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V METAI

SENA GIESMELE LATVIJOS NEPRIKLAUSOMYBES ŠVENTE Spastuves fondo rėmėjai rašo:
Pereitos savaitės pabaigoj Rusi

jos užs. reik. min. Višinskis patie
kė Rusijos nusiginklavimo planą, 
JTO-jos pilnaties sesijai Paryžiu
je. Sis planas mažai kuo skiriasi 
nuo ankstyvesniųjų Sovietų pasiū
lymų šiuo klausimu. Svarbiausi 
punktai: 1) Uždrausti atominius 
ginklus, 2) nuolatiniai Saugumo 
Tarybos nariai sumažina savo ka
rines pajėgas trečdaliu vienų me
tų bėgyje, 3) duoti informaciją 
apie Amerikos bazes kitose valsty
bėse Ir 4) JTO-j a rekomenduoja 
sudaryti tarptautinį organą nusi
ginklavimui. prižiūrėti.

Vakarų valstybės tuojau pareiš
kė, kad Višinskio pasiūlymas yra 
jiems visiškai nepriimtinas. Ne
sunku pamatyti, kodėl jis yra ne
priimtinas. Uždraudus atominius 
ginklus, vakarai netektų svarbiau
sio ginklo, tuo tarpu Rusija galėtų 
laikyti savo didžiules karines pa
jėgas. Sumažinus karines pajėgas 
proporcingai trečdaliu, vakarams 
liktų labai mažos pajėgos, kada 
Rusija pasiliktų ir toliau galinga. 
Ir pagaliau, jei tik Sa'-gomo Tary
bos nariai tą sumažinimą atliktų, 
tada Rusija turėtų laisvas rankas 
ir toliau ginkluoti savo satelitus.

Pirmadienį Amerikos valstybės 
sekretorius Achesonas plakiau pa
aiškino politinei JTO-jos komisi
jai vakarų nusiginklavimo planą. 
Siūloma tuojau sudaryti Nus'gin- 
klavimo Komisiją. Achesonas atrė
mė Persijos argumentus ir patvir
tino vakarų valstybių gerus norus. 
Jeigu tas planas būtų priimtas,

tada būtų padarytas didelis žings
nis į priekį taikai patikrinti, kal
bėjo Achesonas. Vakarų planas 
pirmu kartu apima ir atominius 
ginklus, kas yra nusileidimas Ru
sijai. Planas reikalauja, kad pir
miausia būtų surinktos ir patikrin
tos žinios apie valstybių turimas 
karines pajėgas ir atominius gin
klus dabar. Tam reikalui kiekviena 
valstybė turi atidaryti duris prie
žiūros organui ir leisti jam be jo
kių suvaržymų važiuoti kur nori 
patikrinti dokumentus ir pan. Ka
da tai bus atlikta, sekantis žygis 
bus susitarti, kiek karinių pajėgų 
kiekviena valstybė turėtų laikyti 
ir pagal tai pradėti palaipsniui 
nusiginkluoti, irgi tarptautinei 
komisijai prižiūrint.

Achesonas dar pridėjo, kad prie 
karinių pajėgų turi būti priskai- 
tyta ne vien tikroji kariuomenė, 
bet taip pat milijonai taip vadina
mų pasienio apsaugos policininkų 
ir saugumo policija su visais jų tu
rimais ginklais.

Iš anksto galima pranašauti, kad 
toks pasiūlymas niekuomet ne bus 
Sovietų priimtas, gi be Rusijos ne
gali būti ir nusiginklavimo. Reikia 
laukti aštraus žodžių karo JTO-jos 
posėdžiuose dėl tų dviejų nusigin
klavimo planų. Abi šalys stengiasi 
laimėti propagandinį karą ir už
sirekomenduoti kaip talkos šali
ninkės. Vakarai yra nusistatę ne
duoti Rusijai taikos, propagandos 
monopolio, ką Sovietai dažnai ir 
g driai išnaudoja per visokius 
„taikos“ kongresus ir suklaidina 
daug žmonių.

Lapkričio 18 d. brolių latvių tau
ta šventė Latvijos valstybės ne
priklausomybės 33 metų sukaktį. 
Kilme, krauju ir kalba mums, lietu
viams, artimiausia tauta — latviai 
šiandien išgyvena tą pačią tragišką 
valandą, kaip ir visos kitos Sovietų 
Rusjos pavergtos tautos. Esame ku
pini tikėjimo, kad sovietų verguvė 
greitai nukris ir šiandien sovietiškų 
okupantų naikinamos tautos vėl 
gyvens laisvai ir nepriklausomai. 
Kalbant apie Latviją, šias mūsų vil
tis sustiprina dar ir tas ryškus isto
rinis faktas, jog latvių tauta daug 
amžių yra išgyvenusi vokiečių-ka- 
lavijuočių verguvę, tačiau ji nežu
vo, nesunyko, bet. atvirkščiai, ji 
dvasiniai tautiškai sustiprėjo, val
stybiškai užaugo ligi tokio laipsnio, 
jog 1918 metais sukūrė savo valsty

bę. Ir šiandien, vienodo likimo iš
tiktos lietuvių ir latvių tautos, ne- 
lūžta savo dvasioje, bet yra kupi
nos tikėjimo ir kovos dvasios lai
mėti.

Esame broliai ir netarpiniai kai
mynai, todėl gerai pažįstame vieni 
kitų pastangas ir mūsų tautų ne
priklausomojo gyvenimo įvairių 
sričių pavyzdingus laimėjimus. Mes 
visados gėrėjomės Latvijos pastan
gomis ir vispusiška pažanga, kas 
vaizdžiai iškelia latvių tautos kūry
binį genijų.

šios didžios šventės proga, lat
vių tautai linkime ištvermės išgy
venti skaudžius ir brutalius sunku
mus, tačiau su nemirštama viltimi 
Laisvei ir Nepriklausomybei atsta
tyti.

Lai dzivo Latvija!

UŽSIENIO POLITIKA PARLAMENTE
Pirmadienį ir antradienį buvo 

svarstoma užsienio politika. Deba
tus atidarė užs. reik. min. Edenas, 
kuris pirmiausiai atkreipė dėmesį 
į susidariusį didelį skirtumą tarp 
vakarų ir rytų. Tokios būklės, ka
da net diplomatiniai santykiai tarp 
tų dviejų pusių yra beveik nu
traukti, istorijoj nėra buvę, — pa
reiškė Edenas, šito įtempimo ne
galima pašalinti kokiu nors nepa
prastu sensacingu būdu, bet pra
dedant svarstyti mažesnės reikš
mės problemas ir siekiant dėl jų 
susitarimo. Išsprendus vieną spe
cifinę problemą, galima bus eiti 
prie kitų dalykų, skiriančių vaka
rus nuo rytų. Kas jį daugiausia 
rūpina, tęsė Edenas, tai Rusijos 
nenoras kompromisui. Višinskis 
mato tik savo pusę ir užsimerkia 
prieš bet kokią kitą nuomonę.

Edenas savo kalboje palietė ir 
kitus klausimus. Britai yra pasi
ruošę 1936 m. sutartį su Egiptu 
pakeisti kita sutartimi, kurią pasi
rašytų daugiau valstybių. Bet kol 
to nėra padaryta, vyriausybė yra 
nusistačiusi laikyti bazę kanalo 
zonoje pagal 1936 m. sutartį. Bri

tanijos vyriausybė taip pat sutin
ka pradėti derybas su Persija aly
vos šaltinių ginčui išspręsti. Bet 
kad pasiekti susitarimą, reikalauja 
rasti būdus, kad alyvos šaltiniai 
vėl pradėtų funkcijonuoti, kad pa
jamos iš. alyvos būtų teisingai pas
kirstytos ir kad būtų sumokama 
priderama kompensacija už suval- 
stybinimą. Dėl Jugoslavijos. Ede
nas pažymėjo, kad jeigu Rusija su
tiktų atidaryti normalius santy
kius su Jugoslavija, įtempimas Eu
ropoje būtų tuojau pašalintas.

Rusijos pasiūlymai nusiginklavi
mui yra vakarų valstybių svarsto
mi, tęsė Edenas. Bet vakarai negali 
sutikti uždrausti atominius ginklus 
ir sumažinti karines pajėgas vie
nu trečdaliu, kol nėra susitarimo 
principiniais reikalais. Italija tu
rėtų būti priima nariu į JTO-ją.

Buvęs užs. reik. min. Morriso- 
nas. darbiečių partijos vardu pri
tarė Edenos kalbai ir pareiškė, kad 
tuo reikalu skirtumų tarp konser
vatorių ir darbiečių nėra. Gali būti 
tiek vieno ar kito dalyko užakcen- 
tavjmo klausimas.

Laisvės Dienomis, Lapkričio 23 d. proga, lietuvatės pagerbia 
Nežinomąjį Karį

PAŠOVĖ JAV LĖKTUVĄ
Amerikiečių transporto lėktuvą, 

skridusį iš Muencheno į Belgradą, 
apšaudė rumunų-vengrų apsaugos

KAS GLOBOS DP 1952 M.
VAŠINGTONAS. Gruodžio mėn. 

JAV patieks Briuselyje vykstan
čiai DP reikalų konferencijai nau-

daliniai. Paskutinėje telegramoje, ją planą tolimesnei IRO 
kuri buvo pasiųsta iš dingusio lėk- pratęsti.
tuvo pilotas pranšė, kad jis yra 
apšaudomas. Spėjama, kad lėktu
vas nukrypo nuo tiesioginio kelio 
ir jį pašovė rumunų pasienio dali
niai. Nei Vengrijos, nei Rumunijos

EGIPTE DAROSI NERAMU
Būklė Egipte kasdieną blogėja ir 

yra pilna pavojų. Pareitą savait
galį įvyko pirmieji rimti tusišau- 
dymai tarp britų ir egiptiečių po
licijos kanalo zonoje, Ismailijos 
mieste. Susišaudymai tęsėsi kelias 
dienas ir nemažai aukų iš britų ir 
egiptiečių. Visam mieste buvo ve
damas partizaninis karas ir egip
tiečiai turėjo parėdymą iš savo vy
riausybės šaudyti į kiekvieną bri
tų karinį automobilį ar sunkveži
mį. Egiptiečių policija Ismalijoj at
sisakė palaikyti tvarką.

Britų karinis vadas tuo reikalu 
tarėsi su Egipto kanalo zonos gu
bernatorium. Pasitarimo rezultate 
egiptiečių policija atidavė visus 
ginklus britams, gi britai prižadėjo 
iš Ismailijos išvežti visas britų ka
rių šeimas, kad tuo sumažinti pa- 

t

vojų tolimesniems incidentams.
Tuo tarpu Kaire, antradienį bu

vo iškilmingai sutiktas Persijos 
premjeras Mossadekas, kuris apsi
stojo Egipte kelioms dienoms pa
kely iš Vašingtono į Teheraną. 
Egipto spauda Mossadeko vizitą 
labai išreklamavo. Persijos vyriau
sybei palanki spauda priduoda 
daug reikšmės tam vizitui. Mossa
dekas perdavęs Persijos tautos 
sveikinimus Egiptui, kuris kovoja 
prieš bendrą priešą (atseit Brita
niją). Persijos opozicija gi prie
šingai smerkia Mossadeko vizitą, 
kuris buvo padarytas be karaliaus 
ir vyriausybės sutikimo. Mossade
kas kaltinamas nepasisekusiu vi
zitu Amerikoje ir pratęsimo savo 
grįžimo į Persiją, kur ekonominiai 
reikalai kasdien blogėja,

komunistų vyriausybės neatsakę į 
užklausimus dėl dingusio lėktuvo. 
Rumunijos vyriausybė įteikė JAV 
protestą, už „sienos pažeidimą“ ne- 
pranešdama, tačiau, apie lėktuvo 
likimą.

ANTISEMITIZMAS S. RUSIJOJE
Vyr. žydų Komitetas Amerikoje 

skelbia, kad Sovietų Sąjungoje 
pravedama masinė žydų deporta
cija iš Rusijos į Vid. Aziją. Daugu
ma žydų jau yra pašalinta iš vado
vaujamų vietų. Spėjama, kad ir 75 
metų Litvinovo jubiliejus niekur 
nebuvo paminėtas, kadangi jis yra 
žydas.

šiuo metu tik du žymūs žydai; L. 
Kaganovičius ir I. Ehrenburgas 
yra „tėvelio“ malonėje.

Mažuose Ukrainos miestuose 
nuolat pasireiškia antisemitiniai 
gyventojų išsišokimai, tačiau so
vietų valdininkai visai nereaguoja 
į žydų skundus.

Komitetas tvirtina, kad žydu bū
klė Sovietų Sąjungoje šiuo metu 
tokia, kokios nėra buvę nuo dauge
lio metų.

..Perku vieną ratuką mūsų 
spaustuvei ir tikiu, kad visi lietu
viai supras šio reikalo svarbą. Tūk
stantis lietuvių po svarą štai ir tu- 
rme savo spaustuvę. Jei liktų, 
tačiau, abejojančių, tai aš pasiža
du iš savo menko uždarbio ir dau
giau paremti. Aš esu paprastas 
darbininkas, bet suprantu savos 
spaustuvės reikšmę ir todėl skubu 
prisidėti nors ir su mažute vieno 
svaro auka.“

Z. Kučinskas
„Sulig savo išgalėmis remsiu ir 

toliau spaustuvės fondą. Prašau 
mano pavardes neminėti laikrašty
je.“

J. N.
„Su pereitu Nr. Gavęs blanką 

nusprendžiau, kad negalima pasi
likti nuošalėje. Tad siunčiu vieną, 
svarą, nors nežinau kiek laiko gy
vensiu Anglijoje, nes laukiu eilės 
emigrancijai į JAV“.

A. Paznekas 
„Siunčiu vieną svarą spaustuvės 

įsigijimui ir štai ką noriu paklaus
ti. Kur dingo p. Adomėnas? Ar dar 
neišsipagiriojo ir negrįžo iš Spau
dos baliaus, ar kartu su p. Obolė 
nu pasitraukė iš BL? Būtų gera 
kad p. Adomėnas vėl grįžtų į mū
sų tarpą.“

Skučas
,,Ne su širdgėla, bet su džiaugsmu 

duodu šitokiam reikalui. Ir netiek 
norėčiau, kad laikraštis būtų at
pigintas, kiek trokštu, kad jis 
būtu pagerintas. Noriu, kad 
būtu įvesti trumpi Redakcijos at
sakymai, o ponas Adomėnas ga
li važiuoti į Kanadą miško kirsti. 
Bet dėl visako duokite man pasa
kyti štai ką:
Demokratija, demokratiška links

niuojame, o elgiamės visai kitaip. 
Paprašė šilingą Tautos fondui. 
Daviau vieną svarą, bet kai gavau 
kvitą, tai kvitas skambėjo taip — 

Dešimt šilingų Tautos fondui. 
Penki šilingai savišalpos kasai 
Penki šilingai skyriaus reikalams. 
Kvito aš nepriėmiau, nes aš ne

daviau nei savlšalpai, nei skyriaus 
reikalams ir niekas negalėjo mano

JĄ. Kažlnkaip peršasi rytų AUK8-< 
OIAUSIOJI DEMOKRATIJA. O jei 
jau šitaip, tai iš laikraščio lieka tik 
šlamštas.

Paskutinis mano pageidavimas, 
tai nerašykite mano paverdės į lai
kraštį.“

J. D.
„Nuoširdžiai sveikinu ir linkiu 

gero pasisekimo įsigyti nuosavą 
spaustuvę. Turėtų nelikti nė vie
no lietuvio neprisldėjuslo prie šio 
kilnaus darbo.“

Ona ir Pranas Butkus.
Džiugu, kad mieli tautiečiai re-« 

mla šį taip svarbų Anglijos lietu
viams reikalą netik aukomis, ku
rios visą laiką nenustodamos plau
kia, bet ir nuoširdžiais patarimais. 
Redakcijos nuomone laikraštis ga
lės būti visiems įdomus tik tada, 
kai skaitytojai juo gyvai domėsis 
ir netik domėsis, bet savo nuomonę 
atvirai pareikš. Dėl tos priežasties 
buvo įvesta ir laisvoji tribūna. 
Redakcija ir ateity stengsis paten
kinti bent daugumos skaitytojų, 
pageidavimus.

Iki lapkričio 20 d. spaustuvės 
fondan buvo įmokėta

£ 209. 13. 6.

SPAUSTUVS FONDO 
RĖMĖJŲ SĄRAŠAS 

iki 20. 11. 51.
P. Voveris £ 2; Žilinskas £ 1: 

A. Litvaitis £ 1; J. Čeponis £ 1; 
T. Ramonas £ 1; P. Kvietkauskas 
£ 2; J. Liekis £ 2; V. Stankus £2: 
J. Struoginis £ 1: T. Vainauskas 
£ 1; Sušinskas £ 1; P. Burkevl- 
čius £ 1; P. Čeponis £ 1; K. Li
sauskas £ 1; A. Armalis £ 1; P. 
Skauda £ 1; V: Paullonis £ 1; A. 
Petrauskas £ 1; J. Elgmlnas 1.10.0; 
J. Cicėnas £1; A. Vaičaitis £ 1; 
Z. Kučinskas £ 1; J. šulskus £ 1; 
J. N. £ 1; A. Zuika 10/-; A. Paz
nekas £ 1; L. štura £ 1; B. Sir- 
vinskas £ 1; V Leonas £ 2; J. 
Kiaušas £ 1; St. Macijauskaite 
£ 1; P. Batakys £ 1; S. Starolis 
£2; V. Kukanauskas £ 1; A. 
Skučas £ 1; V. Simanavičius 
£ 1;A. Garkauskas £ 1; J. La-

pinigų suskirstyti.
[Į Jei Coventrio skyriaus Pirmlnln- 

■l'kas, tai Jokiu būdu jo negali paša
linti Centro valdyba. Skyrius jį 

išrinko, skyrius tegali jį ir paša
linti iš rinkdamas kitą. Centras te
galėjo pranešti, kad yra kviečia-

veiklai mas Coventry skyriaus susirinki
mas ir tam reikalui siunčiamas X

Amerikos valdininkas DP reika
lams George Warren pareiškė, kad 
tuo atveju, jei konferencija pritin
sianti siūlomą planą, tai 12 laivų, 
esančių IRO žinioje, bus ir ateityje

apygardos atstovas.
Bet jei šitaip atsitiko tai jokiu 

būdu negalima rašyti viešai lai
kraštyje, nes tokie dalykai žemina 
Br. Lietuvių ir pačią DEMOKRATI-

žauninkas £ 2; J. Liobė 10/-; A. 
Garkėvičlus £ 1; Z. Šalkauskas £ 
1; V. Janonis £ 1; P. Valteris £ 1; 
A. Kazlunas £ 1; V. Milinavičius 
£ 1; J. žvirblis £ 1; D. Jelinskas 
£ 1; V. Plščlkas £ 1; Gudelis £ 1; 
O. Buržlnskaite £ 1; K. Ežerinskas 
£ 1; F. Kalasauskas £1; Rltber- 
giene 1.10.0; K. Drungllas £ 1; 
J. D. £ 1; K. Andriškevičius £ 1; 
V. Byla £ 2; A. Margelis £ 1; V. 
Cekanavlčius 1.10.0; L. Tlllndls£l; 
Kun. Gutauskas £ 2; K. Svlnku- 
nas £ 1.

naudojami DP pervežimui į kitus 
kraštus.

Savo naujame plane amerikie
čiai siūlo vietoj IRO steigti naują 
tarptautinę organizaciją pabėgė
lių reikalams. Naujos organizacijos 
veikla numatoma vieneriems me
tams ir tuo laiku numatoma iš Eu
ropos išvežti 115.000 tremtinių. Tai 
kaštuotų apie 34 milijonus dolerių. 
Amerika sutiksianti skirti šiam 
tisklui 10 milijonų dolerių, o liku
sią sumą turėtų padengti kiti kraš
tai.

IR PRANCŪZIJOJ KRIZE
Prancūzijos vyriausybė pareika

lavo, kad parlamentas atnaujintų 
pasitikėjimo pareiškimą vyriausy
bei. Balsavimai įvyko antradienį ir 
vyriausybė laimėjo.

Pasitikėjimo klausimas iškilo ta
da, kai parlamente išryškėjo daug 
aštrios kritikos prieš vyriausybės 
paskelbtus žygius ekonominei kri
zei nugalėti. Prancūzija pasekė 
Britanijos pavyzdžiui importui su
mažinti ir užsienio prekybos balan
sui sulyginti. Uždrausta tabako, 
popieriaus ir anglies importas,

KELI PENAI...
„Malonu skaityti „Britanijos 

Lietuvį“, kuriam skuba pagalbon 
daugelis lietuvių. Na, ir kokie bū
tume mes lietuviai be savo spaus
dinto žodžio. Puiku, nors ir bran
goka, bet bus savoji spaustuvė ir 
joje dirbą savieji, o įdėtas penas 
liks savųjų rankose.

Aš tikiu, kad ši pirmoji spaustu

vė praneš, kada turėsime pasiruoš
ti žygiui į Tėvūnę Lietuvą.

Taigi siunčiu kelis penus savo
sios spaustuvės reikalams.

Su geriausiais llkėjlmais
Ig. Gylys

Pridedu British Money Order 
RAJ 57099 sumoje dvidešimt svarų.

Pasaulyje
* Italijoj, Po upės slėniuose, pot

vynis izoliavo tūkstančius žmonių 
nuo pasaulio. Daug italų liko be 
namų ir daug jų gyvena ant stogų, 
žmonės iš Adrijos miesto buvo eva
kuoti laivais.

* inžinierių prof, sąjunga priė
mė tribunolo rekomendaciją pa
kelti atlyginimą 11 šil. per savaitę. 
Inžinieriai prašė vieno svaro pakė
limo.

* Princesė Elzbieta ir jos vyras, 
po ypatingai sėkmingo vizito Ka
nadoj ir Vašingtone, grįžo namo 
pereitą savaitgalį. Stoty juos pasi
tiko karalienė, princesė Margareta

ir abu sosto įpėdinės vaikai: prin
cas Charles ir princesė Anne.

* Graikija atšaukė savo amba
sadorių iš Egipto. Graikija nesuti
ko su Egipto reikalavimu Išrašyti 
ambasadoriui kredencialus, i adre
suojant juos Egipto Ir Sudano Ka
raliui. jungt. Amerikos Valstybių 
valstybės departamentas pranešė, 
kad Amerika nepripažįsta Faruko 
Egipto Ir Sudano karaliumi.

* Teismas Leedse nubaudė York- 
širo Elektros Direkciją 20.000 svarų 
bauda už peržengimą duoto leidi
mo įstaigos namui atremontuoti. 
Direkcija remontui Išleido 32.000 
svarų daugiau, negu buvo leista. 
Direkcijos pirm, pulk. Lapper buvo
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BRITANIJOS LIETUVIS

TĖVYNĖS VIZIJA
Ne balti pusnynai spindi žvaigž

džių šviesoje, ne tamsi giria ūžia 
vėjo supama — tai švytruoja kar
dai prieš saulę, tai jauni raiteliai 
joja. Žirgai trypia viešąjį kelelį, 
sunkūs saldokai, eiklios kilpines 
plakasi | girgždančius balnus. Pats 
Algirdas veda pulkus t kovą, pats 
didysis kunigaikštis joja savo vyrų 
priešaky neišmatuojamomis Rusi
jos stepėmis. Danguje aukštai stovi 
saulė, miškuose čiulba paukšteliai, 
daug dienų keliauja vyrai, o vis ne
sutinka priešo pulkų. Ateina vaka
ras, | stepes krinta žvaigždės, prie
tema pradeda plevėsuoti viršum 
išsistačiuslos stovyklos, pavargę 

Žyvusiųjų 1941 m. Tėvynės didvyrių-partizanų kryžiai Kau
no kapinėse.

vyrai gula aplink degančius laužus 
ir tada sako vienas;

— Štai jau daug dienų keliauja
me nesvetingomis priešo žemėmis, 
daug naktų Jau matėme krintan
čias svetimas žvaigždes ir kas kart 
vis labiau tolstame nuo savo tėvy
nės. Ir dabar, kai žiūriu į šią prie
blandą, atrodo, kad neaiškioje ūka
noje stovi nuostabi mergaitė, 
žvaigždės spindi jos palaiduose 
plaukuose, Ji moja man, Ir aš 
regiu, kad tai atsisveikinimo mos
tas. Mes Išjojom sutramdyti mū
sų - priešus, Jie amžinai kėsina
si į mūsų krašto sienas. Svetimas 
vėjas šalčiu dvelkia į mūsų vei
dus, laukiniai žmonės mus pa
matę, slapstosi miškuose, o mū
sų tėvynė vis tolsta ir tolsta nuo 
mūsų. Ir šitose stepėse, kai mus 
supa vilkų stūgavimai, kur nakties 
dangus slegia mus savo mėlynu 
sunkumu, man Ima rodytis, kad 
mes toli Išėjome, sustojome vienoje 
vietoje, o tėvynė vis labiau atsiski
ria nuo mūsų. Ir nakties ūkanose, 
pažemiui sklaidantis balsvam rū
kui. aš matau žvaigždėtam regėji
me mergaitę. Ir žinau, kad tai tėvy
nė. JI moja man, ir aš regiu, ir aš 
regiu, kad tai yra atsisveikinimo 

mostas. Aš tiesiu i ją rankas, ir 
nevilties pagautas šnabždu;

Apsisiautus šilkaryšiu
Tu nutoldama tarei:

„Lauki mielas, gal sugrįšiu...“ 
Ir pamąsčius valandėlę. 
Nusiskynė! baltą gėlę.
Tą dailiausią iš visų, 
Tą rasotą švyruonėlę. 
Kuri dvasią mano kėlė 
Lig pat saulės, lig dausų. 
Tu šypsodamos nuskynei, 
Ir prisegus prie krūtinės 
Lyg dievaitė nuėjai.
Mano vilčiai paskutinei 
žiedą jauną tu nuskynei 
Taip, kaip žolę plovėjai.

Naktis pavargus parkrito aukštai 
žolėj, išsiblaivė rytas, pats Algirdas 
vedė pulkus 1 mūšį. Tas, kurs de
gant stovyklos laužui matė vizijoj 
savo tėvynę, niekad nebesugrįš 
jau iš to mūšio.

Kaip tamsūs debesys užgniaužia 
saulės nušviestą dangų, audros 
žaibais krito Į mūsų kraštą rusų 
priespauda. Naktimis loja šunės, 
tai kazokai joja per tylinčius kai
mus, trykšta kraujas iš jų žirgų 
įmintos žolės, verkia oras jų rimbų 
švilpinamas. Vilniuje graudžia 
Muravjovo žodis, nušvinta prleauš- 
rial, traška aikštėse kartuvės, atei
na vakarai — pavasario vėjas siū
buoja pakaruoklius. Vidurnakčiais 
atsiveria kalėjimo durys, ir tvan
kiose kamerose trokštą lietuviai 
nuleidžia širdgėlos žvilgsnį ant 
naujai atvykstančiųjų brolių. į ry
tą kalėjimas vėl nurimsta, sunkūs 
rusų prižiūrėtojų žingsniai aidi lie
tuviškomis plytomis, ir tada vienas 
kalinys neužmiega, ilgai žiūri į ap
kaltą langą Ir šnibžda savo drau
gui:

— Aš ėjau kaimais ir aš mokiau 
žmones nenusilenktl rusų jungui, 
jiems aš skelbiau visiems, kad my
lėtų savo tėvynę. Ir aš neįsivalz- 

davau jos savo svajojimuose, aš 
jaučiau ją tik savo širdy. Bet šią 
naktį, žiūrėdamas į nakties dangų, 
aš pamačiau ją savo akimis. Suriš
tomis rankomis mergaitė liūdnai 
žvelgė į mano langą, ir aš mačiau, 
kaip ašaros ritosi jos skruostais, ir 
kaip budeliai stovėjo šalia jos ir iš 
auksinių jos garbanų vijo virvę. 
Jie norėjo pasmaugti ją jos pačios 
plaukais. Ir aš regėjau, kaip virvė 
buvo baigta, ir kaip grąsydami nuo
gais durtuvais išvedė ją iš kalėjimo 
kiemo. Ir aš negalėjau ištarti nė 
vieno žodžio, siaubas kaustė mano 
sąnarius, ir aš tik liūdnai šnabždė
jau;

Ndėjai tolyn iš lėto
Tu nenorom ir slapčia, 
Mano laukta, numylėta. 
Ar sugrįši tu dar čia.
Laukiu, žiūriu į tą šalį, 
Kur tik matoma žvaigždelė 
Spindi kartais, lyg sapnu.
— Kas dabar atspėti gali.
Ūžia tolima girelė: —
— Gal sulauksi, gal ir ne —
— Gal sulauksi — šnabdžda

vėjas.
— Gal sugrįši kiek palūkėjus — 
Sako saulė leisdamos.
Kažkoks paukštis padangėje 
Klykia lėkdamas pavėjui;
— Nematysi mylimos.“

Atėjo rytas, kalėjime vėl skam
bėjo sunkūs budelių žingsniai, o to. 
kuris matė vizijoj savo tėvynę, va
karui leidžiantis pavasario vėjas 
supo kartuvėse lavoną.

Saulė neiškrito iš aukšto dan
gaus, tik spinduliai pluoštais atsis
pindi akinančiame sniege, šviesa 
duria akis, šalta tolimosios šiaurės 
šviesa. Pavargęs vyras brenda to
limojo Sibiro keliu, jo jėgos silpnė
ja, jis pasiremia į pusnį, jis par
krinta, sėdi pakelės vėputeny, o 
šviesa duria akis, akinanti tolimo
sios šiaurės šviesa. Jis užsimerkia, 
jo akys pavargę, tačiau pro nuleis
tas blakstienas žaidžia įvairiaspal
viai ratilai, jie šoka ir sukasi, jie 
skraido dideliais ratais, o viduryje 
iškyla jauna moteris, ji varto lie
tuvišką knygą, šalia sukasi burgz
damas ratelis, mažas valkas sieką 
ranka, i raides. Keleivio galva nus
vyra ant krūtinės. Jo apledėjusios 
lūpos šnibžda:

— Tai aš tau, moterie, parnešiu 
lietuvišką knygą iš Prūsų žemės, 
tai aš tavo vargo mokyklai. Aš ėjau 
daugelio knygnešiė pramintais ke
liais, aš atėjau Iki jų paskutinio
sios kelionės. Ir dabar, kai pro už
merktas akis žiūriu į tave, vargo 
moterie, tai juk ne tu, tai Lietuva.

Saulės spinduliai ilgai barstosi 
akinančiu sniegų baltumu, paskui 
ateina naktis, šalta ir skambanti. 
Tas, kuris vizijoj matė savo tėvynę, 
nebeatsikėlė nuo begalinio sniego.

L- Š V A L K U S

Sesers žodžiai broliui
Išėjau mažytė vartų neužkėlus,
Širdin pasiėmus ilgesį namų.
O likai tu, broli, ginti Tėviškėlės, 
pasitikti priešo ir baisių dienų.

*
Ir žinau, o broli, tu budi kas naktį 
ir seki kur priešo šūviai nuaidės.
Neateis motulė pasakos pasekti, 
nepriglaus galvelės prie tavos širdies.

Tau dangus — pastogė, tau giria — motulė 
k/oja patalėlį samanų žalių.
Ir dainuoja eglės: „Ciučia-lšulia-liulia 
pasilsėk, karžygį, po sunkių kovų“.

Tu žaizdas nuplauji mūs laukų upely 
ir klausais kaip verkia žemė kruvina, 
jauti kaip iš kapo bočių vėlės kelias, — 
klausia; ,.Kur išėjo džiaugsmas ir daina?“

Nežinau, o broli, ar sulauksi ryto, 
ar matysi saulę, kai languos vėl žais. 
Gal naujam vėl mūšy su žaizda parkritęs 
apkabinsi žemę ties laukų beržais...

Galbūt, nežinosiu net kur tavo kapas, 
pastatyti kryžiaus niekas neateis.
Tik nukris nuo beržo pasimelsti lapas, 
verkdama eglaitė apsilies sakais.

Kai svaigiam gegužy nustos vėjai pūtę, 
mūsų Tėviškėlėj nieks laukų nears.
Gal tik tau ant kapo pražydės žibutė 
ir pirmins tau meilę taip mažos sesers.

Išėjau mažytė vartų neužkėlus, 
širdin pasiėmus ilgesį namų.
Ir prašau Dievulio laisvės Tėviškėlei, 
o tau, brangus broli, vėl šviesių dienų.
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Kai žmogus pirmuoju šauksmu 
paskelbia savo buvimą šiame pa
saulyje, jį pasitinka pareigos ir ly
di jį per visą gyvenimą, kol žemių 
bildesys į karstą užbaigia jo žemiš- 
,ką epopėją. Viena iš tų pareigų, o 
gal ir pati svarbiausioji, yra parei
ga kovoti. Kovotį dėl būvio, kovoti 
dėl gerovės, kovoti dėl pažangos, 
kovoti dėl laisvės, štai žmogaus 
.pareiga, nuo kurios jo niekas ne
gali atpalaiduoti. Bet iš kitos pu
sės, nėra puikesnės žmogui ates
tacijos, kaip geras tos pareigos at
likimas. Tai parodo jo veiklumą, 
pažangumą ir laisvės meilę. Ne
nuostabu, todėl, kad ir tautų gyve
nime kovingumas yra vienas tų ro
diklių, kuris rodo tautos sveikumą, 
gajumą.

štai, kad ir mūsų tautos istorija 
gyvais pavyzdžiais mums primena 
kiek istorijos bėgyje mūsų protėviai 
turėjo kovoti dėl savo laisvės, kad 
išliktų nesunaikinti kitų verž
lesnių kovingesnių tautų.

Senovėje Lietuvos karys, nors ir 
neprilygo ginklavimu savo prie
šams, bet toli juos pranešė savo 
drąsa, pasiryžimu laimėti ir iš
tverme kovoje. Nuo nepergeriau
sių, bet kietos lietuvio rankos val
domų kardų skilo rinktinių Euro
pos rltierių skydai, nuo mažučių, 
bet šmaikščių „žemaitukų“ neišbė
go ir laukiniai totorių žirgai. Lie
tuvio ginklas drebino Maskvos mū
rus, skaldė Marienburgo geležinius 
vartus, o nuo lietuvio kario kojų 
žygio dulkes mazgojo putota Juo
dųjų Jūrų bangą.

Laikas bėgo kaip Nemuno van
duo. Nuo vėjo ir lietaus sugriuvo 
neišgriaunamos pilys. Milžinka
piuose surūdijo karžygių kardai ir 
šarvai. Tik lietuvio kario drąsos 
kautynėse, jo ištvermės kovoje ir 
jo pasiryžimo laimėti nepalietė nei 
rūdys, nei lietus, nei vėjas. Ilgus 
amžius slopinta šita lietuvio kario 
dorybė nežuvo. Ji atgimė 1918 m. 

savanorių širdyse ir kario krauju 
išpirko krašto laisvę.

Kaip žiemos šalna greičiau pa- 
kanda jaunus augalus, taip ir mū
sų tautos laisvė buvo sunaikinta 
anksčiau, negu ji spėjo pilnai iš
skleisti savo žiedą. Lyg pajūrio 
smiltys išsklidome po visą pasaulį 
ir nesvečiose šalyse painiojamės 
kitiems po kojų.

Neviltis pripildė mūsų sielas ir 
nežinia, kaip juoda siena atsistojo 
prieš mūsų vaizduotės akis. Tačiau 
ir ši nelaimė neišdlldys mumyse 
pareigos jausmo, pareigos kovoti 
už save ir savo žemę. Juk tėvynėje 
kova tebesitęsia ir dabar nekaltų
jų kraujas tebelaisto sodrią tėviš
kės žemę. Prislėgtųjų ašaros ir de
javimai neleidžia mums nurimti. 
Ir mes nenurimslme, nes laisvėje 
gimę, laisvėje gyvenę, laisvę pami
lome ir jokia auka dėl laisvės ne
bus mums per brangi.

šiandien, prisimindami mūsų ka
riuomenės atgimimo dieną, pasl- 
rodykime tikrai verti senųjų Lie
tuvos karių tradicijų tęsėjai, su
praskime, kad tie laikai, kada ka
riavimas buvo amatas, praėjo ir 
jie jau niekad nebegrįš. Mes esame 
viena tauta, vientisa kariuomenė, 
pasiryžę mirti ar laimėti, bet ne 
vergauti. Ir mes žinome, kad nei 
viena tauta nebuvo nugalėta, kol 
ji nesijautė pailsusi kovoje ir ne
padėjo ginklo pasiduodamą priešo 
valiai.

Per gilios tradicijos senųjų Lie
tuvos karžygių, Lietuvos laisvės 
kūrėjų savanorių ir Lietuvos nar
siųjų partizanų saisti mus. Mes 
kovojame ir kovosime, kol mūšų 
kraštas bus išlaisvintas ir mes 
tvirtai tikime jis bus išlaisvintas.

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS NOTTINGHAME

Įvyksta lapkričio 24 d. 18 vai. jo 
min. p.p. lietuvių klubo „Romuva“ 
salėje (Sycamore Rd.).

Programoje; paskaita ir meninė 
dalis, kurioje dalyvauja Nott. lie
tuvių choras „Rūta“ ir tautinių 
šakių grupė. Po programos šokiai, 
grojant lietuviškai muzikai.

Nottingham© ir apylinkės lietu
vius maloniai kviečiame dalyvauti 
kuo skaitlingiausiai.

Skyriaus Valdybi

Lapkričio 24 d. 18 vai. vak. DBLS- 
gos Londono 1-mas skyrius rengia 

Lietuvos kariuomenės šventės 
minėjimą

kuris įvyks Lietuvių klubo patalpo
se, 345a. Victoria Park Rd.

Minėjimo programoje — paskai
ta, skaito p. L. Trilupaitis ir meni
nė dalis.

Londono 1-mo skyr. valdyba 
— o —

Ieškomas Stasys Norvilaitis. Pra
šoma rašyti šiuo adresu: Jonas 
Struoglnis, 8 Winifred Rd., Erith. 
Kent.

ŠVENTOJO ANTANO STEBUKLAS
Kartą, viename didžiausių Lon

dono meno salionų, varžytynių 
metu jvyko incidentas, kuris dau
geli dienų po to buvo įdomaus pasi
kalbėjimo objektas meno prekybi
ninkų ir meno rinkėjų tarpe. Nei 
vienas tų reguliariųjų salionų lan
kytojų, kurių užsiėmimas yra ais
tringas ir niekad nesibaigiantis me
no turtų medžiojimas, negalėjo at
siminti panašaus įvykio.

Kalbamą dieną aš pats atvykau 
varžytis dėl Baldrinl'o paveikslo. 
Bet, tik Įžengęs t perpildytą patalpą 
įsitikinau, kad šiandieną — bus be 
nuolaidų. Cla buvo publika — sveti
mieji. kurie be nuovokos kelia kal
nas- nes Jie perka paveikslus neži
nodami Jų vertės, vien tik tam, kad 
tie paveikslai Jiems patinka.

Kai stovėjau netoliese durų ste
bėdamas publiką, mano klaidžiojus 
Žvilgsnis užkliuvo vieną vyrą, sė
dinti užpakalinėse eilėse. Aš paži
nau tą galvą. Tuo neabejojau, bet 
kur ir kada JJ buvau sutikęs? Aš vi
sada didžlavausl, kad veidas, net ir 
vieną kartą mano matytas, būdavo 
užfiksuojamas mano smegenyse, 
kaip foto plokštelėje, klasifikuotas 
pagal pavardę ir kitą... Bet kas yra 
tas vyras užpakalinėse eilėse?...

Pagaliau prasidėjo Išpardavimas. 
Pardavėjas pradėjo varžybas Jam 
įprastu žodžių tęsimu. Trys rašti

ninkai atydžlai stebėjo siūlytojų 
ženklus ir šūkius. Diena, kaip jau 
minėjau, buvo pašalinių rankose. 
Kainos buvo šaukiamos stebėtojų, 
kai tuo tarpu meno pirklių ir rin
kėjų būrelyje nesigirdėjo nė balso. 
Švelnus galvos linktelėjimas, ran
kos judesys — tai buvo viskas. Kar
tais net antakių kilstelėjimo užte
ko. Raštininkai, pažindami siūlyto
jų veidus ir papročius, sugebėjo in
terpretuoti net mažiausią raumenų 
Judesį.
Pirmieji paveikslai buvo parduoti 
už pusę jų vertės. Caselli, penkio
liktojo šimtmečio Italijos meisteris, 
atiteko savo naujajam savininkui 
už juokingai mažą sumą.

Gal man pavyks su Baldrini? 
Gal kainos nebus tokios aukštos, 
kaip aš maniau. Varžytinių patal
pos atmosfera nebuvo tokia, kokią 
svetimieji, paprastai, įnešdavo, 
šiandien čia trūko įtempimo, susi
jaudinimo, lošimo patalpos karštli
gės. kuri kartais persunkdavo var
žytynių patalpą, kaip raudonas rū
kas, apsėsdama net labiausiai kal
kuliuojančius protus ir priversda
ma juos varžytis.

Sekantis paveikslas pasiūlytas 
varžytynėms nė nepriklausė šios 
dienos katalogui. Tai buvo kopija.

— Dvi-i-ldešimt septl-i-intas nu- 
u-umeris, — paskelbė pardavėjas.

— Alessandro Magnori paveikslo 
— šv. Antano Gundymai. Kopija.

Atrodė, kad, nežiūrint objektyvu
mo, atydus klausytojas galėjo rasti 
jo balse paslėptą tam tikrą panie
ką.

— Ar galiu pradėti su 25 sv. Kas 
siūlo 25 sv.?.. Gerai, tada 15 sv.

Pakilo ranka.
■— Siūlo penkiolika! Kas dau

giau?..
— Dvidešimt, — pataisė vienas 

raštininkų, kuris kažkur pastebėjo 
akies mirktelėjimą, ar kokį kitą 
ženklą.

— Siūlo dvidešimt! Kas dau
giau?.. Turiu dvidešimt. Ar galiu 
sakyti dvidešimt guineas?..

Ir tada atsitiko netikėtina... 
Priešpaskutinėje eilėje sėdįs vyras, 
dėl kurio tapatybės sukau galvą, 
atsistojo ir pasakė:

— Aš siūlau du tūkstančius tris 
šimtus šešiasdešimt keturis svarus, 
du šilingus ir du penus už šį pa
veikslą!..

Akimirka visiškos tylos. Kiekvie
nas atsisuko atgal pažiūrėti į siū
lytoją. šen ten pasigirdo murmąs 
pokalbis ir Juokas, žmonės klausi
nėjo vienas kitą, kas toks tas sveti
masis.

— Prašau be išdaigų. — pasakė 
pardavėjas. Jo balsas buvo papras
tas, pilnas rimties. Ir jis pakartojo;

— Dvidešimt septintas numeris 
Alessandro Magnori tapybos ko-o- 
dplja. Siūloma dvidešimt svarų. 
Kas daugiau?

— Aš siūlau du tūkstančius tris 

šimtus šešiasdešimt keturis svarus, 
du šilingus ir du penus.

— Gerai, jeigu jūs užsispiriate..; 
Du tūkstančiai trys šimtai šešias
dešimt keturi svarai ir du šilingai.

— ... ir du penai, — pataisė pak
vaišėlis.

— Ir du penai. Kas daugiau. Pas
kutinį kartą. Nėra. Parduota už du 
tūkstančius tris šimtus šešiasde
šimt keturis svarus du šilingus ir 
du penus.

Pagal pardavėjo ženklą vienas 
raštininkų nuskubėjo pas laimėju
sį pirkėją ir pradėjo šnibždėti Jam 
į ausį. Mes, žinoma, supratome, kas 
vyko. Jis prašė depozito, garantijos, 
kad jis iš tikrųjų paims tą pa
veikslą.

— čekį!—mes išgirdome pakvai
šėlį šaukiant. —- Niekada!

— Jūs turite palikti depozitą, — 
aiškino raštininkas su kylančiu ne
pasitikėjimu.

— Kodėl?!.. — atsikirto pirkėjas. 
— Kodėl aš turiu palikti depozitą. 
Aš moku visą sumą dabar — gry
nais. Ir jis ištraukė iš kišenės storą 
pluoštą banknotų, kurie matomai 
iš anksto buvo paruošti šiam reika
lui.

Raštininkas, žinoma, pradėjo vėl 
mandagiai šnibždėti, be abejo, aiš
kinti, kad pinigai gali būti sumo
kėti kasininkui. Jie abu išėjo iš 
salės.

Išpardavimas negalėjo tęstis. 
Darbas momentui buvo nutrauktas 
išsiveržusio triukšmo, kokio nieka
da nėra, buvę šiame pastate, žmo
nės klegėjo juoku, šaukė savo drau

gus kitame salės pakrašty, arba 
klausinėjo savo kaimynų apie pak
vaišėlį. Aš gi, nuo to momento, kai 
išgirdau jo balsą, buvau daugiau 
negu tikras, kad kur nors buvau jį 
sutikęs. Kankinau savo atmintį, 
norėdamas prisiminti, kada ir kur 
tai buvo?

Tada išgirdau Lewis‘ą Burns'ui 
sakant:

— Jis aiškiai ne anglas. Spren
džiant iš Jo akcento, aš sakyčiau, 
jis yra prancūzas.

— Prancūzas?! Juokinga! — at
kirto Burns'as.

— Jis niekada nebuvo arti Pran
cūzijos. Aš turiu gerą klausą tar
mėms. Sakyčiau jis vengras iš Bu
dapešto. Jei jis ne vengras aš suė
siu... Ką suėsti? Savo skrybėlę, jei 
nori.

Vengras... Prancūzas... Staiga 
smagenyse atsirado atsakymas. 
Aišku, juk tai Antal Pal! Paryžius... 
Prieš daugelį metų... vengras tapy
tojas. Bet tada jis dėvėjo mažus 
ūselius.

Aš atsistojau.
— Ponai! — pasakiau Burns'ui 

ir Lewis'ui, — nesiginčykite! Neės- 
kite skrybėlių! Nereikia! Jūs abu 
turite tiesos. Aš pažįstu tą vyrą. Jis 
yra vengras, ilgus metus gyvenęs 
Paryžiuje.

Norėjau išeiti, bet Burns‘as laikė 
mane tvirtai už rankos.

— Jūs turite papasakoti mums 
daugiau apie jį. Kaip jis vadinasi?

— Antai Pal. Bet atleiskite, aš 
noriu susitikti jį patį,

Burns'as palydėjo mane iki durų. 
— Ar jis ištikrųjų toks turtingas? 
— Aš nežinau. Kai sutikau jį 

pirmą kartą jis buvo toks pat be
turtis, kaip ir aš. Tačiau kartais jis 
turėdavo daug pinigų ir tada švais
tydavo juos abiem rankom.

— Beturtis... Daug pinigų... Nie
ko nesuprantu.

— Kartais jis būdavo genijus. 
Apie tai yra daug pasakų. Jis visa
da turėdavo naujų idėjų įsigyti pi
nigams. Tikrai gabus berniokas ir 
puikus draugas. Kai jis įgyvendino 
savo tapybos fabriko idėją, jis išti
sus mėnesius šelpė visą vengrų me
nininkų koloniją.

— Tapybos fabriko?!
— Taip, aš dirbau jame taip pat 

Jis buvo mano darbdavys.
Tuo metu mudu su Bums'u pa

siekėme laiptus.
— Aš turiu grjžti atgal, — pasa

kė jis, — bet vėliau jūs turėsite 
man papasakoti daugiau apie JI- 

Nuskubėjau laiptais žemyn ir ra
dau Antai Pal su kasininku. Jis 
skaitė pinigus—banknotą po bank
noto. Aš nenorėj au sutrukdyti ir at
sisėdau kėdėje, šalia durų. Kurį lai
ką sėdėjau laukdamas.

Kaip nebylės filmos vaizdai mano 
Bohemos dienos Paryžiuje slinko 
mano mintyse. Taip, gyvenimas ne
buvo lengvas tuometu, kai Rotisse
rie de la Reine Pedauque restorane 
man pirmą kartą pasitaikė sutikti 
Antai Pal. Ne salėje tarp svečią 
bet virtuvėje plaunant lėkštes.

(B. d.)
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LAISVOJI
DEMOKRATIJOS MOKYKLA

Anglija yra kraštas su senomis 
demokratinėmis tradicijomis. To
kio krašto piliečiams demokratija 
yra prigimta. Bet anglų spaudoje ir 
per radiją vis galime išgrįsti balsų 
apie reikalą mokytis demokratijos, 
apie reikalą susipažinti su politinė
mis problemomis ir jomis įdomau
tis.

Niekas negali ginčyti, kad mūsų 
krašto žmonės nėra demokratai. 
Visiems aišku, kad dauguma mūsų 
esame demokratinės kilmės ir esa
me demokratinės santvarkos šali
ninkai. Bet taip pat niekas negali 
ginčyti, kad mes neturėjome pro
gos tvarkytis ilgesnį laiką demokra
tiniais pagrindais. Todėl mes netu
rime daug patyrimų, ir todėl mes. 
gyvendami demokratinėje valsty
bėje, turime daugiau mokytis de
mokratijos. nei šios valstybes pi
liečiai.

Dar labai neseniai Anglijos lietu
vių tarpe vyravo nuomonė, ir da
bar dar kai kas tos nuomonės lai
kosi, kad mums nereikia politinių 
partijų. Esą politinės partijos išar
dytų mūsų vienybę, kurioje mes 
lig šiol gyvenome, ir kuri mums 
šiais laikais labai reikalinga. Todėl 
Anglijos lietuvių tarpe buvo nera
šytas susitarimas politinių partijų 
nesteigti. .,Britanijos Lietuvis“ 
stengėsi būti nesroviniu laikraščiu, 
šis laikraštis keliais atvejais pas
merkė bandymus susigrupuoti vie
nos ar kitos srovės tautiečiams i 
organizacijas.

Bet štai šiame laikraštyje buvo 
įvestą „Laisva tribūna“, kurioje lei
sta skaitytojams pasisakyti vienu.' 
ar kitu klausimu, net jeigu pareik
štos mintys neatitinka laikraščio 
vedamai linijai. Tas sudarė progą 
pasvarstyti, ar mums reikalingos 
politinės partijos.

Niekas negali įsivaizduoti de
mokratinės santvarkos be politinių 
partijų. Kaip tik politinės partijos 
sudaro demokratinę santvarką. Po
litinės partijos grupuoja visuome
nę. -j— Politinės partijos skelbia sa
vo programas. Visuomenė pasisako 
už tą ar kitą programą ir pagal 
daugumos balsus krašto reikalai 
yra tvarkomi.

Jeigu mes norime mokytis de
mokratijos, tai, be abejo, mes pri
valome susipažinti su politinėmis 
partijomis, pažinti tų partijų sie
kiamus tikslus, ir pagaliau apsis- 
pręsti, kurią partiją mes remtume. 
Neturėdami laisvos tėvynės mes 
neturime teisės rinkti savo Seimo, 
bet turime žinoti, ką mes rinksime,
kai Lietuva bus išlaisvinta.

Gyvenant laisvame ir demokrati
niame krašte yra pats patogiausias 
laikas mokytis demokratijos. Atvi
romis akimis turėtume stebėti vi
sus įvykius, pradedant pilko žmo
gaus gyvenimu ir baigiant minis- 
terio pirmininko veiksmais, kiek 
jie bus mums matomi. Bet pavie
niam žmogui yra sunkiau visus 
tuos įvykius įsitėmyti. Todėl būtų 
naudinga susiburti į grupes ir .po
litinius įvykius bendrai stebėti ir 
diskutuoti. Jeigu susiburtų vien
minčių grupė, tai jau ir būtų poli
tinės partijos užuomazga.

Ar mūsų politinės partijos ne
suardytų mūsų vienybės ir ar jos 
nebūtų kenksmingos mūsų didžiau
siai organizacijai — D. Britanijos 
Lietuvių S-gai.

Man atrodo, kad mes esame jau 
pakankamai subrendę, kad supras
tume vienybės reikalą mūsų tauti
niuose reikaluose. Kairės ir dešinės 
partijos nariai yra pakankamai to
lerantiški, kad galėtų suprasti ki
to žmogaus pažiūrą ir, esant nuo
monių skirtumui, surasti kompro
misą. Tautinė vienybė kaip tik bus 
atsiekta tada, kada visų srovių 
žmonės galės pareikšti savo nuo
monę svarbiais klausimais, o spren
dimas bus padarytas demokratiniu 
principu. Partijos ne tik nepa
kenktų nesrovinėms organizacijo
mis, kaip DBLS ar PLB, bet atvirkš
čiai i— labiau suaktyvintų jų vei
klą.

Į DBLS nariais stoja visų pakrai
pų lietuviai dėl to, kad S-gos vado
vybėje yra įvairių pakraipų atsto
vų. Renkant vadovaujamus orga
nus, kai yra varžybos tarp atskirų 
partijų, kandidatai neatslima kan
didatūrų. Niekad nebūna valdžios 
krizės. Susirinkimai ir diskusijos 
būna skaitllnglau lankomos. Visųo.

Nietsche žmogų laiko gyvuliu, ku
riame vyrauja ne dvasia, bet aklas 
instinktas. T. Lessingas žmoguje 
mato moksliškai prasitrynusią bez-
džionę, Z. Freudas ■— seksualinį 
gyvulį.

Kuo žmogų laiko p. Valteris. Jei 
žmogaus buities pagrinde yra tik 
medžiaga, tai turėtume keisti visas 
mūsų priimtas moralines normas ir 
visą pasaulėžiūrą, šitai prileidę, 
mes vėl grįžtume į'materialistinį 
individualizmą, o iš čia — pekeliui 
su Marksu į jo materialistinį kolek
tyvizmą.

P. Valteris, kaip ir daugelis moks
lininkų, žiūri į visą pasaulį ir jo 
reiškinius per savo akinius ir iš sa
vo specifinio taško. Todėl ir šiame 
ginče dėl . dviejų mėsingų raukš
lių, apsupančių burną“, p. Valte- 
riui yra. tik anatominė žmogaus 
kūno dalis, tuo tarpu p. Barborai 
lūpos primena ir kūdikio šypsnį ir 
pirmąjį „mylių“ ir, anot poeto — 
„bučinį sodely auštant“. Jai lūpų 
virpesys rodo nepakeliamą skaus
mą ar slepiamas ašaras, o n. Valte- 
riui — nervų ligą...“

A. P.
— O —

.Miela Barbute, gal ir turite 
racijos gindama savo teises dėl lū
pų „pagražinimo“, bet tik tuo at
veju, jeigu jūsų lūpos tokios pat 
nelaimingos, kaip mano nosis. O 
jeigu tvirtinate, kad nesate isterikė 
— aš abejoju. Jeigu dar ne
sate, tai iš jūsų pasisakymo formos 
susidariau nuomonę, kad esate pa
linkusi į šią baisią ligą...“

Tarpininkas iš Birminghamo
— o —

„...Jeigu K. Valteris, būdamas 
profesorius taip rašo, tai jau svieto 
galas. Ginčytis su K. Valteriu. 
mokslo vyru, būtų neprotinga ir 
savęs negerbimas. Tačiau moterys 
neturėtų leisti taip save koneveikti. 
Ne nosis, o lūpos, pone profesoriau, 
turi ir turėjo paskirtį bučiuotis. Ar 
užmiršome, pvz., Judo pabučiavl-

MUSŲ GYVENIMAS
TRIBŪNA
meninis gyvenimas pagyvėja. O 
tuo pačiu atsiekiama svarbiausias 
tikslas — mokomąsi demokratijos.

Santykiuose su kitomis tautomis 
mums taip pat reikalingi politiniai 
susigrupavimai. Niekas negalėtų 
atstovauti Lietuvos, pavyzdžiui 
Tarptautinėje Liberalų Sąjungoje, 
ar Socialistų Internacionale, ar ki
tose tarptautinėse politinio pobū
džio organizacijose — jei neturė
tume savų politinių partijų, o toks 
atstovavimas mums yra labai rei
kalingas mūsų byloje dėl tėvynės 
išlaisvinimo.

Iš ligšiolinių patyrimų aiškėja, 
kad mūsų srovinės organizacijos 
išeivijoje yra ne tik naudingos, bet 
ir labai reikalingos.

J. Vilčinskas

SKAITYTOJAI APIE 
VALTERININKUS IR 

BARBORININKUS
Dr. Valterio straipsnis „Apie nor

malias ir nenormalias lūpas“ sukė
lė ,,B. Lietuvio“ skaitytojų tarpe 
didelį susidomėjimą. Galimas daly
kas, kad šis straipsnis būtų taip ir 
p.aėjęs. jei viena skaitytojų, Bar
bora. nebūtų reagavusi. Po jos at
sakymo redakcija yra gavusi kelis 
t-zinus laiškų, kuriuose vieni pasi
sako už p. Valterį, kiti gi visomis 
keturiomis gina Barborą. Labai gai
la, kad didžioji dalis tų laiškų yra 
pasirašyti tik inicialais arba pseu
donimais. Suprantama, kad redak
cija neturi galimybių visų šių laiškų 
paskelbti, nes Laisvojoje Tribūno
je“ skaitytojai nori pasisakyti ir 
kitomis temomis. Yra skaitytojų, 
kurie prašo redakcijos šią lūpų ^by
lą“ baigti, žemiau dedame ištrau
kas iš gautų laiškų ir tikimės, kad 
tiek Gerb. Dr. Valteris, tiek p. Bar
bora supras, jog .redakcijai nėra 
įmanu „Laisvojoje Tribūnoje“ tęsti 
šį ginčą iki begalybes.

„B. Lietuvio“ Redakcija 
— o —

„Nenoriu ginčytis su p. Valteriu 
dėl lūpų dažymo. Noriu tik atkreipti 
skaitytojų ir jo paties dėmesį į 
žmogui gresiantį nužmoginimą, su- 
gyvulėjimą. Ar žmogus tik medžia
gą? Ar žmogus tik kaulų, raumenų, 
liaukų ir kitko gumulas? Ar mūsų 
krikščioniškoji vakarų pasaulėžiūra 
temato žmoguje tik gyvį, kuris žin
džia. prakaituoja, virškina, kurį 
dažnai užpuola bacilos, sukeldamos 
choleras, marus ir t.t.

mą? Religinis kultas taip pat reiš
kiamas bučiavimu. Atsimenu, Lie
tuvoje. kalėdojimo metu mes vai
kai bučiuodavome kunigui delnus; 
geri vaikai bučiuoja savo tėvų 
rankas, motina bučiuoja savo kū
dikį, įsimylėjęs jaunuolis bučiuoja 
mergaitę. Bučiavimasis labiau su
artina, pririša įsimylėjusius vieną 
prie kito, bučiavimasis yra aksti
nas. keliąs normalių vedybų skai
čių.

Bučiavimasis nėra kenksmingas 
ir mes, moterys, už tai atsakome.

Jeigu p. Valteris pravestų moks
liškus tyrimus, tai jis turėtų tūks
tančius pavyzdžių, kad vyrai, skųs
damiesi barzdas, užsikrečia įvaį- 

'riausiomis ligomis. Bet, nežiūrint 
šito, jie (gal ir pats p. Valteris ne
vaikšto barzdotas) skutasi, nes šito 
reikalauja mada. O normalių ir 

'renormalių lūpų padažymas nesu
kelia jokių ligų. Tikiuos, kad daug 
mažiau, negu barzdų skutimas.

Tad liaukitės, ponai vyrai, skusti 
barzdas, o mes liausimės dažyti lū
pas, nes ir viena ir antra yra ma
dos reikalas. Dėl nutautėjimo ir 
nesilaikymo mūsų papročių galiu 
pasakyti tiek, kad skoningai pasi
dažiusi ir dailiai susišukavusi lie
tuvaitė turi tiek pat galimumų nu
tausti, kaip ir p. Valterinlkų aukš
tinama kūtvėla.“

Nesu „partizanė“, bet dėl ku
klumo nepasirašau tikros pa
vardės.

Jus gerbianti
Magdė

y — o —
,....Ir gale aš noriu pareikšti, kad

nėra nieko man biauresnio, kaip 
matyti moterį, ar mergaitę su da
žytomis lūpomis. Aš žaviuosi mer
gaite. kuri nedažo lūpų nei žandų, 
nors jos ir neturėtų natūralaus sa
vo raudonumo. Ir jeigu pasitaiky
tų man proga susitikti mielą Bar
borą su nedažytomis lūpomis, tai 
garantuoju, kad aš jos nepaleis
čiau, žinoma, jeigu tiktai ji manęs 
nebrokytų.“

Su pagarba
A. Z.

— o —
„...Laisvosios Tribūnos“ įvedimas 

,,B. Lietuvyje“ yra sveikintinas 
reiškinys, bet gerb. redakcija turė
tų nebespausdinti tuščio ginčo tarp 
p. Valterio ir Barbos. Mano supra
timu, yra. daug aktualesnių ir rim
tesnių temų šiam skyreliui.“

A. D. 
Skaitytojas iš Coventry

LAIŠKAS ANGLIJOJE ESANTIEMS LIETUVIAMS
Brangūs Tautiečiai,
Drįstu Jums rašyti vėl viešą lai

šką. jaučiu lyg ir pareigą Jus in
formuoti. žinoma, kaip eilinis lie- 
tyvis, kuriam rūpi savo tautiečių 
likimas. Ypač, kad esu tas. kuris 
viešu pasisakymu yra sukėlęs naują 
imigracijos bangą į Kanadą.

..Britanijos Lietuvyje“ skaičiau 
jau kelis šios naujos imigrantų 
bangos la’škus. Pamatęs juos, vis 
jaučiau nerimą: o gal naujai atvykę 
žmonės yra nusivylę Kanada ir 
mane laiko kaltininku?

Tiesa, aš esu „apsidraudęs“ saki
niu; „Ryždamiesi emigruoti į Ka
nadą. visų pirma atsiminkite, kad 
„ten gera, kur mūsų nėra“. Bet tai 
— vis dėlto šablonas. Jis Anglijoje 
gyvenantiems lietuviams, tiesa, ge
riausiai, gal, tinka. Man pačiam, 
stebint iš tolo socialines reformas, 
kurias yra padariusi Darbiečių vy
riausybė; žinant, kad palyginti ge
rai yra susiorganizavusi Anglijos 
darbininkija, kuri moka ginti savo 
interesus, ir gerai patyrus, koks šia 
prasme atsilikimas viešpatauja Ka
nadoje, — Anglijoje apsigyvenu
siems ir net jau nuosavybes įsigi- 
jusiems tautiečiams siūlyti persi
kelti J Kanadą man buvo nedrąsu. 
Todėl tiktai sausai painformavau, 
kad, kasnori, dabar turi laisvą gali
mybę išvykti į Kanadą. Bet ir sugesti- 
ja juk galėjo ką sugundyti. Todėl 
ir iš laiškų laukiau jau galimo ne
pasitenkinimo, jeigu kam atvykus 
nesusidarė palankesnių sąlygų.

Bet kai jau pasirodė net keli lai
škai, kurie, nors ir „naujokiškai“ 
(kas savaime suprantama), bet 
objektyviai vertina esamas Kana
doje sąlygas ir, darau iš to išvadą, 
atrodo, kad mane suprato visai 
teisingai. — man darosi ramiau ir 
aš, kaip tiktai būtent šiuo metu, 
artinantis žiemai, — Jums randu

„GRAŽU MU
„GRAŽU MUS LIETUVOJ“...

Geri buvo laikai: būdavo... nei tų 
partijų tokių nebuvo, kaip dabar, 
nei niekas tau ant mozolių nelai
piodavo ir kailio netaršydavo, o 
dabar viskas iš karto. Va, kad ir tos 
partijos — neužteko molininkai. ir 
santarvininkai, tai dar kažkokie 
valterminkai su barborininkais at
sirado. Anų tai nors programa yra 
aiški — užmaliavoti Vliko iškabą 
ir tik paskui Tautos Fondą remti. O 
šitie tai dėl kažkieno lūpų nesusita
ria — dažyti jas. ar nedažyti! Bet, 
kas svarbiausia, tai net lūpų pas
kirties, kaip reikiant, nenustato, ir 
visa tai atsitinka tik todėl, kad par
tijų lyderiai yra labai mokyti — 
vieni, taip sakant, daktarai iš mok
slo. o kiti — iš paveldėjimo.

Man. kaip praktiškam daktarui, 
viskas yra labai aišku: reikia ir 
Tautos Fondui mokėti, galima ir 
lūpas pasidažyti, ir bankrutkėlę su- 
sivolioti ir kitą padorią nuodėmę 
papildyti. Tik vis taip viską su lai
ku su saiku ir atatinkamoj vietoj. 
O taip pat ir pačios lūpos, kaip to
kios. žiūrint iš praktiškosios puses, 
turi visai ne tą tikslą, kaip barbo- 
rininkai su valterlninkais mano. 
Tai nėra paprasta skylė blevyzgoms 
išleisti, ar kitokioms paplavoms ant 
kieno nors galvos išversti, bet tai 
instrumentas nusispiauti. Ir tai 
nevisados, o tik tais atvejais, kada 
tūžmastis užeina. Juk, sakysim, ir 
nosis yra reikalinga tam, kad turė
tum ką užriesti, kada tavo išmonę 
mandrystė apnyksta. Pavyzdžiui, 
tu Lietuvoj buvai tik paprastas 
grandinis, o tremtyje „pakilai“ be
veik iki kapitono, tai ir riesk nosį, 
jeigu kas nors tau jos dar nepriplo
jo prie pakaušio.

Arba paimkime rankas. Juk jos 
yra prikabintos arti švarko kišenių 
tik tam, kad namų savininkui būtų 
lengviau nuomą perkerti iš nuomi
ninko piniginės. Va. taip logiškai 
galvojant, patirsime, kad ir mūsa- 
sis liežuvis tarnauja ne kam ki
tam, kaip nepatinkamų asmenų 
malimui. Juk atsitinka kartais, kad 
jis tave taip supikllavoja, kad net 
nežinai, žmogus, ar pačiam atsisės
ti ant dramblio ilties galo, ar pa
laukti ,kad tave užmautų, liežuvio 
savininkas. Juk ne dėl ko kito jis 
ir yra panašus į malūno sparną. 
Net ir tūlos lietuvaitės širdis, juk, 
neklapsi tik dėl to, kad koks nors 
prastas lietuviškas bernas ją išglr- 

reikalinga parašyti šį laišką ir dar 
truputį Jus painformuoti ypač kai 
dėl kurių svarbių ir reikšmingų de
talių.

Bendrai, labai teisingai p. J. Ma
tulionis „BL“ aprašė jo jau paties 
apčiuoptą kanadišką tikrovę. Aš 
galiu teigti, kaip ir p. J. M., kad 
Kanada ne tiek dabarties, kiek atei
ties kraštas. Ekonominiu, gerbūvio 
ir pilietinių teisių laisvės atžvilgiu, 
tai yra Jungtinių Amerikos Valsty
bių tęsinys. Tiktai dar daug jaunes
nis už JAV. Bet už tai kupinesnis 
visokiomis galimybėmis. Kadangi 
kraštas milžiniškas — dydžiu lygus 
visos Europos dydžiui — ir nepa
prastai turtingas, o gyventojų be
turi tikrai apie 13 milijonų, tai ga
lima įsivaizduoti jo ateities perspe
ktyvas! Juk ir lietuvių čia jau ne 
vienas milijonierius, nors Lietuvoje 
jie buvo arba ūkininkai.' arba eili
niai darbininkai.

Bet žinoma, susivilioti tuo dar 
netenka, nes, kaip visur, taip ir čia, 
prasikūrimas daugeliui labai ne
lengvas. Tiesa, kas turi didesnę, 
jauną darbingą šeimą, tas gana 
greit prasikurla. Arba — reikia tu
rėti gabumų. Nesvarbu, kokioje 
srityje, nes kiekviena darbuotės 
sritis, jeigu gabi, kuria gerbūvį. Iš 
darbininkų — svarbu būti geru 
amatininku, bet kurios srities spe
cialistu. Iš aukštesnių profesijų ge
riausia būti inžinierium, nes pav. 
gydytojai turi laikyti egzaminus,' 
nors ir be jų gali dirbti ligoninėse, 
o inžinierius ir egzaminų nereika
lingas.

Jau daugelis dipukų yra praslkū- 
rusių arba kaip geri amatininkai, 
arba biznieriai (valgyklų, valyklų 
ir kt.), arba geri profesionalai — 
inžinieriai. Yra net kontraktorių. 
Jie jau turi Ir nuosavų namų, ir 
gražių automobilių, ir gerai įsiren

gę. Deja, yra ir skurdžiai gyvenan
čių. Labai skurdžiai gyvenančių 
yra tik tokių, kuriuos apleido svei
kata, o artimųjų paramos neturi.

Socialinio aprūpinimo sritimi 
tenka, deja rūpintis kiekvienam 
pačiam. Valstybė, nors ir labai tur
tinga, ligšiol, dar nesugeba to bū
tino reikalo rūpinti. O tai yra to
dėl, kad krašto parlamentan nepa
tenka žmonės, kurie tuo reikalu 
rūpintųsi visu valstybiniu mastu.

Taip maždaug yra Kanadoje. Bet 
ypatingą tautiečių dėmesį šiuo no
riu atkreipti į šį paskutinį pasisa
kymą.

Ateina žiema. Tiesa, kad ji me
tinė ..viešnia neprašytoji“. Deja, ji 
kasmet, kai čia gyvenu, su savimi 
atsineša vieną didelį nemalonumą; 
darbų sumažėjimą. Ir šiemet jau 
tas reiškiasi. Todėl rudenį ir ypač 
žiemą susirasti darbo'— esti net ir 
labai nelengva. Ypač geriau apmo
kamo darbo. Todėl, vykti į Kanadą 
Žiemai — jau reikia turėti prieš 
akis galimų sunkumų susirasti dar
bo. Negalėčiau teigti, kad tai yra 
visiška rizika. Tiesa, mažose vieto
vėse gal sunkiausia. Todėl, jeigu 
kas pasiryžęs vykti, patartina — į 
didžiuosius centrus, kaip Montrea- 
lis. Čia varžybos eina daugiau dėl 
gerai atlyginami! darbų (po 1.15 
dol. — 1.50 dol. už darbo valandą), 
menkiau atlyginamų darbų beveik 
niekad netrūksta, todėl Ir rizika 
likti be darbo yra mažiausia. Bet 
jau Išsimaitinti visada galima. Čia 
beje, ir butas rasti •— nesudaro pro
blemos. Vaikų klausimas, kurį mini 
p. J. M„ negirdimas. Nebent jau 
koks individualūs atsitikimas. (To
rontas valkų atžvilgiu, tiesa, opus. 
Rodos, ir Hamiltonas, kuriame yra 
apsistoję p. Matulioniai).

šituos faktus išryškinau sąmo
ningai. Bet, iš kitos pusės, yra ir

iš apylinkės, bet Jau mažai kas be
liko — išemigravo.

Negalima nepaminėti Tekuėio 
pastangų, kuris hostely sudarė ne
didelį chorą. Jo vedamas chorelis 
spalio 28 d. giedojo hostelio koply
tėlėje per pirmąją komuniją.

Kun. J. Steponaitis pažadėjo lai
kyti pamaldas kas mėnesį. S, K.

JONAS JANULAITIS 
IŠVYKO I JAV.

šiomis dienomis iš Bradfordo Iš
vyko vienas pavyzdingiausių to 
skyriaus narių — J. Janulaitis. Il
gesnį laiką jis buvo DBLS Bradfor- 
fordo skyriaus valdybos sekreto
rius. uolus spaudos platintojas, 
daug nuveikęs šiam skyriui Ir at
skiriem asmenims. Bradfordlečlai 
linki Jam sėkmingai įsikurti nauja
me krašte ir tiki, kad jis ir toliau 
liks uolus visuomenininkas.

DBLS Bradfordo skyriaus valdy. 
ba, pasitraukusio J. Janulaičio pa
reigoms eiti pakvietė J. Jakubką.
Iš LIET. INŽINIERIŲ GYVENIMO

Lietuviai inžinieriai išeivijoje yra 
susiorganizavę į Pasaulio Lietuvių 
Inžinierių ir Architektų Sąjungą, 
kurios centras yra Jungt. Ameri
kos Valstybėse, o skyriai visame pa
saulyje. S-gos pirmininku yra prof, 
šlmbliūnas.

Skaitlingiausia mūsų inžinierių 
grupė emigravo į JAV-bes. Ten įsis
teigė vietos organizacijos keliuose 
miestuose: New Yorke, Čikagoje, 
Australijoje, D. Britanijoje. Argen
tinoje ir Brazilijoje.

PLIAS D. Britanijos skyriui pri
klauso apie 20 narių, kurių dar ne 
visi dirba savo specialybės srityje, 
šiais metais nemažiau 7 inžinierių 
emigravo į JAV ir Kanadą, kur 
esančios palankesnės sąlygos dar
bui susirasti.

Čikagos liet. inž. d-ja šiais metais 
pradėjo leisti mėnesinį populiarų 
technikos laikraštį „Technikos žo
dis“, kurio lyg šiol išėjo jau 7 nu
meriai. Laikraštis gražiai spausdi
namas Ir yra įdomus visiems, kas 
domisi technika.

S LIETUVOJ”
stų. Ne, ji muistosi ir nerimauja dėl 
angliško džentelmeno, pasiekusio 
bent formano rangą. Panašiai yra 
ir su kai kuriais vyrais.

Ir taip kiekviena mūsų kūno da
lelė turi savo tikslią paskirtį; akys- 
pro rakto skylutę žiūrėti į kaimyno 
kambarį ir patikrinti butelį, ar dar 
jame yra arielkos, ausys — išklau
syti žmonos pamokslo ..naščiot“ 
Kanados, plikė — kad būtų kur sil- 
vykrino užsipilti ir plaukus nuo 
paausių užversti, kojos — iki kar- 
člamos panėšėti, pečiai — „šlei- 
koms“ pasikabinti ir pagedus} dvi
ratį parsinešti, nugara — kad turė
tum ką prieš mergaitę paraityti ir, 
apskritai, karjlerą padaryti.

Taigi, kaip matote, čia viskas yra 
labai paprastai suvokiama. Tik ne
reikia menkus dalykus spręsti iš 
pačių tolimiausių priežasčių. Va, 
taip, paprastai ir iš lėto formuluo
jant, galima prieiti .prie jų tikroio 
supratimo ir tarpusavio susiprati
mo.

Manu, kad šios kelios labai svar
bios eilutės įneš daug šviesos į par
tijų tarpą ir jos pakeis savo progra 
mas ta prasme, kad eilinis pilietis 
bus paliktas ramybėje. Priešingu 
atveju rinkimų nelaimės nei vieni, 
nei kiti, nei treti. O ir mano popie- 
ris bus tikrai sugadintas.

A. Žilvitis

ALSAGERIO LIETUVIAI
Pirmaisiais hostelio įsteigimo me

tais lietuvių šeimų skaičius buvo 
gausus, kuriame netrūko ir jauni
mo. Jaunimas turėjo tautinių šoklų 
grupę vadovaujamą p. Brazdlenės. 
P. šova grodavo akordeonu, šokėjų 
grupė buvo veiku ir aplankydavo 
daug vietovių su pasirodymais. Vė
liau ši grupė susilpnėjo, nes vado
vybės tarpe nebuvo darnaus sutari
mo ir kai kurie nariai turėjo ją ap
leisti. P. Brazdienel išvykus, an
samblį ėmė tvarkyti R. Slniūtė. ku
ri vėliau sudarė grupę iš mokyklinio 
amžiaus jaunimo, o mokytoja Ja
cevičienė iš mažųjų veikėjų 4—6 
m. ansamblį, šie du ansambliai 
neapvylė ir gražiai velke. Dabar 
ansambliai yra praretėję, nes Juos 
palietė emigracija.

DBLS skyrius didesnės veiklos 
neišvyste dėl nesutarimų. Anksčiau 
iš apylinkės nariais niekas negalėjo 
būti, nes skyriaus vadovybė nepriė® 
mė. Nariaiš galėjo būti tik šiame 
hostely gyveną. Dabar yra narių ir

Informacijų agentūra. Duodami 
patarimai ir informacijos įvairiais 
skyrybų, paieškojimų, biznio Ir ki
tais reikalais. Agentai D. Britani
joje. JAV, Indijoj ir Afrikoj. Kreip
tis raštu ar žodžiu: Enquiries in
corporated, Continental Section, 23, 
Stanley Gardens. London, W.ll. 
Tel. BAY 8138.

atbuloji medalio pusė; dabar Ka
nada laisvai įsileidžia visus imi
grantus. todėl plūste plūsta vokie
čiai, olandai, visokie slavai, pran
cūzai. Dabar pradeda veržtis iš Pie
tinės Amerikos. Bet niekas negali 
garantuoti, kad ši įvažiavimo lals-- 
vė galios ir kitais metais. Su tuo 
taip pat tenka skaitytis. Todėl, 
kartais ir rizika gali, kaip sakoma, 
apsimokėti. Bet... tai Jau indivi
dualaus apsisprendimo reikalas.

Rašau Jums šluos informacinius 
žodžius prisimindamas anuos lai
kus, kai Jūs vykote iš Vokietijos i 
Angliją. Per „Lietuvių Žodį“ teko 
Jus lydėti „iš nevalios“, kurioje mes 
visi buvome Vokietijos stovyklose 
ir. atsimenu, lyg ir su tūlu susijau
dinimu: daugeliui pasiliekančių 
atrodė, kad Jūs laimingi... Žinau iš 
gaunamųjų laiškų, kad daugelis 
Jūsų bevelk taip žiūrite dabar į 
mus, ypač į išvykstančius į JAV. Ir 
čia Jums noriu pasakyti: JAV dar
bininkui geriau, negu Kanadoje, 
nes jis ten kol kas daugiau uždirba. 
Bet, iš kitos pusės, Kanadoje dides
nės perspektyvos pereiti į savaran
kišką darbą, kuris kiekvieno mūsų 
yra didžiausias tikslas. JAV — tai 
yra sunku be didesnio kapitalo.

Be to, tvirtai žinotina, kad laisvai 
atvykęs, čia yra laisvas, kaip paukš
tis: niekas nepareikalaus paso; 
jokios registracijos; laisvas pasi
rinkimas gyv. vietos, darbo, biznio, 
įsigijimo nuosavybės ir t.t.

Tas žinias patiekiu Jūsų orienta
cijai. Ir mielai atsakysiu į Jums 
kylančius klausimus, jeigu jų pa
tieksite, tiktai prašau atleisti, kad 
į individualius laiškus neturiu nei 
laiko, nei jėgų atsakinėti. Be to 
manau, kad spauda šiuo atveju — 
geriausias informacijos šaltinis.

Jūsų J. Kardelis
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BRITANIJOS LIETUVIS

KELIONE AUSTRALIJON "
Laivo įgula daugumoje graikai, 

tik vienas kitas italas. Keleiviai tai 
tikros Jungtinės tautos. Daugiausia 
Italų, po to seka vokiečiai, dipu
kai, prancūzai, austrlal, anglai, 
po vienų kitą graiką,olandą, žydą, 
portugalą, na, ir aš atstovauju lie
tuvius Dipukų tautybes dabar sun
ku beatklrti: daugumoje visi kal
ba vokiškai, net ir tarpusavyje, bet 
atrodo, kad lietuvių jų tarpe nėra. 
Tik vienas anglas, kuri dėl jo Įtar
tinos išvaizdos mudu su kelionės 
bendradraugu graiku prispaudė- 
me prie sienos, mat jis karštai gin
čijosi esąs grynas anglas, prisipa
žino. kad jo tėvai kilę iš Lietuvos: 
motina Iš „Grodno“, tėvas Iš „Wll- 
na". Tikriausiai Lietuvos žydai, nes 
kitaip jis vistlek nors porą žodžių 
lietuviškai mokėtų. Lehkas jis ne
gali būti, nes aišku, būtų sakęs, kad 
jo tėvai kilę iš Lenkijos. Mano ka
jutėje 4 lovos. Iš viso ko atrodo, 
kad anksčiau tebuvo trys, bet, aiš
ku, sunku atsispirti pagundai Įtai
syti dar vieną lovą, jei yra dar šiek- 
tlek vietos, ypač jei už malonumą 
gauni virš 100 svarų. Taip ir visame 
laive, visur, kur tik Įmanoma, pa
pildomai Įtaisyta lovos. Nebūtų 
graikai! Kajutės bendrai taip pat 
Įvairūs, kaip ir visa laivo publika: 
vienas vokietis, kuris dar nesusi
pažinus „prislegavojo“, kad jis per 
visą karą nė vieno šūvio Į anglus, 
ne! amerikonus neiššovęs, vienas 
ukrainietis, vykstąs kartu su moti
na (ji, žinoma, kitoje kajutėje), 
kuri su juo taip elgiasi, lyg jis būtų 
dar iš mokyklinio amžiaus neišėjęs,

bet ir pakaušis gerokai praplikęs. 
Trečiasis, nors ir tik vieną akį te
turi, bet šiaip malonus žmogelis, 
kilęs iš Montenegro, jūrininkas. Ka
dangi aš nežinau, net kokia kalba 
Montenegre iš viso kalbama, o jis 
angliškaika Iba maždaug taip, kaip 
aš japoniškai, tad mes į ilgus po
kalbius neĮsileidžiam, tik šiaip 
trumpais sakiniais įspūdžiais pasi- 
dalinam: plenty sun, bad sleep, ti
me eat ir panašiai, kurie ant lietu
viško liežuvio reiškia, kad labai 
karšta, bloga miegoti ir kad jau 
laikas valgyti.

Maistas laive neblogas, pirmomis 
dienomis buvo gražu žiūrėti, kaip 
vokietukai ne tik kad lėkštes išlai
žydavo, bet ir duoną su rūkščiais 
kalafij orais, pagamintais itališku 
būdu, suvalgyda’vo. Apskritai, 
maistas gaminamas anglišku būdu, 
nors pasitaiko skanėstų: virti 
agurkai, ryžiais kimšti, panašūs Į 
arbūzus, tik žymiai mažesni, virti 
pietų vaisiai, kažkokie žvirblio di
dumo kepti paukščiai, keptas olan
diškas sūris ir pan.

Ketvirtadienį apie pietus pasie
kėme Neapolį.

Neapolį apleidome tą patį vaka
rą.

Pamažu miestas išnyko iš akių ir 
aplinkui tebuvo tik vanduo ir kur 
ne kur švysčioja iš aplinkinių sa
lų švyturiai.

Paryčiu, penktadienį, vėl priartė
jome prie Italijos krantų. Praplau
kėme Strombolį. Volcano ir daug 
kitų salų, kurių vardų nė nežinau.

Ir taip be ypatingų nuotykių per
plaukėme Viduržemio jūrą tik ret
karčiais sutikdami įvairiom kryp
tim plaukiančius laivus. Taip praė
jo šeštadienis ir sekmadienis

Pirmadienio rytą, X.l. įplaukėme 
į Port Saldą, čia jau vaizdas kitoks, 
negu Europoje. Pastatai orientiš- 
ko stiliaus, uoste daug arabiškų 
laivukų su pasvirusiomis, siauro
mis, ilgomis burėmis, kuriuose sė
dėjo sukryžiavę kojas arabai su sa
vo raudonomis kepurėmis ir apsi
siautę nešvariomis marškomis. Mū
sų laivas sustojo tolokai nuo mies
to .Sueco kanalo angoje, čia jį tuoj 
apspito daugybė laivukų su arabais 
pirkliais, bei jų prekėmis. Pasidarė 
tikra žuvų rinka. Susikalbėti gali
ma su jais bet kokiom kalbom, tik 
turėk noro. Jei pamatys, kad tu 
kuo nors interesuojiesi, tuoj užme
ta ant laivo virvę ir pririšęs krep
šį įdeda į jį tavo norimą prekę, ku
rią užsitraukęs ant laivo gali ap
žiūrėti. Kainos pas juos vidutinės, 
tik reikia mokėti derėtis, nes užsi
prašo visada dvigubai daugiau, ži
noma, pasiūlai jam pusę. Neva su
pykęs ištraukia iš rankų prekę 
(maždaug po valandos daugumas 
jų sulipa ant laivo) ir kai jau eini 
tolyn, jis vųl šaukia, jau kainą nu
leidęs. Taip tęsiasi, kol maždaug 
kaina atitinka ir pirklio ir pirkėjo 
norus. Ypatingai pigūs yra odos 
išdirbiniai ir moteriški batai. Už 
svarą galima nupirkti labai ele
gantiškus moteriškus batus, žino
ma, minkštesnlo charakterio žmo
nėms su jais pavojinga bizniauti,

sikeisti kokius nori pinigus, jie 
priima kokius tik jiems duoda, žo
džiu, turint atliekamų pinigų Port 
Salde galima viskuo apsirūpinti ir 
palyginti nebrangiai.

Apie pietus mūsų laivas pajudė
jo. Įplaukėme į Sueco kanalą. Ka
nalas gana platus. Iš kairės Ara
bijos pusiasalio pusės, tęsiasi neuž
matomos dykumos, tolumoje šiokie 
tokie kalnai, dešinėje pusėje eina 
du plentai ir geležinkelis, šioje pu
sėje ir žalumynų matosi, žinoma, 
irgi tik kanalo zonoje, toliau taip 
pat neužmatomi smėlynai. Plauki
mas kanalu lėtas ir su dažnais 
sustojimais, kada reikia prasilenk
ti su priešinga kryptimi plaukian
čiais laivais. Plentais į abi puses 
zujo automobiliai, retkarčiais an
glų kariuomenės patruliai ir karo 
policija. Pakėklėje prapaukgme po
rą arabų kaimelių su į žemę sus
megusiais vienaukščiais plokščiais, 
iš molio nukrėstais, namukais.

Kanalu beplaukiant sutemo. K&- 
da tikrai išplaukėme iš Sueco ka
nalo taip ir nežinau, nes iš ryto jau 
plaukėme Sueco įlanka, iš kurios 
abiejų pusių tęsėsi aukšti mėlyni 
kalnai, nieko gero nežadą per ne
laimę ten patekusiam Robinzonui 
— jokio augalo ir jokio gyvybės 
ženklo.

šiuo kart baigsiu. Kitą kartą 
parašysiu apie tolimesnius pergy
venimus. Nenustebkit, kad laiškas 
atrodys vandens gavęs — į jūrą 
šokti dar nemėginau, bet laišką ra
šant prakaitas bėga kaip per ge
rą rugiapjūtę ir retkarčiais bėgu

reikalo ir mūsų pareigos svarbą 
paremti šį užsibrėžtą tikslą, kiek 
tai leidžia Tamstų ištekliai. Neat
sisakykite nors mažytės aukos, kai 
Tamstą aplankys aukų lapas.

Mes kviečiame stoti į garbės 
Fundatorius. Įmokėjęs 5 svarus, 
bus skaitomas Garbės Fundato
rium ir to pavarde bus įrašyta pa
minklo papėdėje.

Maloniai prašome siųsti aukas 
šiuo adresu: Mr. J. Benderius (Pa
minklinio Kryžiaus Fondui), 121 
Middleton Rd.. Manchester 8.
DBLS Manchesterio skyr. va/dyba

DBLS SĄJUNGOS CENTRE
43, Holland Park, London, W. 11 

GALIMA PIRKTI ŠIAS KNYGAS:
1) Krikščioniškoji demokratija 

2/6; 2) žvaigždės ir vėjai 10/-; 3) 
Išblokštasis žmogus 12/-; 4) Jobo 
drama 10/-; 5) Didysis inkvizito
rius 8/-; 6) Po svetimu dangum 
6/-; 7) Vabalų vestuvės 2/6; 8) Pas
kutinį kartą 4/-; 9) Pakeleiviai
6/-; 10) Vilniaus varpai 2/-; 11) 
Naktis ant morų 8/-.; 12- P. Klau- 
lėnas 7/-; 13) Laivai palaužtom 
burėm 3/6; 14) Aušrelė 3/-; 15)
Po pilkais debesėliais 1/6; 16) Per 
šaltį ir vėją 1/6; 17) Riestaūsio sū
nus 2/-; 18) Brolių ieškotoja 2/-; 
19) Tėvų nameliai 1/6; 20) Siunti
nėlis iš Amerikos 3/-; 21) Anoj pu
sėj ežero 1/6; 22) Tėvelių pasakos 
1/6; 23) Metai 12/-; 24) Psalmių 
knyga 10/6; 25) Psalmynas 7/6.

LIETUVIŲ NAMAI
43, Holland Park, W.ll.

Pono Varkalos paskaita: „Lietu
viai verslininkai Anglijoje“, kuri 
buvo numatyta lapkričio 18 d. sek-

LIETUVIŠKAS ALUS
Čikagos lietuvių pastangomis nu

sipirktas alaus bravoras, kuris pa
vadintas „Baltoji Meška“. Bravorui 
vadovauja alaus gaminimo specia
listai I. Sadauskas ir inž. J. Vilutis. 
Ateinančių metų pradžioje Čikago
je apyvarton jau bus paleistas lie
tuviškas alus.

,>B. L“, atstovas ir bendradarbis 
Belgijoje p. S. Paulauskas, suma
niai tvarkęs laikraščio reikalus ta
me krašte, šiomis dienomis išemi
gravo į Kanadą. ,,B. L.“ atstovavi
mą perėmė p. K. žolpys, 34, Pairę 
du Horloz, Tilleur-Liege, Belgie.

Dėmesio Manchesterio ir apylin
kes lietuviams!

Pagal įsigalėjusią brangią lietu
višką tradiciją ir šiemet, gruodžio 
24, d. DBLS Manchesterio skyr. val
dyba ruošia bendras lietuviškas 

Kūčias
Kaina 12/6 šil. asmeniui. Norin

tieji dalyvauti prašomi iki gruodžio 
10 d. užsiregistruoti Lietuvių Soc. 
Klube pas p. J. Bendorių ir pas p. 
J. šiaučiulį, 151, Bishop St., Moss 
Side, Manchester 16. Toliau gyveną 
kreipiasi paštu, paslunčiant savo 
adresą ir pašto orderį minėtai su
mai. Dėl vietovės vėliau pranešime 
kiekvienam.
DBLS Manchesterio skyr. valdyba

Central European Federal Youth 
Movement (albanai, baltarusai, 
bulgarai, čekai, estai, vengrai, lat
viai, lietuviai ,lenkai, rumunai, ser. 
bai, slovakai. Ukrainai) 77, Lancas
ter Gate, W.2. (Požem, trauk sto
tys; Bayswater, arba Paddington) 
kviečia visus į šokius kiekvieną šeš
tadienį, nuo 7—11,30 vai. vak. pro-

nors jam jau pilnai galima pri
taikyti posakį: „nebelalkas eit j 
„Skalą“, kai jau ūsai prasikala“, 
nes jam jau ne tik ūsai prasikalę.

Apie 9 val.įplaukėme į Messinos 
uostą, Sicilijoje ,kur paėmę gerokai 
italų keleivių pajudėjome toliau ir 
paskutinį kartą pamojome Europai.

nes nulups kainą kaip reikiant. 
Pinigus ima taip pat visokius. Kar
tu su pirkliais Į laivą sulipo ir pi
nigų keitėjai, pas kuriuos gali iš-

atsigaivinti po dušu, kuris tol ma- madienį, Nukeliama 
lonus, kol po juo stovi. gruodžio 8 d. 7 vai.

J. Mašanauskas

į šeštadienį, gramo]e: įvairenybės.
3/6.

Įėjimas

Jie iršiandien, gal daugiau nei

APIE VELENĄ IR VIEVERSIUS
Į JAV IŠVYKUSIAM J. JANULAIČIUI
liūs, kai maitinosi veltui duodama
duona ir rengėsi iš užjūrio atsiųs- kada. — brangina vienybę, nes žino, 
tais drabužiais, ne vienas apdriskęs kad atskiras asmuo
ir alkanas jaunuolis, ištrūkęs iš- liūgas būrelis toks pats bejėgis kaip 
nužmogintų belaisvių pragaro, ne-

ar neskait-

Nlekas taip nemyli savo gimto
sios žemės kaip artojas, žagrės no
ragu raižęs pūdymo velėną, klausę
sis vieversėlio giesmių ir dairęsis į 
dangumi beslralčiojuslą saulę, jis
visa buitimi suaugo su motina že- kartą saviškių nebuvo priimtas nė 

ant Jurgio Jankaus morų pailsėti.
— Man nebuvo duota rūbų, — 

pasakojo septynerius metus su šau
tuvu gulęs ir kėlęs jaunuolis. — 
buvo atsakyta nakvynė. Kaip vagis 
Įšįįaužiau į tuščią rūsį, visą naktį 
drebėjau nuo šalčio, krimtausi savo 
nedalia.

Paskum nuogi sąnariai šiaip taip 
buvo apdengti, kankinąs alkis ap
ramintas. Jaunimas, laikinai pa
miršęs visų padarytas skriaudas, 
ėmė dainuoti choruose ir ansamb
liuose, šokti tautinius šokius, vai
dinti, sportuoti, net mokytis. Kol 
emigracijos banga vėl visus pagavo 
savo sriautu ir išblaškė kaip tauto
sakos minimas Grigo bites.

Skriauda, pažeminimas, nužmo
ginimas nusėdo kažkur sielos gel
mėse. Kai kada iškildavo viršun, 
nuaidėdavo vienu kitu sakiniu, kai 
jaunuolis draugų būrelyje pradė
davo gyventi atminimais, kai nuo
taikos pagautas pasiskųsdavo savo 
dramatiškos jaunystės kryžkelė
mis.

Tačiau nei skriauda, nei pažemi
nimas negalėjo nutildyti lietuviš
kos dvasios. Ji gyveno Lietuva, ma
tė panemunės pievas ir krūmokš
nius, girdėjo vieversių ir lakštinga
lų giesmes, jautė čiobrelių ir su
džiūvusių samanų kvapą.

Pats vidus vertė burtis lietuviui 
prie lietuvio, gyvai širdžiai prie gy
vos širdies. Kad ir svetimam kraš
te, kad ir mažose lietuviškose sale
lėse, tačiau vistlek sava daina, sava 
kalba, savas džiaugsmas.

Lietuvių Sąjunga, jieškodama to, 
kas visus jungia, o atidedama į šalį 
tai, kas kalkuriuos skiria, aspiraci- 
suprato tokių jaunuolių aspiraci
jas. Ir jie būrėsi, kopė į valdybas,

me.
Labai teisingai dr. Juozas Gir

nius. rašydamas eple Kazio Bradū- 
no pbezifą, kurioje vyrauja sava že
mė Ir žeudlrbys, tvirtina; „Nedra
sko jų laimės problema, nes jie lai
mės nejieško. Bet lygiai neplėšo jų 
nė prasmės problema, nes prasmė 
jiems perdavė jau tėvai: nebe jieš- 
koti jos tenka, o greičiau ją.tik sau
goti, lyg amžinąją ugnelę. Tai ir 
leidžia poetui savo vargo žmones 
apgaubti tokia šviesa, kuri Ir darbą 
peverčla lyg kokiu šventu apeiginiu 
žygiu“ (žemė, poezijos antologija, 
51 pel.)

Dėl to tatai ir Kazio Bradūno 
ūkininkas, jausdamas, kad gimtoji 
žemė tiesia Į jį gyvas rankas, kad 
priglaustų amžinam poilsiui, pa
prastais žodžiais Išsako visą savo 
esmę;

Mano mintys, svajonės, mano kū 
nas ir kraujas — mano lauko velė
na puri. Po kančios begalinės, po 
nakties, jau dlenojant, apie ją pa
giedok. vytury...

(Ūkininko mirtis)
Šituo ketureiliu Išsakyta meilė 

gimtąja! žemei yra tarsi Išplėšta 
Iš mūsų gyvos širdies; ak, visi esa
me atplėšti nuo mūsų laukų purios 
velėnos- visi Ilgimės vieversėlio 
giesmės...

— o —
Lietuvoje gimęs ir brendęs mūsų 

jaunimas tebegyvena neužmiršta
mos Tėvynės ilgesiu.

Jis buvo prievarta atplėštas nuo 
savo žemės. Dažnai jam nebuvo 
progos atsisveikinti nei su sengal- 
vėllals tėvais, nei su geltonkase 
grėbėjėle.

Jaunimas vilkėjo prievarta uždė
tas uniformas, nešiojo jėga Įbruk-

ir mūsų likimas; jie ir šiandien pa
siryžta sudėti visa ant Tėvynės au
kuro jei jų aukos ■ sutraukytų ge
ležinius vergijos pančius. Jie jau
čia, kad ateis valanda, kada bus 
nepakeičiami atgimstančios Lietu
vos kūrėjai.

— o —
Kur kas Įdeda pinigus, lengvai 

gali juos pasiimti ir kitur keliauti 
laimės kasyklų jieškoti.

Tačiau kur kas įdeda savo širdį, 
be sielvarto negali pasitraukti. Ga
li kur kitur būti geriau, gali būti ir 
linksmiau, tačiau pati širdis verkia, 
kai reikia skirtis su visais tais, su 
kuriais gyventa planuota, dirbta, 
kurta.

Yra viena viltis, kuri ir tokiais 
atvejais gaivina:

Tėvynės laisvės aušra, sugrįžimo 
rytas, kada visi iš visų kraštų su
plauksime į paliktą žemę, 
niekad nesiskirtume.

Gimtosios žemės velėna, 
laukų vieversio giesmė
tokius gilius .prisiminimus, kad jų 
akivaizdoje blanksta- visų svetimu 
kraštų viliojančios pagundos. —

Norisi užmigt tenai, 
kur našlaičių guolį klosto 
mano žemės smėlynai...

(Kz. Bradūnas).

kad jau

gimtųjų 
sukelia

J. Kuzmickis

PAAIŠKINIMAS 
,BL“ Nr. 43 tūpusio Northdėl

Thames Gas Board skelbimo
1. Bendrovė savo hostelių neturi, 

bet Welfare Officer padeda susirasti 
butus privačiai- Viengungiai galėtų 
pradžioje gyventi Lietuvių Namuo
se,bet dėl to turi susitarti su namų 
administratorium.

2. Darbas nėra labai sunkus, bet 
tam tikrais momentais yra pakan-

tus ginklus. Su skausminga minti
mi ir prigesusiomis akimis žiūrėjo 
l rytų lygumas Ir pasakiškąjį žaltį 
su raudona puta nasruose, kai Rū
pintojėlio kraštui ir llklmlnė ranka 
rašė tragišką sprendimą.

Nevienas jaunuolis karo tvano 
bangų buvo Išmestas už spygliuotų 
belaisvės vielų. Pažeminimas ir al
kis, nežinia Ir troškuyls, savųjų il
gesys Ir nuoskaudos pynėsi į vieną 
dldelĮ skausmą.

Kai tremtiniai, sąjungininkų glo
bojami, susirinko Į barakų mlešte-

lakstė po svetimus miestus, kad su
rastų kur pigesnę salę, Įmanomesnį 
orkestrą, užmirštą lietuvį. Kam ma
ža buvo meno, retorikos, vaizdų, 
tam nešė letuviško alaus ar dešra 
kvepiantį sumuštinį.

Negalime skųstis, kad lietuviška 
dvasia gestų mūsų dažnai skriausto 
jaunimo sielose. Negalime užkimšti 
ausų jų poringėms apie paliktą sa
vos žemės velėną ir giedantį vie
versėlį. Negalime nejausti jų sielose 
susitvenkusio ilgesio gimtajam 
kraštui.

karnai karščio ir dūmų, nes reikia 
ištraukti iš krosnių degantį koksą. 
Šiaip jau visas sunkumas — kelti 
įrankius, t.y. ilgas kačergas. Dirba
ma „raundais“: reikia išvalyti vie
nu pradėjimu keletą krosnių. Tai 
trunka apie 40 — 45 min. Po to yra 
10 — 15 min. pertrauka ir vėl „ra
undas“ prasideda iš naujo. Daro
mos pertraukos arbatai ir pietum

3. Dirbama pamainomis: nuo 6 
vai. ryto iki 2 vai. pepietų. nuo 2 
vai. po pietų iki 10 vai. nakties ir 
nuo 10 vai. nakties iki 6 vai.ryto.

Atidirbus rytinę, pamainą, duoda
ma laisva diena ir pradedama po
pietinė- pamaina. Tuo būdu susi
daro dar du laisvi pusdieniai. Atly
ginimas mokamas už septynias 
dienas, nes sekmadienio ir šešta
dienio darbas apmokamas dvigubai-

4. Vidutiniai gabus darbininkas 
gali būti parengtas tam darbui ke
turiolikos dienų bėgyje.

5. Susidomėję turėtų atvykti ir 
pasižiūrėti darbą vietoje, nes ne
įmanoma viską atpasakoti. Tai, 
kas vienam atrodo nesunku, kitam 
gali atrodyti sunku. Be to. dujų ga
myklose yra ir kitų darbų dienos 
pamainose, bet atlyginimas už juos 
yra žemesnis. ,Dujų gamyklų Lon
done yra daug ir neįmanoma išvar
dinti jų adresų.

Lietuvių Namuose galima apsis
toti laikinai tik bendrame vyrų 
kambaryje. Savaitėje su pilnu iš
laikymu — 3 svarai.

DBLS Reikalų Vedėjas.

MANCHESTERIO MOSTON 
KAPINĖSE STATOMAS 

PAMINKLINIS LIETUVIŠKAS 
KRYŽIUS

DBLS Manchesterio skyr. Valdy
ba narių ir lietuviškos visuomenės 
pritarimu imasi iniciatyvos Man
chesterio R. Katalikų Moston ka
pinėse, kuriose jau iš seniau yra 
palaidota apie 60 senųjų lietuvių, 
nupirkti 30 naujų vietų laidojimui 
mirusiųjų ir pastatyti paminklinį 
lietuvišką kryžių 700 metų nuo Lie
tuvos Karaliaus Krikšto proga.

Tai bus atskiros lietuviškos ka
pinaitės. kiriose galėtų ir turėtų 
būti ateityje palaidojami visi mi
rusieji lietuviai ne tik iš Manches
terio, bet ir iš plačios apylinkės. 
Kapinaitės bus galima tinkamai 
aptvarkyti ir prižiūrėti, kad nebūtų 
amžiams užmiršti mūsų mirusieji. 
Paminklinis Lietuviškas kryžius 
kiekvienam praeiviui bylos apie 
amžiams pasilikusius mūsų brolius.

Visa tai kainuos apie 300 svarų.
Mieli lietuviai! Tai nėra didelė 

suma, jeigu kiekvienas suprasime

(n

Šitokios ir gražesnes kalėdinės atvirutės gaunamus S-gos centre. 
Kaina (su voku) — 9 d.

Kaip ir praėjusiais metais. L. 
Namuose ruošiama bendros 

lietuviškos Kūčios
Norintieji dalyvauti, registruoja

si pas L. Namų administratorių iki 
gruodžio 15 d. Kaina 12/6 vienam 
asmeniui.

— o —
Gerai grojąs akordeonistas, norįs 

gyventi Londone, prašomas tuojau 
rašyti L. Namams. Apsigyventi ga
lės L. Namuose, parūpinant darbą.

— o —
KELIONIŲ BIURAS 

IIICKIE. BORMAN GRANT & Co. 
24, Charles II St. London, S.W.l 
parūpina bilietus kelionei į visus 
pasaulio kraštus laivais, lėktu
vais, traukinia’s ir sutvarko ke

lionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patikimas, 

be jokio specialaus atlyginimo. 
Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS 

Centrą).
— o —

SKELBIMAS
Kalėdinių atviručių jau galima 

gauti DBL Sąjungos Centre, 43, 
Holland Park. W.ll. Vienos atviru
tės su voku kaina 9 penai.

Nottinghamo Liet, klubas ..Ro
muva“, Cycamore Rd. patalpose 
gruodžio 1 d. 7 vai. vak., ruošia 
•linksmą paskutinį prieškalėdinį 

šokių vakarą 
Kviečiame atsilankyti.

— o —
Engineering factory in the West 

of England have vacancies for un
skilled and semiskilled workers in 
foundry & machine shops. Accom
modation for single men available 
in the hostel.

Apply: Employment Office. R.A. 
L:ster & Co. Ltd., D/rsley. Glos.

— o ■—
Skubiai reikalinga šeimininkė- 

virėja penkiems lietuviams darbi
ninkams, gyvenantiems privačiame 
ūkyje. Smulkmenas galima sužinoti 
rašant adresu; The Lithuanians, 
Pond Farm. Hardington, Nr. Fro
me, Somerset, arba telefonu: Faul- 
kland 267 nuo 6 vai. vak.

— o —
Mgr. WANDA SWIDERSKA. at

lieka mediciniškas kraujo analizes 
(Wassermann. Kahn), šlapumo, 
išaiškina ankstyvą nėštumą, me
tabolizmą ir t. t. 16. Gabriels Rd . 
London. N. W. 2. Tel. GLA 8776.

JEI NORI SKANAUS KONTINENTIŠKO MAISTO 
reikalauk savo krautuvėje Goodfare marinuotų silkių vyno padaže.

raugintų kopūstų ir kitų
GOODFARE 

gaminių.
LAŠIŠŲ RŪKYMO BENDROVĖ-

Maisto pakavimas — Importas — Urmo prekyba
House of Goodfare. Gordon Street. Broughton, Manchester 7.

Telefonas; BLAckfriars 3535/6 & DEAnsgate 6470.
Telegramos: „Goodfare, Manchester 7.“
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