
pia nereikalauti didesnių uždar 
bių.Kai kurios profsąjungos pa
reiškė, kad jos nuo savo reikalą 
vimų oadidinti uždarbį neatsisa 
kysiančios.Jeigu vienai unijai 
bus leista tas daryti,tada ,ži
noma, ir kitos unijos to pačio 
sieks.Laukiama pasisakymo TUO, 
kuris yra centrinis profsąjun
gų organas.

Ta proga reikia pažymėti,kad 
Vyriausybė savo patvarkyme sako 
sutiksianti su uždarbio padidi
nimu tokiose industrijos šakose 
kuriose yra darbininkų trūkumas, 
ir kurioms yra svarbu pritrauk
ti didesnę darbo jėga-
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Rytyje su įvykstančia konfe
rencija Londgne,Maskva paskelbė 
kad Lenki ja,Cekoslovakija ir Ju
goslavija irgi susirenka konfe
rencijai šią savaitę Vokietijos 
klausimams aptarti.Spėjama,kad 
Rusija greit imsis žygių savo 
įtakai Rytinėje Vokietijoje su- 
sttorinti.Tai bus atsakymas i 
sušaukimą Londono konferencijos.

"Tarptautinė prekyba

-.isenho-.ieris, t?uv.
J.A.V.Armijos Vyr.Vadas /Šta
bo viršininkas/ savo atsistaty
dinimo kalboje įspėja Ameriką 
būti pasiruošusia ateities įvy
kiams .

" Jei seniausias koridorius 
tarp rytų ir vakarų, -Viduržemio 
jūra.,būtų užblokuota,pasekmes 
būtų Greitos ir katastrofiškos" 
-pareiškė jis.

,eKono-

■'a

ka būtų nutraukta.Karas tokiu 
atveju būtų visiškai arti." 

"Kai kurie mūsų tradiciniai 
draugai Vakarų Europoje yra -Drą
sinami sugniuzdinimu kovojančios 
vienos oolitinės .artijos.ku - 
rios vienintelis tikslas yra 
nlėsti chaosą ir sukilimus sveti
mos ideologijos naudai.Jei 
kraštai nustotų priešinęsi 
siduotų,jie liktų totalitn
letenomis.ir Amerikai per šiaurė 
jantį okeaną ir Arktikos užtva
ras tektų sušiurti su despotiš
ku kolosu,besiplečiančiu ir vir
si lančiu kombinuotą senovės .'one 
nų im ori ją. senovės 'ersi ją, Ger 
manų karalių ir Mongolų chanus.

jod*tis šiandien yra pakan
kamai nerami, kad kares ^tų 
prasidėti be nl .ninros Jė,.os ...r 
savanoriskos politikoo.

"Kartą pradėtus,karas peršoks

\vels
rūbe’ .tu ' 
tautas '
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Pirmadienį Londone prasidės 
derybos tarp Britanijos,JAV ir 
Prancūzijos,Vakarinės Vokietijos 
klausimais.Tos derybos yra glau
džiai surištos su projektuojama 
Vakarų Europos Sąjunga,kurią or
ganizuoja Britanija.

Padėtis Vokietijoje diena iš 
dienos blogėja ir deryboms su Ru
sija nutrūkus,Vakarų Valstybės 
buvo priverstos imtis žygių, kad 
sustabdyti Vokietijos ūkio smuki
mą žemyn.Svambiausia kliūtis Vo
kietijos atstatymui yra neturė - 
jimas atsakoraingos centrinės vy
riausybės ir Vokietijos suskaldy
mas į zona s. Tuo tarpu Rytinė Vo
kietija yra politiniai ir ekono
miniai atskirta nuo Vakarinės da
lies ir j 
rybos su Sovietą 
dė.kad Vokietijos Ūkio vienumas 
yra neįmanomas.Taigi dabar virš 
minėtos valstybės vienos nori iš
spręsti tą klausimą,-rasti būdą 
kaip sujungti visas tris Vokie
tijos zonas į vienalytį organiz
mą.Kaip žinome,Anglijos ir JAV 
zonos jau yra susijungusios ir 
tikimasi, kad Prancūzija sutiks 
ir savo zoną prijungti.Kėblumai 
kyla dėl Benelux valstybių nusi
statymo Vokietijos klausimus sva 
rstant.Tos valstybės reikalauja 
kad ir jos būtų priimtos į konfe
renciją lygiomis teisėmis,kaip 
ir kitos valstybės.Benelux vals
tybių nuomonė sutinka su Prancū
zijos noru pavesti Ruhro indus
triją tarptautinei kontrolei, gi 
iš kitos pusės,tos valstybės pri
taria Britanijai,kuri nori suda
ryti vieningą ūkiškai Vokietiją.

Rusija,kaip ir galima buvo ti
kėtis ,pa siuntė aštrias protesto 
notas Anglijai,Amerikai ir Pran
cūzija i , pirma dienį prasidedančių 
derybų proga.Toje notoje Rusija 
sako,kad per derybas padaryti nu
tarimai bus Rusijos nepripažinti 
ir kad tai yra priešinga Potsdamo 
sutarčiai,pagal kurią Vokietija 
turinti būti traktuojama kaip vie
nas vienetas.Gerai žinant,kad Vo
kietijos vieningumas negalimas 
buvo tik dėka Rusijos trukdymams 
tą vienybę sudaryti,galima tvir
tinti, kad paskutinioji Rusijos 
nota bus Vakarų Valstybių atmes
ta .

Kaip pradžioje buvo minėta,de
rybos Vokietijos klausimu turės 
didelės reikšmės Vakarų Sąjungos 
organizavimui.Vokietija būdama 
centrine Europos valstybe vaidins 
žymų vaidmenį tos Sąjungos orga
nizavime, ir jei Vakatų Valstytaėm 
pavyks susitarti dėl Vokietijos, 
viena iš didžiausių kliūčių Vak. 
Sąjungos susi darymui bus* pašalin
ta .

■ d uro 
oos Atsistatymo rograria, "ugal 
kurią 16 tautų atstatytų savo _ 
ekonominį pajėgumą,turi bū ei b'a 
tinai nri i mtr-, kad apsaugojus 2_me 
rikos interesus ir saugumą. 

Generolas įspėja,kad.-kol 
sos pasaulis neparodys po ity 
vaus noro nusi.-.inkilo ■ i .Ameri 
turi būti pasiruošus atmušti ato 
tinę stake.

Fenus!stovėjusi padėtis pašau 
lyje šiandien pilnai įgalinu sta 
gią ataką su atominiais ginklais 
Jo^nuomone,A £ e r ikai reikalinga 
mažiausiai 1.300.000 vyrų zže - 
mės armija/ sėkmingai gynybai.

Tam pasiekti jis siūlo:bū kiną 
visuotiną kurinį uymok.-iū^, sukū
rimą Tautinės Gvardijos /ir 
ganiznvimą rezervo/,planuvi 
sumobilizuoti visą .umerikos
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Faktai ir i d ė j o s
JUNGTINĖS BALTIJOS VALSTYBĖS

Žinomas latvių veikėjas F. 
Cielenš "Latvju Zinos" skilty
se (NNr95-96) nagrinėja "Balti
jos Federacijos" klausimą.

Reikalą susijungti jis pa
grindžia visų trijų valstybių 
saugumo ir ūkiniais sumetimais. 
Ir teisingai tvirtina,kad 6 mil 
žmonių sutelktos pastangos bū
tų sėkmingesnės ir tų kraštų 
vaidmuo būtų daug reikšminges
nis pasauliniame gyvenime.

Autorius patiekia ir konkre
tų planų.Pirmiausia,Balti jos 
Federacija-"Jungtinė s Baltijos 
Valstybės"-turi būti pagrįstos 
laisvės ir lygybės principais. 
Toliau,ji turi būti paremta 
dviem dėsniais!

1) Kiekviena valstybė federa
cijos labui išsižadą savo su- 
verenumao dalies,

2) Nežiūrint,kad Estija turi
1.2 mil.gyvento jų,Latvi ja apie 
2 mil.,Lietuva apie 3 mil.,fe
deracijoje visoms trims valsty
bėms suteikiama visiška lygybė.

( Federacijos Konstituci
jos metmenys-konspektas žemiau)

I. Kiekvienoje valstybėje 
veikia tų kraštų tautiniai sei
mai,renkami visuotinu,tiesiogi
niu, lygiu ir slaptu balsavimu. 
Šie seimai išrenka po 10 atsto
vų į "Baltijos Federaliną Ta
rybą" , vyria usią jį jungtinės val
stybės organą.

II. Baltijos Federalinė Ta
ryba renka trims metams fede
ralinės valstybės prezidentą ir 
du vice-prezidentus.Preizidento 
ir vice-prezidentų pareigos kas 
trys metai iš eilės atitektų 
estui,latviui ir lietuviui.

III. Federalinė Taryba renka 
"Federėliną Valdytą" iš 9 asme
nų, po tris iš kiekvieno krašto 
piliečių.Toji valdyba būtų vyk
domuoju organu ir jos nariai 
vadintųsi ministeria i.Jie turė
tų po du pavaduotoju.Jei.pav., 
kuriuo metu užsienių reikalų 
ministeris būtų estas, tai jo 
pavaduotojas būtų lietuvis ir 
latvis .

IV. Sudaromos šešios federa
linės ministerijos! užsienių , 
krašto apsaugos,žemės ūkio,fi
nansų, susisiekimo ir teisingumo 
Šios ministerijos savo planus 
įgyvendintų per atskiras tau
tines ministerijas.

V. Užsienių politikoje Bal
tijos Federacija veiktų kaip 
vienas suverenus vienetas.Pa — 
siuntinius užsieniuose akredi
tuotų federalinė vyriausybė, 
prie kiekvieno pasiuntinio pa
skiriant po du patarėju.Kas 3 
ar 5 metai pasiuntiniai iš ei
lės keistųsi pagal tautybes! 
lietuvis ministeris keičiamas 
latviu ar estu ir 1.1.

VI. Sudaromas Federalinis 
Vyriausias Tribunolas iš 9 

asmenų,kuris veikia Baltijos 
Federalinės Tarybos priežiū
roje.Federalinis Tribunolas 
šprąstų trijų federacijos na
rių tarpusavio bylas ir aiškin
tų konstituciją.

Autorius pastebi! "vienas 
kitas, pa skaitąs šias mintis 
apie Baltijos Federaciją,pa - 
trauks pečiais.Utopija! Tai gry 
na sva jonė, neįgyvendinama! Su
prantama, valstybės pamatų tie
simas nėra lengvas darbas.Tai 
yra sunkus,painus kolektyvinis 
uždavinys.Balti jos Federacijos 
sudarymo reikalą jau 1943 ir 
1944 metais kėlė Latvijos Vyr. 
Taryba ir nustatė tam tikras 
tuo klausimu tezes. 1944 m.La
tvi jos Vyriausioji Taryba vedė 
pasitarimus su lietuvių ir estų 
pasipriešinimo pogrindžių cen
trais, kad bendrai aptarus Bal
tijos Federacijos problemą.

Jau laikas kelti ir nagrinė
ti šį klausimą plačioje latvių 
visuomenėje ir draugiškai jį 
svarstyti su estais ir lietu
viais" .(LAIC)

Estė tautiniame apdare

Sovietų Rusijos žemės ūkis, 
jau kuris laikas,išgyvena la
bai aštrius sunkumus.Juos tik
sliai nusakyti sunku,nes Mask
vos teskelbiami vien propagan
diniai daviniai .Tačiau ir juos 
kritiškai vertinant galima su
sidaryti nuovoką apie tikrą bū- 
klą.Juoba, ka i gaunamos žinios 
ir iš neoficialių šaltinių.

Maskvos spauda džiaugiasi, 
kad 1947 m.derlius Sovietuose 
būvąs net 58% geresrfls už 1946. 
Tačiau"1946 m.sausra buvo vie
na iš didžiausių per pastaruo
sius 50 metų,katastrofiškesnė 
nei 1921m.ir beveik prilygstan
ti 1891m.sausrai.Ji palietė 
pačias derlingiausias sritis- 
Moldaviją,Pietų Ukrainą,ištisą 
centriną juodžemio sritį ir 
dešinį Volgos krantą" rašo 
"Bolševik"!1947.Nr.3) Todėl 
1947 m. derlius esąs tik pakan
kamai gerai,kad išlaikius se
niau nustatyta s ma isto normas.

Nežiūrint to,Sovietai grū
dus eksportuoja.Žinoma,tai da
ro išimtinai politiniais sume
timą is. Juk jie grūdus ekspor
tavo net 1928 ir 1932 m.,kai 
krašte buvo didžiausias badas 
ir iš bado išmirė 3 mil.žmonių. 
Sovietai šymet prižadėjo pris
tatyti grūdų Vengri jai,Suomi
jai ir Čekoslovakijai,kad tik 
tos valstybės neremtų Maršalio 
plano.Prancūzijos parlamento 
rinkimų išvakarėse Sovietai 
buvo pasižądėją 1947m prancū
zams parduosi 1,5 mil.tonų 
grūdų.Kai šis manevras nepa
veikė balsuoto jų, tai pažadą 
tuojau atšaukė.Dabar jie suda
rė sutartį duoti grūdų Angli
jai ir Švedijai.

Sovietinė spauda mirga įvai
riais potvarkiais,kurie leidž
ia sprąsti apie tikrąją būklą. 
Iš jų matyti,kad bolševikams 
tenka kovoti su dviem kliūti
mis! darbo jėgos stoka ir ka
ro žaisdų gydymo sunkumais.

Karas privertė valdžią pa
daryti nuolaidų ir kolchozų 
baudžiauninkams bei mažažemiam. 
Leido kiek Laisviau gamintis 
produktų ir augintis gyvulių. 
0 dabar spaudoje pasirodė šim
tai straipsnių apie "reakcin
ius elementus” žemės ūkyje,ku
rie karo metu nukrypą į kapi
talizmo kelią. Kalti narni net 
ir aukšti pąrtijos pareigūnai 
ir va Idininkai ."Bolševik" iš
tisą laidą (17-18,1946) pasky
rė " kaukėms nuplėšti".Parti
jos pareigūnai ir baudžiaunin
kai pasisaviną šeirių, įsigi ją 
karvių, kia ulių, vištų. . .Rusi joj 
prasidėjo nauja "valymo" banga. 
Ji siekia net pačias valdžios 
viršūnes žemės ūkio srityje.

Valdžia turi daug sunkumų 
dėl "žemės ūkio kadrų stokos".

Kare žuvo daug traktoristų ir 
patyrusiu darbininkų.Daber net 

82% traktorių ir mašinų stočių 
vedėjų neturi jokio tekniško 
pasirengimo ir esą įtariami 
"politine neiš tikimybe".Parti
jos įtakai laiduoti,prie kiek
vienos MTS stoties pasiirtas 
"politinis padejėjas".Šie po
litiniai komisarai įpareigoti 
žiūrėti vargšus "vedėjus",kad 
tie nepaslįstų "į kapitalizmą” 

Karas sugriovė akį,kad dar 
toli gražu ligi prieškarinių 
gamybos normų."Bolševik" (1946 
NNrl7—18) aimanuoja! "Fašistai 
banditai apiplėšė ir sunaikino 
98.000 kolchozų,1876 sovchozus, 
2890 mašinų ir traktorių sto
čių.Jie sunaikino arba išsiga
beno 7 mil.arklių, 17 mil.raguo
čių, 20 mil.kiaulių, 27mil.avių 
ir 110 mil.vištų.

Komunistų Partijos CK pas
kelbė žemės ūkio reorganizaci
jos programą.Grūdų gamyba pri
valanti pasiekti prieškarinių 
normų tarp 1948 ir 1949m.ir 
jas prašokti pabaigus penkmeč
io planą 1950m.Pagal penkmečio 
planą, 1950 m.grūdų gąmyba tu
rinti pakilti ligi 127 mil.ton. 
Gi 1940m. ji siekė 120 mil tonų. 
Tas skaitlines sugretinus pa
aiškėjo,kad dabartinė produkci
ja yra nusmukusį daug žemiau 
120 mil.normos.Šias ^išvadas 
patvirtina ir ariamos žemės 
statistika.Ariamos žemės plo
tas užplanuota pakelti 1950 m. 
iki 105,8 mil ha .Atsižvelgiant 
ą tai,kad 1937m. apsėta žemė 
siekė 104,4 mil.ha,lengvai 
galima suprasti, klek daug že
mės virto nedirbama. 0 kur dar 
karo metu pavergtųjų kraštų 
plotai.Juk jie irgi įtraukti 
į dirbamos žemės statistika. 

Visos viltys sudėtos į pen
kmečio planą. Ta čia u jo vykdy
mas eina anaiptol nepatenkina
mai.Plano Komisijos leidžia asas 
"Planovoje Choziaistvo" (Nrl 
1947m) nusiskundžia,kad 1946m. 
tik 77% žemės ūkio mašinų ga
mybos plano ir 63,3% traktorių 
gamybos plano pavyko tąsėti. 
Turint galvoje,kad Maskvos pro
paganda visad labai perdeda 
"sovietinius laimė jimus", rei
kia manyti,kad praktikoje tie 
rezultatai buvo žymiai menkes- 
ni.

Remiantis žiniomis iš Balti
jos kraštų,jau 1947m.rudenį 
visoj Rusijoj stigo maisto .Val
džia griežtai vykdė darbo jėgų 
mobilizaciją derliui nuimti ir 
tučtuojau išreikalavo pyliavos 
valstybei,visai nebodama,kiek 
grūdų paliks pas ūkininkus ir 
kolchozų baudžiauninkus. Api
plėšia iki kaulo vargšus žem
dirbius, kad tik išlaikius bol
ševikiną tvarką.Sovietiniame 
rojuje gali kartotis skurdas 
ir badas. Svarbu tik išlaikyti 
jo pamatus! milijoniną biuro
kratiją, policiją,kariuomeną ir 
partiją. (LAIC)

Gražina skubėjo namo. Jos palaidi, siekią 
ečių,plaukai lengvai vilnijo vasaros vėjo 
rovėje. Ji buvo jauna, graži .Ne vienas pra- 
ivis su pasitenkinimu pažvelgdavo į jos di- 
eles juodas akis,įdegusį veidą,puikios sudė- 
ies kūną.Ji nesustodavo prie krautuvių Lan- 
ų,nematė pro šalį praeinančių žmonių veidų, 
egirdėjo judėjimo triukšmo.Jos galvoje su
os! įvairios mintys,© prieš akis matė vyriš- 
į,gražių veido bruožų,rodos,taip arti prieš 
avė ir lengvai šypsenai pravertos lūpos šna- 
ždėjo jo vardą.
- Gražini Kur taip skubi,-kažkieno balsas ją 
ustabdė.
- Aldona! Koks netikėtumas! Jau metai kai ta- 
'ąs nemačiau.Kaip sekasi,kai p gyveni,-pasipylė 
liausimai.

Prieš metus daug kas palaikydavo jas sese- 
•imis.Kartu matydavo gatvėje,kartu šokiuose. 
,’ačiau Aldona buvo visai skirtingo būdo.Ji mė- 
;o puoštis, dažytis ir visą laiką galvodavo 
>pie turtingą vyrą,kuris galėtų ją vežioti po 
kurortus,vestis į geriausius restoranus,pirkti 
ia u jauslus rūbus.

Ir dabar prieš save Gražina matė ją,kaip 
tik tokią,kokia save piešdavo Aldona,-los plau
tai buvo sugarbanuoti, lūpos skaisčiai cau- 
ionai dažytos,ant šono pakreipta skrybėlaitė 
ir raudonai lakuoti nagai.
- Čia pas jus beisiai nuobodu,-kalbėjo Aldo

na, eidama įsikibusi į draugės ranką.-Vakar ne
turėjau net kur pasidėti.Nei šoklų,nei balių, 
nei padorių vjrrų.
- Ak nel-protestavo Gražina,-čia taip gera,

ramu,gražu.Ir man rodos,kad šios vietos nemai
nyčiau už nieką pasaulyje ir niekad negalėčiau 
pamilti didmiesčio.
- Matau,kad turi ką nors susiradus,-šelmiškai 

pasižiūrėjo Aldona ir nusišypsojo.
- Ne,-pamelavo,-visiškai ne.Ne tas...Bet ži

nai ...
- Visa laimė,kad šiandien sutikau Vytą,-plepė

jo nerūpestingai Aldona,-gal gi nebus taip nuo
bodžios dienos.
- Ką tokį,-nervingai paklausė Gražina.Jos vei- 

das^pasikeitė ir šypsena dingo nuo lūpų.
- Žinai šitą,-buvusį mano mylimąjį-»Jei būčiau 

neišvažiavusi,-šelmiškai merkdama akį kalbėjo,- 
galbūt šiandien jau būčiau...ponia....Ir žinair 
koks jis dabar keistas...-jau su ironijos prie

maišą belse ištarė Aldona.
Gražias nerado ką pasakyti , dra ugė, įsisms; 

nusi kalboje,tąsė toliau!
- Manau jis neužmiršo tų dienų...ir neleis 

liūdėti tokiame užkampyje .Bet kas tau,-pakli
ji staiga,pažiūrėjusi į draugą.

- 0 nieko Truputį galvą skauda.
- Matyti nuo saules,-praeis,-tąsiančiai at 

kė Aldona.- Bet, žiną i, aš turiu skubėti .Heli 
kai ką nusipirkti, pasipuošti. Juk žinai, vyra: 
nemėgsta kasdieniškumo.Užeisiu rytoj.Turėsi 
pasakoti ir apie save.Iki...

Paspaudusi ranką,metusi žvilgsnį į pro & 
praeinantį,greit nužingsniavo gatve.

Gražina pasikeitė.Ji puikiai žinojo špie 
vusią Vyto meilą jai. Ir tuo metu,kada ji J 
tėsi esanti laimingiausia moterimi, kada ji 
matė nieko kas galėtų ją skirti nuo Vyto,-s 
ga atsiranda kita moteris,-jos geriausia dl 
gė,moteris,kuri dar ilgai stovėjo tarp Vyte 
jos,pirmomis jų pažinties dienomis.Ir dabar 
ji vėl susitiko su Vytu...

Sunkiais žingsniais užlipo į antrą aukš- 
atsirakino duris ir įėjusi į kambarį,net ne 
nusivilkusi, jausdama didžiausią nuovargį si 
loję,susmuko kėdėje.Paslėpė veidą dežnuose 
plaukų kuokštės nuslinko ant akių,veido.
- Ko ji čia atvyko...Ko ji čia atvyko...-i 

ždėjo lūpos.
Staiga suskambo telefoną s.Gražina krupts 

jo,nustebusi pakėlė galvą ir sunkiai atsik! 
priėjo prie aparato.
- Allio.. .Taip.
- Čia Vytas,-atsiliepė ragelyje.- Šiandie
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RUDDINGTON (prie Nottingham)
Gyvename 13 lie tuvių, darbi

ninkams skirtuose viešbučiuose, 
kurie pasižymi patogumą is,turi
me po atskirą kambarį,maistas 
neblogas,aptarnavimas geras. 
Dirbti vykstame į netoliese 
esančią gipso kasyklą Kings
ton e. Dirbame dviem pamainom. 
Darbas nelengvas, bet atlygini
mas geras.Šioje apylinkėje bei 
kasykloje nėra dar dirbą sve
timšaliai; mes esame pirmieji, 
apie kuriuos šiuo metu anglai 
yra geros nuomonė s, malonūs bei 
paslaugūs.Aišku, tolimesnė mūsų 
simpatija priklausys tik nuo 
mūsų pačių.

Patys didesnio kultūrinio 
veikimo nesugebėsime išplėsti, 
todėl prisidėjome prie Nottin
gham* o lietuvių.

Džiaugiamės lietuviška spau
da, kuri aplanko mus,suteikia 
informacijų—žinių.

įžiūrime Britanijos lietu
vių suaktyvėjimą, tas mis džiu
gina, nes tuomet ir mes galėsi
me daugiau duoti naudos savo 
kenčiančiai tėvynei. , _

ASH-WINGHAM SKYRIUS.

L Ash stovykloje yra 40 lie- 
P tuvių, visi priklauso D.B-jos 

Lietuvių Sąjungai .Esame suda
rų vyrų chorą, kuris gražiai pa
sirodė. Skyriaus surengtame, 
mūsų Kariuomenės Dienos minė- - 
jime ir bendroje Kalėdų šven
čių vakarienėje,kur mūsiškiai 
išpildė didesną dalį progra
mos.Dabar gi choras ruošiasi 
16 Vasario šventei.Choro uoliu 
vadovu yra p.Ramonis.Sudarėm 
ir tautinių šokių grupą.

Prisijungus Wingham*o sto
vyklos lietuviams (20 vyrų) 
sudarome skyrių iš 60 narių. 
ASH stovykla prenumeruoja 22 
egz."Britanijos Lietuvio”,o 
Wingham-17 egz. Kadangi gyve
name barakuose po 12 ir dau
giau vyrų, tai Laikraščio už
tektų tik dalies to skaičiaus, 
bet vyrai prenumeruoja supras
dami reikalą paremti savąją 
spa ūdą.

Skyriaus Valdybą sudarę: 
iš Ash 3 asmenys ( Gen.J.Cer- 
nius, J.Damušis ir V. Kala kaus-

i kas) ir 2 iš Wingham stovyklos 
į(Krolis ir Morkūnas)

B.

MOOTA, Cumberland* s.Vasario m.
8 d.Mootos lietuvių vyrų sto
vykloje įvyko lietuviškos pa
maldos, kurias atlaikė,iš toli 
atvykus kun.Kairiūnas. Mes 
džiaugiamės ir dėkojame kun. 
Kairiūnui,kad aplankė mus to
limoje Cumberland© apylinkėj.

galėsiu ateiti.Turiu svarbių reikalų.
Gražina tuoj prisiminė Aldoną,jos prisipaži

nimą, kad nori susitikti su Vytu. Keistas drebu
lys perėjo kūnu. Pasikeitusiu balsu,tyliai iš
tarė ;
- Gerai,kad paskambinai.
- Kas tau yra. Tavo balsas toks keistas.
- Nieko...Taip...Ak,nieko...- sumišusi,lyg ma

ža mergaitė mikčiojo Gražina.
- Jei atliksiu anksčiau,užsuksiu.Gerai.
- Kaip nori...

Iš lė to padėjo telefono ragelį ir galvą at
rėmė prie sienos.Iš akių pabiro ašaros.Ji pati 
nežinojo ko ji verkia.Iš pavydo...Iš pykčio.. 
Apsisuko,nubėgo į miegamąjį,krito lovon ir gal
vą panarinusi pogalvėn,pradėjo kukčioti.Jos 
visas kūnas virpėjo nuo verksmo.Skruostai bu
vo drėgni ir lūpos jautė ašarų surumą. Ji jau 
matė savo Vytą drauge su Aldona...Matė kokie- 
tišką Aldoną,matė Juos šokančius,matė,kaip 
jis spaudė ją prie savąs,kalbėjo,juokėsi.

Praėjo sunki valanda.Aprimo. Nutarė iš
eiti, atvėsti.Nerami širdis ieškojo nusirami
nimo, išsiblaškymo. Išėjo iš namų.Vakaro vėjas 
atvėsino jos įkaitusius skruostus.Ė jo negal
vodama kur.Ir buvo taip gera eiti...eiti... 
Štai šokių salė.Pro langus sklido muzikos 
garsai, tarpuvaršiuose, ant suolelių"'šnabždė
josi poros.Ji gi,rodos,visur girdėjo Vyto 
balsą.Atrodo,aiškiai išskirdavo Aldonos juo
ką .Bet sieloje buvo tuščia, niuru, šalta .Ji 
nežinojo kiek ilgai ėjo,kokiomis gatvėmis, 
tik pakėlusi gplvą pamatė stovinti prie savo

senojo,
GWUEUKDO

BARNET. Pereitą savaitų Bar- 
net* e nusižudė Tamošauskas 
Ignas, 44 m.amžiaus.

Vėlionis susirašinėjo su 
likusiais Lietuvoje artimai
siais ir labai sielojosi jų 
sunkia dalia.Paskutinės jo
gautos žinios iš Lietuvos,apie 
tai,kad jo artimieji yra bol
ševikų nužudyti,taip stipriai 
paveikė jautrų Igną,jog Jis, 
nepergyvendamas šio likimo smū 
gi o, nusižudė .

Visi Jau ne kartą girdėjome 
ir patys žinome,kad iki šiol 
vis dar trūksta knygų,kuriomis 
vietos gyventojus, jiems supran
tama kalba,galėtume supažindin
ti su musų krašto ir tautos pra
eitimi, Jos nepriklausomybės lai
kais ir dabartine padėtimi.

Dažnas reiškinys,jog vietos 
gyventojai net nežino kur toji 
Lietuva ir ar ji iš viso buvo 
kada laisva valstybė.Man teko 
išsikalbėti.su vienu anglu,stu
dentu apie Žalgirio mūšį. Pasi
rodo, anglas yra tos nuomonės,kad 
Žalgirio mūšyje kryžiuočių ordi
ną sutriuškino rusai,o apie tuo 
laiku buvusią lietuvišką imperi
ją visai nieko nežinojo.Kas dien 
mūsų skaičius didėja čia.Anglai 
vis daugiau ima įdomautis ne tik 
mumis pačiais,bet ir mūsų kraštu 
Auksinė proga teisingai nušvies
ti mūsų laisvės bylą.Dėl menko 
anglų kalbos mokėjimo dar ne vi
si salime laisvai jiems viskąsalime laisvai jiems viską

Buv.pereiiįamosios stovyklos Malvern Wells lietu
vių choras su chorvedžiu p.Džekčiorium

namų. Kambaryje šviesos nedegdama,atsĮsėdo 
sofon ir įbedė akis į tolumoje,pro langą 
matomą, pilkšvai apšviestą bažnyčios bokštą. 
Šviesa sukosi,čia tamsėjo,čia ė jo šviesyn, 
čia trūkčiodavo,-dingdavo...ir tada jos 
vietoje ji matė Vyto veidą, akis.Matė tą vei
dą ir tas akis,kurias ji mylėjo,kurių ilgė
josi. . .
- "Gražinai

Ji kruptelėjo,pašoko ir keistomis akimis 
žiūrėjo į kažkieno tamsų siluetą stovintį 
prieš ją. Sutraškėjo elektros jungtukas ir 
skaidri šviesa nušvietė abu.
- Gražina,kas tau yra.Tu verki...
- Vytai,tai tu...

Jis priėjo,paėmė ją už rankos,su kita ran
ka, švelniai pakėlė Jos nuleistą galvą.
- Kodėl verki...Sergi...Kas ta u.
- Visgi atėjai,-pasakė tyliai.
-Matai,reikalai buvo privertų sutikti vieną 

asmenį stotyje.Sekančiu traukiniu jis išvyko 
toliau.
- Tikrai...Tai tu nebuvai...-sustojo kalbė

jusi , nebežinodama ką toliau sakyti,sumišo...
- Bet kas gi ta u yra,-nustebus klausė Vytės.
- Tai tu ne su Aldona...
- Gražina...Mano Gražina,nebūk vaikučiu... 

Argi galėčiau tave apgaudinėti.
- Ak,Vytai...- ir ji abiems rankomis apkabino 

jo pečius ir prisiglaudė prie jo krūtinSs.
Jos akys spindėjo džiaugsmu,o rankos kie

tai spaudė jo pečius.

Lietuviški kryžiai.
Darba s-P.Mi sevi č ia us .

būtųišaiškinti,todėl geriausia 
jei mes galėtume patiekti knygų 
apig Lietuvą anglų kalboje.

Šiuo metu, kaip tik, galima gau
ti Sąjungos Centre knygą anglų 
kalboje "Lietuvos kova dėl lai
svės".Kol atsiras daugiau ir ge
resnių knygų, mano manymu, būtų 
labai gerai,kad kiekvienas čia 
gyvenantis lietuvis,savo tauti
nes šventės proga,tos knygos 
pagalba supažindintų mūsų dabar
tinius šeimininkus su mūsų kraš
to praeitimi ir dabartimi.Juk 
tuo prisidėsime prie mūsų visų 
bendros kovos už tėvynės laisvų.

žinome,kad 16—to Vasario pro
ga išėjo "Britanijos Lietuvis" 
dviems kalbomis-lietuvių ir an
glų. Jo turinys bus
tikrai tinkamas tam uždaviniui- 
supšžjndinimui anglų su mūsų 
laisvės kova,su pavergtos tėvy
nės kančiomis ir su mūsų,kaip 
tremtinių,padėtimi.

L.Venckus.

TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
LONDONE

1948.vasarto 22 dieną.
programa:

11 vai. PAMALDOS , 
Londono lietuvių bažn.

4,3o vai.p.p. AKTAS - 
TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS. 
( Westminster Cathedral Hall

Victoria S.W.l)

t'OJvc&JQr/zs.
Artimiausia požeminio stotis

Autobusais pasiekiama No .No.
2,10,11,16,24,25,29,39,46,52, 
13^4. Sustojimo vie ta-Victoria

PURLIUS
Mes grįšime,rašo poetai; 
Netrukus,kiti pranašauja. 
-Va,Nemuno Smėlio,žiūrėkit, 
Išsaugojau duonterbėj saująl

Mes paniekos būsim patyrų 
Ir svetimo trupinio skonį. 
Bet žemą pajudinsim,vyrai, 
Kaip kurstė kadaise Maironis

Palaimins laukus pilksermėgis 
Raudonąjį lažą atlikus. 
Kitais pasineš tada bėgiais 
Valstybės ir laisvės dalykai.

Tad bus po stiklu išdėliota, 
Istorijos,šventraščiams lygios;
Ta uri ų
Kanči ų

Lietuvos patriotų, 
ir laimėjimų knygos

Vasario paradą 
vyriausybė tais metais

Kitokį
Priims
Nešūkaus divizijos vadas, 
Nė rauto nebus diplomatams

Bet kunigo kalinio žodžiai. 
Kiečiausią lietuvį pravirkdys 
O himnas,kai kam nusibodus. 
Sudrebins net išgamos širdį.

Tad,maršą orkestrui sugrojus, 
Pro kuklią medinų tribūną 
Žygiuos,nors ne taip jau i koją 
Respublikos dukros ir sūnūs.

Pradės ne nuo vėliavų miško, 
Nešvysčios kardais karininkai.
Vaikai pasirodys išblišką, 
Našlaičiai praeis plikakinkiai

Po jų vėl ne stambiosios žuvys 
Išplauks,bet žmogeliai vienplauki 
Švarkeliais,dėmėtais nuo spjūvių 
Už meilų,už darbą ir auką.

Praeis basnirti partizanai. 
Skylėtom nuo kulkų milinėm. 
Kur ateitį tavo ir mano. 
Klaikiausią laikotarpi, gynė

Paskui pražygiuos paprastutės 
Agotos greta MareiJonų, 
Kur nešė per speigą ir liūtį 
Kovotojams ginklą ir duoną.

Kaip šmėklos praeis,kaip šešėliai 
Tautiečiai,iš Sibiro grįžų.
Jie neš ne plakatą iškėlų, 
O savo ramintoją — Kryžių.

Praeis ir jaunimas rikiuotėj. 
Su randais ir Kocho bacilom. 
Kai kas ims iš publikos ploti 
Nuliūdusioms motinoms tylint.

0 vietoj mortyrų ir tankų, 
Mergaitėms eglėšakius barstant 
Praneš veteranai ant rankų 
Visų nužudytųjų karstą.

Keli atašė,tartum vienas, 
Pakels tad rankas prie kepurių 
Ir bus nesvarbu mums tą dieną, 
Ar kas pripažino "de jure".

Kitur kino kroniką tokią 
Pamatą,stebėsis be galo. 
Ir tekalba sau,kad nemokam 
Surengti linksmų karnavalų,

Prisieką daugiau neprarasti 
Brangiausio,jau kaip ten bebūtų 
Mes grįšim’namo susimąstą. 
Prie įrankių savo ir plutos.
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Žinios

• MASKVA. Sovietų vyriausybė 
pranešė,kad J.A.V-bėms paskel
bus dokumentus apie Nacių-So- 
vietų santykius,Rusi ja oaskelbs 
Nacių dokumentus,kurie liečia 
Britanijos,J.A.V-bių ir Prancū
zijos santykius su hitlerine Vo 
kieti ja.Sovietų informacijos 
biuro pranešimas sako,kad Bri
tanija ir Prancūzija bendradar
biavo dėl J.A.V-bių slaptų do
kumentų paskelbimo.
9 ATĖNAI. Graikų kariuomenė su 

mušė partizanų dalinu,kuris bu
vo prisiartinus prie Solonikų 
miesto ir- sviediniais apšaudė 
miesto centrą.Paimta 300 belais 
vių ir 9 moterys iš 1000 parti
zanų gaujos,kuri perėjo is Ju
goslavijos š.m.vasario 4 dieną.
41 JERUZALĖ. 'Dviejų Britų pulkų 
kariai dalyvavo gatvių kovoje 
tarp arabų ir žydų Jeruzalėje. 
Vienas britų seržantas buvo už
muštas ir 1 kareivis sužeistas. 
Arabų ir žydų nuostoliai žymiai 
didesni.2 britai užmušti šiau - 
rėš Palestinoje per susirėmimą su 
Syrijos arabais.
• SOFIJA. Bulgarijoje nušauti 

2 turkų Spitfire lėktuvai,kuri e 
dėl pūgos įskriao 40 milių į 
svetimą teritoriją.
Q LONDONAS. Britanijos Ambasado 

riumi J.A.V-bėse,vieton pasitrau 
kiančio Lordo Inverchapei,nuo ge 
gūžės mėnesio yra skiriamas Sir 
Oliver Franks.Jis yra 43 m.am - 
žiaus,Oxfordo profesorius,dirbąs 
Europos Ekonominėje Komisijoje 
ir gerai susipažinus su ' r.Har- 
shall’iu bei jo planu.Karui bai 
giantis jis vadovavo Britanijos 
Tiekimo Ministerijai.
• VAŠINGTONAS. Rusų iniciatyva 

Berlyne įvyko slaptas pasitari
mas tarp J.A.V-bių ir Sovietų 
S-gos atstovų.Buvo diskutuojami 
ginčijami tarp abiejų valstybių 
klausimai! Marselio planas,Aus
trijos ir Vokietijos sutartys, 
Europos rytų-vakarų prekybos san 
tykiai ir kt.Iš J.A.V-bių pusės 
pasitarime dalyvavo Gen.Clay po 
litinis patarėjas Kr.R.Murphy,iš 
Sovietų pusės-marš.Sokolovskio 
patarė jas.Pasitarimų pranešimas 
dabar randasi Valstybės Departs, 
mente.
9 LONDONAS. Britanijos Iždo 
Kancleris Sir Staford Cripps 
persoėjo Britų tautą,kad spra
ga tarp eksporto pajamų ir im
porto išlaidų yra grąsinančiai 
didelė.Britani ja turinti savo 
pastangomis uždaryti spragą, 
nors pastaruoju laiku tikisi pa 
ramos iš Maršalio plano.Jeigu 
Britanija neįstengs padidinti 
eksporto,ji neturės mokėjimo 
priemonių maistui ir žaliavoms 
pirkti.

Vyriausybė paskelbė Baltąją 
Knygą apie Britanijos tarptau
tini, biudžetą.

RCMA. Prisidėjusių prie Mar
šalio plano Europos valstybių 
Darbo jėgų konferencija,oasibai 
gusi pr.savaitą Romoje,nutarė 
rekomenduoti įsteigti Romoje 
nuolatinį Darbų jėįyų komitetą, 
kurio uždavinys būtų darbininkų 
perkėlimas iš vienos valstybės 
į kitąDarbininkų pareikalavimas 
IS-koje Europos valstybių yra
380 tūkst.,pasiūla - 2 milionai, 
iš kurių 1.700 tūkst.italų ir 
300 tūks.D.P.Britani jai dar rei 
kia 100 tūkst.darbininkų, daugu
moje kasykloms.Didele kliūtimi 
imigracijai yra butų stoka ir 
būsimų darbininkų anmokymas.

• BRIUSELIS. Belgijos I'in. 
Pirm. P.Spaak,kalbėdamas Se
nato komisijoje pasakė,kad 
tarp Benelux’okraštų ir Bri
tanijos bei Prancūzijos yra 
reikalinga žymiai platesnė 
sutartis,nei Bevino siūloma

Vakarai negalį likti ne
susi organize vą, ka i Rytų Eu
ropa, vadovaujama Rusijos, or
ganizuojasi .

KlNJFOJRJtlZUCKjrja

kliūčių 
tokie as-

g

enktadienį 15 ain.po vidur
nakčio W.Rochfelleris /35/ ap
sivedė su Čikagos lietuvaite kuri 
vienu metu Čikagoje buvo išrink, 
ta,kaip gražiausia lietuvaitė 
A-iss Lithuania/.

Vedybose,kurios buvo vienos 
iš iškilmingiausių Floridoje,da 
lyvavo kunigaikštis su kunigaikš 
tiene ir kiti žymūs asmenys.

Paulekiutė jau buvo ištekė 
jusi už Kr.Sears,kuris dirbo 
J.A.V. asluntinybėjo Paryžiuje, 
išsiskyrusi 1947 m.ji gavo darbo 
vienoje Rochfelleriai priklausan- 
čioje žibalo bendrovėje.kaip sek
retorė .kur ir susipažino su savo 
dabartiniu vyžšų.^.nglų ir ameri
kiečių spauda ’plačiai paminėjo 
vedybas , ori lyindama jas su ve
dybomis tarp "Princo"' ir "Pele
nės" .

O OXFORDAS. Mr.A.tlee, kalbėdamas 
Oxfordo Universiteto arbo parti
jos klube,vėl aštpiai pasisakė 
prieš komunizmą./Šiandien yra be 
prasraiška neigti,kad nėra konf
likto tarp dviejų idiolo -ijų-to- 
talinės idiologijos ir demokrati- 
nės idiologijos.Si didžioji kova
vyksta ir mes visi joje dalyvau
sime", pasakė Mr.A.ttlee.
£ KAIRAS. Arabų Lygos Politinis 

Komitetas nutarė ,kad Saugumo Ta
rybai susirinkus Palestinos klau
simą svarstyti,pareikšti,kad 
JTO Palestinos padalinimo nutari
mas sudaro grąsmą taikai ir,kad 
visos Saugumo Tarybos pastangos 
įgyvendinti šį nutarimą tepablo- 
gins padėtį ir provokuos arabus 
kovoti.Todėl Saugumo Tarybos po
litika turinti siekti,kau JTO 
Asemblėja nasaulio taikos labui 
atšauktų padalinimo nutarimą.

VAŠINGTONAS. J.A.V-bių Gyny' - 
bos Sekretorius L r.James Forres- 
tal pranešė,kad Amerikoje bus 
įsteigta Civilinės gynybos orga
nizacija tikslu pasiruošti gali 
mam atominių btmbų,rakietų ar 
bakteriologiniam karui . -rez .Tru-
manas pritarė organizacijos stei 
ginui. Pagal Civilines Gynybos Ta
rybos rekomendaci ją,kiekvienas 
Amerikos pilietis turįs būti ap
mokytas apsiginti.
$ KORĖJA. Korėjos ualįs.kuri 
Lig šiol buvo okupuota Sovietų 
kariuomenės,yra paskelbta So-
vieta resoublika.
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Daugelis naujai atvykusių 
Anglijon lietuvių kreipiasi į 
Lietuvos Pasiuntinybą ir pra
šo žinių apie galimybes emig
ruoti Kanadon.Visų suinteres
uotųjų žiniai paduodame! 
Šiuo metu yra trys būdai,kaip 
galima patekti Kanadon!
1. Geriausias ir lengviausias 
būdas yra - gauti iš savo gi
minių Kanados Vyriausybės lei- 
dimat atvykti Kanadon.Tokį lei
dimą turi išrūpinti Kanadoje 
esantieji giminės,ten pat Ka
nadoje iš Emigracinės vyresny
bės.Gave tokį leidimą,giminės 
prisiunčia jį norinčiam vykti 
į Kanadą ir jis,pasirūpinąs 
sau užsienio pasą ir kitus do-

Mūsų Skyriaus Pirmininkui 
p. VI. RUPINSKUI

p-lei St.P AULIUKEVIČIUTEI 

sukūrusiems lietuvišką šeimą,širdingai 
sveikina ir linki abiems ištvermės 
tremtiniškame gyvenime

linki abiems ištvermės

D.B.Lietuvių S-gos Nottingham 
Skyriaus Nariai.

LONDONAS. Darbo minister!s M: 
George Isaacs Parlamente pasakė 
kad šiuo metu tarp 1000 ir 1500 
savanorių iš Europos yra priima 
ma į Britų pramoną kiekvieną 
savaitą.Lig šiol išviso oriimta 
37.241 darbininkas.
4r PARYŽIUS. Europos Vienybės 

Sąjūdžio Tarptautinis Koordina
cinis Komitetas pranešė,kad pir
masis nuropos kongresas prasi - 
dės Hagoje š.m.gegužės 7 dieną 
ir tąsis 5 c ienas.Komunikatąs 
sako,kad į kongresą yra pakvie 
čiami labiausiai pasižymėją po
litiniame pasaulyje,darbe,Baž
nyčia j e, pramonė je ir žemės ūky
je Europiečiai.

Britų Darbo Partijos vykd.ko
mitetas nepataria savo nariams 
dalyvauti Kongrese,nors visų pak
raipų Europos politikai,išsky - 
rus komunistus, ten dalyvaus

J'/c Z/’/zrv a i
"MINTIS" i

Laikraštis lietuvių bendruo
menei .

Visuomet aktualus ir įdomus. 
Prenumeruokit "Mintį”.
Ji Lankys tris kartus per 

savai tą.
Prenumeratos kaina’. 1 mėn.- 

3 šil.,3 mėn.- 9 šil.
Užsakymus priima atstovas - 

įgaliotinis!
F.Neveravičius, 
13,College St., 
Leicester.

MANCHESTER10 LIETUVIŲ 
VAKARAS .

kuri

Didž.Gerb.Manchesterio ir 
apilinkės lietuviai (ės) 

prašome dalyvauti mūsų
^r engiamąme^_ 

s įvyks
1948.vasario 21 d. 5 val.vak.

VAKARAS 
bus su lietuviškais užkandž
iai s . Program© j e bus pašokta 
tautinių šokių ir padainuo
ta lietuviškų dainų.

Po programos bus 
ŠOKIAI, 

kurie tąsis iki 11 val.vak.
Vakaraą ruošiamas- 

Blackey Institute, 
Blackley Library , 

Rochdale Rd., 
Balckley , 

MANCHESTER 9.
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kumentus reikalingus kelionei, 
kreipiasi su tuo leidimu į Ka
nados valdžios įstaigą Londone 
kuri išduos jam tinkamą kelio
nei vizą.Būsimas keliautojas 
turi pats pasirūpinti gavimu 
vietos laive.
2. Galima iškeliauti Kanadon 
taipgi tiems,kurie turi pada
rą darbo sutartį.Tokia s darbo 
sutartis sudaro tik specialės 
Kanados komisijos,atvykusios 
į okupuotą Vokieti ją.Čia Ang
lijoj tokių komisijų nėra.tai-lijoj tokių komisijų 
gi ir negalima tokių 
sudaryti .
3. Be jokių ypatingų 
gali Kanadon nuvykti 
menys,kurie gali patys apsimo
kėti savo kelioną ir turi.be 
to, nemažiau dviejų tūkstančių 
dolerių,arba penkis šimtus sva 
rų.Kadangi mažai kas iš mūsų 
žmonių gali tokias sumas turė
ti, tai sis būdas yra mažiau
siai mūsų žmonėms prieinamas 
ir apie jį plačiau kalbėti ne
tenka .

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ 
LONDONE.

PRANEŠIMAS IS KANADOS
Lietuvių Tremtinių Gelbėji

mo Komitetas Kanadoje,šių metų 
sausio 8 d.savo posėdyje apsva
rstė emigracijos reikalus.Ryšium 
su nepaprastai dideliu interesan-i 
tų skaičium informacijos,affida- 
vitų parūpinimo ir kitais reika
lais, buvo nutarta šalia komiteto 
paskirti specialų įgaliotinį 
Emigracijos reikalams.įgalioti
niu pakviestas Dipl.agr.Pranas 
Rudinskas,būvąs Britų zonos trem
tinių komiteto pirmininkas ir 
ryšininkas prie Britų karinės 
valdžios.Jam perduodamas p.A. 
Norkeliūno sėkmingai pradėtas 
darbas, už kurį komitetas jam 
nuoširdžiai dėkoja.įgaliotinio 
Emigracijos Reikalams adresas!

Pranas Rudinskas, 
1027 Valiquette Ave, 
Montreal,Verdun, 

Canada .
Informacija tremtiniams tei - 
kiama nemokamai.

Lietuvių Tremtinių Gelb. 
Komitetas Kanadoje.

Atsiliepki, 
MARIJA' KISIELIENĖ-

Zetavičkiutė, 
Kilusi iš Alytaus apskrt. 
savo pusbroliui 
Medziukevičiui Ignui, 

Lith.D.P. Camp,
(13a)Seligenstadt b/Wūrzb., 

USA Zone,Germany.

Paieškomas Vaclovas Klimavičius 
kiląs nuo Zarasų ir prieš kapiti 
liaciją gyvenąs Bremert* e. Jis pa1 
ar žinantieji apie jį prašomi ra 
šyti !Mrs.Katerina Kindsvater, 
Buckley Hall,Buckley Rd., Rochda
le, Lancs.

LfETUV/S
LAlUAOblNMWA/

&.TAMOŠIŪNA3
Falcon buildings,

Old Bethnal Gteen Pct,
LONDON^.2..

gręifai ir prie in am a - 
to/sAąindmtj Taisa 

fcukrecteuis
Tofictu guvenanfieji faikra- 
dxius gait siasfi regisfruo- 

fai TaUku.
PAP DUODAM I NAUJ/LA/XPO- 

DŽ.IAI
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