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LIETUVIŲ 8AVAITRASTIS

V METAI

NAUJA VYRIAUSYBE EGIPTAS IR PERSIJA
Paskutiniai Britanijos parla

mentariniai rinkimai prasidėjo ir 
baigėsi be didelo entuziazmo, žmo
nių laikysena buvo santūri, susi
mąsčiusi. To priežastimi, be abejo, 
yra kritiškas gyvenamasis momen
tas: ekonominiai sunkumai namie

eli- 
dar 
per 
Ll-

ir greslą pavojai užsle’ yje.
Rinkimų rezultatai nenustebino. 

Iš anksto buvo spėjama, kad nė 
viena partija negaus didelės iers- 
varos. Rinkimai parodė lygų balsų 
pasidalinimą tarp dviejų didžiųjų 
partijų: konservatorių ir darbie- 
čių. Mažesnių suslgrupavimų 
minaclja, kuri buvo pradėta 
1945 m., buvo bevelk užbaigta 
ką tik pasibaigusius rinkimus,
beraiai ves pajėgė pravesti 6 atsto
vus, vietoj iki šiol turėjusių 9, ko
munistai nė vieno. Rinkimus lai
mėjo konservatorių partija, tačiau 
be didelio džiaugsmo, lygiai kaip 
darbo partija juos pralaimėjo be 
didelės širdgėlos. Konservatorių 
persvara parlamente yra redidelė, 
gi iš kitos pusės, darblečių pralai
mėjimas Įvyko ne dėl to partijos 
šalininkų sumažėjimo, bet dėl to, 
kad didesnė liberalų dalis balsavo 
už konservatorius. Ištikrųjų, už 
darbo partiją balsavo kiek daugiau 
žmonių, negu už konservatorius, ir 
tik britų rinkiminės sistemos dėka 
konservatoriai pravedė daugiau at
stovų. Jie turi 18 atstovų daugiau, 
negu visos kitos partijos kartu.

6 metus buvę opozicijoje konser
vatoriai sudarė pirmą savo vyriau
sybę po karo. Naujoje vyriausybėje 
vyrauja viena asmenybė — Win- 
ston'as Spencer'is Churchiiris, 77 
metų amžiaus politikas, karo metų 
premjeras, daugelio buvusių vy
riausybių narys, nepaprastų gabu
mų ir energijos politikas. Jo veikla 
ir gabumai siekia geniališkumo. 
Jis yra vienas garsiausių šio šim
tmečio žmonių. Jau tas faktas duo
da naujai vyriausybei daug atsva
ros ir pakelia jos prestyžą pasauly
je. Jo toli pramatančios kalbos 
pokariniame laikotarpyje dar nėra 
užmirštos. Jis pirmas pasmerkė 
Stalino diktatūrą, kada Rusija dar 
tebeflirtavo su vakarais. Jis pirmas 
numatė suvienytos Europos reika
lingumą, kada apie tai dar niekas 
rimtai nekalbėjo. Naujoje vyriau
sybėje Churchlll'is yra mlnisterlu 
pirmininku ir saugumo ministeriu. 
Tas dvi pareigas jis ėjo ir karo me
tu. Tai rodo, kiek daug reikšmės 
jis telkia ginklavimosi reikalams. 
Churchiirio artimiausias padėjė
jas, Anthony Eden'as, paskirtas 
užsienio reikalų ministeriu, žemų
jų rūmų valdovu ir premjero pava
duotoju. Iš kitų ministeriu reikia 
paminėti lordą Woolton‘ą, konser
vatorių partijos pirmininką, karo 
meto maisto ministerį, kuriam pa
vesta prižiūrėti maisto ir žemės 
ūkio ministerijas. Finansų minis
teriu paskirtas R, A. Butler'is, ša
lininkas moderniškųjų konserva
torių, kurie šalinasi nuo anksty
vesniųjų imperialistinių, kapitalis
tinių kraštutinumų ir sieką sociali
nio teisingumo ir socialinio saugu
mo visuomenei. Darbo ministeriu 
yra Sir Walter Monckton'as, advo
katas, pirmą kartą užimąs vyriau-

sybėje postą. Labai artimas ir išti
kimas Churchiirio karo metu pa
tarėjas generolas lordas įsmay pa
skirtas ministeriu Commonwealtho 
reikalams. Tai rodo, kiek daug 
reikšmės teikiama dominijų gin
klavimosi programai.

Sunku būtų tiksliai atsakyti l 
visiems rūpimą klausimą: kokius 
pakeitimus padarys nauja vyriau
sybė namie ir užsieny. Galima pra
našauti, kad Churchill'io dinamiš
ka asmenybė pakels žmonių pris
lėgtą nuotaiką ir įkvėps daugiau 
entuziazmo. Tačiau laikai nepa
prastai sunkūs ir naujos vyriausy
bės kelias bus nelengvas. Konser
vatoriai yra pažadėję panaikinti 
geležies ir plieno suvalstybinimo 
įstatymą ir atvalstybinti mažesnes 
kelio transporto Įmones. Anglies 
kasyklos liks valstybės nuosavybė
je ir socialinio saugumo nelies. Ta
čiau konservatoriai yra nusistatę 
peržiūrėti šeimos pašalpas ir mai
sto produktų subsidijas, kad pa
lengvinus skaitlingų šeimų pragy
venimą. Taip pat yra pažadėję su
laikyti pragyvenimo kainų kilimą 
ir pastatyti daugiau namų. Jie, bū
dami opozicijoje, smarkiai puolė- 
soclalistų laikomus Įvairius suvar
žymus ir, reikia tikėtis, darys žygių 
jiems sušvelninti. Sunkiausias už- 
davinys-nugalėti gręsiančią ekono
minę krizę, sumažinti dolerių defi
citą ir, gal būt, vienas svarbiausių 
— profesinės sąjungos, kuriose kon
servatoriai neturi šalininkų. Sup
rantama, kad profesinės sąjungos, 
dariusios įvairias nuolaidas buv. 
darbiečių vyriausybei, tų nuolaidų 
nedarys dabartinei konservatorių 
valdančiai partijai. Tik ateitis pa
rodys, kiek ir kaip tie visi uždavi
niai bus atlikti.

Užsienio politikoj didelių pakei
timų nelaukiama, nes Britanijos 
užsienio reik, politika visuomet yra 
laikoma nepartiniu dalyku. Kon
servatoriai daugumoje pritarė dar
biečių vedamai politikai. Tik dėl 
Persijos nuomonės buvo aštriai 
suslkirtusios. Užsienio stebėtojai 
numato, kad susidarius konserva
torių vyriausybei su Churhill'iu 
priešakyje, trys užsienio politikos 
aspektai pasikeis: bus geresnis su
sipratimas su Jungt. Amerikos Val
stybėmis, Britanija arčiau susi
jungs su vakarų Europa ir užims 
tvirtesnę laikyseną Artimųjų Rytų 
saugumo reikaluose. Britanijos 
prestyžo pakėlimas užsieny, žino
ma, teigiamai atsilieptų ir į anglų 
svaro vertę. Taip pat neužmiršta
ma, kad Churchlll'is yra didelis 
asmeninio kontakto šalininkas. Jis 
jau seniai ragina valstybės galvas 
susitikti ir ginčus išspręsti. Dėl to, 
spėjama, kad jis gali imtis inicia
tyvos susitikti su Trumanu ir Sta
linu. Nereikia aiškinti apie tokio 
susitikimo pavojus pavergtoms tau
toms. Tuo pačiu reikia prisiminti ir 
Churchill'io pakartotinus pareiš
kimus, reikalaujant išlaisvinti už
„geležinės uždangos“ esančias vai- ‘Lietuvos vadavimo kovoje yra šie 
stybes, kaip jis pats gražiai kadai
se tai apibudino. Jis žino geriau 
negu kas kitas, kad saugumo nei 
Britanijai, nei pasauliui nebus, kol 
milijonai žmonių vergaus 
bolševikų diktatūra gyvens.

Santykiai tarp Britanijos ir Egip
to blogėja. Britų karinės pajėgos 
kanalo zonoj tapo žymiai sustiprin
tos, pasiunčlant naujus dalinius. 
Kariniu mastu Egiptas yra per 
silpnas atakuoti britus ar juos iš
mesti iš Egipto. Tačiau visokie 
trukdymai iš Egipto pusės sudaro 
britams rimtą problemą. Apie 70% 
Egipto darbininkų, dirbusių bri
tams, apleido savo darbą. Egipto 
vyriausybė liepė visiems savo pi
liečiams nedirbti britams, jeigu jie 
nenori būti skaitomi išdavikais. 
Vandens pristatymas yra nutrauk
tas ir Egipto pareigūnai, kaip mui
tininkai ir k. neina savo pareigų.

Laivų plaukiojimas Suezo kana
lu, prekių iškrovimas ar pakrovi
mas kanalo uostuose, muitinės for
malumai ir k. yra dabar pačių bri
tų karių atliekamas. Egiptiečių su
sisiekimas su kanalo zona yra britų 
kontroliuojamas, kas iššaukia ne
mažai rimtų incidentų, štai parei
tą antradieni buvo britų apšaudy
tas karaliaus Faruko rūmų auto
mobilis. Juo važiavusi moteris buvo 
negyvai užmušta ir šoferis sužeis
tas. Britų karių šeimos buvo iš 
Egipto evakuotos.

Sudanas tuo tarpu nepripažįsta 
Egipto nutarimo prisijungti Suda
ną prie Egipto ir apeliavo i Jungti
nes Tautas. Prašo, kad J. Tautos 
paskirtų tarptautinę komisiją, kuri 
prižiūrėtų Sudano parėjimą i ne
priklausomybę. Sudanas nenori 
nei anglų nei Egipto.

Persijos reikalai paskutiniu laiku 
visai nepasistjmejo į prieki. Sau
gumo Taryba svarstymą atidėjo, 
kad duoti laiko deryboms tarp su
interesuotų šalių. Persijos prem
jeras Mossadekas dar tebėra 
Amerikoje, kur jis tarėsi su prez. 
Trumanu ir valst. sekretorium Ache- 
sonu. Amerikos vyriausybė ieško bū
dų susitarimui tarp Persijos ir Bri
tanijos, bet, atrodo, ne labai seka
si. Pačioje Persijoje būklė blogėja 
ir opozicija prieš Mossadeką didė
ja. Ekonomine būklė dar dagiau 
pašlijo, nes nėra jokių pajamų iš 
alyvos šaltinių. Tą pablogėjusią 
padėti išnaudoja nelegali komunis
tų partija, vadinama Tudeh parti
ja. Persijos policija ėmėsi žygių 
prieš ją ir 30 jos šalininkų buvo 
areštuoti.

Naujasis Britanijos užs. reik, mi- 
nlsteris nedelsdamas Įsakė britų 
ambasadoriui Teherane grįžti na
mo pasitarimui. Manoma, kad kon
servatorių vyriausybė užims kietes
nę laikyseną tuo reikalu.

Amerikos, Britanijos, Prancūzi
jos ir Turkijos vyriausybės, nežiū
rint kiūto nesutikimo, tęsia toliau 
Vid. rytų gynybos plano organiza
vimą. Su savo planu jos supažin
dino kitas arabų valstybes Ir Izrae
li. Vid. rytų gynybos reikalai turi 
būti skubotai sutvarkyti, nes, jei 
ten susidariusios tuštumos neuž
pildys vakarai, tuo pasinaudos Ru
sija.

Didžiosios Britanijos Lietuviu sąjungos
Suvažiavimo rezoliucijos H

Vyriausias Lietuvos išlaisvinimo 
Komitetas,
Lietuvos diplomatai ir
Lietuviškos organizacijos viuose 
laisvojo pasaulio kontinentuose. 
Mes sveikiname Lietuvos vadavi

mo veiksnius, reiškiame Jums pa
sitikėjimą ir padėką už Jūsų darbą 
ir kartu reiškiame vilti, jog realus 
vieningumo pajautimas ir pastan
gos mūsų Tėvynės vadavimo darbą 
padaryti veiksmingesnių yra būti
nybė.

Mes kviečiame visus Didžiosios 
Britanijos lietuvius visais būdais 
remti Lietuvos vadavimo vyriau
sius veiksnius ir skatiname visus 
šio krašto lietuvius t vieningą dar
bą Tėvynės Lietuvos ir mūsų tautos 
laisvei atstatyti.

6. Jaunimas negali būti palai
das. Jaunimas turi tendencijų or
ganizuotis. Suvažiavimas pagei
dauja, kad Centro Valdyba priimtų 
dėmesin jaunimo daromas pastan-

1. Suvažiavimas, remdanisis Cen
tro organų pranešimu ir diskusijo
se išryškėjusiomis nuomonėmis, 
Centro organų veiklai pritaria ir 
už altiktus darbus reiškia padėką.

2. Suvažiavimas priima Centro 
Valdybos Pirmininko patiektą 1951 
— 52 m. veikimo planą, turinti šias 
pagrindines veikimo šakas:

1. Lietuvos vadavimas.
2. Narių kultūriniai, visuome
niniai ir ekonominiai reikalai.
3. Sąjungos organizaciniai rei
kalai.

3. Suvažiavimas siūlo esamą 
švietimo Komisiją pertvarkyti taip, 
kąd jos darbas būtų našesnis.

4. Suvažiavimo metu paaiškėjo, 
kad kai kuriuose Europos Universi
tetuose esą galimybių mūsų jauni
mui tęsti mokšlus. Suvažiavimas 
s'ūlo Centro Valdybai suregistruoti 
norinčius studijuoti, drauge su 
švietimo Komisija ištirti galimybes 
ir padėti jiems pasinaudoti unlver- • gas organizuotis ir suteikti galimu- 
sitetų teikiamomis lengvatomis.

5. DBLS metinis visuotinis suva
žiavimas, la'kydamasis ankstesnių 
šios organizacijos suvažiavimų nu
tarimų ir vieningo darbo Lietuvos 
vadavimo akcijoje, išryškina, kad

vadovaują veiksniai:

mų jam tai atlikti DBLS rėmuose, 
paremdama savo autoritetu jo vei
klą tais atvejais, kada tai bus rei
kalinga.

7. Suvažiavimas priima praeitų 
metų Centro Valdybos patiektą 
apyskaitą Ir ateinantiems metams 
patiektą sąmatą.

ir tol

MES ŽUMOVE, KAD TU 
GYVENTUMEI 

VĖLINIŲ PROGA

Pasakyk svety Spartai, Tad būkime laisvi, kad jų krau- 
kad matei mus žūstančius, jas nebūtų pralietas veltui ir savo 
kai gynėme šventuosius 
Tėvynės Įstatymus.

šiais žodžiais senovės graikai 
prisiminė savo didvyrius, gynusius 
kraštą nuo plūstančio priešo. Išny
ko ano meto siaubo Xerkso galybė, 
sugriuvo kapltolljal, laiko bėgyje 
suiro granito paminklai, bet liko 
laisvas žmogus ir jo širdy {rašyti 
žodžiai — pasakyk svety Spartai...

Kai šiandien savo mintimis grįž
tame i gimtinės kapus ir prisime- 
rame lyg pasakoj žvakių jūroj 
paskendusias Kauno kapines, ar 
Nežinomo Kario kapą, ar net ma
žutes kaimo kapinaites, kuriose il
sisi mūsų artimieji, nepamirškime, 
kad Termopilų tragedija pavergto
je tėvynėje, kartojasi tūkstančius 
kartų.

Ir ten miškelyje, prie sodžiavs, 
kur mažas būdamas žaidei ir uoga
vai, ir ten prie upelio, kur karštą 
vasaros dieną maudeisi ir žuvavai, 
keliuose, vieškeliuose ir miestų 
gatvėse laisvės kovotojų kraujas 
tyliai sunkiasi žemėn ir jo lūpos 
šnabžda mirštu, kad tu gyventumei 
laisvas.

atminty pastatykime jiems pamin
klą, kuris būtų ne mažiau patva
rus, kaip anas Termopilų.

SV. ONOS BAŽNYČIA VILNIUJE

CHURCHILLIO KABINETAS
Tik atsistatydinus socialistų vy

riausybei ir karaliui paprašius 
Churchill'į būti ministeriu pirmi
ninku, dar pereitą šeštadienį buvo 
paskirti pirmieji kabineto ministe
rial. Kiti buvo paskirti šios savaitės 
bėgyje. Į naują vyriausybę įeina;

Winston Churchill — ministerls 
pirmin. ir saugumo ministerls.

A. Eden — užs. reik, min., žemų
jų parlamento rūmų vadovas ir 
premjero pavaduotojas.

Lordas Woolton — Tarybos pir
mininkas, kuriam pavesta maisto 
ir žemės ūkio ministerijų priežiūra.

Markizas Salisbury — Lordų Rū
mų pirmininkas.

Sir D. Maxwell Fyfe — Vidaus 
reikalų ir Valijos ministerls.

R. A. Butler — Finansų minlste- 
ris.

Gen. Lordas įsmay — Common
wealtho reikalų ministerls.

Sir W. Monckton — Darbo mini
sterls.

Kap. O. Lyttelton 
ministerls.

Kap. Crookshank 
ministerls.

H. MacMillan — Statybos (na
mų) ir savivaldybių planavimo 
ministerls.

Kolonijų

Sveikatos

Lordas Leathers — koordinacinis 
transporto, žibalo ir anglių kasyklų 
ministerls.

J. Stuart 
reikalams.

J. Selwyn Lloyd — užs. reik, mi- 
nlsterio padėjėjas.

ministerls Škotijos

Kabineto paskyrimai rodo, kad 
Churchlll'is reformavo vyriausybės 
darbo paskirstmą. Savivaldybių ir 
planavimo ministerija pakeista ir 
statybos savivaldybių planavimo 
ministerija, kuriai duota svarbiau
sios pareigos naujų namų statyba, 
kad išpildyti konservatorių pažadą, 
pastatyti 300.000 namų per metus.

Liberalų vadui Davles'ui buvo 
pasiūlyta švietimo Minlsterio port
felis, tačiau liberalų partija atsisa
kė eiti 1 koaliciją, bet pažadėjo 
remti vyriausybės tokius darbus, 
kurie bus naudingi visam kraštui.

Najasis parlamentas susirinko 
trečiadieni ir pirmiausia išsirinko 
Speakerl. Naujo parlamento sudė
tis partijomis yra tokia: konserva
toriai turi 321 atstovą (turėjo se
nam parlamente 299), socjallstai 
— 294 (315), liberalai 6 (9) Airijos 
nacjonalistal — 2 (2) ir nepriklau
somi 1 (0) .Tokiu būdu konserva
toriai turi 18 atstovų daugiau negu 
visos kitos partijos kartu. Balsų 
buvo paduota už konservatorius 
13.721.346, už socjallstus — 
13.911.582 už liberalus — 723.595 ir 
kitus — 198.969.
'Nauja konservatorių vyriausybė 

pirmoj eilėj turės susidurti su tri
mis svarbiausiomis problemomis; 
1) ekonominė būklė ir užsienio pre
kybos deficito didėjimas, 2) Egiptas 
ir 3) Persija.

Ateinančią savaitę Paryžiuje 
prasidės Jungt. Tautų Organizaci
jos sesija, J kurią važiuos užs. reik, 
min. Edenas. ,

KORĖJOS DERYBOS
Pagaliau pavyko susitarti alijan- 

tams su komunistais dėl neutra
lios vietos taikos derybų vedimui. 
Derybos prasidėjo prie Panmun- 
jon.

Tik deryboms prasidėjus, vėl su
sitiko su kliūtimis dėl demarkaci
jos linijos nustatymo. Nors komu
nistai dabar jau nereikalauja, kad 
ta Unija eitų šalia 83-tos paralelės, 
vis dėl to, pagal jų reikalavimą ali- 
jantų kariuomenę reikėtų atitrauk
ti visu frontu.

Limituoti pobūdžio karo 
m ai tebevyksta.

veiks-

CEKŲ ŠNIPAI ATIDENGTI

Olandijos vyriausybe paskelbė 
detales, liečlančiančias Čekoslova
kijos šnipų darbą Oladljoje. šnipais 
buvo Čekoslovakijos ministerijų 
tarnautojai, kurie buvo siunčiami į 
Olandiją surinkti žinias apie aero
dromus, fabrikus, kariuomenę Ir kt. 
Olandijos kontrašpionažo tarnau
tojai visa tai susekė.

PENKTASIS DBLS 
SUVAŽIAVIMAS PASVEIKINO:
Vyriausią Lietuvos Išlaisvinimo 

Komitetą ir Vykdomąją Tarybą. 
Min. S. Lozaraitj.
Min. B. K. Baluti.
Dr. S. Bačkj.
Amerikos Lietuvių Tarybą.
Mažosios Lietuvos Tarybą.
Lietuvių Šalpos Draugiją Prancūzi
joje.
Vokietijos PLB Krašto Valbybą. 
Švedijos Lietuvių Bendrūemenę. 
Kanados PLB Krašto Valdybą. 
„Nepriklausomos Lietuvos“ Redak
torių.

Lietuvių Socialinį Klubą Mančes
tery.
P. J. Bendorių.
DBLS Mancresterio Skyriaus Val
dybą.
S. B. Latvių Sąjungą'.
D. B. Ukrainiečių Sąjungą.

SUVAŽIAVIMAS TAIP PAT 
SVEIKINO:

Didžiosios Britanijos Ministerį Pir
mininką.
Kardinolą Griffiną.
D. B. Darbo M’nisterJ.
D. B. Profesinių Sąjungų Centrą.

LAIŠKAS IŠ VAKARU - BILIETAS i SIBIRĄ
Tuos, kurių šeimos narių yra Va

karuose, jei tik tat sužino, tuoj 
trenkia į Sibirą. Einant dirott pa
prastai reikia užpildyti tam tikrą 
anketą, kurioj yra įrašytas ir toks 
klausimas: ar turi giminių vaka
ruose? Jei sakai; nėra, o tau pa- — 
rašo iš ten laišką ir sužino, kad 
buvo ne taip — Sibiras. Paprastai 
dirbantieji turį atsakyti l dvi an
ketas: viena eina į sov. saugumą, o 
kita pasilieka Istaiglje. Kai iš to 
darbo pasitrauki ir pereini l kitą, o 
ten ta pati procedūra kartojama 
išnaujo, bet taip pat abi anketos 
sulyginamos viena su kita, kad 
būtų aišku, ką pirmą kartą rašei, 
ar kartais kur „nesuklydai“. Gi jei

tuo tarpu nieko blogo nemanyda
mas koks paties pažįstamas, ar gi
minė atsiunčia tau iš užsienio, 
ypač iš JAV, laišką, tuoj pat ir 
čiumpa, kad esi šnipas, melagis, 
išdavikas, partizanų ryšininkas etc 

Ir beregint „sutvarko“. Gali
kartais ir nieko nesakyti—papras
tai tokias atvejais laukia, kol pra
sidės vežimai. Ir tik tada paaiškl 
laiškų gavėjams visa tokio lauki
mo paslaptis: jis taip pat pasiun
čiamas su transportu 1 Rytus. To
dėl visi Iš užsienio l Lietuvą laiškų 
rašytojai turi gerai Įsidėmėti; Iš 
čia laiškų giminėms Ir neglmlnėms 
rašymas i Lietuvą yra drauge ir 
bilieto jiems l Sibirą Išrašymas.
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BRITANIJOS LIETUVIS

DBLS PENKTOJO SUVAŽIAVIMO 
ATGARSIAI

Šiemetinis DBLS skyrių atstovų 
metinis suvažiavimas buvo lyg ir 
jubiliejinis. Iš visų D. Britanijos 
kampų penktą kartą gausiai susi
rinko didžiausios šio krašto lietu
vių organizacijos atstovai, kad ap
svarstytų DBLS nuveiktus darbus 
ir aktualiuosius reikalus, o taip pat 
ir mestų žvilgsnį tiek Į DBLS, tiek 
ir 1 Lietuvos laisvinimo veiklos 
ateitį.

Netenka stebėtis, jei kiekvieno 
DBLS metinio suvažiavimo, taigi Ir 
praėjusiojo, Išvakarėse šio krašto 
organizuotų lietuvių tarpe jaučia
ma gyva nuotaika, kuriami įvai
riausi projektai bei sumanymai, 
kurie suvažiavimo metu išeina į 
viešumą ir sukelia daug naudingų 
diskusijų, o ne vienas jų vėliau 
tampa plataus ir šakoto DBLS dar
bo elementu. Tai labai sveikas reiš
kinys, kuris rodo, jog D. Britanijos 
lietuvių organizuota visuomenė nė
ra apsnūdusi, bet ji yra gyva, veikli 
ir kūrybinga.

Kam teko būti ankstesniuose 
DBLS metiniuose suvažiavimuose 
arba kas atydžial stebėjo šios orga
nizacijos darbą per visą penkmetį, 

4 tas yra gyvas llūdlnlnkas, jog 
DBLS dirbo sunkiai ir kietai, bet 
vyriška valia ir drąsa sukūrė daug 
paslgėrėtinlų laimėjimų, davė daug 
paskatinančių, labai ryškių natū
ralios tautinės vienybės pavyzdžių, 
kuriais žavisi daugelis lietuvių ko
lonijų plačiame pasaulyje. Mes, 
DBLS nartai, šiomis sunkiomis mū
sų Tėvynei dienomis ne teoriškai, 
bet praktiškai įsidėjome savo „par
tinius bilietus“ į kišenę ir, vertęsi 
smulkiomis intrigėlėmis, visi, be 
jokio pasaulėžiūrinio ar religinio 
bei kitokio skirtumo, stojome Tau
tos vežimo traukti. DBLS stiprybė 
yra jos abipusė tolerancija Ir gili 
pagarba lietuviui žmogui, kas su
daro DBLS narių vienybės Ir darbo 
pagrindą. Ir jeigu per penkerius 
metus DBLS, narių skaičiumi, pa
lyginti, nepergausl organizacija, 
sukrovė tokį rimtą tautinių, kultū
rinių Ir socialinių darbų kapitalą, 
tai tik dėl to, kad ji ėjo šiuo pla
čiuoju vienybės, tolerancijos Ir 
darbo vieškeliu.

DBLS, būdama apolitinė ir nes- 
rovinė organizacija, nesileidžia į 
mūsų visuomenės vidujinius politi
nius ginčus. Todėl visiškai supran
tama. jog ji savo narių negali var
žyti Ir nevaržo, jei kurie jų Ir „mū
ša ne į taktą“. DBLS supranta, kad 
jeigu atsiranda nuomonių skirtu
mų grynosios politikos klausimais 
pas mūsų „Olimpo dievus" — vy
riausiuose Lietuvos Išlaisvinimo 
veiksniuose, — tai yra natūralu,

jog tie skirtingi galvojimai randa 
atgarsio ir lietuviškoje visuomenė
je. Bet DBLS visados reagavo ir 
reaguoja, jei tie skirtingumai ban
dytų virsti aistra arba „profesija“, 
kas jau neabejotinai kenktų pačiai 
Lietuvos vadavimo akcijos esmei.

Kiekvienas sveikas galvojimas ir 
veiksmas turi ribas. DBLS, pati bū
dama plačios tolerancijos Ir natū
ralaus vieningumo organizacija, 
siekia, kad mūsų politinės ir vado
vaujančiųjų veiksnių skirtingo 
galvojimo bei veikimo ribos būtų 
kuo arčiau viena kitos. šia prasme 
pasisakė ir praėjęs DBLS suvažia
vimas savo rezoliucijoje, kurioje 
kreipdamasis į vyriausius Lietuvos 
išlaisvinimo veiksnius, pabrėžia, 
kad, mūsų vieningumo realus su
pratimas yra būtinybė. Todėl D. B. 
L. S. ištikrųjų nuoširdžiai pasvei
kins musų vyriausius politinius or
ganus, jei jų artimas bendradar
biavimas ir vieningumas bus pa
siektas ir išlaikytas.

sų, t.y. „čiabuvių“ tarpe. Tai pat
virtina tie gausūs sveikinimai, ku
rie jam buvo atsiųsti iš Amerikos, 
Kanados, Prancūzijos, Vokietijos ir 
iš kitur, tenykščių lietuviškų orga
nizacijų ir Įstaigų, o taip pat jie

gausiai suplaukė Ir iš D. Britanijo
je esančių įvairių lietuvių sam
būrių.

DBLS kasmet stiprėja, savo dar
bų apimtimi plečiasi, jos svoris di
dėja. Ir Iš šio suvažiavimo DBLS

išėjo sustiprėjusi, su nauja energi
ja ir naujo darbo planais — dar gi
liau ir tvirčiau savo jėgas įjungti į 
tautos tarnybą.

J. s.

RAUDONOJI BACILA SKVERBIASI
11. PASAULINIO GAISRO 

ŽIDINIAI

Greta bendrųjų Lietuvos laisvi
nimo akcijos reikalų, praėjęs DBLS 
suvažiavimas išnagrinėjo ir padarė 
atitinkamus sprendimus ir savo 
organizacijos vidujinio darbo klau
simais. Pats svarbiausias nutari
mas — įsigyti savą lietuvišką spau
stuvę, kuri bus svarbus mūsų lietu
viškos veiklos ramstis šiame krašte. 
Tam nutarimui įgyvendinti arti
miausiu laiku bus paskelbta dar 
viena lietuviškų išteklių mobiliza
cija. Pradžią padarė patys suvažia
vimo dalyviai, sudedami atitinka
mą svarų sumą. Pesimizmo nema
tyti, o vietoje jo vyrauja optimiz
mas,- kad D. Britanijos lietuvių vi
suomenė gyvai atsilieps Į šią naują, 
bet labai svarbią, akciją, kurios re
zultate Londone mes turėsime sa
vą lietuvišką spaustuvę, iš kurios 
mūsų spausdintas laisvas žodis 
sklis Į visas šalis!

Pagaliau, šiame suvažiavime „iš
praustas ir Iššukuotas“ mūsų laik
raštis „Britanijos Lietuvis“. Jam 
teko girdėti daug karčių, bet ir daug 
gražių žodžių. Ir tai labai sveika. 
Niekados nereikia vengti sumany
mų, patarimų ir konstruktyvios 
kritikos, nes tik šie elementai, o 
prie jų dar pridėtas kietas darbas, 
„Britanijos Lietuvį“ padarys tikru 
šio krašto lietuvių gyvenimo veid
rodžiu. Suvažiavimas, išnagrinėjęs 
DBLS Centro Valdybos Įvykdytą 
„Britanijos Lietuvio“ operaciją, 
šiam žygiui pritarė, nes kekvlenas 
Įsitikino, jog kito kelio, norint kad 
laikraštis gyventų, nebuvo likę.

Pats šio suvažiavimo faktas rado 
daug vertingo dėmesio ne tik mū-

4. PERSIJA IR—BAUGIOS 
PASEKMES

Komunistinio koloso pasieniu 
darni tolyn į vakarus, sutinkam 
Persiją.

Tariant šį vard^ ir kartu jun
giant jį su pastaraisiais kelių mė
nesių Įvykiais, man prisimena ta 
Didžioji Gyvenimo Knyga — Šven
tasis Raštas, kuriame sakoma, kad 
nei paukščiai, kurie nei sėja, nei 
plauna, nelieka nepasotinti nei le
lijos, kurios nei verpia, nei audžia, 
nelieka neaprėdytos. Didysis Rū
pintojėlis net ir Sacharos tyruose 
leido trykšti šaltiniams ir augti 
palmėms, kad klajūnas žmogus tu
rėtų kuo ir savo troškulį, ir savo 
alkį pasotinti.

Jis pats ir paviršiumi neturtingai 
Persijai davė didžiulius požeminius 
lobius, kurie, tiksliai paskirstomi 
ir sunaudojami, ne tik patiems per
sams, bet ir visai žmonijai galėtų 
duoti ir vandenį, jr duoną ir rūbus. 
— Tai žibalo alyva ir iš jos gauna
mi produktai.

Ar kada nors girdėjote William 
Knox d'Arcy vardą? Tai airių žem
dirbių šeimoj, bet Devone, pietinėj 
Anglijoj, gimęs britas, kurį dar jau
ną likimas nubloškė į Kvynslandą, 
Australijoj, kur jis buvo nežymiu 
advokatu. Gal jo amžius taip ir bū
tų ramiai ir be didesnės reikšmės 
prabėgęs ankštoj provincijos advo
kato raštinėj, jei ne vienas jo klien
tas, avių ūkio savininkas, Sandy 
Morgan. Vieną dieną šis Morganas 

■ atvyko advokato raštlnėn, padėjo 
gabalą ir paklausė;

— Kas čia per medžiaga? Mano 
ūkyje yra jos kalnai.

Tai buvo aukso kvarcas, davęs 
pradžią pelningiausioms aukso ka
sykloms, žinomoms Mount Morgan 
aukso kasyklų vardu.

Mūsų D'Arcy ėmėsi jų organiza
vimo. Po dešimties metų jis grįžo 
Anglljon mllljonierum.

Gal ir vėl šio, dabar jau turtingo, 
ex-advokato gyvenimas taip ir bū
tų ramiai sau .prabėgęs Norfolke, 
jei ne jo atsitiktinis pažįstamas 
persas, vardu Kitabji. Ponas Kita- 
bji vieną dieną atėjo pas poną 
D'Arcy su kažkokiu keistu sapnu— 
kad jo krašte požemiuose esą neiš
semiami žibalo alyvos lobiai, kurie

el

galėtų duoti neapskaičiuojamą pel
ną tam, kuris imtųsi jų eksploata
vimo. Kai kiti tik juokėsi iš svajo
tojo pono Kitabji, ponas D'Arcy 
nesijuokė: jis išvyko Persijon — 
ir 1901 metais gavo iš šacho teisę 
eksploatuoti Persijos žibalo alyvą. 
Jis išmaišė visą kraštą, gręždamas 
žemę ir ieškodamas tų slaptųjų 
lobių. Ir jis juos rado. Jis statė 
siurblius, tiesė žibalo vamzdžius ir 
geležinkelius, statė laivams uostus 
ir žibalo rafinerijas — ir taip 1909 
metais gimė žinomoji Anglų-Persų 
žibalo Bendrovė, į Britanijos ran
kas atidavusi 51% akcijų.

Per 42 metus šis brangusis skys
tis iš Persijos požemių tekėjo į Va
karus ir varė jų automobilius, gar
laivius ir tankus. Ir staiga šių metų 
gale jis sustojo; jo nebeturi nei 
anglai, nei kiti vakariečiai, 
tys persai.

Kodėl? Atsakymas tėra 
todėl, kad šiaurėje Persija 
kia su tuo didžiuoju kaimynu, ku
ris visus išlaisvina iš visko.

Jam, besiruošiančiam išlaisvinti 
visą likusĮ pasaulį, neužtenka nei 
savo žibalo, turimo Baku srity, nei 
gaunamo iš okupuotos Rumunijos 
žibalo šaltinių.' Todėl; jeigu jis ga
lėtų išlaisvinti Angliją iš Persijos 
žibalo, jis vienu šūviu nudžiautų 
du zuikius; atimtų taip gyvybingą 
kraują ir iš Anglijos pramonės, ir 
iš jos karinės mašinos, ir nukreip
tų jo tekėjimą į save — priešas 
būtų žymiai nusilpnintas, o paties 
jėgos būtų žymiai padidintos. (Mat, 
ir jam buvo aišku, kad viena iš 
tų priežasčių, kuri taip greit prisi
dėjo prie nacinės Vokietijos sunai
kinimo, buvo didelis jos karo ma
šinai reikalingų žaliavų — ypač 
žibalo ■— trūkumas).

Tad šitas šachmatininkas, dabar 
pasivertęs meškeriotoju, ir meis
triškai metė savo tinklą. Iš pra
džių jis pabandė nugązdlntl persus 
maža invazija, ir, kaip žinome, dar 
vienu šio pusiau — taikos laikotar
pio metu jis jau buvo įsigriovęs į 
šiaurinę Persijos provinciją Azer- 
beidžaną. Bet persams karu, o 
Jungtinėms Tautoms notomis prie
šinantis, jis turėjo ir iš ten išsi
kraustyti. Tačiau ir trumpą savo 
ten buvimo laiką jis gerai išnau
dojo — sukūrė Persijoj nedidelę, 
bet stiprią komunistų partiją, ži
nomą Tudeh vardu, ir davė jai aiš
kius įsakymus žibalo reikalu. Taip,

nei pa-

vienas: 
susisle-

nors Jam iš Persijos laikinai ir pa
sitraukus, jo vietoje liko gabus 
mokinys, Tudeh partija, kuri ir 
pradėjo savo iš vidaiis ardomąjį 

- darbą. Ji pradėjo judinti žibalo 
reikalą, pareikalaudama jo eks- 

. pioatavimą atimti iš vakar.nių ka- 

. pitalistų rankų. Tuo buvo suskal
dytos pačių persų nuotaikos, nes 
šita žibalo sutautlnimo mintis pa- 

• tiko kraštutiniesiems persų nacio
nalistams, kurie žibalo nacionali
zavimo reikalą, paskelbė gyvybiniu 
tautos reikalu. Nuosaikesnieji ir, 
galbūt, gilesnės politinės išminties, 
persai buvo apšaukti pro-vakarie- 
tiškais, ar net tautos išdavikais, 
mln. pirm. gen. Razmara buvo nu
žudytas; buvę jo bendradarbiai te- 
beareštuojami.

Taip suskaldžius persų tautos 
vieningumą, Tudeh partija iš pa
salų veda ją ir Į ekonominę krizę
— nes naionallzuotas žibalas bei 
visos jo perdirbimo Įomonės stovi
— be tekėjimo ir be judėjimo, ir 
% valstybinio persų biudžeto ne
beturi šaltinio, iš kurio galėtų bū
ti papildytas.

Britanija, visais būdais vengdama 
bet kurių žygių kurie galėtų išprovo
kuoti tretĮjį pasaulinį gaisrą šiuo 
jai taip gyvybingu žibalo klausi
mu atsisakė jėgos politikos ir des
peratiškai metė jį ant Tarptauti
nės Institucijos stalo. Bet ir šioji 
Tarptautinė Institucija — JTO — 
neskuba šio painaus klausimo nar- 
ploti: praeitą savaitę jos posėdy šis 
klausimas buvo atidėtas neribotam 
laikui, kol Tarptautinis Hagos Teis
mas pripažins, kad jis gali būti JTO 
sprendž'amas.

1. Pirmiausią — Anglija. Visiškai 
pasitraukdama iš Persijos, ji pada
rė be galo rizikingą žygį netik savo, 
bet ir viso vakarinio pasaulio 
atžvilgiu.

Dar šių metų rugpiūčio mėn. 
pradžioj Anglijos užsienio politikos 
debatų meta lordas Salisbury pa
reiškė, kad Persijos reikalas savy 
slepia daug daugiau pavojų, negu 
Korėjos karas. „Būklė Korėjoj ši
taip besistumdančiai gali'tęstis d: r 
ilgą laiką, ne.'šsirutullodama Į ,:a- , 
saulini gaisrą“, pasakė jis, „bet jei- 1 
gu reikalai Persijoj susidėstys nei
giamai, tai jų pasekmės bus neap- • 
skaičiuojamai nelaimingos“.

Anglija atsisakė jėgos politikos, 
todėl, galbūt, kuriam laikui tuo 
tarpu ir Išvengta tų, lordo Salisbu-

ry minimų, neapskaičiuojamai ne
laimingų pasekmių, bet tų nelai
mingų pasekmių neišvengta kitoj 
— ekonominėj — srity: Anglija ne
teko savo investacijų Persijoj, ver
tinamų maždaug penkiais šimtais 
milijonų svarų; ji taip pat neteko 
apie trisdešimt penkis milijonus 
svarų metinių pajamų iš žibalo. 
Visa tai neigiamai atsilieps vidaus 
gyvenimui — turės kilti susisieki
mo, apšvietimo, apšildymo ir dau
gelio. pramonės gaminių kainos, 
šiuos trūkumus ypač pajus lygiai j 
kaip ir eilinis pilietis taip ir didžiu
lė Anglijos karinė maši.na, ypač Jos 
ginklavimasis.

Šių metų spalio mėn. 21 d. Har
rogate tekstilininkams kalbėdamas 
žurnalo „The Economist“ leidėjas < 
Geoffrey Crowther pabrėžė, jog ’ 
Persijos žibalo netekimas Anglijai 
yra neišpasakyto dydžio nelaimė, 
mos ir jog ekonominės krizės gall- 
pasidaryti net nebesukontrolluoja- 
mos ir jogekonomlnėš krizės gali
ma laukti dar prieš šių metų lap
kričio mėn. galą.

Persų žibalas yra persų nuosavy
bė; nors jie ir neturėjo nei technL 
nlo sugebėjimo, nei finansinio pa
jėgumo jĮ eksploatuoti, jie pllna- 
teisiškai galėjo jį nacionalizuoti. 
Tačiau žibalo pramonės Įmonės 
buvo anglų nuosavybė, ir ją nacio
nalizuodami persai turėjo laukti 
anglų pasipriešinimo. Kodėl Angli
ja ir šią savo nuosavybę užleido be 
kovos?

Pirmiausia todėl, kad Amerika 
Anglijos čia reikiamai neparėmė, 
galbūt turėdama tik jai vienai te
žinomų sumetimų, o antra — to
dėl, kad vadinamosios Anglo-ira- 
nian Oil Co. sutartis su Persija bu
vo privatinio, ne valstybinio pobū
džio, o, atsisakydama jėgos politi
kos, Anglija nusileido Į karinį savo 
piliečių nuosavybės gynimą todėl, 
kad viena ji, neparemta Amerikos, 
nes’ryžo imtis atsakomybės dėl ga
limų tlo žygio pasekmių.

Tačiau, iš antros pusės, toks atsi
sakymas savo teisių gynimo yra 
silpnumo ženklas ir glostymo — 
appeasment — politika. Gi Istorija 
yra užtenkamai Įrodžiusi, kad silp
numas veda ne Į talką, o Į karį — 
tik Į klek tolėliau nustumtą karą. 
Todėl ir sunku sutikti su mintimi, 
kad Anglijos nusileidimas Persijai 
žibalo klausimu būtų jos realus 
Įnašas talkai — tai yra tik greičiau 
lordo Salisbury balminimosl pat
virtinimas bei savo prestyžp susil- 
pninimas.

Pagaliau — nors pati eidama ir 
ekonominės krizės keliu, bet ž'balo 
klausimą spręsti perduodama Tarp
tautinei institucijai, Anglija turi 
vieną didelį pliusą savo sąskaitoti 
— moralinį laimėjimą, nes didelės 
bei pajėgios valstybės bet kurio

(Nikelta į'4 pusi.)

TREČIASIS ŽMOGUS
(TĘSINYS IŠ NR. 37)

— Aš noriu su jumis pasikalbėti.
Konfidencialiai — sako.

te pastraukti iš jos ir mano gyve
nimo!

mudu jau mokėsime susitvarkyti!
— atsako Zigmas ir mėgina šypso-

liuko... Bet tai buvo tik mano bla
škymasis ir sąžinės marinimas. La-

Nutyla Jurgis. Jam atrodo, kad 
kambario sienomis šliaužioja gyvos 
būtybės, praradusios savo buities 
formas, žvilgteri Į grindis, ir jos 
jam atrodo kaip kelias, privedęs 
prie Išsiilgtos žemės. Toliau eiti 
nėra kur. Reikia sustoti Ir apsidai
ryt! aplinkui.

Jo žvilgsnis sudūžta į Tado akis. 
Ištrykšta ne lašų kaskados, bet pa
vargusi rezignacija krinta liūdesio 
fluidu, teka pilkomis grindimis, 
gausėja, kyla, apsemia jo kojas ir 
siekia pačią širdį.

—Kam tu kalbi apie mano praei
tį? — kalba jau ne Tado lūpos, bet 
tamsaus liūdesio dangalas. —- Ar 
negalima jos palaidoti, nors ji mir
šta. bet vis atgyja ir konvulslngal 
draskosi? Aš norėčiau surasti Me- 
flstą, kuris sudegintų paskutinį 
atsiminimų pėdsaką mano galvoje!

Cigaretės dūmai kyla į viršų ir 
tarsi smakas susisuka. Pati dūmų 
kreatflros viršūnė perslsklria, o vi
duryje pasirodo lyg geluonis.

Tat trunka tik trumputį akimir
ksnį ir nė vienas Jų nespėja paste
bėti šito žaismo.

— O ką tu Jam už tai atiduotum?
— paklausia Jurgis.

Tadas keistai susiraukia, primer
kia pavargusias skis ir tyliu balsu 
atsako:

— Kaip Ir Faustas — sielą.
— Tau tai iŠ tikrųjų taip svarbu, 

Tadai? — sušldoml.

— Jei nebūtų svarbu, taip nė ne
kalbėčiau. Pasitenkinčiau labai 
mažu —vedybomis, šiandien geriau 
kaip bet kada supratau save. Kitaip 
tariant, šiandien niekaip negalėjau 
nuo savęs pabėgti. Skilimas tarp 
manęs ir Julijos tai mažmožis. 
Tikrai žinau,’ kad Išsipildys ir tos 
mergaitės troškimas: skilimas įvyks 
ir tarp manęs ir Jūratės. Ir tai bus 
didelis mažmožis... E, Jurgi! visam 
kaltas tiktai karas. Jis žmones pa
vertė žvėrimis ir visas vertybes su
trypė... Jis ir iš manęs žvėrį padarė. 
O, ir dar kokį žvėrį! Jei būčiau ro
botas ar koks manekenas, būčiau 
laimingiausias daiktas pasaulyje. 
Bet dabar esu žvėris, esu medžio
toji! paklaidintas vilkas ir nežinau 
kelio atgal.

Jurgis žiūri į Tado veidą ir mato 
jame nukryžiuotą skausmą. Jis pa
kibęs visu savo svoriu ant aklų, ant 
skruostų ir nutysęs iki virpančio 
smakro.

— Tu, Tadai, kažin kokiu skaus
mu užsprlngal, — sekdamas Jo 
veido bruožus, sako. — Dėl to tu ir 
oro neatgauni. Tu dūsti.

Tuo tarpu kažin kas pabarškina 
į duris. Kai Jurgis jas atidaro, 
tarpduryje pasirodo išblyškęs Zig
mas. Jo veide pinasi pagieža su nu
sivylimu, pyktis su baime.

žiūri į tebesėdintį nejudantį 
Tadą ir, prisiartinęs prie Jo, susto
ja.

Tadas pakelia negyvas akis ir 
visai nenustemba. Rodos, jis visą 
laiką būtų su juo kalbėjęs.

—• Ką turi ant širdies, gali ir 
prie Jurgio sakyti. Bus vistlek kon
fidencialu. Nesivaržyk, brolau. 
Tiesa nemėgsta slaptybių. Jos nie
kuo nepridengsi... Man rodos, apie 
Juliją nori kalbėti?

Zigmas žvilgteri į Jurgi, kuris 
žiūri į Tadą ir jį ir tuo pačiu metu 
sako:

— Taip, neklystate. Noriu pasi
klausti, ar jūs ir toliau norite su ja 
juokus krėsti ir ją kankinti, ar pa
galiau susiprasite ir pasitrauksite 
jai iš kelio? Lig šiol aš tylėjau, nes 
buvau įsitikinęs, kad esate išmin
tingas vyras ir laiku pasitrauksite. 
O taip tikėjau dėl to, jog žinau, kad 
Julijos nemylite. Tikra meilė 
kvailysčių netaiso ir mylimosios 
nekankina. Bet dabar...

— Sėskis, brolau! — parodo Ta
das kėdę. — Ir be reikalo nesi
graužk. Bet kodėl pačiam tik šian
dien toks balsus klausimas kilo? 
Apie mane, matau, jau seniai gir
dėjai...

Zigmas atsisėda ir sudrimba lyg 
netekęs paskutinių jėgų Bet pas
kum jis Išsitiesia ir suraukta 
neaukštą kaktą. B ulų plaukų 
kuokštelė nudrimbi ant jos ir su
pasi. kai tik giliau ats.kv p n.

šiandien klaus! ' <:ėl to. kad 
dagiau Jau t:-g iliu pakęui Jti 
tur būt . es g imat. i tos m - Ulės 
vidų: D-m Juknai ža'džl.i k t žmo
gaus jausmu kaip katė su pele. Ta 
ė’au aš negaliu daugiau pakęsti

— Aš taip ir darau, Zigmai. Pats 
matei, kad jau atsisveikinau su ja. 
Dabar galime ir mudu atsisveikinti. 
Gal u ramia širdimi palinkėti jud
viem laimingos ateities.

— Jūs rimtai kalbate, Jums gali
ma tikėti? — suabejoja Zigmas.

— Tai paties privatus reikalas, 
— pavargusiu balsu atsako Tadas.

Aš jau nusprendžiau.
Zigmas atidžiai žvilgteri į Tadą 

ir jo veidu perbėga tamsus šešėlis. 
Tado akyse nemato jokio gyvenimo
geismo, o veide regi visišką nuovar
gį ir Išsekimą.

— Gerai, sutinku! — sako, bet 
jau žymiai švelnesniu balsu. — ir 
tikiu, nes... tai ir jūsų veidas pat
virtina. Jūs daugiau nesirodykite 
čia, nes Julija gali iš pusiausvyros 
išeiti. Kol jūsų nebuvo, ji buvo man 
kaip ir pasižadėjusi. Bet šis jūsų 
apsilankymas ją visai parbloškė ir 
ji pati nežino, ką daranti. Nors ju
du atsisveikinote, bet ji, likusi su 
manimi, buvo nesukalbama ir dra
skėsi kaip liūtė. Aš net spėju, kad 
ji mane tyčia arčiau prisileido, kad
jumyse pavydą sukeltų ir suslgrą-
žintų sau...

- Palauk, Zigmai! — mosteli 
ranka Tadas. Baik su tais savo 
įsakymais ir visais ; . ėllojlmas. 
Manau, kad ' r> siu kad 
pala-ke ą ramybė',- T.ičmi, 
n- ę i . .-1 i. ■ .-..'d ji t ,V pa
ir. T'.' • — . . - yra dvasine
prara .<. ..i n. :iė tos be ■

1 ’ t • ’ ' ,d>s Bei tai Jau
e ■ lk.,!as. Kągi žinai: mo-

■ Ii gal, kartais kraštutinu
mą s ;'■nt;..

jūsų įžūlumo h jos ‘karų. Jus turl- j igu tik jūs nesipainiosite.

tis.
— Tai ir tvarkykitės! — atsilie

pia Tadas. — Dar kartą linkiu jud
viem laimės, — ir pakiša jam 
ranką.

Zigmas atsistoja, paspaudžia jo 
ranką ir vėl suabejoja.

— Sudiev, Zigmai! — priėjęs 
prie jo, sako Jurgis. — Tadas nori 
ramybės prieš kelionę. O ką jis 
apie prarają sakė, tai nėra tušti 
žodžiai. Na, bet tvarkykis kaip 
tinkamas.

Kai palydėjęs Zigmą Jurgis grį
žta į kambarį, jis prieina prie pat 
Tado ir valandėlę žiūri į supllkč- 
jusį Jo veidą.

■— Tadai, kas tau yra? — paga
liau susirūpinęs paklausia.

Tadas valandėlę svyruoja. Vldl- 
»nės kovos paskutiniai pėdsakai dar 
tebeslankioja jo veidu. Bet kakta 
jau pradeda lygintis, šviestis. Jis 
žiūri į Jurgį maldaujančiomis a-i- 
mis, tartum prašydamas iš jo ka
žin, ko negalimo.

— Jurgi, drauge mano! — paga-
liau pasiryžta. — žinau, kad tu tik
vienas mane suprasi, jei norėsi.
Pagaliau tu privalai žinoti 
vvn'm. tragediją, kad neatrody- 

. . , ; : > ; kvailas ir nesupranta-

I’id... mėgina 
nusišypsoti Jurgis, t, t laukia ka
žin kokios balsios žinos Ma 
nlml gali visuomet pasitikėti. Sa
kyk. kas tave kankina?

Klausyk. Jurgi. Tu ne kartą 
stebėjalsl. kodėl esu toks nelogiš
kas Ir nepastovus. Gal stebėjais!

bar, kai mano sąžinė paraudo kaip 
purpuras, kai ji pervėrė mane r,e- 
nutildomo priekaišto ragotine, 
noriu tau pasakyti, kad manasis 
„aš“ daug au nebegali rasti savojo
„tu“, nes tas „tu“ jau buvo atras
tas... Lietuvoje... Į ją labai panaši
Jūratė, del to ir pririšo prie savęs, 
bet kortu ir ne.omą sukėlė. Neištvė
ręs jai viską ir pasakiau. Aš turėjau 
jot pasakyti, nes jos akyse mačiau 
anos, Lietuvoje likusios, skausmin
gą priekaištą: „Kai aš čia, nelaisvė
je, kruvinus kelius einu, tu ten. lais
vame krašte, laisva valia visas 
priesaikas laužai!“ Kai pasakiau, 
ji labai pasikeitė: sublogo, pasida
rė tyli, išblyško. Pagaliau išvažia
vo atostogų, iš kurių tikrai žinau, 
kad negrįš... Kai grįšiu namo, ma
no pirma pareiga bus nueiti į baž
nyčią Ir nusivalyti sielą. Jurgi. 
Dievas padės, — sugysiu, — pasako 
ir apsikniaubia.

Jurgis išsitiesia, giliai atsikvepia 
ir prėjęs pabučiuoja Tadą Į kaktą. 
Jo akys pačios susiranda mažuti 
kryželįant sienos.

Nieko neatsako Tadui, nes Jau-
čia, kad žemėje nėra tokios jėgos,

mano mefistofeliškai išbrauktų kie
kvieno sąžinėje Iškaltus žodžius: 
„Ką Dievas yra sujungęs, žmogus 
teneišsklrla". Tiesa ,yra tokia jėga, 
t: č'au tik Viešpaties rankose;

ir mano nesaikingumu prie stlk-

m irtis.
Už lango kropia Juodas vakaras, 

žvaigždės sukrinta į debesų marš
ką.

Tado veidu nurieda kelios ašaros.
1951. VIII, 28
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BRITANIJOS LIETUVIS

MŪSŲ G YVE N
K*

IMAS
NAUJA CENTRO VALDYBA

D.B.L.S.-gos suvažiavimas, kaip 
buvo pranešta praeitą savaitę, 
S-gos pirmininku perrinko p. M. 
Bajoriną.

Centro Valdyba pasiskirstė parei
gomis sekančiai;

I vice-pirmininkas — kun. A. 
Kazlauskas

II vice-pirmininkas — prof. S. 
Žymantas, iždininkas — inž. S. Šal
kauskas ir sekretorius — inž. J. 
Vilčinskas

— O —

* Liberalų Internacionalo Egzlli- 
nių Liberalų komitete gen. sekre
torium 1951 m. spalio 19 d. vėl bu
vo perrinktas prof. S. Žymantas. 
Komiteto pirmininku buvo perrin
ktas Don Salvador de Madariaga. 
Komiteto vicepirmininkais buvo iš
rinkti: lenkas T. Kunicki ir bulga
rė V. Karastoyanova. Komiteto se
kretore buvo išrinkta vengrė p.Vie- 
szy.

— o —

* „B. Lietuvio“ redakcinės kole- 
g'jos narys J. Senkus, dirbąs Lei- 
cesterlo kojinių fabrike, sunkiai 
s 'sižel ė dešinicsos rankos pirštą. 
Pereitą antradienį jis buvo ope
ruotas.

* Spalio 28 d. Londono lietuvių 
bažnyčioje įvyko naujų vargonų 
šventinimas. Vargonus pašventino 
bažnyčios klebonas kun. sakevl- 
člus. Iškilmingas giedotines šv. Mi
šias laikė kun. Matulaitis. Jam 
asistavo kun. Sakev.'čivs ir kun. 
Kazlauskas. Atitinkamą pamokslą 
pasakė kun. Sakevlčlus. Mišių me
tu gražiai giedojo Londono Meno 
Sambūrio choras. Vargonavo Ma- 
maitls.

Pamaldų metu pirmą kartą buvo 
uždegtas ir naujas originalus sie
tynas, Londono lietuviško jaunimo 
dovana. Sietyną sukonstruavo ir 
pagamino J. Vainauskas. Pamal
dose taip pat dalyvavo min. B.K. 
Balutis, pasiuntinybės Patarėjas 
p. Balickas ir kiti.

Naujai išpuošta bažnytėlė buvo 
pilna žmonių, o naujų vargonų 
(kurie, deja, dar nėra pilnai apmo
kėti), garsai kėlė žmonių širdis 
prie Dievo.

* Daili:inkas Kazys Dargis, deko
ravęs Londono lietuvių bažnyčią, 
užbaigęs darbūs tikisi ir ateityje 
šioje srityje gauti darbą Londone.

* Skulpt. J. Dagys daro Londono 
lietuvių bažnyčiai šv. Kazimiero 
stovylą. Stovyla bus gipsinė, pen
kių pėdų aukščio. Baigęs šį darbą, 
skulpt. Dagys rengiasi emigruoti 
Kar.'adon.

* Spalio 28 d., Lietuvių Namuose, 
p. S. Prapuolenytė skaitė paskaitą 
apie anglų mokyklas. Paskaita bu
vo labai įdomi. Po jos sekė gyvos 
diskusijos. Gaila, kad londoniečiai 
taip mažai domisi Lietuvių Namuo
se reguliariai rengiamomis paskai
tomis ir diskusijomis.

* šiomis dienomis Londone susi
kūrė Centro Europos Inžinierių 
institutas. Institutas jungia inži
nierius pabėgėlius į bendrą profe
sinę organizaciją. Vienu svarbiau
siu Instituto tikslų yra Aukštosios 
Technikos Mokyklos (University 
College) steigimas, kuriame įvai
rių tautų jaunimas galėtų studi
juoti.

Į Instituto valdybą, be kitų tau
tybių narių, įeina du lietuviai: inž. 
J. Vilčinskas — vicepirmininku Ir 
inž. R. Baublys — iždininku.

* Nottinghamas. Spalio 18 d. 
įvyko vietos atskirų padalinių val
dybų posėdis, kuriame aptarta ar
timesnio bendradarbiavimo tarpu
savy galimumai ir tuo reikalu iš
kelta daug gražių minčių.

Skyriaus valdyba, vykdydama vi
suotinio narių susirinkimo nutari
mą, ėmėsi iniciatyvos suruošti įvai
riais klausimais eilę paskaitų. Pir
mąją įžanginę paskaitą spalio 18 
d. skaitė rašytojas p. S. Laucius, 
apibudindamas atskirų mokslų es
mę ir suklasifikuodamas juos į 
tam tikras grupes.

Bradfordlečlų atsilankymas lap
kričio 10 d. su „Aušros sūnumis“ į 
Nottinghamą, ne tik vietoje, bet ir 
kitose lietuvių kolonijose kelia di
delį susidomėjimą, šis parengimas 
tikrai graži staigmena vidurio An
glijos lietuviams.

P. G.

LAISVOJI TRIBŪNA
ALUS GERTI SVEIKA prie jo prisidėti. Kažkodėl esu tl- 

Esu vysk. Valančiaus ir prof. Vai- kras, kad nė vienas skyrius nuo 
terlo šalininkas ir „atominės“ šios garbingos pareigos neatsisaky- 
„nelalklnu“. žinoma, jei jau atsi- tų. Juk tai būtų Ir savotiška veikla;
tinka „neišvengiama“ proga, tai 
užsimerki, žmogus, ir išlenki plėč- 
kelę. Progos dydi labai sunku nus
tatyti, bet gi vieno iš „Br. Lietuvio“ 
redaktorių atsilankymas, be abejo
nės, yra atžymėtlnas įvykis, nes tų 
redaktorių netalp daug Anglijoje. 
Tūlas tautietis, galbūt, visą savo 
gyvenimą yra jo nematęs. O pas 
mane, va, ėmė ir atėjo. Nesvarbu, 
kad nuo lietaus pasislėpti. Bet 
alaus banką, Ilgus mėnesius stum
domą Iš vieno garažo kampo Į kitą, 
reikėjo „prarakti“. Taigi daviau 
jam ir pats gėriau. Liežiuvlal, tiesa, 
neatsi,palaidavo, bet gi „Br. lietu
vio“ sunkių problemų narpliojimas 
kažkaip ėjo sklandžiau. Aš, žinoma, 
puoliau, o jis gynėsi. Ir tik sena 
bičiulystė (jis prie mano židinio 
jau ne pirmą kartą skrybėlę džio
vina) išgelbėjo butelį nuo subyrėji
mo į šukes.

ILIUSTRACIJOS
Kadangi man nevisiška! pasisekė 

redaktorių įtikinti dėl laikraščio 
pagražinimo plano, tad aš esu pri
verstas savo mintimis pasidalinti 
su gerb.skaitytojais. Juk iš „Laisvos 
Tribūnos“ galima kalbėti, ką nori 
ir kaip nori. Tam ji ir yra laisva.

Taigi, kaip galima laikraštį pa
gražint! įvairiomis prasmingomis 
nuotraukomis, paveikslais, karika
tūromis, šaržais ir t.t. be nuostolių 
leidėjams ir apskritai be didelių 
finansinių pastangų? — Atiduoki
me šį klausimą spręsti skyriams. 
Tegul kiekvienas skyrius jam pa
vestą „Britan'jos Lietuvio“ laidą 
iliustruoja savo gyvenimo vaizdais. 
Už 4 svąrus būtų galima patalpinti 
5 mažesnes nuotraukas, ar kitką, ši 
suma yra nepakeliama mūsų Cen
trui, bet ji yra nulis skyriui. Dau
giausia 1 šil. per metus iš kiekvieno 
nario ir yra 4 svarai. O kokia mil
žiniška nauda: turėsime gražų lai
kraštį ir skyrių gyvenimas bus 
užfiksuotas.

Ta pačia proga kiekvienam sky
riui galėtų būti leista bent maža 
kertelė savo gyvenimui ir veiklai 
aprašyti. Tokiu būdu sukurtume 
mūsų tremties Istoriją Anglijoje, 
kurios mes pasigendame mūsų se
nojoje išeivijoje šiame krašte.

Maįn atrodo ypatingų diskusijų 
šiuo klausimu nereikia. C. Valdyba 
turėtų sudaryti atatinkamą laikraš
čio įliustravimo planą, jį paskelbti 
ir atsiklausti skyr'ų, kurie sutinkaLIETUVIAI SVETUR

* Harrison'as, buvęs britų vice
konsulas Kaune, išvertė į anglų 
kalbą Daumanto knygą „Partiza
nai anapus geležinės uždangos“.

* Prof. J. Kaminskas, VLIKo na
rys ir Tautos Fondo valdytojas, 
ruošiasi emigruoti į JAV.

* Rašytojas Ad. Mekas, tarnau
jąs JAV kariuomenėje kaip vertė
jas su 28 divizija išvyko Vokietijon.

* Juozas Januškis, ištarnavęs 
Brazilijos policijoje 25 metus, prieš 
kurį laiką buvo pakeltas į polici
jos inspektorius.

* Čikagoje išleista Balio Sruogos 
drama „Kazimieras Sapiega“. Tai 
vienas stipriausių literatūrine pra
sme didžiojo mūsų rašytojo kū
rinių.

* Aldona Šlepetytė, jauna lietu
vių balerina, šokusi Paryžiuje ’r 
gastroliavusi su prancūzais dauge-

. lyje sostinių, pakviesta šokti di
džiausios New Yorko televizijos sto
ties W.N.B.T. ekrane.

* Jonas Butėnas, buvęs Lietuvos 
operos solistas, Čikagoje surogani- 
zavo dainavimo studiją, kurioje 
mokos! eilė lietuvių.

* Brooklyne šiomis dienomis iš 
spaudos išėjo trlmėnesinio litera
tūros žurnalo „Gabija“ pirmasis 
numeris, žurnalą išleido Lietuvių 
Spaudos Centras Amerikoje. Reda
gavo rašyt. Stepas Zobarskas.

* 70 Rio de Janeiro lietuvių Ge
dulo Dienos proga Tautos Fondui 
suaukojo 6.300 kruzeirų.

* Iš Korėjos fronto į JAV parvy
ko nemažas skaičius lietuvių, bu
vusių tremtinių, kurie dabar tar
nauja Amerikos kariuomenėj. Dau
gumas jų yra užsitarnavę seržan
to ar korporalų laipsnius. Ameri
kos karinė vadovybė ypatingą dė
mesį skiria narsiems ir sumaniems

pastangos, kombinacijos, nuotrau
kų, paveikslų, ar šaržų parengimas, 
noras savo pareigą atlikti graž'au 
ir prasmingiau.

Dar vienas būdas savo laikraštį , 
pagražinti yra tarpredakcinis ben- j 
dradarbiavimas. Kodėl nepasinau
doti kitų laikraščių klišėmis? Juk Į 
ir anais gerais laikais Lietuvoje Į 
nebuvo tokio laikraščio, kuris iš 
kito laikraščio nepasiskolintų vie
ną kitą klišę. Jos .perplaukimas per 
Atlantą, kainuos tik penus.

Kalėdų švenčių proga mūsų „Br. 
Lietuvis“, šituo keliu einant, turėtų 
būti margas, kaip' genys.

' A. Kalnius

Tikrų demokratijų konstitucijos 
nusako, kad vyriausybe yra žmo
nių tarnas, o ne jų valdovas. Tas 
faktas tačiau geriausiai išryškėja 
tik per rinkimus, kada žmonių ga
lioje yra tos ar kitos vyriausybės 
likimas ir kada partijų vadai ir 
pareigūnai visokiais būdais sten
gias! įtikti rinkikams ir gauti jų 
kryželį per rinkimus.

Tas kryželis gi turi didžiausią 
galybę. Mažutis, kreivotas, raštin
ga ar visai neraštinga ranka padė
tas ant rinkiminės formos, jis nus
veria partijų laimę, vyriausybės 
išrinkimą ir daugelio žmonių liki
mą. šiandien gali būti aukštu val
stybės pareigūnu, gi rytoj gali būti 
užmirštas ir apleistas, jei tas kry
želis ne ten bus padėtas. Dėl kry
želio kovojama spaudoje, mitin
guose, gatvių kampuose, per radio 
ir per televiziją. Rinkiminė propa
ganda prasidėjo paleidus parla
mentą ir tęsėsi iki pat rinkimų 
dienos. Vienas britų radio ir kai 
kurie nepriklausomi laikraščiai iš
laikė visišką neutralumą. Partijos 
turėjo paskirtą laiką, pagal jų dy
dį, kada jų atstovai galėjo kalbėti 
per radijo. Visa kita programa bu
vo griežtai neutrali. Laikraščiai 
lenktyniavo vienas su kitu; kaip 
ir kuo geriau pataikauti žmonėms. 
Įdomiausias ir gal efektingiausias 
rinkiminės propagandos espektas 
yra tačiau mitingai ir butų lanky
mas.

Mitingų buvo labai daug ir įdo
mių. Juose kalba ne tik tos srities 
kandidatai, bet ir. pakviesti žyme
sni tos ar kitos partijos vadai, poli
tikai. Užsieniečiui pirmiausia krin
ta Į akis tokių susirinkimų visiška 
laisvė. Oponentai stengiasi kalbė
toją išvesti iš lygsvaros gudriais 
klausimais ar pareiškimais iš. vie
tos, prelegentui kalbant. Tas gin
klas tačiau yra lygiai aštrus abiem 
pusėm, jeigu prelegentas yra pri
tyręs tos šakos specialistas. Kal
bėtojas gali sakyti ką nori padoru
mo ribose, lygiai kaip galima rašyti 
viską propagandiniuose leidiniuo
se. Tam tačiau yra riba ir už jos 
peržengimą smarkiai baudžiama. 
Neteisingas asmens apkaltinimas, 
prasimanyti šmeižtai yra neleidžia
mi. Taigi, gali be baimės teigti, kad 
ana partija nubankrutys kraštą, 
bet jeigu pasakysi, kad ponas Pem
pė yra komunistas ,ar kad, jis pa
sisavino valstybes pinigus, tada 
atsidursi teisme ir labai nukentėsi.

Kiekvienas kandidatas stengiasi 
prieš rinkimus asmeniškai aplan
kyti kiek galima daugiau balsuo
tojų ir paveikti juos savo pusėn. 
Kandidatams į pagalbą ateina jų 
žmonos ir partijos pareigūnai. Iš 
to seka, kad kandidatui turėti gra- 
žlą ir švelnią žmoną yra didelis 
pliusas perrinkiminę propagandą. 
Butų lankymas pravedamas labai 
intensyviai. Kiekviena partija turi 
balsavimo teisę turinčių asmenų 
sąrašą pagal kurį toji vlz'tacija 
yra atliekama. Suskamba skam
butis, atidarai duris ir išgirsti: „Aš 
kalbu pono Browno vardu. Ar aš 
galu tikėtis jūsų paramos X parti
jai“. Tolimesnis pašnekesys pareis 
nuo to, koks atsakymas bus duo
tas. Jei atsakymas bus teigiamas, 
tada lankytojas dar gali pasitei
rauti apie šeimos sveikatą ir žemai 
nusilenkęs kartodamas padėkos 
žodžius, atsisveikinti. Jei atsakysi, 
kad geriau į kapines eitumei, negu 
balsuotume! už tą p artlją tada 
svečias mandagiai padėkos ir eis 
į kitą butą. Abejojančius mėgins 
perkalbėti. Balsavimo dieną parti
jų pareigūnai dar kartą apeina sa

APIE NORMALUMUS IR 
NENORMALUMUS

Gerb. „B. Lietuvio“ Redaktoriui.
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numeryje pasiskaičiau P- K. Val
terio pakiodinį straipsnį „Apie nor
malias ir nenormalias lūpas“. Ne
su isterikė, bet išvadą pasidariau 
vieną: ne visai normalus yra re
daktorius šitokį straipsnį spaus
dindamas ir, suprantama, jokiu 
būdu negalima priskirti prie nor
malų žmonių šitokio straipsnio 
autoriaus.

Apskritai, žmogaus kūno mėsi- 
nėiimas ir dar šitokia forma nie
kad nesukelia estetinio jausmo. 
Jei poetai ir rašytojai p. Valterio 
teigimu, prigadino tonas popie
riaus, rašydami ape lūpas, tai, ti
kiuosi, jie nesukėlė pasišlykštėjimo 
jausmo, kokį pajutau paskaičius 
šį straipsnį, kuris atvirai kalbant, 
taip pat sugadino daug brangaus 
la'kraščiui popierio. Nesužinojau 
taip pat ir kam gi iš tikrųjų tos 
’Opos reikalingos? (P.K.Valteriui, 
turint galvoje straipsnio turinį — 
„plyšys moksliškoms blevizgoms 
išleisti“).

Kas bus po milijono metų — 
nežinau nei aš, nei, ko gera, nežino 
ir p. K.Valteris. Nežinome taip pat 
kokiais klausimais ateities amžia’s 
jaunuolis kalbins mergaitę, tačiau 
š'andlen, manau, visos „minkštų 
smegenų savininkės“ pritars mano 
nuomonei paklausti p. K. Valterį, 
šitokiais straipsniais kovojantį su ■ 
lūpų dažymo mada, — „Pasakyk, 
mano mielas, ar tu esi laukinis, ar 
kvailas“.

Reiškiu pagarbą — Barbora I 

lietuviams kariams, paskirdama 
juos į signalizacijos ir susisiekimo 
mokyklas.

HAMILTONAS PAGERBĖ 
VAITONĮ

Hamiltono šachmatininkų klu
bas buvo surengęs iškilmingą nau
jojo Kanados šachmatų čempiono 
Povilo Vaitonio pagerbimą, kurio 
metu jam buvo įteiktas auksinis 
žiedas su miesto ženklu. Dovaną 
įteikė Hamiltono miesto burmistro 
atstovas. Be to Hamiltono šach
matų klubas P. Vaitonį išsirinko 
amžinu garbės nariu. Panašų pa
gerbimo pobūvį Vaitoniui suruošė 
Ir Hamiltone gyveną lietuviai, ku
rio metu gen. konsulas Kanadai 
p. Gilys pasveikino naująjį šach
matų meisterį, palinkėdamas ir 
toliau sėkmingai reprezentuoti 
lietuvio sportininko vardą Kana
doje ir plačiame pasaulyje.

P. Vaitonis šachmatus lošti pra
dėjo turėdamas 6 metis amžiaus. 
1931 m. jis Kaune laimėjo V. D. 
Universiteto šachmatų pirmenybė
se pirmą vietą. Nuo to laiko Vai
tonis aktyviai dalyvauja Lietuvos 
šachmatininkų ruošiamuose įvai
riuose turnyruose bei pirmenybėse.

Kaip valstybinės šachmatų rink
tinės dalyvis atstovavo Lietu
vą pasaulio pirmenybėse 1931 
m. Pragoj, 1933 — Folkestone, 
1935 Varšuvoje, 1936 m. — Muen- 
chene, 1937 m. — Stockholme Ir 
1939 m. — Buenos Aires.

Kitąmet įvykstančiose pasauli
nės? šachmatų pirmenybėse Stock 
holme P. Vaitonis greta kitų tautų 
geriausių šachmatų reprezentantų 
dalyvaus Kanadds valstybines ko
mandos eilėse,

M. K.

RINKAU JO DIDENYBES VYRIAUSYBĘ
vo šalininikų butus, paragindami 
eiti balsuoti.

Prieš balsavimo dieną kiekvie
nas, balsą turintis asmuo, gavo o- 
ficialų pranešimą, ant kurio yra 
užrašyta vardas, pavardė, adresas 
ir jo numeris, ir nurodyta, kur jam 
reikia eiti balsuoti. Balsavimo 
įstaigos buvo atidarytos nuo 7 vai. 
ryto iki 9 vai. vak. Tuoj nuėjus, 
parodai pranešimą, arba pasakai 
pavardę. Pareigūnas atžymi sąraše 
ir išduoda oficialią antspauduotą 
balsavimo kortelę su kandidatų 
pavardėmis, bet be pažymėjimo, 
kokiai partijai priklauso. Nueini į 
būdelę ir, niekam nematant, pa
dedi kryželį šalia norimo kandida
to pavardės. Taip užpildytą korte
lę reikia sulenkti ir įmesti J urną. 
Tas kryželis gi gali nulemti kokią 
vyriausybę kraštas gaus. Balsavi
mui pasibaigus, visos urnos yra nu
vežamos į to dalies miesto salę kur 
balsai yra skaičiuojami prie liu
dininkų. Balsavimo metu nelei
džiama su niekuo kalbėti ir bet ko
kia agitacija yra griežtai uždrau
sta. Yra ir kitokių smulkmenų, ku
rias reikia turėti galvoje einant 
balsuoti. Jei turi automobilį, gali 
nuvežti balsavimui žmoną, artimus 
gimines ir asmenį, kuris tą naktį 
pas tave nakvojo. Tačiau jei pavė
žinsi draugą ar šiaip pažįstamą, 
gali pakliūti į bėdą, jei bus įrodyta, 
kad tuo norėjai pakreipti jo bal
savimą J savo pusę. Partijų auto
mobiliai, kurie yra aiškiai pažymė
ti, gali vežti balsuotojus į balsavi
mo vietą. Įstatymas numato, kiek 
automobilių yra leistina tam tik
ram žmonių skaičiui ir kiek pinigų 
galima tam išleisti. Tačiau gali 
kiek nori žmonių vežti arklių veži-

T E V Y
Gautosios iš pavergtosios tėvy

nės paskutinės žinios rodo liūdną 
vaizdą: krašto ūkis sugriautas, 
žmonės prislėgti, visur — didžiau
sias teroras. Dabar jau nėra vals
čiaus, kur nebūtų po 20—30 sovieti
nio saugumo dalinių, be to, apgin
kluoti sovchozų ir kolchozų kom. 
pareigūnai, kurie prireikus pasi
kviečia dar pagalbon miliciją ir kitų 
valsčių saugumą. Pati kova su par
tizanais žymiai sustiprinta. Visur— 
tik spąstai. Istrebitelių (spec, dali
nių, sudarytų iš lietuvių kovai su 
partizanais) skaičius smarkiai su
mažėjo ir dar vis mažėja. Mat, jie 
buvo apgauti. Visi turėjo duoti Sta
linui spec, priesaiką ir galėdavo 
tėvą motiną sulaikyti ir net šaudy
ti. Bet pamatę, kad juos So
vietai panaudoja visai kitiems 
tikslams, nei buvo skelbę iš
syk, tuoj ne vienas pradėjo atitolti 
ir net padėti partizanams. Tarp jų 
buvo tik keletas, kurie su džiaug
smu ėjo kovoti prieš partizanus ar 
lietuvius ir už tai nusipelnė bolše- 
viklniuš ordinus. Užtat jų lietuviai 
taip ir nekenčia. Ne vienas iš jų

UŽ PAVERGIMĄ
Sovietiški okupantai ir jų paka

likai aiškina „Tiesoje“ kodėl Lietu
vos liaudis privalo pasirašyti Pa
saulinės Taikos Tarybos kreipimą
si. J. Žiugžda, Mokslų Akademijos 
vice-pirm., sako, kad tie parašai 
reiškia „begalinį lietuvių tautos dė
kingumą... vėliavininkui draugui 
Stalinui už išgelbėjimą iš ilgus me
tus grėsusio imperliallstin’o paver, 
premijas gavo skulptorius Aleksan
dravičius už „žemaitės“ statulą ir 
gimo...“

Deja „vėliavininkas“ neišgelbėjo

Pirmasis sniegas 
Lietuvoje

Žiemai artėjant Lietuvos 
partizanu gyvenimas 
dar daugiau sunkėja : 
miškuose Lietuvos gy
nėjai žiemos metu gyve
na urvuose ir nuo karu 
užsilikusiose slėptuvėse.

mals ir net kupranugariais, kas ir 
buvo vienoj vietoj padaryta.

Visa rinkiminė propaganda buvo 
šiais metais, palyginti, rami. Be 
abejo, sunki ekonominė būklė ir 
juodi debesys pasauly žmones taip 
nuteikė. Gal ryškiausi propagandi
niai aspektai buvo bauginimas, kas 
gali atsitikti, jei ta, ar kita partija 
gaus valdžią. Darbiečial leido sup
rasti, kad konservatorių laimėji
mas reikš karą, socialinės apsau
gos atėmimą ir bedarbę. Konser
vatoriai tai paneigė ir iš savo pusės 
grąslno, kad tolimesnis darbiečlų 
likimas prie valdžios prives kraštą 
prie ekonominio bankroto, pragy
venimo pabrangimo ir visiško Bri
tanijos prestyžo sunykimo užsieny. 
Kiek tie bauginimai turėjo įtakos 
į balsuotojus, sunku pasakyti ir 
rinkimų rezultatai mažai ką pasa
ko. Balsai pasidalino bevelk po 
lygiai tarp dviejų didžiųjų partijų, 
kas jau buvo matyti ir per anksty
vesnius rinkimus. •

Rinkau Jo Didenybės vyriausybę. 
Ar mano kryželis buvo padėtas už 
laimėjusią ar pralaimėjusią parti
ją? Paslaptis, pagaliau, ar tai svar
bu. Kryželis buvo ir liks galingiau
sias žmonių ginklas savo reikalams 
ginti. Prieš jį lenkiasi valstybės 
galvos, politikai, aristokratai ir 
darbininkai. Tas ginklas, laimė, 
yra žmonių rankose visur ten, kur 
kraštai yra valdomi demokratiniais 
pagrindais. Nestebėtina, kad dik
tatoriai pirmiausia atėmė iš žmo
nių tą svarbiausią ginklą — kryže
lį. kuris yra jų pražūtis. Per šimt
mečius žmonės kovojo už tą kry
želį ir kovos ateity. Visur, kur jie jo 
neturi, arba kur bus kėsinamasi jį 
atimti. (m)

N E J E
nuo komunistiškų grobikų, kurie 
alina Lietuvą dienos šviesoje. Štai 
tas pat laikraštis rašo: Vagonai su 
kroviniais komunizmo statyboms. 
Iš Vilniaus išvežama į Rusiją sta
tybos medžiagos ir statybos maši
nos. Iš Radviliškio stiklo fabriko— 
stiklas, iš „Neries“ fabriko Kaune 
—centrinio šildymo radiatoriai.

KO LIETUVIAI LABIAUSIAI 
NEKENČIA

Enkavedistų, partinių ir visos 
„Lietuvos valdžios" su Palecklu, 
Sniečkum, Raguočiu ir kt. Lietuvoj 
komunistai tėra tik akli Stalino 
„generalinės linijos" vykdytojai, 
negalį niekur nuo jos nukrypti.Apie 
kom. partijos „valymus“ viešai 
nešnekama tik mandagiai paskel
biama: į to vietą paskirtas tas ar 
tas, ir baigtas kriukis. Lietuvoj yra 
buvę tokių atsitikimų, kad rusų 
generolo, vykd. komiteto pirminin
ko, rusų pulk, daktaro sūnūs eida
vo naktimis žmonių nuvilklneti ir 
plėšikaudavo. Taip vieną kartą, 
apiplėšę žmogų, tarėsi jį užmušę ir 
paliko nuvilktą gulėti, bet tas iš 
tikrųjų atsikėlė ir po savaitės at
pažino savo paltu bevllkint gene
rolo sūnų. Reikalą aiškinti perda
vė milicijai, bet kaip tokiam žy- 
muollui byla numarinta, o įtaria
mieji vlenenems metams išsiųsti iš 
miesto.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE 
STALINO PREMIJOS

šių metų Stalino kultūros premi
ją 50.000 rublių gavo poetas T. Til
vytis. Po 25.000 rublių gavo Kipras 
Petrauskas ir čekistas —■ rašytojas 
A. Gudaitis-Guzevlčius.
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.br^šjti ^avojlškus kana- fesijų darbininkus. Daugiau ga

lera to soli- uHrrfybi'fjr!Yt‘fe‘ gaut!-’ darbą-'IrlįStMgo- 
dumo, kuris yra būdingas Anglijo- je. Anglijoje jokių išmčlų nebuvo, 
j e. čia vyrauja grynai kapitalistinė 
primityvi sistema 
darbininkais. Tiek 
darbininkas vienas 
varžo. Atleidžia ar 
peperspėdami. Darbininkas, susi
radęs tinkamesni darbą, telefonu 
praneša, kad jis daugiau jau nea
teis Fabrikas praneša darbininkui, 
kad jis jau gali eiti namo, nieko iš 
anksto neįspėjęs, profesinės sąjun
gos atrodo, yra kūrimosi stadijoje 
ir jos nesudaro tos jėgos, kuria pa
sižymi Anglija. Pastovumo čia nė
ra. Atlyginimai labai nevienodi: 
žinau žmonių, uždirbančių per va
landą 75 centus, žinau tokių, kurie 
gauna už tą patį laiką ir 1 dol. 75 
c. Lietuvių tikslas yra susirasti 
darbus daugiau pastovius. Bet pra
džia nėra taip lengva. Į geresnius 
fabrikus patekti yra sunkoka. Rei
kia išlaukti patogaus momento. 
Dar sunkiau yra vyresnio amžiaus 
žmonėms. Bet tai nėra taisyklė. 
Reikia tik rasti užtarėją ir visos 
kliūtys gali būti nugalėtos.

Branginamos ir profesijos. Jeigu

1951 m. spalio 25 d. Romoje mirė turimų pareigų atsisakė. Kai Vie- 
dldello mokslo įr įąbai geros. Sir- nuollų šy. Kongregacija atsiuntė 
dies, švento gyvenlfno 1 
vyskupas Petras-Pranciškus Būčys, 
MIC., pradėjęs 80 gyvenimo metus.

Gyvenimo žinios. Gimė 18^2.8.20 
šllgalluose, Slavikų par., šakių 
apsk. Būdamas penkių metų, pra
dėjo mokytis namie, greitai baigė 
pradžios mokyklą ir vienuoliktais 
gyv. metals jstojo l Marijampolės 
gimnaziją, šešerius metus pasimo
kęs, 1890 m. stojd Seinų kunigų Se
minarijom Po penkerlų metų jis 
buvo pasiųstas studijoms l Petra
pilio dvasinę kunigų Akademiją. 
1889 m. gavo teologijos magistro 
laipsni Ir tų pat metų kovo 25 d.

geros šir- nuollų šy. Kongregacija atsiuntė 
» Vienuolis, naujos marijonų Vadovybės skiria- 

. , muoslus raštus rugsėjo 25 d., vysk. 
Būčys sirgo. Prie jo lovos suklaupė 
naujas vienuolijos generolas, kun. 
VI. Mroczek ir Generalinės Tary
bos nariai ir jie prisiekė laikytis 
vienuolijos įstatų Ir sąžiningai eiti 
patikėtas pareigas. Rugsėjo 28 d. 
vyšk. Bučiui buvo suteiktas pasku
tinis šv. Aliejais patepimas ir Via- 
tikas. Tik didelėmis gydytojų pas
tangomis jis kiek pasveiko ir net 
atlaikė šv. Mišias, bet spalio 25 d. 
jo gyvybė užgeso: nuėjo pas V. 
Dievą atsiimti užmokesčio už ilgo, 
darbštaus, pavyzdingo gyvenimo

rudenyje 
teologijos 
Friburgo 
daktaro

darbus. Jis buvo palaidotas Romo
je, spalio 27 d.

Moksliniai darbai. Teologijos 
kandidato laipsniui įgyti parašė 
1898 m. lotyniškai veikalą „De pa
pa Honorlo et Sexto Cortslllo Oecu- 
menlco“. Teologijos magistro laip
sniui rašė: „De S. Stanislao Epis
cope Martyre“ 1899 m. Fribourge 
įgijęs teol. daktaro laipsnj, paskel
bė lenkiškai savo veikalą
Stanislovą, 

1902 m.
Petrapilio 

riaudamas,
504 p. prie dogmatinės teol. vado
vėlio ir Apologetikos istoriją 814 p. 
Daag paskaitų parašė Petrapilio 
augštųjų mokyklų studentams, or
ganizavo kat. pedagogų draugiją.

Krakuvos
apie šv. 
vyskupą

akademijoj 
parašė

profeso- 
paaiškinimų

rašė instrukcijas vienuolijos na
riams parapijose, auklėjimo statu
tą, pasaulionlų brolių apaštalavi
mo taisykles.

1933 m. grĮžęs iš Amerikos, kur 
Po pležlaus komisijos Rusijai pave
damas organizavo tenykščių rusų 
misijas, parašė 14 atskirų praneši
mų Popiežiui.

Rašytojas. Devyniolikos metų 
būdamas, pradėjo viešumoje rody
tis su savo plunksnos darbais. Sei
nų Seminarijoje organizavo ir lei
do rankraštinius laikraštukus:

, buvo Įšvęstas kunigu, o 
išvyko specializuotis 
moksluose l Šveicarijos 
universitetą. Teologijos
laipsni gavo 1901. 7. 27. Grjžo Lie
tuvon.. Keturis mėnesius vikaravo 
Slavikuose, o iš ten buvo pakvies
tas profesoriauti į Seinų kun. se
minariją. Tais pat metais skiria
mas Petrapilio kunigų dvasinės 
Akademijos profesorium. 1912 m. 
paskirtas būti Akademijos prore
ktoriumi, o 1913 — 1915 m. ėjo 
Akademijos rektoriaus pareigas. 
Karo metu, (1915 — 1916.) žiemą 
ėjo kunigo pareigas lietuvių trem
tinių kolonijoje ties Maskva (Iz- 
maliovskaja Rošča) ir mokytojavo 
prad. lietuvių mokykloje. Nušalo, 
smarkiai susirgo ir išvyko gydytis
Petrapllin.. iš ten išvyko pas čika-1 Vienuolijos generolu tapęs, pa
gos, ILL. marijonus 1916. 8. 24. 
Aplinkiniais keliais važiuodamas, 
pasiekė Ameriką lapkričio 3 d. 1917 
m. pusę metų redagavo dienrašti 
„Draugą“; sekančius 9 mėnesius 
buvo klebonas Sheboygan, Wis., o 
14 mėnesių — klebonu Waukegan, 
ILL. Iš ten JI pakvietė antru kartu 
redaguoti „Draugą“ 1918. 12. 1. Tuo 
pat laiku buvo Sv. Kazimiero sese
rų kapelionas ir dėstė religijos 
mokslus jų akademijoje iki 1921 m.

1921 m. parvyko Lietuvon. Pa
ruošė planą teologijos fakultetui,
o 1922 m. Lietuvos Seimas pavedė „Knapst“, „Visko po biskį“. Rašo 
jam parengti Lietuvos Unlversite-'į Kauno klierikų „Vilti“, į ukinln- 
to visą planą. Nuo Lietuvos Uni
versiteto įkūrimo 1932 . 2. 16. Būčys 
buvo paskirtas vadovauti teologi
jos fakultetui, o bal. mėn. tų pat 
metų buvo išrinktas teol. fakulteto 
dekanu.

Sekančiais 1923, m. jis buvo Iš
rinktas Lietuvos Universiteto pro
rektorium Ir 1924. 9. 1. — 1925. 9. 1. 
Universiteto rektoriumi. Sekan
čiais mokslo metais buvo teol. f Įlos, 
fakulteto dekanas.

Kai 1927 m. sausio 27 d. mirė ma
rijonų generolas arklv. Jurgis Ma
tulevičius, vyriausiu vienuolijos 
vadu buvo Išrinktas kun. Pr. Būčys 
(1927 — 1933). Iš Romos grjžo Lie
tuvon 1934 m. Gyveno Marijampo
lėje, paskui Kaur.e. 1935 — 1936 m.
buvo Telšių kunigų seminarijos mas Liurde“, „Apie Apšvletą“, „Ti- 

■ dvasios tėvu.
1939 m. pakartotinai išrinktas 

marijonų generolu, valdė vienuo
liją iki 1951 m. rugsėjo 25d.

. jaudamas artėjančią gilią senat
vę. daug dirbo, daug rašė, bet iš

ką“, „Varpą“. „Apžvalgą“, .„Vieny
bę Lietuvininkų“, „Tėvynės Sar
gą“ *'-yč'.ą“, „Dirvą-žtnyvą“. 
1905-6 m. redagavo Petrapilio 
Metrašti arba Kalendorių. Ameri
koje redagavo dienraštį „Draugą“, 
Įkūrė savaitinį „Laivą“. Lietuvoje 
1921 m. redagavo „Laisvės" dien
rašti. Vėliau spausdinto straipsnių 
eilę ..L’etuvoie“, „šaltiny
je“, „Tiesos Kelyje“, „Kosmose“,— 
viso per 500 straipsnių davė jis 
laikraščiams.

Išvykęs l 29 tarptautini eucha
ristini kongresą Australijon, ap
keliavęs apie žemę, parašė turinin
gą kelionės knygą. Be to yra para
šęs „Marijos mėnuo“, „Apie Dievo 
buvimą“, „švč. Panelės Apsireiškl-

kursas“ Trys pamokslai apie gir- d į'urie atSiliepia lengva.
tybę, ,,Tevų teise ir pareiga aukle- b - -■ -
ti vaikus“, „Rupukus kaupiant“,. 
„XXIX Euchar. Kongresas“, „Die
vas Sutvėrėjas“, „Pasikalbėjimas, 
apie sielą“, „Jėzus Kristus Pasaulio 
Išgelbėtojas“, „Gyvenimo Pagrin
das“, „šventoji Dvasia“.

1951 m. kas savaitė „Laive“ ėjo 
švč. M. Marijos Litanijos aiškini
mai. Vasarą ruošė spaudon savo 
pamokslų knygas ir padėjo kun. J. 
Mačiulioniui rašyti angliškai kny
gą apie a.a. Jurgi Matulevičių.

šventos sielos žmogus. Paskuti
niais jo gyvenimo metais būdamas, 
su juo kartu Romoje, kasdien su
tikdamas įvairiausiomis progomis 
ir kelis kartus savaitėje turėdamas 
ilgesnius pasitarimus rūpimaisiais 
klausimais, iki dvasios gelmių pa
žinau vyskupo P. Bučio šventą sie
lą. Jis bodėjosi žmonių ydomis, už 
kitus darė atgailą, daug meldėsi. 
Didelio džiaugsmo jausdavo kai ki
tiems pavykdavo kas gero padaryti. 
Buvo jis labai paslaugus ir svetin
gas. Net ligonis būdamas, atsikėlė 
ir nuvyko į gel. stotį J. E. vysk. V. 
Brlzglo Amerikon palydėti. Visus 
žymesniuosius veikėjus jis pasitik
davo ir palydėdavo, visiems rasda
vo laiko. Tą jo tėvišką meilę jautė 
visi. Ir jis buvo kitų mylimas.

Per vysk, V. Brizgio išleistuves 
rugsėjo 18 d. vyskupas Būčys pa
tiekė įrodymų, kodėl Amerikos, 
Anglijos, Vokietijos ir kitų kraštų 
lietuviai turėtų dalyvauti 1952 m. 
Tarptautiniame Euch. Kongrese 
Barcelonoje. Abudu svečiai vysku
pai: V. Brizgys ir V. Padolskis su 
tuo sutiko. Pats vysk. Būčys pasi
siūlė susisiekti su VLIKu. Jis argu
mentavo: „jei prez. H. Trumanas 
rado reikalo sveikinti Amerikos 
rabinų metinį suvažiavimą, tai ka
talikiškos tautos atstovams reikia 
sveikinti Tarpt. Euch. Kongresą".

Deje, vysk. p. Bučys nedalyvaus 
tame kongrese. Jis mirė.

Suglaustam straipsnyje negali
ma apžvelgti nei gyvenimo, nei 
veiklos vieno žymiausių asmenybių 
mūsų tautoje. Tai galima būtų pa
daryti atskiru veikalu. Tokį veika
lą siūlė sudaryti prof. Z. Ivinskis 
1651.5.5. atžymėti tinkamai mūsų 
„patriarko“ 80 m. gimtadieni.

Kun. K.A.MatuIaitis, MIC

PADEKIME LIETUVIO VAIKUI
Antano Jonučio, Rheine (West

falen, Vak. Vokietijoj), šeima ištik
ta nepaprastos nelaimės: dukrelė 
Renate, 11 metų, nors šiaip visiškai 
sveika, negali kalbėti. Ji nėra nei 
nebylė, nei kurčia, ši liga yra labai 
reta Ir pavadinta „Seelentaubhelt“ 
(sielos kurtumas). Tokiems yra 
Hamburge {steigta tam tikra mo
kykla, kurioje jie per 9—12 mėn. 
išmokinami tinkamai kalbėti, skai
tyti Ir rašyti. Baigę tą mokyklą vai
kai gali lankyti paprastą mokyklą.

Renatės tėvai yra tremtiniai, ne
tekę DP statuso ir negali emigruo
ti. Savo jėgomis jie dukrelę siųsti 
j tą mokyklą negali, nes už tai rei
kia mokėti po 300 DM į mėn., kas 
tėvams jų padėtyj jokiu būdu neį
manoma. Giminių Amerikoj neturi 
ir nėra kas jiems nelaimėj padėtų. 
O nuo galimybės dukrelei lankyti 
Hamburgo mokyklą priklauso jos 
viso amžiaus laimė arba nepapras
tai liūdnai ateitis.

Todėl Lietuvos Raudonasis Kry
žius šiuo atsišaukimu kreipiasi l 
geraširdžius tautiečius, prašyda
mas padėti Jonučio šeimai sudary
ti galimybę leisti dukrelę Renatę 
l tą mokyklą ir tuo pagelbėti kūdi
kiui įsigyti tą brangų gyvenimo 
turtą — kalbėjimo galią.

Pinigus prašome siųsti l LRK 
banko sąskaitą: „Litaulsches Ro
tes Kreuz, Konto Nr. 11039, Wuert- 
tembergische Landessparkasse, 
REUTLINGEN, Germany“, arba 
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Vyr. 
Valdybai REUTLINGEN, Lederstr. 
94, su pastaba, kad auka skiriama 
Renatei.

LRK VYR VALDYBA

MINDAUGO KRIKŠTO 
MINĖJIMAS LONDONE

Lapkr. 11 d. parapijos salėje 
(345a, Victoria Park Rd., E.9.) bus 
Karialiaus Mindaugo Krikšto mi
nėjimas. Pradžia 4,30 vai. p.p.

Paskaitą skaitys p. L. Trilupaitls. 
Koncertinėj daly dainuos p. J. Liu- 
stikaitė.

naujakurisuns. —Senąs « gyventojas peikia įbrėžti gavoti 
gali jų ir nejausti ir nematyti, o!tik -tiiškhs -papr(Kit(s.%a h' 
girdėti. Naujakurys dažnai juos 
mato padidintoje šviesoje ir todėl 
jeigu jis ką nors ir teigia, tai visa 
reikia priimti su tam tikru atsar
gumu ir rezervais. Mes, išblokšti 
žmonės, pergyvename viską daug 
jautriau, kaip sėslūs gyventojai ir 
kiekvieną sunkumą ar kliūti, kurie 
yra normalus reiškinys kiekviena
me krašte, linkę vertinti kaipo 
nuolatini reiškinį ir dažnai atrodo 
specialiai mums taikomą.

šitokią prielaidą darau tam, kad 
skaitytojas nedarytų klaidingų iš
vadų ir to visko nepriimtų už gry
ną pinigą.

Butai. Pirmieji dypukai, atva
žiavę KaĄiadon, pergyveno tikrai 

sunkius laikus butų reikalu. Niekas 
čia jų nelaukė ir jokių hostelių 
jiems neparūpino. Iš viso čia tokių 
nėra. Išimtį sudarė tik žmonėms, 
pasirinkusiems miško darbus. Ten 
kur yra gyvenamos vietos, nauja
sis emigrantas privalo pats pasirū
pinti sau butą. Imigracinės įstai
gos gali padėti ir padeda, bet tai 
daro tiems, kurie važiuoja oe ga
rantijų. Sunkumai gauti butus, 
ypač su vaikais, privertė mūsų 
žmones pirkti namus. Jei Anglijoje DAIIIHliin DflPII A
sunku gauti butą, turint mažus. nAUuUnUJU BALU A
vaikus, tai čia beveik neįmanoma, ’ginčo kad ir su maža kita valstybe 
Laikraščiuose yra daug skelbimų 
apie išnuomojamus kambarius ir 
butus, bet beveik kiekvienas jų tu
ri ir priedą —■ „be vaikų“. Naciona
lizmo ar šoviįniėmo. išnuomojant 
patalpas, čia yra mažiau, šiame 
krašte viešpatauja visagalis dole
ris! Jis sužlugdo visus principus 
neišskiriant ir nacionalinių prieta
rų. Tačiau nereikia nustebti, jei 
jų ir čia dar pasitaiko. Jeigu ne 
principiniai reikalai, tai nusistovė
ję papročiai, kurie yra skirtingi 
taip įvairių tautų, verčia žmones 
glaustis prie savo tautiečių. Todėl 
ir namų savininkai lietuviai mie
liau išnuomoja butus ir kambarius 
lietuviams.

šiandien Kanadoje kiekvienos 
kolonijos lietuviai turi įsigiję ne
mažą skaičių namų. Pradžioje pa
dirbėję miškuose ar aukso kasyklo
se, susitaupę po kelis tūkstančius 
dolerių, grįžta į miestus ir kimba 
į nuosavybes. Būdinga, kad čia 
didelį nuošimtį namų savininkų 
sudaro viengungiai. Kiek žinau 
Anglijos lietuvius, tokių buvo vos 
vienas kitas, čia gi jie visai rimtai 
kimba į gyvenimą ir sunkiai už
dirbtą dolerį investuoja nejudo- 
mam turtui! Suprantama,. yra ir 
čia visokių, kuriems „nesiseka“. 
Daug „miškininkų“ ar aukso kasė
jų turi įsigiję puikias auto mašinas, 
kuriomis jie atidžiai važiuoja ge
romis Kanados autostradomis.

Apskritai butai šiandien nesuda
ro problemos ir jeigu jūsų pieteliai 
skundžiasi, kad. jie negauna buto, 
tai tas nereiškia, kad jų nėra, tik 
paprastai rodo, kad jie dar nera
do pagal savo skonį. Jie tikisi tokį 
gauti, jeigu laikina pastogė yra 
garantuota. Ir kuo tokia garantija 
yra stipresnė ir „seni kanadiečiai“ 
turi daug kantrybės „bovytis“ su 
naujai atvykusiais, tai toks ieškoji
mas ir ilgiau užtrunka. Tai yra 
reikalas labai subjektyvus.

Darbai, čia jau sunkesnis klau
simas. Lietuviai savo fabrikų dar 
nejsitaisė ir todėl pagelbėti kad ir 
savo geriausiems bičiuliams dar 
neįveikia. Reikia eiti pas senus ka
nadiečius. čia reikia atsiminti, kad 
šiuo metu Kanados vyriausybė in
tensyviai rūpinasi naujų imigran
tų Įvežimu ir šiemet jau yra įvežta 
apie 120.000 iš Europos. Iki galo 
metų tikimasi, kad šis skaičius pa
sieksiąs ligi 150.000!

Kraštas yra milžinskas savo plo
tais, yra’pasakištal turtingas savo 
įvairiais turtais. Jis yra tik pradė
tas apgyvendinti, čia yra milijonai 
galimybių 
iniciatyva 
Amerika! 
na laisvė, 
žiavai, jei 
čių, daryk ką nori. Iš vienos pusės 
gerai, iš kitos blogai. Darbas nėra 
garantuotas ir pats turi jį susiras
ti. šiuo metu kaip tik ir yra sun
kumai. Nemaža fabrikų, kurie ne
va tai dėl žaliavų trūkumų susiau
rino darbus ir daug darbininku at
leido. Sakoma, kad tai ne ilgam 
laikui. Faktas, kad darbą susirasti

gabiems, jauniems, su 
žmonėms. Tai būsima 
čia viešpatauja visuoti- 
Jokių suvaržymų. Atva- 
nepasirašęs kokių sutar-

darbdavio su 
fabrikas, tiek 
su kitu' nesi- 
pameta nieko

čia taip pat nedaug bet vis dėlto, 
jų yra. Kalbos mokėjimas, nusi
manymas tam tikroj srity, bet ko
kių kursų baigimas, palengvina 
gauti darbą ir įstaigose. Mūsų 
Universiteto diplomai ir čia sun
kiai pripažįstami. Dirba Ir gydy
tojai kaip gydytojai, bet reikia 
laikyti egzaminus. Dirba ir Inži
nieriai savoje profesijoje. Teigia
ma, kad ypač inžinieriams yra 
lengva gauti darbus. Humanita
rams, kaip visur, taip ir čia, nėra 
jokių perspektyvų.

Kas perdaug nesirenka, kas ne
sibijo bet kokio darbo, tas Kana
doje ras jo visada. Jauni, pajėgūs 
vyrai, nuorėdami daugiau uždirbti, 
drąsiai važiuoja į miškus visam se
zonui. Atrodo, kad Ir ten nėra jau 
taip baisu. O dolerių uždirbti ti
krai galima.

Kiekvienas naujai atvažiavęs 
turi praeiti pro įvairius bandymus, 
bet ligi šiolei nei vienas neėuvo. 
Greičiau ar lėčiau, kiekvienas su
sitvarko ir gailisi kodėl jis anksčiau 
neatvažiavo. J. MATULIONIS

perdavimas spręsti Tarptautinei 
Institucijai rodo pirmosios gerą 
valią, sąžinę ir pasitikėjimą tarp
tautiniu teisingumu bei duoda pa
vyzdį visam pasauliui.

2. ANTRA —- PERSIJA
Nešviesios ateities perspektyvos 

ir šiam nelaimingam persų kraštui, 
ir šiam nelaimingam persų kraštui, 
nors jis ir apdovanotas neišsemia
mu turtingamu. Tai todėl, kad jis 
nuėjo ne gyvenimo jau išbandytu 
ir saugiu evoliucijos, bet gyvenimo 
dar tebebandomu — Ir tai su lig- 
šiol biauriai neigiamu rezultatu — 
revoliucijos keliu.

Galbūt kad tautinė revoliucija 
ir duoda teigiamų rezultatų, bet 
tik ten, kur ji yra vadovaujama 
tolerancijos ir tradicijos ir kur 
neįma.'šyti tarptautinės reikšmės 
faktoriai. Gi Persijai viso šito trūk
sta. Dabartiniuose jos žygiuose 
nėra nei tolerancijos, nei tradici
jos, o perdaug yra tų tarptautinių 
faktorių, čia nėra praeities — nė
ra tradicijos, nes Persija. į šią savo 
tautinę revoliuciją Išėjo Tudeh 
partijos užmesta ant komunistinės 
meškerės, kas sudaro grėsmę net 
jos nepriklausomybei; čia nėra 
tolerancijos nes ji nebesiskaito nei 
su savo pačios piliečių gerove, nei 
su svetimu turtu — ir tuo būdu 
eina ir į vidujinius sąmyšius, ir į 
vidujines nesantaikas su savo kad 
ir tolimais kaimynais. Pagaliau 
žibalas su savo istorija, ypač šiuo 
įtemptu metu , yra tokios svarbos 
tarptautinis faktorius, kad nepa
jėgi Persija nebeturi net prigimti
nės teisės pati viena jo klausimą 
išspręsti.

O ji kaip tik pati viena šio klau
simo sprendimo griebdamasi ir pas
tatė visą savo gyvenimą ant kor
tos: žibalas jos, bet jo pramonės 
įmonės ne jos; ši pramonė į auk
ščiausią pasaulinį lygį buvo iškelta 
anglų; Persija neturi nei reikalin
gų technikų, nei reikiamo kapitalo, 
nei atitinkamų transporto primo- 
nių šią pramonę operuoti, nei pa
galiau ji neturi pasaulinių rinkų 
su administraciniu aparatu jas 
tvarkyti.

Visas šitas, Persijai pasirinktas, 
tautinės revoliucijos kelias veda 
ją pirmiausia irgi į tą patį ekono
minį smukimą, nes dabar jau ke
lintas mėnuo visa ši didžiulė žibalo 
pramonė yra sustljusi, o stovėda
ma ji duoda dvigubus nuostoius, 
nes nebenešdama kasdienės pro
dukcijos pelno, ji vis dėlto kasdien 
sudaro nemažas jos priežiūros 
išlaidas. Gi ekspertų nuomone, vėl 
paleista į pilno tempo darbą, ši 
pramonė galėtų mažiausiai tik po 
metų laiko pakilti iki buvusio savo 
pajėgumo.

Nebesant pajamų ir žibalo, jau 
dabar daugelis darbininkų yra ne
tekę darbo ir daugeliui valstybės 
tarnautojų bei karių normaliai ne- 
beišmokamos algos. Todėl nesunku 
įsivaizduoti, kas gali atsitikti, to
kiai būklei tęsiantis ilgenį laiką.

(B.d.) Al. Dičpetris

SKELBIMAI
GERIAUSIAS MAISTAS Iš 

LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių 

parduotuvė siūlo:
Prancūziška salami 1 sv. 7/- 
Austral. salami 
Kiaulienos dešros 
Airiška salami 
Rūkyti lašiniai 
Sūdyti lašiniai 
Daniškas bekonas 
Olandiškas sūris 
Raugintų agurkų <

1 sv.6/6 
1 sv. 6/- 
1 sv. 5/- 
1 sv. 4/- 
1 sv.3/9

> dėž. 3/- 
lsv.3/2 

dėžė 2/6 
30OZ.2/- 

dėžė 2/6Rangintų agurkų
Jei užsakymas viršija 60 šll., 
persiuntimo išlaidas pamo
kame mes. Siuntinius galime 

pasiųsti ir i Vokietiją.
J.LIUDŽIUS, 421, HACKNEY
ROAD, LONDON, E.2. Telef.: 

SHOreditch 8734.
autobusu iki Sycamore Rd.

SKELBIMAS
šiuo skelbiama, kad Antanas 

GARKAUSKAS, sūnus Kosto, 37 
metų amžiaus, kilęs Iš Vilkaviško 
apskrities, yra įteikęs Lietuvos Pa
siuntinybei Londone prašymą pa
taisyti jo pavardę į Antanas GAR- 
KūNAS.

Kas turėtų, ar žinotų, bet kurių 
priežasčių dėl kurių tatai negalėtų 
būti padaryta, prašomas apie tai 
pranešti Lietuvos Pasiuntinybei, 
17 Essex Villas, London, W.8.

LIETUVOS PASIUNTINYBĖ • 
LONDONE

SKELBIMAI
The North Thames dujų gamy

klom reikalingi dujų gamybos dar
bininkai. Pradžioj atlyginimas 24/2 
už pamainą. Savaitėj dirbama še
šios 8 vai. pamainos ir mokama už 
septynias pamainas, kas sudaro 
£ 8.9.Š. 2. savaitinį atlyginimą. Pasi
baigus mokymo periodui, atlygini
mas pakeliamas 26/2 už pamainą ir 
savaitinis atlyginimas iki £ 9.3.2.

Paklausimai ar pasiteiravimai 
dėl šio darbo turi būti siunčiami 
DBLS reikalų vedėjui, kuris sutelks 
smulkesnių informacijų.

The North Thames Gas Board
———ooOoo---- —

PRAMOGA VAIKAMS
Šį sekmadienį, lapkr. 4 d., 4 vai. 

p.p. Lietuvių Namuose, 43, Holland 
Park, W. 11, ruošiama vaikams ir jų 
tėvams pramogėlė. Vaikams bus 
linksma. Numatoma įvairūs žaidi
mai. Prašoma atsilankyti.

kėjlmo Kriterijus“, žmogus ir gy
vulys“, „Katalikų tikyba sulig Apa
štalų sudėjimo“, „Trumpa Apolo
getika", „Fundamentalės teologi
jos užrašai“, „Rekolekcijos kuni
gams“, „Teologijos enciklopedijos
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