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eina Hitlerio pėdomis
Kai Jan Masaryk sutiko įei

ti į komunistų vyriausybę už
sienių reikalų ministeriu,vi
siems, kurie pažįsta komunistų 
metodus, buvo aišku, kad jis to
se pareigose ilgai neliks.Ir 
šio laikraščio skiltyse, tuo 
laiku, pažymėjome, kad Masaryko 
dienos yra suskaitytos.Mat ko
munistai visuomet įterpia vie
ną kitę padorų žmogų,kad paro
dyti pasauliui, jog ir jie yra 
demokratai ir turi žmonių pasi 
tikėjimų.Niekas tačiau negalvO' 
jo, kad Jan Masaryko likimas 
bus toks tragiškas. Oficialiu 
pranešimu iš Prahos, jis iššo
ko iš užsienių reikalų minis
terijos lango,ir užsimušė.Tos 
savižudybės priežastis,kaip 
nurodo komunistai,yra nervų 
pairimas ir insomnia.O po ke
lių dienų komunistai pradėjo 
kaltinti Vakarų Demokratijas 
dėl Masaryko nusižudymo.Jos, 
buk tai,kaltinusios jį už 
bendradarbiavimą su konunis-. 
tais, kas suardė Masaryko ner
vus ir jis toliau tos kritikos 
nebegalėjęs išlaikyti.

Masarykas buvo palaidotas 
šeštadienį, toje pat vietoje, 
£ur ilsis jo garsusis tėvas. 
Cekoslovakų tauta pergyveno 
nepaprastai skaudų smūgį.Di
džiausios žmonių minios,Sšaro- 
damos,atėjo atsisveikinti su 
savo mylimu ta utiečiu, kuris vi' 
są gyvenimą paaukojo kovai už 
savo tautos teisę ir laisvę. 
Manoma,kad jo sutikimas likti 
komunistinėje vyriausybė je,bu
vo padarytas tik tuo sumetimu, 
jog jis tikėjosi galėsiąs iš
laikyti bent ššsėlį laisvės 
Čekoslovakijai ir palaikyti ry' 
Sius su Vakarais, kur jo asmuo 
turėjo didelį autoritetą.Bet 
kai pamatė, kad su banditais jo 
kios kalbos negalima turėti ir 
kad jis turi imti įsakymus tik 
Iš savo padėjėjų komunistų, jis 
nutarė padaryti tam galą ir sa 
vo gyvybę paaukojo,kad atkrei
pti cįvilizuoto pasaulio dėme
sį į Čekoslovakijos tragediją.

Jan Masaryk buvo artimiaus
ias Benešo draugas.Juodu abu 
buvo vienintėliai ryšininkai 
tarp naujas ir senosios-demo- 
kratinės^Čekoslovakijos san - 
tvarkos.Čekai į juos žiūrėjo 
kaip į savp užtarė jus .Visai 
suprantamas jų didelis liūdė- 
sys dėl Masaryko mirties,nes 
dabar jie žino, kad Benešąs li
ko vienas.be draugų,neturėda
mas su kuo pasitarti ir visą 
laiką yra saugomas komunistų 
agentų.

Pats Benešąs tyli,jis net 
atsisveikinimo kalbos nepasakė 
savo geriausio draugo laidotu
vėse.Ten kalbėjo komunistas 
Min.Pirm.Gottwald,kuris tą pro 
gą išnaudojo puolimui Vakarų 
Demokrati jų.

Čekoslovakijos pasiuntiniai 
kitose valstybėse vienas po ki 
to atsistatydina,protestuodami 
prięš komunistų diktatūrą.

Čekoslovakijos klausimas Ii 
ko iškeįtas ir Saugumo Tarybo
je, kur Čilės atstovas pareika
lavo, kad Saugumo Tąryba ištir
tų Rusijos elgesį Čekoslovaki
jos įvykiuose. Ta s pastatė Sau
gumo Tarybą į labai kėblią pa
dėtį. Atmesti tokį reikalavimą- 
būtų didelis prestižo nustoji- 
mas.o jei jį svarstyti,tai kas 
gi būtų galima tuo reikalu nu- 
ta rti-pa daryti. . .

Žuvęs Čekoslovakijos 
Užsienių Reikalų Ministras 

Jan Masaryk

OklO PLANAS M
Didž.Britanijos Vyriausybė jau 
antri metai paskelbia ūkio pla
ną, vadinamą "Ekonominiu Baltu 
Popierium",kuriame yra duodami 
pramonei ir prekybai uždaviniai, 
nurodoma ko iš jų reikalaujama, 
o taip pat kas yra reikalaujama 
iš kiekvieno piliečio ir kokia 
numatoma ūkinė krašto ateitis.

Pereitų metų ūkinis planas 
buvo perdaug optimistiškas ir 
toli gražu^nebuvo pilnumoje re
alizuotas.Šiais metais vyriau
sybė buvo daug atsargesnė ir 
nesibijojo duoti kraštui tik
rus faktus,nors jie yra ir la
bai- nemalonūs.

Ūkio plane vyriausybė pada
ro išvadą,kad be Amerikos pagal
bos D.Britanijos ūkis turės 
smarkiai nukentėti,nes žaliavų 
pirkimas svetur turės sumažėti, 
o iš to seks bedarbė ir bendras 
visų gyvenimo standarto pablo
gėjimas, nes ir maisto produk
tų importas turės būti dar la
biau suvaržytas. Tokiose ap
linkybėse Britanijai bus rei
kalinga daugelio metų, kad atsi
statyti ir pasiekti žmoniško 
gyvenimo standarto.

Tačiau vyriausybė įspėja gy
ventojus, kad ir su Amerikos pa
galba gyvenimas šiais metais 
ir kitais bus sunkus,ir visiems

Ši savaitė buvo viena iš 
svarbiausių Vakarų Europos gy
veninę, pasižymėjo įvykių gau
sumu.Žvilgsnį metus,tie įvykiai 
gali atrodyti gana paprasti,juk 
jie nepasižymėjo Rytų Europie
tiškų sensancingumu.Nesigirdėjo 
maršų muzikos,nežygiavto kariuo
menės būriai ir apseita be,mums 
gerai pažįstamų,veiklos komite
tų bei paradinių kalbų.Sava i tės 
įvykių reikšmė glūdi jų esmėje. 
Būtų didelė klaida jų tinkamai 
neįvertinti ir nepadaryti iš 
to tinkamų išvadų.įdomios yra 
ir tos aplinkybės,kurios Euro
pą privertė imtis žygių,kuri uos 
pergyvenome šią savaitę,ir įdo
mia usia , žinoma, kokios bus to 
visko pasėkos.

Pirmadienį Paryžiuje prasi
dėjo ekonominė Marshallio Pla
no valstybių konferencija,tre
čiadienį buvo pasirašyta Briu
selyje Vakarų Europos Sąjungos 
sutartis,o Turine nrancūzai su

reiks daug paaukoti ir našiai 
dirbti,kad būtų galima išbristi 
iš dabartinių ūkinių bėdų ir 
pasiekti geresnio gyvenimo. 
Prekių Ir maisto kiekiai pa
tiems britams,spėjama bus nuo 
3 iki 5% mažesni,nei jie buvo 
pereitais me tais .ŽaH&vų Įveži
mo nenumatoma sumažinti,bet 
kaip ir iki šiol didelė dalis 
pagamintų prekių turės būti 
eksportuojama,kad įsigyti sve
timos valiutos importui apmo
kėti.Ypatingos reikšmės krei
piama eksportui į dolerio kraš
tus, nes toji valiuta vis dar 
tebėra brangiausia ir daugiau
sia reikalinga. Tekstilės pra

monė čia turės vaidinti žymų 
vaidmenį,nes jos dirbiniai tu
ri geriausią rinką JAV ir Kana
doje.Norima kuo daugiau darbi
ninkų pritraukti į tekstilės 
fabrikus iš kitų pramonės šakų, 
kurių gamyba, tuo tarpu, kraštui 
nėra taip reikalinga.

Užsienio prekybos deficitas 
tebelieka vienu iš didžiausių 
galvosūkių,bet tikimaisi jį 
šiais metais sumažinti iki 
£.250.000.000.(pernai buvo - 
£.675.000.000) Iš JAV gautoji 

paskola jau visai išsibaigė, ir 
deficitas gali būti padengiamas 
tik auksu,kurio jau irgi nedaug 
tėra,arba eksportu,kurio toli 
gražu dar neužtenka pilnam de
ficito padengimui .Iš to paaiš
kėja Marshallio Plano svarba.

v-v-riausybė sako, kad šie me
tai bus sunkesni už praeitus 
metus ir yra pilni netikrumo, 
bet išreiškė pasitikėjimą bri
tų tautos sugebėjimu nugalėti 
visas kliūtis ir užsidirbti 
gražesnį rytojų kiekvienam pi
liečiui.

Šių metų ūkio planas buvo 
gana palankiai sutiktas, kai p 
pramoninkų, taip ir darbininkų, 
ir spaudos komentarai buvo tei
giami.To priežastis yra ta,kad 
jame nesistengiama nieko užtu
šuoti, bet drąsiai duodami visi 
faktai,teigiami ir neigiami,ir 
nurodoma kas reikia daryti,kad 
padėtį pagerinti. Britai nemė
gsta apgaulės,bet nori išgirsti 
teisybę,nežiūrint kaip skaudi 
toji teisybė bebūtų,ir kad tai 
žinodami galėtų imtis atatinka
mų žygių tokiai padėčiai ati
taisyti . (jnxysxc/ l/cyctuj

Čekoslovakijos Prezidentas Dr.Benešąs J.Masaryko laidotuvėse

italais susitarė dėl muitų uni
jos, gi Londone šeštadienį prasi
deda Marshallio valstybių socia
listinių partijų konferencija. 
Prie to reikia būtinai pridėti 
ir linksmą žinią iš Amerikos, 
kur praėęijusį šeštadienį Sena
tas, didele balsų dauguma,pri- 
ūmū Marshallio Planą.

Pažymėtinas yra tas fak
tas,kad visi tie įvykiai turi 
vieną bendrą tikslą, tai yra 
statymą apsaugos liniją prieš 
Rusiją,ir yra tiesioginė išva
da į kominformo agresfjvinę po
litiką Europoje. Tie dalykai 
jau nuo senai kristalizavosi, 
bet jų įvykdymą žymiai pagrei
tino revoliucija Čekoslovakijo
je, apie ką iau daug esame gir-1 
dėję^Visų dėmesys dabar yra 
nukreiptas į Sovietų Rusiją. 
Spėliojama,kokia reakcija į 
visa tai bus ir kokių žygių 
imsis komunistą i. Ne rami a i jau- 
časi Skandinavai ir turkai, as 
kurių Užsienio R.Ministeris 
lankėsi Londone. Ir be abejo 
tarėsi su britų politikais 
tuo reikalu. Vokietija irgi 
yra dideliame pavojuje, nes ma
noma, kad rusai,pasinaudodami 
Londono konferencija tarp JAV, 
Britanijos ir Prancūzijos ir 
kaltindami šiuos pastaruosius 
sulaužymu Potsdamo sutarties, 
imsis žygių inkorporuoti Rytų 
Vokietiją į Sovietų Rusijos u 
ūkį, ir pareikalauti Vakarų 
(Demokratijas išsikraustyti iš 
Berlyno.

Buvęs JAV už.reik.Ministeris 
James Byrnes, savo kalboje, tarp 
kitko, pasąįkė, kad Amerika turė
tų įspėti Rusiją, jei ši tiesio
giniai ar netiesioginiai grą- 
sintų pavergti Prančūziją,Ita
liją, Graikiją ar Turkiją,kad 
tuo atvėju karas liktų neiš
vengiamas. Kad tą įspėjimą su
stiprinti , JAV turėtų įvesti 
priverstinę karo tarnybą.

Klek liečia Ameriką,Byrnes 
nėra vienintelis žmogus,kuris 
taip galvoja,ir pati administra
cija pradeda prisibijoti,kad 
žmonės yra jau net per daug ka
riškai nusiteikę. Kitaip sakant 
JAV moraliai yra jau paruoštos 
karui,kas demokratiniame kraš
te yra vienas iš sunkiausių už
dą vinių. Ta i rodo ir nepaprastai 
greitas Marshallio Plano pri
ėmimas Senate ir tokia didele 
balsų dauguma (68 už ir 17 prš) 
Marshhallio Planas dabar eis 
į reprezentantų Rūmus,kur mano
ma jis ilgai neužtruks,Salia 
Marshallio Plano.Jtaerikos vy
riausybė yra raginama duoti Va
karų Europos Sąjungai karinę 
garantiją,kad Europa galėtų 
saugiai tęsti atstatymo darbą. 
Ta garantija turėtų apimti ne 
tik išorinę ataką, bet taip pat 
išvidinę komunistų suorgani
zuotą pučą, kokį matėme Cekcdo- 
vakijoje,Vengrijoje ir kitur.

Diplomatiniuose sluoksniuo
se dabartinė padėtis laikoma 
pavojingesne,nei ji buvo 1937m.
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Faktai ir idėjos
Aną vakarą,eidamas įprastu 

keliu iš tarnybos, pa stebėja u 
už kampo neperdidelį^ būrelį 
žmonių,ko iki Šioj, toje vieto
je neteko matyti.Žingeidumo ve
dinas prisiartinau prie to susi
būrimo ir Šia išvydau tūlą kal
ba to ją, kuris šiuos žmones čia 
ir sutraukė.Toks įvykis,ypač Lon
done, nėra nepaprastas ir daug 
kur galima užtikti įvairių "ora
torių”, bandančių savo grazbyily- 
stę.Tačiau, truputį pasiklausąs, 
tuoj pagavau ir kalbėtojo mintį. 
Mane itin paveikė tai,kad kalb- 
bėtojas,kaip įmanydamas, stengė
si įrodyti savo "auditorijai", 
koks šiandien gręsia pavojus vi
siems iš bolševikų pusės.Gal ir 
neįtikinančiais argumentais,bet 
dideliu užsidegimu jis bandė 
įtikinti pripuolamus klausyto
jus, ką reiškia Čekoslovakijos 
s ubolsevikinima s.

Čia nebūtų prasmės kartoti 
tai,ką teko nugirsti,nes minas 
tai yra daug geriau žinoma ir 
suprantama,negu bet kuriam čia 
esančiam anglui.Tačiau šis vai
zdelis parodo mums, kad šiandien 
jau drįstama visai viešai pasi
sakyti prieš komunizmą,kaip blo- 
gybą,kurios nebegalima daugiau 
pakąsti.Reikia tikėti,kad šio
ji kova įgys vis didesnio sąjū
džio.Ot, čia ir Išmuša tinkamiausias momentas mums viešai pasi
rodyt i .Šiandieną mes esame tik
rieji liūdininkai tos tiranijos 
bei bolševikinės pabaisos,apie 
kurią nė vienas anglas, ir ger

iausiai būdamas painformuotas, 
nesugebėtų tinkamai perduoti 
kitiems,nes jis to viso nėra 
pa ts pergyvenąs.

Mes esame šiandieną išbar
styti po visą ATgliją (ir net 
visą pasaulį) ir.net gal Aukš
čiausio taip buvo skirta,kad 
mes savo pergyvenimus gyvu žo
džiu, kaip labiausiai įtikinanč
iu, paskleistumėme visur,kur tik 
mes esame.Todėl tebūnie mūsų vi
sų šventa pareiga skleisti gy
vais pavyzdžiais savo pergyveni
mus iš bolševikmečio Lietuvoje 
kiekviena proga ir bet kuriuo 
atvėju,ar tai pavieniam anglui 
ar tai ruošiant susirinkimus.

Šiandieną valstybės užimamos 
ir sunaikinamos ne atviru karu, 
bet jas sugriauna komunistinė 
pabaisa iš vidaus per savo, taip 
vadinamą,penktąją koloną.Akty
viu prisidėjimu prie bolševiki
nės kaukės nuplėšimo mes tik 
greičiau padėsime sutriuškinti 
penktąją ko Įtiną, o tuo pačiu ir 
bolševikinis skverbiipasis bus 
žymiai paraližuotas.Šiandieną 
tokiam aktyvumui jau turime pa
lankią dirtą.Tokiam veikimui 
net nereikia laukti organizuo
tumo.Čia kiekvienas individua
liai, nuoširdžiai papasakodamas 
savo patyrimus iš bolševikų oku
pacijos savo bendradarbiui ang
lui, padarys didelį įnašą į ben
drą kovą su komunizmu ir jo te
roru, o tuo pačiu greičiau pri
artins ir Lietuvos išlaisvinimo 
dienąI Alfa.

Vėl dienos verčia naujus pasaulinio raisto \vyklus

Vėl dienos verčia naujus pasaulinio maąto įvykių pus- 
lapius-Cekoslovakijoje komunistų diktatūra,Suomi joje rūpes
tis,kad Sovietų Rusija neprarytų ir p.

Amerikos rūpesčiai
Amerikos politikai nespėja registruoti naujų komunizmo ag
resijos faktų, vis vilkina §u Marshall!© planu, o ir vidaus 
rūpesčiai veržia galvoti. Šių metų lapkričio mėn.JAV rinks 
prezidentą.Nesena i pasisakė sutinkąs kandidatuoti į šį pos
tą ir garsusis generolas Mac-Arthur* as, kurio šalininkai ei
na su šūkiui "Mac-Arthur Stalino sulaikymui!" Ir spėjama, 
kad šio vyro kandi dat-ura gali praeiti, jeigu Rusija arti
miausių trijų mėnesių bėgyje padarys naujų agresijos faktų. 
° ją gali būti-Suomi jo je, Italijoje, gal net Austrijoje.

JAV politikai susirūpiną ir pagalba Kinijai.Tačiau gen. 
Vedemeyer,būvąs vyr.amerikiečių kariuomenės vadas Kinijoje, 
kandidatas į būsimą štabo šefo vietą. At s .Rūmų Užsienių Rei
kalų Komisijoje pareiškė,jog materialinės paramos siuntimas 
Kinijai esąs tik pinigų mėtymas,nes Kinijai reikią kariuo
menės 1"Priešingu atvėju Amerika krauju užmokės už komunizmo 
lavos nesustabdymą."

Atominė bomba, Marksas ir kit.
Labour Party atstovas p.Blackburn Atstovų Rūmuose papasako
jo, ką girdėjo iš vieno pažįstamo,kuris Londono konferenci
jos metu kalbėjosi su Molotovu ir Višinskiu. P.Molotovas pa- 
reiškąs-nesą abejojimo,kad karas neišvengiamas,bet jis bū
siąs ne anksčiau, kaip už 5 metų...

Ar Sovietų Rusija turi atominę bombą. D.E.Hughes, Labour 
Party atstovas, kategoriška i pareiškė; ’JRuslja neturi atomi
nės bombos." Min.Pirm.Attlee atsakė; "Žinau tai,bet,kaip man

Buv.pereinamosios stovyklos Malvern Wells lietuvių vyrų 
choras su chorvedžiu p.Džekčiorlum

Kai Kristus jojo ant asilės į Jeruzalę,minia klojo ant 
kelio medžių šakas ir Osanna šaukė.Tačiau netrukus ta pa
ti minia nirto iš neapykantos ir-"Prie kryžiaus JįJ-šaukė.

Kristus gi nesididžiavo minios rodoma pagarba ir nepa
lūžo po pažeminimų kryžiumi.

Gimtojo krašto palaima ne vieną mūsų garbės ženklais 
apkaišė.Atrodė,kad tai visa,ką žmogus gali žemėje pasiek
ti.Tačiau papūtė rytų vėjas,ir didingas gyvenimas išsis
klaidė, kaip debesys.Liko pažeminimas,dažnai pasityčiojimu 
suklinkąs. Tačiau žmogus savo vertę parodo ne garbės gau
biamas^ pažeminimų čaižomas.Sunkiose sąlygose, tremtyje 
nepalūžti,o išsaugoti savo vidaus vertybes-didinga ir kil- 
nu* Mes gi siekiame žmogiškojo gyvenimo viršukalnių.

—  K. J. Kz.

taip pat žinoma,Rusi ja sako,kad ją jau turi.Gal p.Gallacher 
(komunistų atstovas) galės mums pasakyti..."- o visi buvo 
linksmai nusiteikę.

Lordas Pakenham Lordų Rūmuose kalbėjo - Nesenai jis Min. 
Bevino akivaizdoje turėjo progos kalbėtis su p.Molotovu.P. 
Molotovas paklausė lorUą Pakenha ,mą, ar skaitęs Markso veika
lus."Taip,-atsakąs jis;-bet visai nesu marksistas." P.Molo
tovas pastebėjo,jog Lordų Rūmuose sunku būtų rasti marksis- 
tĄ .Tada įsikišo min.Bevinas;"Dėl to ponas klysti.Lordų Rū
mą i -tai vienintelė Anglijoje vieta,kurio žmonėš turi Laiko 
skaityti Karolį Marksą."

Apie ūkinį ginklą Londono socialistų "Tribune" patiekė 
tokių žinių;

Anglis! Rusija-165 mil.to. D.Britani ja-200 mil.to. 
JAV - 660 mil.to.

Plienas;Rusija-19 mil.to. D.Britanija-13 mil.to ir 
JAV - 84 mil to.

Čia atsimintini JAV užs.reik.min.Marshallio ždžiai; "Mūsų 
jausmai rusų tautos atžvilgiu dalykų esmėje yra draugiški.. 
Klausimai iškyla tada,kai turime reikalo su vyriausybe...

Bet juk vyriausybė grandinėmis apkalė tautą.
BRITANIJOS LIETUVIAI,

Visad buvome ir likime geraširdžiais kiekvienam broliui ir 
sesei patekusiems neleimėn.

Atminki,kad nutrauktas nuo Tavo burnos šokolado gabalė - 
lis Tau tiek nuostolio nepadarys,kiek jis sukels tyro 
džiaugsmo jaunoj lietuviškoj širdelė j, kuri gaus dovaną 
iš Tavąs. Siųskime aykas-saldumynys Vokietijoj esantiems vai
kučiams!

Aš dainuoju,nes esu vienas.
Ir niekas negirdi manąs; nei sena motinė

lė, nei jaunas brolis,nei piktas mano nedrau
gas. Visi pasiliko juodoje nežinioje,© mano 
viduje prisirinko tiek jausmo,kad negaliu ty
lėti.

Nemirštanti mei lė.
O nekalbėk tokiu rimtu balsu ir nevartyk 

dulkinų tomų,nes tavo išmintis - kaip bėgan
tis vanduo. Tavo sąmonę apipylė sausos kny
gų mintys ir tu judini lūpas,o jomis kal
ba ne tavo širdis.

Kalbėk tai, ką tavo dvasia jaučia ir per
gyvena, ką tavo širdis kužda. Išmintinga bus 
tavo kalba,jei tu mėginsi atskleisti,ką die
nų kryžkelėse sugalvoja i,ką-iš savo nunoku
sio vidaus išėmei.

Nuleisk savo minkštas rankas ir nesiske- 
teriok kaip vėjo malūnas; juk tu pats neti
ki, ką kalbi. Tu nori ne tik pasakyti,bet ir 
pfffliR tytl, bet pats dar nesuradai išminties 
rakto - savo paties dvasios.

Tu stovi,kaip didelis kūdikis prie krio
klio, ir manai,kad žuvys žaidžia putotame van
denyje. Tu nematai,kad gėlų vandenų spygliuo
toji bejėgiai plaka pelekais ir miršta,atsi
trenkusi į uolą.

Yra meilė,kurios jokie rašytojai neišsa
ko, talentingi muzikai neišdainuoja. Ir tu 
pats nenorėdamas įridinėji ją,nes niekad ne
pamiršti savo žilagalvės motinos.

Pirma tu suprask savo motinos Sšaras ir 
nemiego naktis,o paskum mėgink kalbėti apie 
pareigą..•

Sudžiūvęs medis.
Pakelk savo galvą nuo knygos! Tu užmir

šai, kad gyvenimas nestovi ir nesiduoda sus
paudžiamas tarp puslapių,kaip sudžiūvęs ra
munės žiedas.

Mergaitė,kuri nuskina gėlės žiedą,apipila 
jį kvėpalais ir ilgai džiovina storoje kny
goje, nepagalvoja, kad negyvas žiedas netenka 
savo žavumo ir nyksta kaip rytmečio rūkas. 
Gėlė turi iš žemės gyvybę sultimis gerti,ir 
ji ne rankai,ne krūtinei ar knygai,bet vi
soms žmogaus juslėms dainuoja.

Tu gi manai,kad žmogus - sudžiūvęs medis,- 
ir nusprendei statulą iš jo išdrožti; tu ma
nai, kad žmogus-nūs kinta s žiedas,-ir prievar
ta kiši jį tarp knygų.

Žmogus knygų išdžiovinamas,kaip nuskin
tas žiedas,o tu tareisi jį pažįstąs,perskai
tęs kabinete numirusio mokslininko svajones.

Pakelk savo galvą ir įeik į barakus,į fa
brikus, į anglies kasyklas.Nupūsk dulkes nuo 

sutiktųjų širdies, sušildyk gyva dvasia,ir 
skaityk.

0 dabar...ar tu nesijauti esąs sudžiur 
medis,ir kėsiniesi į žaliuojančio ąžuoll 
šerdį...

Mirštanti petelis’
Vaikas vijosi baltą peteliškę ir sugar 

ją mirštančią dilgėlių krūme. Jis išsidil 
gino rankas ir jo akys paraudo nuo ašarą, 
peteliškės sparneliai virpėjo, ir ant pir! 
likosmulkutės dulkelės.

0 nebėk, o ne'rsivyk Žmogaus mintiesipir 
pats pamąstyk, ar tavo galvoje yra nors ši 
kelis savarankiškos minties.

Tu matei vaidilą; jis savo gyvenimą u* 
lis-ų palieka ir pamėgdžioja įsivaizduoto 
gaus judėsius ir žodžius. Tačiau po spėk' 
kilo jis palieka sceną ir nusitrins grl 
mą nuo veido. Grįždamas į namus, jis kA ~ihe 
savo paties sugalvotus žodžius,© jo -renk: 
mostai patvirtina, kad jis užm-i rSn sceną.

Tu gi nori visą gyvenimą spektakliu pf 
versti ir, kaip vaikas, bėgi paskui peteli' 
ką. Tu manai suprantąs žmogų ir įsivagią; 
į jo giliausias paslaptis,bet iš tiesų t 
vaidini savo išsigalvotą herojų.

Žmogus - ne peteliškė ir jo mintis -d 
vabzdeli© skridimas. Tu tariesi aptikęs ■ 
buities pėdsakus,klaidini pats save įsi-c 
Zduota mintimi,© iš tikrųjų- tu esi ml r?' 
ti peteliškė,nes ligi šiol pats dar nepr 
jai gyventi.
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AUKOS TAUTOS FONDUI

5(DOSQGwecvi(ho
Elmbridge skyrius.. 
Londono............ 
Ash-Wingham skyrius 
Sleaford skyri us...
Silsden skyrius....

£.39.10—
£.20.-
£ 
£ 
.£

aavos.Dėl to ne kartą nukentė
jo lietuvių vardas, tiek anglų 
tiek kitų tautybių gyventojų 
tarpe.Stovykios vadovybė pasi
ryžusi, nuolat pasikartojančius 

us perkelti kitur.

5.1-
9.-
4.13.7

ryžusi, nuo 
išsišokėli 
Skyriaus susirinkimai yvyksta 
kas savaitę.Jų metu J.LŪza pa
daro vidaus ir užsienio yvykių
apžvalgą. J.Krk. 

Gražus lietuviškos 
sodybos vaizdas. 
Tai ne nuotrauka 
o rankų darbas, 
iš medžio.Tokie 
ir panašūs dar
bai labai dažnai 
puošia mūsų paro
dų stalus. 
Autorių p.P.M. 
čia pavaizdavo 
savo gimtąją 

sodybą.

ASH-WINGHAM Vasario 29 d. Ash 
į>uvo paminėta Vasario 16 dieną. 
Čia susirinko Ash ir Wingham 
stovyklų lietuviai,Ash stovy
klos latviai ir estai,abiejų 
stovyklų menedžeriai.

Gen.Černius atidarė minėji
mą, pasakydamas žody angliškai 
ir lietuviškai.Mus sveikino 
latvių ir estų atstovai.

P.Ramonio vedates vyrų sho
res ir kvartetas atliko pro
gramą.Sušokta du tautiniai šo
kiai. Minėjimas baigtas Lietu
vos ir Anglijos himnais.

Ryte kun.Kazlauskas,atvy
kus ią Londono,atlaikė pamal
das. -y -

KAS REIK TAI REIK I Greit bus 
me'iai.kai Gloucester priemies
tyje Elmbridge apsigyveno niū
riuose, buvusiuose vokiečių be
laisvių, barakuose 4 tautybių- 
E.V.W. Lietuvių skaičius svy
ruoja tarp 70-80.Daugumoj jau
nimas.Tai vyrai matę šiltą ir 
šaltą.Išskiriant vieną kitą, - 
savo,kaip lietuvio,pareigų ne
pamiršta. Didžiuma yra Sąjung
os nariai,o pasiklabenus,nors 
ir vargingom kišenėn,nelieka 
kurti.Princeses Elžbietos ves
tuvių dieną dirbo po 1/2 va
landos ilgiau ir sumetė £3/2- 
dovanai pirkti. Tik vyrų dėka 
buvo galima suruošti 30 metų 
Lietuvos Nepriklausomybės pa
skelbimo sukaktuvių minėjimą, 
ir šiek tiek suteikti malonumo 
svečiams,kurie teikėsi atsilan
kyti, taip mums brangion šven
tėn. Už pakvietimą jie buvo dė
kingi ne tik žodžiais,bet rado 
reikalą ir raštu padėkoti,net 
pažadėdami vietinėn spaudon ne 
tik parašyti,bet ir šventės fo
tografiją ydėti. Gi Tautos Fon
dui vyrai sumetė £ 39.10-r 1 
Ne pamirštame ir artimo; vienam 
nelaimei ištikus,nors ir iš ap
ytuščių piniginių, sukrapštė, 
virš £ 9. Jie sako;"Kas reikia, 
tai reikia." Viskas gerai; dir
bam, kuriam sugriautą žemės že
mės ūky,padedame nugalėti ūki
nius sunkumus,© kartais ir pa
dejuojame. Visa mūsų nelaimė 
tai ta vargšė baltakė ir puto
jantis alutis,kurie kartais ir 
džiovos simptomais pasireiškia 
mūsų kiauriose kišenėse. Bet 
per daug nenusimename-gydomės. 
Vieni jau pasveikome,kiti svei- 
kstame.o receptus tai beveik 
visi jau turime.

.---------- • V.B. ,
SLEAF ORDO KRONIKA.Siuo me t u 
Sleafordo žemės ttkio stovyklo
je gyvena lygiai 100 lietuvių. 
Iš jų 98$ yra Lietuvių Sąjung
os nariai.Po sėkmingai suruoš
to 16 Vasario minėjimo,Skyrius 
išrinko naują valdybą,kuri kaip 
ir senoji,žada būti darbinga. 
Į Valdybą išrinkti! Lūža,Kabl
ys, Simbelis.Gaudze ir Vaškelis 
Vėlykų šventėms ruošiamas link 
smavakaris,kuriame pasirodys 
vyrų choras, tautinių šokių šo
kėjai, linksmieji broliai ir kiti 
Pradedantiems mokytis anglų 
kalbą suruošti kursąi.Jiems va 
dovauja p.Leilonas.Mirusiam 
Stovyklos gyventojui Vladui 
Žilinskui,visų lietuvių auko
mis Sleafordo kapinėse pasta
tytas paminkląs.Dedama pastan
gų suorganizuoti mažytes reko
lekcijas, kurių proga ir pamin
klas būtų pašventIntas.Sužino
jus, kad y Angliją atvyksta mū
sų menininkai,bus dedamos visos'’ 
pastangos Sleaforde suruošti 
lietuviškų dainų koncertą.Vie- 
nintelė lietuvių nelaimė-per 
dažni policijos vizitai ir by
los Anglų teisme.Tai yra vieno 
kito neatsakingesnio tautiečio 
nenormalaus girtuokleivimo iš-

ĘULL,Priory Rd.Stovykla 
S.m.vasąrio 28 d. stovyklos va
dovybės pastangomis buvo suren
gta rankdarbių parodėlė,kuri 
tąsėsi iki kovo 6 dienos.Per 
tą laiką parodėlą aplankė nema
žas skaičius anglų visuomenės. 
Nors ir negausi savo eksponatų 
skaičiumi,kiek ir pati stovy
kla negausi lietuviais gyven
to jais, tačia u sudarė gana gra
žų vaizdą.Atidarymo ceremonijo
se dalyvavo UDC pirmininkas p. 
H.Hodgson ir vietinis "Daily 
Mail” korespondentą s,kuris po 
to patalpino laikraštyje nuo
traukas ir aprašymą.labai pa
lankų.Parodėlė je eksponatais 
dalyvavo Ui e tuviai, latvalai, 
estai ir ukrainiečiai.Lietuvių 
skyrių daugiausia užpildė yvai- 
rūs rankdarbiai ir audiniai. 
Parodėlės tvarkyme ir ekspona
tų parinkame aktyviai dalyva
vo ponia Sovienė,ponia Reinie
nė ir ponia Rentelienė,už ką 
lietuviškoji visuomenė reiškia 
širdingą padėką

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS CENTRO VALDYBA 
savo posėdyje 1948 metais kovo 4 dieną nutarėl paaiškė
jus, kad yra galimybė pasiųsti maisto siuntinius y Vokie
ti ją didesniais kiekiais,pravesti daiktinę rinkliavą—šo— 
koladu ir saldainiais,tarp Didž.Britanijos lietuvių,su- 
šelpimui mūsų mažųjų tautiečių-vaikučių,tebevargstančių 
D.P, stovyklose Vokietijoje.

sy nutarimą paskelbti Sąjungos organe "Britanijos Lie
tuvi s", kviečiant visus geros valios lietuvius nuoširdžiai 
prisidėti prie šios pirmos rinkliavos,gausiai paremiant 
mūsų mažuosius tremtyje.Prašyti kiekvieną lletuvy-vą pa
aukoti tiek, kiek jo išgalės leidžia iš skiltųjų saldumynų 
normos,pasiunčiant ją Sąjungos Centrui tolimesniam per
siuntimui y Vokietiją. Malonius aukotojus prašyti savo 
siuntinėlius siųsti Sąjungai iki 1948 metų balandžio 5d.

Sąjungos Skyrius ypareigoti aktyviai ysijungti y šio 
vajaus organizavimą ir jo sėkmingą pravedlmą.
  D.B.L.S.Centro Valdyba.

Ig.ir B. Valiai,gyvenantisji 
Chicago, USA.Visai nepažysta
miems tremtiniams jau yra pa
siuntu vienuolika afidavitų 
ir virš už tūkstanty dole
rių siuntinėlių.J.C

Tadcaster’io Stovykloje gyvena 
12 buvusių "Vities" Stovyklos 
Uchtėje (Vokietijoje)lietuvių.

COVENTRY paminėta Lietuvos Glo
bėjo Sv.Kazimiero šventė.
kovo 7 d.Čoventrio Lietuvių Są
jungos Skyrius paminėjo Lietu- 
vos^Globėjo Šv.Kazimiero šven
tę.Šventę atidarė ir yžangos 
žody tarė Skyriaus Pirmininkas 
p.Matulionis.Po to gražią ir 
turiningą paskaitą skaitė p. 
Dr.Leimonas.Jo paskaitos žodž
iai, kaip vakaro varpo dūžiai, 
skverbėsi y kiekvieno klausy
tojo širdi,uždegdami pasiryži
mą dar didesniems ateities dar
bams .

Po paskaitos Skyr.Pirm.p.Ma
tulionis padarė pranešimą apie 
skyriaus veiklą.Buvo pasidžiau

gta praeities laimėjimais ir 
nustatytos ateities darbams gai
rės.Skyrius turi 70 narių.Vei
kia choras ir tautinių šokių 
grupė.Coventry skyrius plačiai 
žinomas ne tik lietuvių,bet ir 
anglų visuomenei. Linkėtina ir 
toliau nenuilstamai, tvirtu žin
gsniu, žengti su laimėjimais 
lietuvių tautos labui.

-------------------- V.Dumblisuskas.—

Satwell lietuviai prie ’’Gele
žinio Vilko".Viduryje menedže
ris Mr.Bond.

TADCASTER’IS Gražiame Yorkshi— 
re provincijos miestelyje-Tad- 
caster jau 8 mėnesiai gyvena 
apie 130 lietuvių vyrų-žemės 
ūkio darbininkų.Kiekvieną rytą 
sunkvežima-i s bei dviračiais pa
sipila y aplinkinius kaimus 
šie,daugumoje jauni ir energin
gi, vyrai, kur prie sunkaus dar
bo ūkiuose praleidžia dieną. 
Nors darbas ir nelengvas,ki
tiems net neĄprastas,bet savo 
darbštumu ir sąžiningumu šie 
vyrai apylinkėj ysigijo gerą 
vardą ir vertinami net geriau 
už žemės ūkio darbininkus an
glus .Kiek galima stengiamasi 
neapsileisti ir kultūrinėje 
srityje.Sąlygos šiam darbui 
čįa gana sunkios,nes nėra at
skirų meno sričių prityrusių 
vadovų,nėra tinkamos salės,bet 
vistik savomis jėgomis organi
zuojama tas,kas ymanoma.Visas 
kultūrinis darbas vykdomas per 
DB Lietuvių S-gąos skyrių,kurio 
nariais yra dauguma stovyklos 
gyventojų.Vasario 15 d. gana 
gražiai buvo paminėta Lietuvos 
Nepriklausomybės paskelbimo 30 
metų sukaktuvės,kur buvo atsi
lankė daug anglų ir lietuvių. 
Minėjimas buvo pradėtas pamal
domis,Mišių metu giedojo sto
vyklos vyrų choras vadovauja
mas p.Povilaičio.Vietos kata
likų klebonas,didelis lietuvių 
bičiulis,pasakė gražų pamokslą 
apie Lietuvą.Vakare buvo iškil
mingas posėdis,kury atidarė 
Skyriaus Pirmininkas p.A.Kli
ma s, gi anglų kalba paskaitą 
skaitė ir meninės dalies paai
škinimus angliškai teikė, atvy
kusi viešnia,p-lė Prapuolenytė. 
Minėjimas baigtas bendra vaka
riene, kurio je dalyvavo visi sto
vyklos gyventojai ir anglai bei 
lietuviai svečia i.Tikimės nenu
leisti rankų ir toliau,nors są
lygos ir sunkios. Per prievar
tą atskirti nuo tėvynės,atsi
dūrę laisvosios Anglijos žemėj, 
kantriai kąsime sunkumus,© per 
aukas ir vargą bei pasišventi
mą ir vėl išauš tėvynei laisvės 
rytas.Tam mes šventai tikime.

J . R- i us ______ __

Dėduk,imk ir mane 
Anglį jon.••

Didž.Savaitės Pamaldos lietuvių 
bažn.Londone.(21,The Oval.Hackne;

E.2)
Palmių sekmadieny(kovo 21 d.) 
11 vai.palmių šventinimas.
Did.Ketvirtadieny(kovo 25 d.) 
pamaldos 9 vai.ryto.
Did.penktadieny 8,3o vai.ryto 
Did.Šeštadieny 8 vai.ryto ir 
vakare 8 vai.
Velykose Prįsikelimo apeigos 
7 vai.ryto Sv.Mišios.Kitos 
Mišios 11 vai.
Velykų Antrą dieną pamaldos 
9 vai.
Išpažinčių klausoma kasdien, 
bet kuriuo laiku.Šv.Komunija 
dalinama,taip pat,kasdien, iš
skyrus Did.Penktadieny,neval- 
giusiems nuo 12 vai.nakties.

Gavėnios Rekolekcijos Londone
Londono lietuvių bažnyčioje 
kovo 19-21 d.vyksta priešvely- 
kinės rekolekcijos.Kovo 19 d. 
8 vai.vakare,kovo 20 d. 7 vai. 
vakare,kovo 21 d.llval.ir 7 vai 
vakare.Išpažinčių klausoma kas
dien.

Manchester!o lietuviams
Sekmadieny,kovo 21 d.,10 val.3o 
min.Sisters of Notre Dame(Bignor 
St.) ba žnyč i o je lietuviams vely
kinė išpažintis ir Sv.Mišios.
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> ’LONDONAS. Min.Pirm.p.Attlee 
pareiškė Parlamente,kad komunis
tai ir fašistai bus atleisti
iš visų atsakomingų pareigų D. 
Britanijoje.
> LONDONAS. Tarp Britanijos 

ir TransJordano pasirašyta su
tartis, kuri turi karinę klau
zulę.

ė- LONDONAS. "Daily Telegraph.” 
įdėjo Parlamento atstovo major. 
T.Beamish straipsnį "Rytų Euro
pa klauso iš Britani jos", kuria
me, tarp kitko,sakomai "BBC tu
re tų transliuoti kiekvienos 
Europos tautos,kuri randasi po 
diktatūra ar yra jos grasoma, 
kalba .Balti jos ta utos yra iš- 
troškusios girdėti,kad mes ži
nome ir smerkiame Sovietų re
miamo režimo žiaurumus; kad 
mums yra žinoma apie organizuo
tą rusų privežimą į svarbesnės 
vietas visuose trijuose kraš
tuose, ir apie Baltijos reėpubli- 
kų piliečių masinius trėmimus 
priverčiamiems darbams į Sibirą.
> LONDONAS. Britanijos Vic-Pre

mjera s Herbert Morrison,šešta
dienį kalbėdamas Birminghame, 
pasakė; "Jono Masaryko vardas 
liks gyvas istorijoje kaip pa
skatinimas prie naujo rezisten
cinio sąjūdžio prieš pavergėjus. 
Neabejokite,kad šis sąjūdis ati
tinkamu laiku nušluos Europą. 
Turiu vilties,kad jei rezisten
cija vystosi su tais pat resur-
sais, inciatyva ir pasišventimu, 
kaip kare prieš Hitlerį,-nauja 
rezistencija kils prieš tirani- 
ją.vistiek kokios spalvos būtų 
jos marškiniai,"

> PARYŽIUS. Britanijos Darbo 
Partijos gen.sekretorius p.M. 
Phillips,po slaptų pasikalbė
jimų su Italijos socialistų par
tijų vadovybėmis Romoje, sustojo 
trumpam laikui Paryžiųje, kur 
turėjo pasitarimą su nepriklau
somų socialistų Rytų ^Europai 
išlaisvinti sąjunga. Šią orga
nizaciją prieš kurį laiką įstei
gė vengrų socialistų lyderis
p.Peyer,su Lenki jos,Jugoslavi
jos ir Rumunijos socialistais 
Jremtyje.Dabar prisidėjo ir 
Čekoslovakijos socialistai.

NEW YORKAS. Atsistatydinus 
Čekoslovakijos ambasadoriuiVa
šingtone, p. Jur Šlavikui ir Če
koslovakijos atstovui prie JTO 
p.J.Papankui,įvairių laipsnių 
diplomatų, esančių JAV ir atsi
sakiusių nuo savo postų,protes
tuojant prieš komunistų dikta
tūrą, skaičius padidėjo iki 100. 
Jų tarpe randasi buv.Lenki jos 
ambasad.p.Jan Ciechanowski,Ju
goslavijos pasiuntinys p.Konst. 
Fotič,Vengrijos pasiuntinys p. 
Alader Stegedy-Mašak, Austrijos 
Edgar Prochnik,ir Rumunijos- 
Carlos Davila.Ypatingoje padė
tyje yra Baltijos valstybių 
pasiuntiniai; Lietuvos-p.Pov. 
Zadeikis,Esti jos-gen.konsul. 
p.J.Kaiv ir Latvijos-p.A.Bil- 
manis.JAV nepripažino Balti
jos valstybių prijungimo prie 
Rusijos ir todėl Baltijos Resp. 
pasiuntinybės yra JAV pripažįs-" 
taraos. Balti jos valstybių atsto
vai gauna algą iš JAV iždo, už
blokuotų tų kraštų sumų sąskai- 
ton.Daugelis diplomatinių val
dininkų, kur i~e atsisakė tarnau
ti komunistams,dirba prekyboje, 
pramonėje ir kitur.(Dz.P)
> HELSINKIS. Suomijos vyriau

sybė priė mė Sovietų pasiūlymą 
pradėti derybas draugiškumo ir 
tarpusavės pagalbos sutarčiai, 
derybos prasidės Maskvoje š.m. 
kovo 22 d.

OTAVA. Kanada neleido įvaž
iuoti Britų Komunistų partijos 
generaliniam sekretoriui H. 
Pollitt,kuris norėjo balandžio 
mėnesį Kanadoje skaityti eilę 
paskaitų.
> LONDONAS. Vengrijos Min.Lon

done p.Stefan Bede atsistatydi
no ir atsisakė grįžti tėvynėn.

> PRAHA. Kovo 10 dienos rytą 
Čekoslovakijos UŽ.R.Min.Jan 

Masąryk,iššokąs iš 5 aukšto lan
go, Cernin Rūmuose,užsimušė.
Žinia apie jo tragišką mirtį 
sukrėtė visą pasaulį.Čekų ma
sės laiko J.Masaryko mirties 
kaltininkais komunistus.Jonas 
Masaryką§,buvo 61 m. amžiaus 
ir buvo Čekoslovakijos išlai
svintojo Tomo Masaryko sūnus, 
J.Masaryko laidotuvėse dalyva
vo apie 700.000 žmonių.Prezi
dentas Benešąs su ponia atvy
ko į Panteoną atiduoti pasku
tinę pagarbą mirusiam.Tai bu
vo pirmas Prezidento pasirody
mas po revoliucijos.

► OSLO. Čekoslovakijos Min. 
Norvegijai p.Emil Walter atsi
statydino, negalėdamas toliau 
bendradarbiauti su komunisti
ne vyriausybe.

► PRAHA. Čekoslovakijos par
lamentas vienbalsiai pritarė 
komunistinio premjero Gotwaldo 
patiektai jau naujai programai, 
tarp kitko,visų fabrikų,kur dir
ba daugiau nei 50 darbininkų, 
nacionalizacijai.

► NEW YORKAS. Čilės Vyriausy
bė įteikė JTO Saugumo Tarybai 
pareiškimą,prašydama^ištirti 
komunistų perversmo Čekoslova- 
kijojbylą.Čilės atstovas kar
toja Čekoslovakų atstovo Dr.Pa- 
paneko notos,kurią Saugumo Ta
ryba buvo atmeturi,kaip "nevyr
iausybinę”, patiektus faktus, 
būtent,kad Čekoslovakijos po-
litinė nepriklausomybė buvo pa
žeista Rusijos grąsinimu panau
doti jėgą.Tai esanti aiški grės
mė pasaulio taikai ir JT pakto 
įaužymas.JAV vyriausybę rems 
Čilės prašymą įrašyti Čekoslo
vakijos klausimą į Saugumo Tary
bos darbotvarkę.

> JERUZALĖ Arabas su pavogtu 
JAV konsulato automobiliu,pri
krautu sprogstamos medžiagos,
išsprogdino žydų agentūros vy
riausią būstinę Jeruzalėje.

► RCMA. Italų karo laivas 
Giulio Cesare būsiąs netrukus 
perduotas Rusi jai, kai p buvo nu
matyta Italijos taikos sutar
tyje.Rusi ja sutinka grąž inti 
karo metu paskolintus anglų ir 
amerikiečių karo laivus tik q_ 
tada, kai jai bus perduoti italų

ŠEŠTADIENį,
balandžio 10 d. 7 val.vak. uoN- 

bONE , Central Hall, Westminster,
S.W.I.

įvyks ta
PABALTIJO TAUTŲ KONCERTAS

Dalyvauja 
žymūs trijų tautų menininkai; 
I.Nauragis, S, Baranauskas, I .Mo- 
tekaltienė,A.Kalvaitytė ir prof. 
Vl.Jakubėnas iš lietuvių, La tvių 
Stygų kvartetas ir espial Olaf 
Roots (pianistas) ir Želia Aume- 
re (smuikininkė)

Bilietų kaina; 10/6, 7/6, 
5/-, 3/6, ir 2/6. Galima iš an
ksto užsisakyti DB Lietuvių Są
jungos Centre ( laišku ar tele
fonu- AMB 6195)Užsisakant bilie
tus, pinigų tuo pačiu laiku ne
siųsti,nes norimų bilietų gali 
jau nebebūti.

Skyriaus Narį
MOTUZĄ VIKTORĄ, 

jo mylimam tėveliui mirus , 
skaudaus liūdesio valandoje 

giliai užjaučiame

DBLS Northampton Skyr.
Valdyba ir nariai

ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA INFORMUOJA

Atsakydami į jūsų vasario 
5 dienos laišką,adresuota Dar
bo Ministerijos Welfare Offi
cer, dėl E.V.W. dantų gydymo , 
pranešame,kad tie vyrai,kurie 
gyvena kaime ir dirba žemės 
ūkyje,turi visiškai tuos pa - 
čius sunkumus lankytis pas dan
tų gydytojus,kaip ir britų dar
bininkai , kurie dirba tą patį 
darbą ir gyvejja tiek pat izo
liuoti .

EVW privalo elgtis taip,kaip 
daro britai žemės ūkio darbi
ninką i. Joks darbdavys, manome, 
neatsisakys leisti darbininką 
nueiti pas dantų gydytoją ar 
pas gydyto ją,'jeigu darbibinkas 
jaučia skausmus ir yra reika
lingas greitos mediciniškos pa
galbos. Tačiąuu normalūs vizi-

DARBO M I N I S T E
Atostogų praleidimo Vokietijoje reikalu,Darbo Minis terija pra
neša, kad nėra jokių patvarkymų, pagal kuriuos EVW galėtų pralei
sti savo atostogas okupuotoje Vokietijoje,jos zonose ar Austri
joje. Jei dėl susidariusiu aolinkvbiu sugrįžimas yra būtinas, tai 
bus atsižvelgta į prašymus dėl atleidimo nuo įsipareigojimų.Ta
čiau jei EVW patenkina reikalaujamus formalumus, jam nėra jokių 
kliūčių,savo lėšomis,lankytis atostogų metų visuose kituose 
kraštuose Europoje.
A 5 R A Nj s I M 'A/s .k A WA no s .Anglijoje esantiems tremtiniams atvykimas galinas tik pas gimi
nes ir pas ūkininkus, nes miškų, kasyklų, o dabar ir rūbų bei tek
stilė s pramonei verbuoja darbininkus specialios Kanados komisi
jos iš DP stovyklų Vokieti joje.Daugumas,kurie kreipėsi į mus, 
prašo suieškoti ūkininkus,norinčius priimti emigrantą pas save. 
Dėja,šios problemos sprendimui dar tik daromi pirmieji žygiai. 
Tie,kurie jau kreipėsi,įtraukti į kandidatų sąrašus,tačiau ne
teikiama vilties,kad greitai pasisektų rasti ūkininkus kvietė- 
j113- P.Rudlnskas,LTGKK įgaliotinis Emigracijos

Reikalams.

Londono lietuvių kolonijos 
CHORAS,

š/m. kovo 29 d. Lietuvių Klubo 
Salėje rengia 

nnRGC/Č! CL
Programo je-vaidinimas, gražia u- 
sio margučio premija vima s, lai
mės šulnys ir kit.

Pradžia- _ 4, 3o vai.p.p. 
Bilietai iš anksto gaunami pas 
choristus,jų kaina 2 šil,6 pen.

PIRMĄ VELYKŲ DIENĄ, 
Lietuvių Sporto ir Socialinia
me Klube,345,Victoria Park Rd. 
London E.9 yra rengiami

ŠOKIAI 
su žaidimais ir dovanomis. 
Pradžia 19,3o vai, pabaiga 24v.

įėjimas- 2/6 

"MINTIS",laikraštis lietuvių 
bendruomenei.Visuomet aktualus 
ir įdomus .

PRENUMERUOKITE "MINTį"
Ji lankys tris kartus per savai
tę. Prenumeratos kaina; 1 mėn.
3 šil. 3 mėn-9 šil.

Užsakymus priima atstovas-įga- 
liotinis;

F.Neveravičįus, 
13,College St.

Leicester.

Genovaitė KRAPAVTCKAITĖ prašo
ma atsiliepti pusbroliui,adre
su; V.Krapeviekas,Sandringham 
Miners Hostel,Sandringham Rd. 
Done a s ter. Yorks.

DŽT.fESIO,MERGAITĖS, du jauni vy
rukai nori~sukarti šeimas,- 
a) Stasys Žioba,22 m.brunetas, 
vidutinio ūgio ir žvalaus būdo. 
Pageidauja gyvenimo draugės ne 

■esnės 21 m.
Jonas Pacėnas,24 m.vidutiniob

ūgio,brunetas,ramaus būdo,pa
geidauja gyvenimo draugės ne 
vyresnės 24 m.
Rašyti
Paslap

.; ( Pageidaujama foto. 
>tis garantuota) 
Hbrley House,
Horley,Nr.Banbury,Oxon

DĖMESIO!

Britanijos Lietuvio Acini_ 
nistracija prašo Gerb.Pre
numeratorius laiku pratęst 
prenumera tą .______  

tai pas dantų gydytoją turi bū
ti atliekami paties darbininko 
laisvalaikiu. „

Be to dar Žemės Ūkio Minis
terija nori paaiškinti,kad vi
si nuolatiniai darbininkai,ku
rie pastoviai dirba žemės ūky
je, turi teisę gauti pilną atly
ginimą, nemaž ia u kaip mini malę 
statutinę (pagrindinę) normą, 
nežiūrint to kiek ilgai jie 
neateitų į darbą dėl ligos ar 
kitų rimtų priežasčių iki tol, 
kol jie nėra atleisti iš dar
bo.

Kas liečia nemokamą dantų 
gydymą, sąlygos EVW darbininkam 
yra lygiai tokios pa t,kaip ir 
apdraustiems britams darbinin
kams.

RIJA PRANEŠA

Jau yra gauta ir pasiūloma An
glijos lietuviams;
1 .A . Ranni t-V. K. Jonyną s-monogrs 
f i ja.Tai didelė ir tikrai re
prezentacinė knyga .Kaina-15/-

2 .A . Ranni t-V. Kasi ulis -monogra- 
fija. Kaina..............2/-

3. Herlitas-Angį -lietuviškas 
žodynas—399 pusi, kaina..14/-

4. B.Babrauskas-Lietuvos keliu
I dal.rinktinių raštų ištrau
kos.Didelio formato, 3/6

5 .A. Na kai t ė-Likimo keliu, nove
lės, 14o pusi.kaina .......3/6

6. P.Andriušis-SiantinėIis iš 
Amerikos-feljetonai.....3/-

7. P.Andriušis-Anoj pusėj eže- 
ro-premijuotą...........3/-

8. L.Dovydėnąs-Gyveno kartą 
karalius-premijuotą.....3/6

9. A.Bendorius-Argentina. 1/6
10. P.Andriušis-Ir vis dėlto 
juokimės,feljetonai.... 2/-

11. B.Brazdžionis-Siaurės Pa- 
švaistė-eileraščiai......3/-
12. B.Rutkūnas-Sparnus man me
ta paukštis,eileraščiai.3/-

13 .V. Ala n ta s-Dramos veikalai 
kaina. 3/-

14. Butrimas-Tėvų kaltė, 2/6
15. Visuotinės literatūros

istori ja...................................   .7/-
Be to, pagal atskirus pageidavi- 
sius būtų galima parūpinti;40 
Woodcuts,Eglė žalčių karalienė, 
Lietuviškų vestuvių papročiai 
ir kit. Pinigus ir užsakymus 
prašoma siųsti registruotuose 
laiškuose adresu; J.Palšis, 
Boston Rd.Hostel,Sleaford, 
Lines.

U£TUVfS

£>.TAMOŠJŪNAd> 
Falcon buildings, 

Old Bethnal G/een Pc/., 
LONDON, E. 2. 

qreifyijr prieinam o - 
/n/JAainomi? Taiso 

lazkrGcfžms
Tofiau guvonanfię'/i fa ikro - 
dxiu.5 gali siąsfi regtsfruo- 

fat Tai^ku,
PAP DUODAM! NAUJI LA/UPO- 
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