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Kaip mažai žmogus gali pa
simokyti iš praeities pavyzdž- 
įų rodo paskutiniai įvykiai 
Čekoslovakijoje.

Juk komunistai visur naudo
ja tuos pačius metodus,ir mes 
lietuviai, būdami pirmoji Sovie
tų imperializmo auka, ja u nuo 
1940 metų stengiamės įtikinti 
kitus,kad su komunistais joks 
kompromisas nėra įmanomas. 
Deja,vis dar atsiranda lengva
tikių, kurie pasiduoda komunis
tų suvedžiojimams,bet už tai 
visad sumoka aukštą kainą...

Gerai prisimename lenkų ūk
ininkų vadą Mikolaičiką,kuris 
su geriausiais norais išvyko į 
Karšuvą ir ten tikėjosi galės- 

I -’ąs susikalbėti su Maskva.Bet 
I teilgai truko ir jis gavo bėgt 
iš Lenkijos,nieko nepešus,vien 
gelbėdamas savę kailį. Dabar 
atėjo eilė ir Čekoslovakijai, 
jos Prezidentui Benešui,kuris

Komunistas,Čekoslovaki jos 
Minis.Pirm.K.Gottwald*as

irgi visą laiką tįkėjosi pajė
gsiąs iš laikyti Čekoslovaki
jos nepriklausomumą,demokrati
ną tvarką ir lygsvarą tarp Ry
tų ir Vakarų.Gerai sugyventi 
ir su vienu ir su kitu buvo jo 
šūkis.Bet paskutiniai įvykiai 
rodo, kad tam bus greit padary
tas galas,nes komunistams(Kre
mliui) nusibodo šis žaidimas.

Komunistai savo planus vi
sur vykdo pagal iš anksto iš
dirbtus planas Maskvoje,aklai 
vadovaujasi Kremliaus instruk
cijomis .Vykdydami okupacinius 
planus ir vadinamuosius vėles
nius "saulės atsivežimus",jie 
visad pirmoje eilėje stengiasi 
į savo rankas paimti policiją, 
gi po to,paskelbia "suseką"or
ganizuojamą meištą-sukilimą 
prieš valstybą ir tada... 
...jau remdamiesi tuo preteks
tu, likviduoja visus,kurie jiem 
nepatinka.Aišku,kai tina juos 
valstybės išdavimu,vadina par
sidavėliais svetimoms-buržuazi
nėms valstybėms ir 1.1.o reikia 
pažymėti,kad jų koliojimusi ir 
kaltinimų leksikonas yra bene 
vienas iš tobuliausių pasauly
je. Dabar šis Kremliaus recep
tas pradedamas taikyti ir Čeko
slovaki jo jei jų vidaus reikalų 
ministeris,komunistas Nosek,pa
skyrė tik komunistus aukštais 
policijos pareigūne is.Kiti ka
bineto nariai-ministeriai,ne- 
komunistai dėl to užprotestavo 
ir pareikalavo,kad Nosek tuos 
paskyrimus atšauktų.Šis gi at
sisakė tai padaryti.Tada 12 
CEkoslovakijos Minister!ų Kabi
neto narių atsistatydino.

Tuoj po to Nosek ir Saugumo 
ministeris generolas Svoboda,

nepartinis,paskeIbė suseką gin
kluotą sukilimo prieš valstybą 
organizavimą ir pareikalavo bū
tinai tuojau sustiprinti saugu
mo organus, paskiriant į polici
ją patikimus asmenis,o patiki
mieji, aišku, tėra tik komunistai 

Pats sukilimas,girdi,esąs 
generolo Prchala darbas, gi mai
štininkai rinką militarines ži
nias svetimai vaIstybei.Pats 
generolas Prchala,kuris dabar 
ramiai sau gyvena Londone,apie 
tą jo " ruošiamą" sukilimą su
žinojo pirmąsyk tik iš Laikraš
čių...

Prezidentas Benešąs atsisakė 
priimti Kabineto narių atsista
tydinimą ir nesutiko leisti su
daryti vyriausybą vien iš komu
nistų. Jis pasakė,kad parlamen
tarinė demokratija turinti bū
ti išlaikyta. Tada komunistai 
surengė dideles protesto demon
stracija s, per kurias kalbą pa
sakė Ministeris Pirmininkas,ko
munistas, Gottwald’as.Jis reika
lavo iš Benešo.kad pastarasis 
ministerių atsistatydinimą pri
imtų ir kad sudaytų vyria usybą 
iš "Liaudžiai patikimų" asmenų. 
(Argi nepanašu į Lietuvos buv. 
įvykius)

Atsistatydiną ministerial, 
komunistų nuomone,esą susikom- 
promitavą sąrišy su ruošiamu 
sukilimu.

Prezidentas Benešąs,kol kas 
laikosi, bet kaip ilgai jam pa
siseks tai daryti,-sunku dabar 
pasakyti.

Jei'šį politinė krizė yra 
tik pačių Čekoslovakijos komu
nistų darbas, tada jam šį kartą 
gali ir pasisekti išsilaikyti, 
bet jei tas daroma Kremliui įsa
kius, tada , žinoma, Benešo dienos 
yra jau suskaitytos.

Paskutinės žinios sako,kad

/MįAJJįJL &S.3. fLfg.SJV&
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kaktį sekmadienį, š.m. 22 vasa- 
rio.Minėjimas prasidėjo panai, 
domis Lietuvių Bažnyčioje,kur

Londono lietuviai susirin
ko paminėti Lietuvos Neprikiši 
somybės paskelbimo 30 metų su

komunistai ruošia generalinį 
streiką,kas gali nuvesti kraš
tą į suirutą.Komunistai to tik 
ir siektų,nes drumstame vande
nyje visad lęngviau žvejoti.

Edvard Benes

Iki šiol Čekoslovakija tik
rai pavyzdingai rodė tikrą no
rą gerai sugyventi su Rusija, 
bet ji tuo pačiu norėjo išlai
kyti gerus prekybos santykius 
ir su Vakarais,nuo kurių ji eko
nomiškai yra priklausoma.

Čekoslovakija,būdama slavų 
tauta, bet priklausydama Vakarų 
ciiilizacijai,nenori susipykti 
nei su vienu,nei su kitu,bet 
jos geopolitinė padėtis šian
dien yra labai sunki - ji iš 
visų pusių yra apsupta Rusijos 
satelitais-
Paskutinės žinios iš Čekoslova
kijos rodo,kad įvykiai vystosi 
aštrėjančia forma,Bratislavoje 
ir kituose miestuose vyksta ria
ušės ir viešųjų pastatų užiminė- 
jimas.Prezidentas Benesąs paža
dėjo artimiausiu laiku paskelbti 
atsišaukimą į tautą.

Bet įvykiai eis savo vaga, 
ta vaga,kuri yra iš anksto nu— 
statyta.

Kaip jau buvo ankščiau raš
yta , Vyriausybė išleido direk
tyvas, pagal kurias norima su
stabdyti uždarbio kilimą ir uĄ- 
šaldinti.dabartinėje riboje,pre
kių kainas.net siekiant jų su
ma žinimo .

Vyriausybė prie jo išvados, 
kad juo daugiau uždirbs darbi
ninką i, tuo prekės brangs ir 
jeigu tam nebus padarytas ga
las, kraštas galėtų atsidurti 
arti bedugnės ir infliacija 
neišvengiama,su visomis savo 
pasėkom!s.Darbininkąs mažai 
iš to naudos turės,kad bus 
pakeltas jam atlyginimas, jei 
tuo pačiu laiku jis turės vis 
daugiau ir daugiau možėti už 
gyvenimui reikalingas prekes. 
Be to, kylant kainoms, bus labai 
sunku eksportuoti,nes kiti kra
štai galės nukonkuruoti britiš
kas prekes.

Darbininką Vyriausybės pada
rytas parėdymas,kad darbinin
kai atsisakytų nuo didesnio at
lyginimo reikalavimų, aišku, rei
kalavo didelio pasiryžimo ir 
drąsos.Dar daugiau drąsos rei
kėjo Profsąjungų kongresui(TUC) 
duoti vyriausybei pritarimą ir 
vyriausybės patvarkymą rekomen
duoti atskiroms profsąjungoms. 
Tas rodo didelį atsakingų dar
bo klasės žmonių politi
nį subrendimą ir atsakomybės 
jausmą.Jie žino,kad su laiku 
tas ir darbininkams tik į gerą 
tegalės išeiti.

Ar atskiros profsąjungos su 
tomis direktyvomis sutiks,-dar 
negalima pasakyti 

dalyvavo lig šiol nematytas ma
ldininkų skaičius.

Iškilmingą posėdį ūestmlns— 
terio Katedros salėje atidarė 
Britanijos Lietuvių Sąjungos 
Pirmininkas P.B.Varkala , tarda
mas žodį svečįams angliškai 
apie Vasario Šešioliktos rei- 
kšmą lietuvių tautai.Jis parei
škė, kad lietuvių tauta per ne
priklausomos valstybės gyvavimo 
laikotarpį įrodė,kad Lietuva 
sugeba savarankiškai tvarkytis. 
Karo pasėkoje Lietuva liko pa
vergta, bet lietuvių tauta ko
voja ir kovos iki tol,kol Lie
tuva vėl bus laisva ir neprik
lausoma, iki Lietuvos miestuose 
ir sodybose laisvai plevesuos 
mūsų vėliava.

Kalbos metu buvo pagerbti 
žuvusieji dėl Lietuvos laisvės 
susikaupimo minute. Po to pir
mininkaująs pakvietė į garbės 
prezidiumą! J.E.Lietuvos Minis
terį p.B.K.Balutį,J.E.Latvi jos 
Ministerį p.Zarins,J.E.Esti jos 
Ministerį p.A.TOrma.J.E.vysku- 
pO Padolskį,buv.Lietuvos Min. 
Pirmininką generolą Černių,^un, 
Sakavičių, p.Liudžiuvieną, p.Cer- 
nieną,p.Rudzevičių ir p.Bajori- 
ną.

Kalbą pasakė J.E.Min.B.K.Ba 
lutis.tonas Ministeris pareišk 
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(Mintis)MŪsų tėvynėje plačiai 
pagarsėjo Antanas Sniečkus,Lie
tuvos komunistų partijos vadas. 
Jis prisidėjo prie Lietuvos ne
priklausomybės panaikinimo, jis 
sudarinėjo ir tvirtino sąrašus 
tremiamųjų į Sibirą,jis naikino 
ir naikina paskutinius laisvės 
židinėlius Lietuvoje.-Tam lietu
vių tauta neliks skolinga.

Kada antrą kartą ’’draugei” 
nešė Lietuvai ’'išlaisvinimą", 
senutė Sniečkienė nebenorėjo 
pasilikti gimtuose namuose,nes 
žino jo, kad sūnus Antanas grį
šiąs iš Maskvos.

Bet.tur būt,yra skaudžiau
sia, kai motina atsižada savo sū
naus ir nuo jo taip pat bėga, 
kaip ir kiti .Motina bėga nuo sū
naus komunisto,kur is savo komu
nistine ranka ir jai grąso atim
ti paskutiniąją Laisvo gyvenimo 
valandą.Ji,motina, taip pat pasi
rinko benamio dalią ir vargą, 
kad galėtų protestuoti prieš sū
naus neteisybes.

Ji pasitraukia į Vakarus ir 
drauge su tūkstančiais savu tau

( atkelta iš 1 pusi.) =; 
kad šioje šventėje mūsų Šeima 
nebūtų pilna,jei joje nedalyvau
tų mūsų broliai latviai ir es
tai. Mūsų trys tautos, kovoja 
dėl gyvybės.Mes esame sujungti 
bendru nusistatymu ir mūsų pas
tangos bus apvainikuotos pasi
sekimu jei ne ryt,tai poryt. 
Kovoje dėl laisvės mes turime 
draugų. Pirmo j e eilėje tokiu Ba
ltijos tautų draugu yra J.Em. 
Kardinolas Grifinas,kuriam šia 
proga išreiškiamas dėkingumas. 
Lietuvių tauta neabejoja, kad 
ji atgaus laisvą ir šie metai 
turėsią parodyti kaip greit tas 
bus.Bet Laisvei atgauti reikia 
būti pasirengus kovoti,kovoti 
visomis priemonėm!s.Kova i dėl 
laisvės yra du ginklai; 
PASIRYŽIMAS ŽŪT-BŪT LAIMĖTI ir 
TAUTOS VIENYBĖ,

"Jei džiaugiamės, tai džiau
giamės visos trys Baltijos tau
tos kartu,-pasakė J.E.Latvi jos 
Ministeris P.Zarinš,-jei liūdė- 
sim, tai liūdėsim visi" "Mes tu
rime dar daugiau stiprinti vie
nytą tarp mūsų tautų ir tas mu
ms daug padės kovoje už mūsų 
kraštų laisves.”

C, Trume J rtcfamĄaJ, Joffe 
una /ttij^Cct w&nicpje,..

tiečių vargsta tremtyjg. Apsigy
vena Hanau'stovykloje.Čia ji pra 
leidžia porą su viršum tremties 
metų ir vis gyvena viltimi,kad 
dar galėsianti gręžti numirti į 
savg gimtąją šalį.

Čia ją aplanko net Amerikos 
ir kitų kraštų žurnalistai ir 
su. ja kalbasi apie komunizmą, 
kodėl ji nenorinti grįžti namo 
paalsavo sūnų komunistą.

Si motina su širdies skausmu 
pareikšdavo,kad ji daug meldėsi 
ir prašiusi savo sūnaus gyventi 
artimo meilėje, būti geru žogumi, 
tačiau nei jos malda,nei ašaros 
nepadėjo.

Ir štai ši 
kovojanti dėl 
š.m.sausio 27 
tekėjimo laisvės sa ulutės,amžia
ms užgeso svetimoje žemėje,Han
au stovykloje,85 metų amžiaus 
aišku,nelemta tremtis pagreiti
no jos mirtį,o tuo pačiu laiku 
tėvynėje užkietėjęs bolševikas, 
jos sūnus Antanas su šypsena 
žiūri į nykstančią lietuvių tau
tą. Tai klaiku.

taurioji lietuvė, 
laisvės,motina, 
d. nesulaukusi pa-

J.E.Estijos Ministeris Tbr- 
ma kalbėjo gražia lietuvių La L- 
ba.Jis prisiminė tuos laikus, 
kada atstatant Lietuvos valsty- 
bą (1919) jis buvo jaunos Esti
jos diplomatinis atstovas Kau
ne. "Dabar, -sako Mini steris,-mes 
nebeturime savų armijų,bet mū
sų giriose kovoja tūkstančiai 
ginkluotų pasiryželių.Tautos, 
kurios vyriškai sutinka sunku
mus, galų gale laimi ir yra lai
mėjimo vertos.”

Atvykęs iš Vokietijos J.E. 
Vysk.Padolskis palinkėjo lie
tuviams, kad mūsų dienos svečia
ms Anglijoe krašte būtų kuo 
trumpesnės ir kad kuo greičiau 
mes visi galStume grįžti į lai
svą tėvynę.Dievo Apvaizda rū
pinasi, kad piktas neįsiviešpa
tautų pasaulyje .Bet žmogus tu
ri kovoti. Gyvenimas yra kova, 
ją pralaimi tas, kas nuleidžia 
rankas ir nieko neveikia.Kiek
viena idėja reikalauja aukų. 
Kova už laisvą taip pat daug 
pa reikalavo .Mūsų pareiga iš
likti lie tuviais, kad galėtume 
grįžti į tėvynę,atstatyti ten 
sugiautą gyvenimą.

Gen.Černius pareiškė,kad

Trako pili. Šiandien Ant. Morkūno nuotr.

AoIčicali ptob/e/na.
Pagal Parlamento nutarimą, 

naujas sveikatos įstatymas įsi
galios š.m. liepos m.5 d. Nuo 
tada kiekvienas asmuo turės mo
kėti tam tikrą mokestį kas sa
vaitę apdraudimui savęs nuo su
sirgimo ir bedarbystės.

Pagal tą įstatymą,daktarai 
taps savotiškais valstybės tar
nautojais ir gaus iš valstybės 
dalį atlyginimo - šešius svarus 
į savaitę.Kita atlyginimo dal
is pareis nuo klijentų skaičia
us .

mes esame pirmosios aukos to 
grobuonie, kur is šiandien jau 

►turi keliolika tautų pagrobęs, 
o kitų dar tykoja .Mes galime 
su pasitikėjimu žiūrėti į atei
tį,nes šiandien pasaulis jau 
praregėjo.Šiandien ir didžiųjų 
Vakarų valstybių vyrai pasako 
tuos žodžius,kuriuos mes senai 
sakėme.Tas palengvina mūsų ko
vą. Pro Anglijos rūkus mes gali
me justi,kad jau ateina laikas, 
kada pavergtos tautos nusipur- 
tys prispaudėjų.Būkime tvirti 
savo nusistatyme.Teisybė tu
rės laimėti.

Po kalbų susirinkimas pri
ėmė rezoliucijas,kurios bus pa
siųstos D.Britanijos Min.Pirm. 
ponui Attlee,JTO Gen.Sekreto
riui ir padėkos laišką! J.Šv. 
Popiežiui ir J.Em.Kardinolui 
Grifinui.

Minėjimas baigtas koncerti
ne dalimi,kurioje dalyvavo 
Londono liętuvių vyrų choras 
vedamas J.Cernio,mišrus choras 
vedamas V.Mamaičio,Londono 
šokėjų grupės ir aktoriai - 
p.p.Dikiniai ir p.J.Kazlauskas.

J.V-kas.

Daktarai tai schemai smark
iai pasipriešino.Buvo padary
tas daktarų balsavimas ir virS 
80% pasisakė prieš įėjimą į tą 
schemą.Jie priešinasi prieš jų 
laisvės suvaržymą ir jų paver
timą valstybės tarnautojais. 
Taipgi jie priešingi prieš jų 
praktikos pirkimo ir pardavimo 
panaikinimą.Iki šiol jaunas 
gydytojas, prieš pradėdamas sa
vo darbą, turėdavo nusipirkti 
daktaro praktiką iš kito kole
gos, turinčio tą rajoną. Gi pa
gal naują įstatymą tas bus pa
naikinta,-vyriausybė atpirks 
dabar visas daktarų praktikas 
ir vėliau jaunus daktarus skJr 
į tas vietas, kur yra daktarų ' 
trūkumas.

Jei gydytojai laikysis savo 
nutarimo ir visi 80%,kaip pa
sisakė balsavimuose,nesutiks 
įeiti į naują schemą,atrodo, 
sunkiai galės vyriausybė savo 
įstatymą visoje pilnumoje įgy
vendinti.

Lietuvė.ponia M.,1948 m.sausio mėn.23 d. 
oer Lenkiją, atvyko į Švediją.Ji gyveno ne
toli Šiaulių,kur jos vyras buvo apskrities 
įgronomu iki vokiečiai 1944 metais atsitrauk 
lemi iš Lietuvos jį deportavo.M.nuo to lai
žo neturi iš vyro jokių žinių .Kai rusai an- 
;rą kartai okupavo Lietuvą, jie beveik kiek
vienų įtarė bendradarbius su vokiečiais, 
(eužilgo p.M.turėjo nemalonų susipažinimu su 
IKVD /arba MVD/ kuri atsisakė patikėti ,kad 
jonas M. buvo deportuotas.užsispirs tvirtin- 
.ami ,kad jis buvo nacių bendradarbis ir 
.abar slepiasi,kad. išvengtų teisingos baus- i 
lės.Nei p.M.protestavimai nei palankūs kai- 
lynų patvirtinimai nebuvo pakankami,ir 1945 
lėtais vasario mėn.p.M.buvo suimta,kaip ban 
.ito žmona,ir ižvešta į Medvežegorakų-Suo- 
lių Karelijoje.Savo likimu dalinosi su apie 
0.000 žmonių vien iš Siaukių apskrities, 
iso mažiausiai pusė milijonų žmonių buvo 
sportuota iš Lietuvos paskutiniais 1945 me 
ų mėnesiais.Nei vienam nebuvo pasakyta trę 
imo vietovė,tiek tebuvo sužinota,kad bus 
ežami į Leningrado rajonų, į Vorkutų-Šiau- 
ės Rusi joje,ir į Taškentu, netoli Kaspijos 
ūros.

Taip 63 galvijiniuose vagonuose,50-70 as- 
enų vagone,buvo nuvežti nelaimingieji į Med 
BŽegorskų.Deportuojamų tarpe daugiausiai 
uvo vyrai,bet,taip pat,ten buvo ir daug mo- 
erų.Traukinys su deportuojamais susutbją. 
odė,tuščiame lauke,su keliomis lūšnelėmis 
r mažu baraku ginkluotai »«*rgyb lįniąna 
ivo įsakyta išlipti,sumesti savo ryšulius 
sniegą ir išsilygiuoti prie lūšnelių .Pasi-’ 

Odė,jiems ręikės dirbti prie atnaujinimo ka 
alo .jungiančio Baltųjų jurą su Baltijos jū- 
i, kuris vokiečių buvo labai apgadintas lai- 
i Leningrado apgulimo.Jiems nebuvo parupin- 
i gyvenamų patalpą ir turėjo apsistoti anie 

iki pasistatė barakus laisvalaikiais,po

12 valandų darbo prie kanalo.Daugelis mirė 
nuo ndsilpimo.11.mano ,kad -mažiausiai pusė vi
sų žmonių jos grupėje jau žuvo.Nemažas skai
čius nusižudė.Ligoniais nebuvo rūpinamasi, 
nusilpusius paliekant mirčiai sniege;bet 
1946 metų pradžioje buvo pastatytas mažas ba
rakas tarnaujantis kaip ligoninė ir p.M.ten 
gavo darbo kaip slaugytoj a,po to,kai ji su
laužė savo petikaulį bekeldama per sunkų kro
vinį ir kai ligoninės prižiūrėtoja sužinojo 
kad ji nusimano pirmosios pagalbos teikime.

Laikas nuo laiko nauji transportai su ka
liniais buvo atvežami pakeisti mirusiuosius. 
Daigiausią buvo ukrainiečiai.nuteisti 20 m. 
prfvėr.čiamų darbų,taip pat buvusios Vlasovo 
armijos kareiviai.kurie gavo nuo 10 iki 25 m. 
Daug’įLuvo mergaičių, kur i os buvo išvežtos 
darbams į vokiečių karo pramonę.Jos buvo nu

baustos nuo 6 iki 10 metų,kad paruošus būti 
tinkamomis įeiti į sovietų bendruomenę .11.yre 
įsitikinusi,kad visos mirs nesulaukusios 
bausmės galo.

Pradžioj vienintelis kalinių maistas buvo 
200 gramų duonos į dienų t.y. dvi plonos rie 
kės.Po kelių savaičių tas buvo papildyta dar 
skysta avižinių kruopų sriuba,Keturiolikos 
mėnesių laikotarpyje,per kuriuos p.M.gyveno 
stovykloje,jie niekad nematė bulvės,nei dar
žovių .Nebuvo duodama muilo.Kai jie neišpildy 
davo normų,jų daviniai būdavo sumažinami.

Darbas buvo nevianodas.Kai kuriomis dieno 
mis kaliniai turėjo kasti.kitomis - sprogdin 
davo griuvėsius ir vežimėliais vežiojo skal
dytus akmenis.Todėl jie neturėjo nustatytų 
normų ir kiekvienam kaliniui ar grupei rytai 
buvo duodamas uždavinys visai dienai.Jie tu
rėdavo dirbti iki nakties,jei norėdavo gauti 
pilnų, davinį.Neverta minėti .uždaviniai buvo 
beveik viršzmogiški nustipusiems kaliniams 

todėl tik keletas gaudavo visų, davinį.
Stovyklos sargyba - NKVD kareiviai.ginklu 
revolveriais ir kulkosvaidžiais.Beveik vi 
kaliniai buvo skaitomi tardomaisiais,ir

ti 
si 
kai dienomis jie turėdavo dirbti.naktimis bū 
davo apklausinėjami.Kartais tie tardymais 
tęsdavosi ištisų naktį.Tardantis ji karininke 
žaisdavo revoveriais,grasindami ir kartais 
mušdami kalinius.Klausimai pastatyti p.M.buv 
panašaus pobudžio:Kas buvo tavo vyras?Kur ji 
dirbo?Tu esi nacių bendradarbė.kaip kad tavo 
vyras buvo,prisipažink.Mes sugavome tavo vyr 
jis viską prisipažino.dabar tavo eilė.Ponia 
M.nebuvo daug-mušama,tik keletu kartų suduot 
su kumščiu į veidų,kas skaitoma menkniekiu 
priverčiamo darbo stovykloje.Tardymai galėda 
vo tęstis per daugelį naktų iš eilės ir po t 
staiga nustoti,kad vėl būtų atnaujinti po 
dviejų ar trijų menesių pertraukos.Aišku sav
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UVANT dbl S-gos Lavant Sky
riaus suruoštas Lietuvos 30 m. 
Nepriklausomybės Šventės minė
jimas buvo plačia i aprašytas 
Hampshire grafystės spaudoje. 
Hampshire Telegraph and Post" 
korespondentas labai nuoširdž
iai paminėjęs,kad buvusiuose 
HAF barakuose susirinkę lietu
viai, kartu su dideliu būriu an
glų ir kitų tautų svečių,parei
škė savo nepalaužiamą tikėjimą 
į Lietuvos laisvą ir nepriklau
somą ateitį.

"Svetimi šiame krašte,kuri s 
yra tūkstantis myliu nuo jų gim
tųjų namų,West Sussex ir Lavan- 
to lietuviai šventė Nepriklauso
mybės Dieną praėjusį sekmadienį, 
su prakalbomis,tautiniais šok
iais ir dainom!s.Kartu buvo pra
šyta Britų Vyriausybė ir Jungti
nių Tautų Organizacija užuojau
tos jų vis dar okupuotam kraš
tui" .

Laikraštis paminėjęs kelis 
svarbesnius Lietuvos istorijos 
faktus, rašo toliau! "Protestas 
prieš besitęsiančią Sovietų Ru
sijos okupaciją jų kraštų ir 
prašymas pagalbos atstatymui Ne
priklausomybės buvo pasiųstas 
Britanijos Ministerial Pirminin
kui ir Jungtinių Tautų Generali
niam Sekretoriui Mr.T.Lie." 

Pacitavęs kelis punktus iš 
Rezoliucijos Jungtinėms Tautoms, 
korespondentas pažymi,kad tarp 
kitų svečių minėjime dalyvavo 
Chichesterio Dekanas Dr.bunkan- 

P.Babickas

0,Dieve! Tu,mylimas mūsų Tėveli, 
, Grąžink mus tėvynėn.Tu viską gali.
• Nerimsta jau mintys ir nyksta mums galios 
/Nyku čia mums būti svetimoje šaly.
Toli nuo tėvynės mums dienos nemielos, 
Mes skurstam,mes alkstam be žemės gimtos. 
Palaimink mūs viltį,sustiprinki sielą 
Ir leiski sugrįžti iš tremties nelemtos.

0,Dieve! Maldaujam Tavęs,Visagalį, 
Pažvelk į mūs širdį į sielos gelmes.. 
Ir viltį ir skausmą ir tremtinio dalią 
Į Tąyo rankas atiduodame mes. j

Jones,kuris savo kalboje parei
škė savo užuojautą Lietuvai ir 
kitoms Baltijos valstybėms. 
Baigdamas korespondentas sako, 
kad minėjimas baigėsi nepapras
tai gyvomis dainomis ir tauti
niais šokiais, kurie buvo išpil
dyti su dideliu gyvumu.

"Evening News",kitas Ports- 
moutho laikraštis, patalpino lie
tuvių šokėjų fotografiją ir taip
gi plačiai aprašė Tautos Šven
tės minėjimą.
HALIFAX’0 skyrius nėra ypatin- 
gai didelis,nes vos 40 žmonių 
jį tesudaro,bet yra judrus,nes 
daugumas narių yra jaunimas,tie
siai iš gimnazijos ar universi
teto suolo atkeliavęs.

Skyrius yra suorganizavęs 
puikią tautinių šokių grupę,ku
rios vadovu yra V.Bruzgelevičius 
ir mergaičių oktetą.Netoliese 
apsigyvenęs kompozitorius Gai- 
levičius sutiko padirbėti su 
vyrais ir rezultate jau turima 
vyrų kvartetąs.Tos meninės pa
jėgos pradėjo sueiti į artime
snį kontaktą su Halifax’© visuo
mene, kuri dažnai kviečia lietu
vius, norėdama pamatyti mūsų šo
kius ir išgirsti lietuviškas 
dainas.Kiek tie santykiai yra 
nuoširdūs parodė ir Vasario 16 
dienos minėjimas.

į minėjimą atsilankė ir kal
bėjo Halifax’o miesto Burmistr
as, Parlamento atstovas ir kiti 
žymūs žmonės.Be to,iš ryto gra

žiausioje bažnyčioje atlaikyto
se pamaldose labai palankų lie
tuviams pamokslą pasakė anglas 
kunigas.

Skyrius nėra užsidaręs,bet 
su malonumu patalkininkauja pro
grama ir kitiems kaimyniųlems 
skyriams,kaip Bradford’ui,Pan- 
alt ir kitiems.

DBLS Skyriaus Valdybą „sudaro ! 
R.Soalis,A.Repšytė ir A.Čiakas.

_____________________ B .M .________

PATHHEAD ( Škotija )
Stovykloje 46 lietuviai,dirban
tieji žemės ūkyje.Tautos Šventės 
miniėjimo dieną pasirinko sekma
dienį - vasario 15 d. Miniėjimą 
pradėjo 10 vai.pamaldomis,(Anglų 
katal.bažnytėlėje) kuriose daly
vavę visi stovyklos vyrai ir lai
ke Šv.Miš!ų,lietuviškai,darniai 
sugiedojo kelias giesmes.Anglas 
kunigas,po Evengelijos,paminė jo 
Lietuvos tragediją ir visus ti
kinčiuosius, šios dienos proga, pa
prašė pasimelsti,kad tų išblaš
kytų ir nelaimingų žmonių tėvy
nei Dievas grąžintų vėl laisvę.

Po pamaldų, stovyklos būstinė
je buvo padarytas iškilmingas po
sėdis, kurį atidarė DBLS-gos Skyr. 
Valdybos Sekretorius,primindama s, 
kad šią prasmingą lietuvio sielai 
dieną mini viso pasaulio kraštuo
se susibarę lietuviai, išskyrus 
tik tėviškės žemę, kur šventas Au
kuras prie Nežinomojo Kareivio 
kapo jau yra užgesintas...Suši
ka upimo minute pagerbti žuvusie
ji už Lietuvos Laisvę.

Stovyklos asistentas laikė pa
skaitą - "Lietuvio išeivio užda
viniai", kurio je buvo užakcentuo
ta kova su lietuviškojo darbo ar
dytojais. Po paskaitos,stovyklo
je esąs, vienas iš Lietuvos kariuo
menės savanorių,skaitė fragmentą 
apie pirmųjų laisvės kovotojų pa

siryžimą,suderindamas jį su nuo
taikomis šių dienų jaunimo trea 
tyje ir kviesdamas nepalūžti dva
sia naujoj kovoj už Tėvų Žemę.

Priimtos ir visų dalyvių pa
sirašytos, Lietuvos išlaisvinimo 
reikalu,rezoliucijos! D.Britani
jos Min.Pirmininkui ir UNO gen- 
sekretoriui,posėdis baigtas Tau
tos Himnu. J.D.

LOXLEY HALL(Staffs)
Nors stovykloje tėra,palyginti, 
nedaug lietuvių,bet pastangomis 
p.Diržinsko ir p.Girdžiūno,Tau
tos Šventė-16 Vasario,buvo ata
tinkamai paminėta.Gausiai susi
rinkę apylinkės anglai buvo pa
informuoti apie tos dienos rei
kšmę lietuviams,-kalbėjo p.Bajo- 
rInas,Lietuvių S-gos atstovas 
iš Londono. Manchesterio teksti
lės pramonėje dirbančios lietu
vaitės,nepabojusios ilgokos ke
lionės, pašoko keletą taut.šokių, 
padainavo pora dainelių bei pa
rodė prasmingą gyvąjį paveikslą. 
Jų pasirodymas dėkingų tautiečių 
ir skaitlingos publikos buvo šiL 
*ai sutiktas.

DBLS Centro Valdybos Pirminin
kas P.B.Varkala dalyvavo 16 Va
sario minėjime Coventry.

Vicepirmininkas M.Bajorinas 
Uttoxeter(Staffs) Skyriaus šve
ntės minėjime.

Baltijos Tautų Koncertas 
Londone nukeltas į balandžio 
10 d.Koncerte sutiko dalyvauti 
Vokietijoje esantieji mūsų me
nininkai - p.Kalvaitytė, p.Mo- 
tiekaltienė, p.Nauragis, p.Bara
nauskas ir prof.V.Jakubėnas.

Užsienių Reikalų Ministeri
ja leidimus minėtiems meninin
kams įvažiuoti į Angliją yra 
pažadėjusi duoti.

Per Londono pereinamąjį 
Hostelį kas savaitę pravažiuo
ja 2-3 transportai buv.D.P. 
iš Vokietijos. Lietuvių atva
žiuoja nedidelis skaičius.

Nuo šių metų pradžios,iš 
atvykusiųjų į Angliją darbams 
lietuvių, jau aštuoni gavo vi
zas ir išvyko į užsienį! 5 į 
Argentiną,1 į Braziliją ir 2 
į Kanadą.

Vasario 16 d.Lietuvos Pasiun
tinybės Patarėjo p.Bailoko 
žmona susilaukė berniuko.Ponia 
Balickienė ir naujagimis jau
čiasi puikiai.

ies bausmes.laikas nuo laiko.būdavo paskel- 
mos tam tikriems kaliniams.kurie po to bū- 
o išvežami iš Medvežegorsko į Sibirą,taip 
o sakoma.
Ponia M.nutyli apie tai kaip jai pavyko 
ėgti iš stovyklos.Ji mano,kad NKVD gali ja 
mti net ir laisvame krašte,ir tikriausiai 
autų malonius žmonas,vieną NKVD jų tarpe, 
ie padėjo jai pabėgti.Ji tik tiek sako, 
tas buvo įmanoma po begalinių "bandymų" 

kad ji keliavo į Leningradą tuščiame uzra- 
tamę galvijiniame vagone,kuris buvo atve- 
kalinius į Hedvežegorską.

1946 m.balandžio mėn.,sugrįžusi į Lietuvą 
rado savo vaikus:Eduardą.dabar keturioli- 
ir Rože-Marija,keturių metų,gyvus ir svei- 
-Vaikai buvo pasilikę su senele,kuri turė- 
jegalinių sunkumų besirūpindama jais,nes 
a šeimos nuosavybė buvo konfiskuota po su- 
10.Dabar jie visi yra Švedijoje,įskaitant

klausimą kaip dalykai dabar atrodo Lietu- 
,pM.atsako,kad neverta ten gyvbnti be lie- 
ų.Kraštas užplūdus rusais.Dauguma iš jų 
gyveno miestuose,užimdami svarbiausias tar- 
s ir geriausius namus,bet rusų gan daug 
ir kaimuose.Ūkiai ir žemė išvežtųjų lietu- 
yra dalinama kolonistams rusams, 
'ikras krašto maras yra rus 
an tai.Elgetos ne:

as yra rusų elgetos ir spe- 
įsivalzduojamai apiplyšę 

ublogę,pavieni asmenys,kurie ateina Lietu- 
ieškodami maisto net iš Veįikie Luki.Kali- 
>, Leningrado ir iš Maskvos .Žmonės juos va- 
"juodomis katėmis",nes naktimis jie "kniau 
ties durimis ir ties langais tol,kol Žmo- 

jų pasigaili ir įsileidžia vidun pasišil- 
.Tuo tarpu jie labai dažnai ūkininką su 
eima pasmaugia su specialeis kaspinais,ku— 

>s nešiojasi su savimi ir tada pradeda plė- 
t.Kartais jie loja kieme saulei nusileidus, 
:dami ,kad kam nors išeLjus galėtų jį pas

maugti ir vykdyti ūkio apiplėšimą. Jei niekas 
jų neįleidžia ir neišeina,kartais jie padega 
pastatus.Ūkininką i jų bijosi,kaip mirties.

Žmonės areštuojami kasdien,visai dėl neži
nomų priežasčių.Kalėjlmai yra perpildyti.Ponia 
M.betgi nėra girdėjusi apie priverčiamo darbo 
stovyklas Lietuvoje,-visi išvežami į Rusiją.

Apie vykdymą kokio nors atstatymo darbo- 
ponia M. nieko nežino,kraštas yra lygiai to
kiame pačiame sugriautame stovyje, kaip ir pa
sibaigus karui.Vienas dalykas,kuo rusai inte
resuojasi yra susisiekimas ir geležinkelių st
ot jrs.Vilniuje, tiesa, vykdoma labai mažo mąsto 
statyba, panaudojant vokiečius, karo belaisvius. 
Esamų fabrikų visa gamyba eina Rusijon.Patys 
fabrikai palaipsniui yra išmontuojami ir iš
vežami Rusijon.Vienintelis importas iš Rusi- 
jos-raudonoji drobė,plakatams ir vėliavoms. 
Atvežama ir truputis plautuvų,kuriuos žmonės 
vadina "kombainais".Maisto normos miestuose 
yra labai mažos.Ūkininkams nėra nustatyta kiek 
jie turi atiduoti valstybei pyliavų,-jie turi 
atiduoti visą derlių.Kolektyvinių ūkių,kol 
kas,nėra daug.Tačiau spaudimas ta kryptimi yra 
stiprus.Krašte pasipriešinimas bolševikams yra 
gyvas, visi didesnieji miškai pilni partizanų. 
Rusai stengiasi juos išgautyti,šaudymas gir
dimas kasdien.1946 m.vasarą,netoli Šiaulių 
įvyko tris dienas užtrukęs mūšis, kurį laimė
jo partizanai.Partizanai padeda žmonėms kiek 
išgalėdami.Dažnai nubaudžia sovietų pareigū
nus ir vietos komunistus,kurie skriaudžia lie
tuvius.Partizanams gaudyti ir su jais kovoti 
yra sudaryti specialūs raudonosios armijos da
linis i.Pav.toks miestas,kaip Šiauliai,turi 
3.000 vyrų įgulą. P.M.nežino ar sovietai da
ro įtvirtinimus,bet areodromus stato didelius. 
Darbininkai prie areodromo-mongolų kilmės,jų 
kalbos niekas nesupranta.Jie be abejo buvo 
tremtiniai,nes jų stovykla buvusi griežtai 
izoliuota ir jie dirbo saugomi ginkluotos sar
gybos. Jie buvo apsirengę skudurais,kiekvienas 

turėjo prie nugaros pritvirtintą krepšį, kuri 
nepasidėdavo net dirbdami.Areodromų statymą: 
karštligiškai vykdomas visoje Rusijoje.Ponic 
M.draugas, lietuvis inžinierius, kuris 1944 m. 
buvo išvežtas į Rusi ją,sugrįžo 1947m.ir past 
kojo savo draugams,kad jis dirbo prie gele
žinkelio statymo iš Sibiro iki Mandžuko pas: 
nio.Jis pasakojo apie daugelį didelių areod: 
mų,kurie statomi vienodais atstumais,tiesia 
linija iš vakarų į rytus išilgai Sibiro.Ten 
dirba daug vokiečių inžinierių ir kitų spec: 
listų.Maisto duodavo pakankamai .Visas maisti 
amerikoniškas-lašinia i,mėsa,biskvitai.Ant d< 
žūčių amerikoniški užrašai.Ne vien Sibire n 
damos amerikoniškos prekės,-juodojoj rinkoj 
Rygoje ar Kaune galima gauti pirktis rankšl' 
sčių,apavo,rūbų,miltų ir t.t. su UNRRA žen
klais.Žinoma viskas labai brangu.

Visi laukia karo,kaip vienintelio išgelb 
jimo iš padėties.Net rusų NKVD dalinių karL 
įsigėrę,išsitaria,kad kai ateis amerikonai, 
tuoj pakeistą rankas aukštyn,ir tada bus vi 
ko pilna...

Paklausta p.M. kaip ji įstengė pabėgti i 
Lietuvos,-nieko neatsakė.Ji tik tiek pasteb 
jo,kad visi žmonės,kurie jai padėjo„yra lik 
ten ir yra pasiekiami NKVD rankos, todėl ji 
galinti kalbėti. Ji tiek tepasako, kad atvyko 
per Lenkiją,su padirbtu lenkišku pas
ir mažoji Rožė-Marija šiandien kalbanti tik 
lenkiškai,buvo mokama kalbėti tik lenkiškai 
kad bėgant neišduotų šeimos ir neprasitartų 
lietuviškai.Lenkijoje jie įsėdo į švedišką 
Laivą,mažąją mergaitę į laivą įnešė vienas 
jūrininkas,suvyniojęs į antklodžių ryšulį. 
Visos kelionės metu ji ir visa šeima slėpės 
laivo dugne.Ir nors buvo ištroškę ir išalkę 
bet daugiausia kentė šaltį ir sunku buvo pe 
nešti kurtinantį braškėjimą geležinių laive 
šonų nuo besitrinančių aplink jį ledų.Dar i 
dabar ji jaučianti sunkios kelionės pasėkas 
negalinti atsigauti.
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ATITAISYMAS
16 Vasario "Britanijos Lie

tuvyje" įdėtas mano vardu sve
timas eileraštis-"Saviesiems"
yra parašytas poeto partizano 
ir ankščiau buvo spausdintas
"Amerikoj" ir "Iš.Dr." su pa
rašu "A.M."

KJNJFWJR Jtl ZUCN JI SA
TURINTIEMS KVITUS UŽ DARBĄ

VOKIETIJOJE

9 ČESTERFILDAS. Vasario 22 d. 
anksti rytą nežinomi ginkluoti 
asmenys šovė į DP stovyklos sa
rgybinį estą GeorgeAllieste , 
pavojingai jį sužeisdami .Stovy
kla yra Duke of Devonshire’s 
parke, prie Hardwick.Sužeistoj į 
tuoj nugabeno į Chesterfield 
ligoninę.Policija įvykį tiria.
♦ VIENA. Minint Sovietų armi
jos 30 metų sukaktuves. Austrų- 
Rusų draugija Vienoje suruošė 
iškilmes,kuriuose kalbėjo So
vietų komisaras gen.Kurasovas. 
Jis pasakė,kad "imperialistai 
-Vakarų Valstybės,kurios rėmė 
Hitlerio kovą,išleidžia mili
jonus dolerių karui ruošti prieš 
Sovietų Sąjungą." Po šio parei
škimo, iš ki Imė s e dalyvavę anglų 
ir amerikiečių atstovai demon
stratyviai apleido salą.

S.P.
Red.pastaba. Eilėraštis buvo 
prisiųstas Gerb.p.S.P. , su pluo
štu kitos medžiagos ir nebuvo 
pažymėtas autorius.Redakcija 
paskaitė autoriumi siuntėją. 
Klaidą atitaisome ir atsiprašo
me . _ _________

komendantas šiaurės Korėjoje ig
noravo komisiją ir net nepriimi
nėjo jos raštų.Radi jas Sovietų 
zonoje komisiją vadinęs "Ameri
kos dolerio samdiniais” ir "ma
žų tautų pardavikais".Pranešėjo 
teigimu,pietų Korėjoje,kurią 
okupuoja amerikiečių armija,esa
ma daugiau laisvės.
♦ STOKHOLMAS. Rusų atominės bom
bos eksperimentams,kaip rašo "Dai
ly Telegraph",-uranijus yra išski-

Tarpe atvykusių Anglijom iš 
Britų zonos yra buvusių karo 
belą isvių,kurie dirbo Anglų Ka
ro Vyresnybės nurodymais Vokie
ti joje.Už atliktą darbą jiems 
buvo sumokėta kvitais,kuriuose 
nurodoma jiems priklausanti su
ma svarais,šilingais ir penais. 
Keletas tokių kreipėsi pas ma- 
ne,prašydami paaiškinti,kaip 
ir kur jie tuos kvitus galėtų 
iškeisti į pinigus.

Pasiuntinybė kreipėsi tuo 
reikalu į Karo Ministeriją ir 
gavo sekantį paaiškinimą,kurį 
pranešame visų suinteresuotų 
žinia i", toki kvitai turi būti 
pristatyti Britų Karo vyresny
bei sekančiu adresui

Officer-in-Charge, 
Enemy Prisoner of War Accou

nts,

Prince Maurice Barracks, 
DEVIZES, Wiltshire.

Šis karininkas patikrins kvito 
ir jame išrašytos saigos tikru
mą ir padarys atatinkamų žygių 
kalbamos sumos likvidavimui.

Yra taipgi asmenų,kurie tu
ri panašius kvitus pažymėtus 
doleriais ir išduotus Amerikos 
Karo vyresnybė s. Kiek laiko at
gal, Amerikos vyriausybė dar 
nebuvo nusprendusi,kaip šie kvi. 
tai bus apmokėti .Pastaruoju lai. 
ku mes vėl reiravomės dėl jų 
apmokėjimo,bet kol kas dar ne
turime atsakymo.Gavę jį, taip 
pat pranešime per "Britanijos 
Lietuvį".

B.K.Balutis, 
Lietuvos Ministeris.

® LONDONAS. "Playhouse" teatre 
yra pastatytas veikalas "Cockpitr 
apie išvietintus asmenis Vokie
tijoje po karo.Scenoje galima 
matyti daugelį Europos tautų at
stovų, jų tarpe lietuvių.
♦ VAŠINGTONAS. Amerikos spauda 

skelbia apie nuolatinę pabėgėlių 
srovę iš Sovietų zonos Vokieti
joje besiveržiančią į JAV zoną. 
Apie 60% pabėgėlių sudaro inte
ligentai, jų tarpe civiliai ir 
kariškiai."Dezertyrų" priskaito- 
ma iki 5.000."Washington Post" 
pažymi, kad pabėgėlių tarpe buv- 
?s net vienas sovietų generolas.

ra atbėgę šie žymesni asmenys 1 
Karpinskij,buv.geologijos ir 
hidrologijos profesorius Lenin
grado Kalpų AkademiJoJe.Molode- 
ckij,buv.Siaurės tautų Institu
to ekonominės sekcijos direkto
rius, Smirnov, naftos geologijos 
specialistas Leningrade, Brailo- 
vskij-vienas iš rusų pionierių 
atominės energijos srityje.
® VATIKANAS. Albanijoje buvo 

nužudyti du Romos katalikų vy
skupai, kuriems buvo primesti po
litiniai kaltinimai. Reuterio 
žiniomis,iš Vatikano miesto,ko
munistų aukomis krito Alessio 
vyskupas ir Apaštališkasis de
legatas Albanijoje Gjini ir 
Sappos vyskupas Volą j.
4P LONDONAS. Penktadienį prasi
dėjo 4 už.reik.ministerių pava
duotojų konferencija dėl Austri
jos sutarties .Rusi ja įteikė nau
ją pasiūlymą,kuriuo Austrija tu
rėtų sumokėti Rusijai 50 mil.sv. 
per dvejus metus.
♦ VAŠINGTONAS. Valstybės sekre
toriaus Maršalio patarėjas Grai
kijos reikalams Mr.L.Hendersonas, 
kalbėdamas Lonisvilleje pasakė, 
kad JAV nestovės nuošaliai,jei 
svetimi agresoriai norėtų išplė
šti Graikijos teritorinį inte
gralumą ir politinę nepriklauso
mybę.Internacionalinis komuniz
mas stengiasi sudaryti tokią pa
dėtį, kad Graikijos kariuomenė, 
pati viena,neįstengtų apginti 
krašto.Tokie įvykiai gali parei
kalauti peržiūrėti visą Graiki
jos problemą.
® BERLYNAS. Rusų kontroliuoja

mas radijas ir visa Vokiečių 
spauda apkaltino Vakarų valsty
bes dėl tariamo neišardymo vo
kiečių laivyno bazių.Tai liečia 
Baltijos ir Šiaurės jūrą.Kontro
lės Komisijoje Rusijos atstovas 
gen.Dratvin pareiškė,kad Vakarų 
sąjungininkai sąmoningai nelei
džia keturių valstybių inspekto
riams lankyti bazes.Britų ir JAV 
atstovai atsakė,kad jie yra pa
siruošę leisti inspektoriams ap
žiūrėti karo įrengimus tada,kai 
bus laisvas ir nesuvaržytas pri
ėjimas prie visų zonų,t.y. ir 
rusų,visų sąjunginių tautų in
spektoriams .
♦ NEW YORKAS. JTO "Mažasis su

sirinkimas", kuris yra boikotuo
jamas Sovietų ir jos satelitų, 
pradėjo svarstyti Korėjos klau
simą.Korė jos Komisijos pirminiu. 
P.Menonas pranešė,kad Sovietų

riamas iš dervuotų uolų Estijoje. 
Politiniai kaliniai šiam tikslui 
stato naftos įmones Sillamae,Jok- 
vi ir kitose vietose Narvos apy
linkėse. C i vi Ii a i gyventojai yra 
iškelti ir atvežtieji^rusų eksper
tai vadovauja darbui.Šios žinios 
yra tuo reikšmingos, kad urani jaus 
gamyba iš uolenų yra labai lėta, 
sunki ir begaliniai brangi.Faktas, 
kad rusai eksplotuoja šį antraei
lį uranijaus šaltinį,rodo,jog jie
ms dar nepasisekė surasti Sovietų 
Sąjungos ribose patenkinamų šalti
nių.Šias žinias pasakoja 18 metų 
estė Daisy Umnerva,kuri tarnavo 
Rusijos laive "Auronia",kaip mai
štininkė. ir kuriai pavyko pabėgti 
iš laivo Karlsham uoste.Ji dabar 
slapstosi Malmoe.P-lė ūmnerva pa
sakė, kad ji 1946 metais įtikino 
Estų komunistų partijos sekreto
rių M.Karotamm duoti jai, taip va
dinamą, antros klasės leidimą.Tas 
leidžia estų jūrininkams dirbti 
Rusijos laivuose,kurie Lankosi 
užsienio uostuose Baltijos jūro
je .Kiekvi enas rusų laivas turi 
politruką,kuris nėra jūrininkas, 
o turi lapsnį betarpiai žemesnį 
už laivo kapitono,bet ištikrųjų 
yra žymiai galimgesnis už jį. 
Kiekvieną dieną tas karininkas 
laiko politinę paskaitą su dis
kus! jomis .Paskaitas visa įgula 
privalo lankyti.Prieš kiek -
vieną kelionę į užsienį,laivų 
įgulos yra išrikiuojamos ir joms 
skaitomos taisyklės, kaip elgtis 
užsienio uostuose! 1) Jūrininkai 
gali išlipti iš laivo tik grupė
mis po tris. 2) Kiekvienos grup
ės vienas narys yra politruko įga
liojamas būti atsakomingu už kitų 
grupės dalyvių elgesį. 3) Svaiga
lai negali būti geriami sausumoje. 
4) Pirkti ir skaityti užsienio 
spaudą griežtai draudžiama.5) Jo
ks jūrininkas,būdamas mieste,nega
li priimti dovanų,nors tai būtų 
ir papirosai,iš užsieniečio.
9 BRIUSELIS. Belgijos premjeras 

P.Spaak,kalbėdamas Atstovų Rūmuo-
se dėl streikų bangos,pasakė,kad 
turįs įrodymų, jog komunistai ti
kėjosi išvystyti generalinį strei
ką.Komunistų atstovams jis pasakė! 
"Jūs esate čia ir klausotės Komin- 
formo įsakymų.Jūs palaikote ryšį 
su savo draugais Prancūzijoje ir
Italijoje ir jūsų tikslas yra kliū 
dyti įgyvendinti Maršalio planą"
♦ TRIPOLIS. Buv.Italijos koloni
ja je, Libi jo je , įvyko arabų demon- 
starcijos prieš Britų karinę ad
ministraciją .Minia apmėčiusi ak
menimis Britų įstaiga .s, pradėjo 
riaušes.Arabai reikalavo išleist 
iš kalėjimo Kutla partijos vadą, 
kuris kovoja dėl Libijos nepri
kiš usomybės.
♦ LONDONAS. Konservatorių par

tijos atstovas Sir Waldron Smi
thers parašė Ministerial Pirm. 
Attlee laišką, siūlydamas uždrau
sti komunistų veiklą Britanijoj 
ir jų turtą konfiskuoti.Laiške 
sakoma,kad komunistai veikia pa
gal įsakymus iš Kremliaus,jie 
yra priešai ir taip turėtų būti 
traktuojami.Ministerio Pirminin
ko sekretorius atsakė!"Jūs galit 
būti tikri,kad vyriausybė seka 
betkokią veiklą,kurios tikslai 
yra sulaužyti konstituciją ir 
vyriausybė nepraleis progos pa
siimti reikalingų priemonių val
stybės saugumui užtikrinti".

9 SANTIAGO Čilės Prezidentas _ DUBLIN. Naujas Airijos parla- 
lankydamasis Falkland© salyno mentas išrinko Minister!u Pirmi- 
ęrinvičiaus saloje pareiškė, kad ninku John Costello, vieton buvu- 
Ciles suverenitetas Antarktiko- slo De valeros, kuris per 16 metų 
je yra neginčitinas ir nesukre- buvo Airijos vyriausybės galva, 
čiamas Kaip žinom, parla

mento rinkimus,ki 
rie buvo nesenai, 
De Valeros vadova 
ujama partija pm 
laimėjo
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Primename,kad į užsienį 
"Britanijos Lietuvio" 

prenumeratos kaina yra 
tokia pat,kai p čia-Anglijoj. 
Kas Žino apie likimą Mečislovo 
Puzelio iš Kauno,gim.1921.J.1d. 
Karo metu buvo Austrijoje.Žina
ntieji prašomi pranešti šiuo j 
adresu-Alf.Kaminskas,Baughtor ’ 
Park Camp,Nordhampton,England
Mergaitės!

'Esu 22 metų, noriu su
kurti rimtą šeimynišką gyvenimą 
Laiškus su nuotraukomis siųskit 
šiuo adresui '

Stasys Vyšniauskas, 
E.V.W’s Hostel,West Fen Rd., 

ELY / Cambs.
FEINBEGAS Rapolas,apie 50 m. 
amž.kilęs i$ Jurbarko ir 1939 
IX.9.išvykus į Angliją prašom
as a tsiliepti.Rašyti Redakc i ja

Ieškoma Ona Jonaitytė, a Įvyku
si i Angliją lapkričio mėn. 
pradžioje 1947 m. .

Rašyti-Harry Heinrichsons, 
Westwood Quarry HosteL, 
Nr.Bradford on AvonVWĮIts 
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