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CENTRO IR RYTU EUROPOS 
CONFERENCIJA LONDONE

šaulio organizuota visuomenė, ku
rios eilėse yra pasaulinio garso var. 
dai — prabils apie pavergtuosius ir 
Vakarų pasaulio vardu tars, jog 
Vakarai niekuomet negalės sutikti 
su tuo, kad už geležinės uždangos 
visi kraštai liktų vergijoje. š:s pir
masis po antrojo pasaulinio karo 
reiškinys pavergtųjų atžvilgiu yra 
nepaprastos mums reikšmės įvy - 
kis. nes jis ne tik mūsų pasiryži
mus stiprina kovoti už mūsų la's-

Beveik prieš penketą metų, 1947 
m. spalio 28 d. Paryžiuje įvyko mi
tingas, kurio tikslas buvo užtarti 
pavergtuosius kraštus ir viešai 
tarti žodį, kad pavergtieji nori 
laisvės, nepriklausomybės ir kad 
niekuomet jie, kol gyvi, neatsisa
kys visą padaryti, kad pavergto
sios Centro ir Rytų Europos tautos 
laisvę ir nepriklausomybę atgautų. 
Prieš tą mitingą visos komunisti
nės organizacijos pakėlė balsą ir

, 1 visais būdais šaukė: „Paryžius ne- vę, bet jis ir mūsų padėtį sustipri
na, nes daugelio kraštų valstybės 
vyrai kelia balsą už mūsų pavergtų
jų teises, aspiracijas. Jie mūsų pa
vergtosioms už laisvę ir nepriklau
somybę tautoms suteikia vilties ko
voje ir tą kovą paremia. Tiesa, tai 
dar nėra nei parlamentų, nei vy
riausybių žodis, bet vistiek tas įvy
kis yra svarbus, nes jis įpareigoja 
tuos, kurie kalba ir tas politines 
grupes, kurių vardų jie kalba ar 
kurioms jie vadovauja, ar atsto 
vauja. šiuo reikalu Europos Sąjū
dis, išimt’nai visuomeninis sąjūdis, 
besiekiąs tinkamai Europą suorga
nizuoti ir ta linkmę beveikiąs į vy
riausybes, yra mums pavergtie
siem didžiausį patarnavimą pada
ręs, ne tik mus savo tarpan priė
męs, bet ir savo vardu mus ginąs 
tiek Europas Taryboje Strassburge, 
tiek plačioje Vakarų pasaulio vi
suomenėje. —-

Trečias laimėjimas, kuris Londo
no Konferencijos proga mums yra 
svatbu pažymėti, tai tas faktas, 
kad pavergtieji Europos Sąjūdžio 
rėmuose rengia kelius ateičiai ir, 
bendrai, visi susitikdami, rūpina
si, kaip geriau Europos kadre jų iš
laisvinti kraštai galės tvarkytis po
litiniai. ekonominiai ir kulturįniai 
ateityje.

Tokie, tad, yra bendrojo pobū
džio dalykai, kurie Londono Kon
ferencijos viltyse 1952 m. sausio 20 
- 24 d. d. suteikia naują impulsą 
mūsų pavergtųjų gyvenime ir paro
do mums, jog jau yra elementų, 
kurie rodo tylos suokalbio lūžį ir 
kurie, savo keliu, ir mums naujų 
įpareigojimų uždeda, būtent: jei 
norime daugiau savo kovoje už 
laisvę ir nepriklausomybę laimėti, 
jei jau turime progos i viešumą 
tarptautinėje plotmėje išeiti, tai 
privalome ir savitarpyje mokėti 
vieningai kalbėti ir vieningai rei
kalus aptarę eiti pas svetimuosius, 
bei suprasti, kaip ir kur geriau ga
lima savo krašto labui padėti.

DR S. BACKIS

leis, kad naujieji dolerinio impe
rializmo kryžiuočiai provokuotų

- Prancūzijos Sąjungininką ir dar 
iš sostinės, kur 1944 m. rugpjūčio 
mėnesį triumfavo išsilaisvinimo 
sukilimas'*... Mitingo rengėjai rė
mėsi įstatymais, teise ir susirinki
mo bei žodžio laisvės šūkiais. Jie 
prašė Prancūzijos Vyriausybę, kad 
ji imtųsi priemon’ų apsaugoti susi
rinkimo laisvę. Tai buvo padaryta,
bet Paryžiaus Policijos Prefektui 

reikėjo sumobilizuoti policiją, kad 
mitingas įvyktų, nes keli tūkstan
čiai komunistų mitingo būstinės 
aplinkumoje visą darė, kad mitin
gą sutrukdytų. Ir tas mitingas, 
nors improvizuotas, liks visuomet 
atmintyje visų pavergtųjų, nes nuo 
tos dienos paaiškėjo, kad anarchi
jos ir komunistų, kaip yra įrašyta 
Paryžiaus Teismo Rūmuose... —

• „Kordaa yra įstatymo ffft-gao".
! Šiemet Londone įvykstanti sau
sio 20-24 d. d., Europos Sąjūdžio 
rengiama, Centro ir Rytų Europos 

’ ' Konferencija nebus reikalinga po- 
O Hellos globos ir apsaugos ne vien
- Irvtodsi. kad ji Londone įvyksta, bet 
•“"ir Godėl, kad pasikeitė nuotaikos.

atmosfera. Tai įvyko dėl daugelio 
priežasčių, kurių dvi svarbiausios 
vertos paminėti: pavergtųjų tautų 
šauksmas į laisvą, demokratinį pa
saulį. įspėiąs jį, kad laisvas pasau
lis susilauks to paties likimo, kaip 
pavergtieji, jei jis iliuzijomis, o ne 

, realybe vadovausis ir — pačių de
mokratinių didž'ųių ta-'tų susivo
kimas esamoje padėtyje ir susio- 
rlentavimas. kas reikia joms atlik
ti. Pirmieji liudininkai pavergtųjų 
tautų tragedijos, — lietuviai, lat
viai ir estai bei lenkai, mes jau 
senai drumsčiame Vakarų pasaulio 
ramybę ir sąžinę jų žadiname pra- 
bi'ti. Po kiek laiko visi kiti Paverg
tieji mūsų balsą parėmė, pagyvino 
ir visi kartu pradė<ome belstis į 
laisvojo pasaulio vyriausybes, par
lamentus, politines grupes bei vi
suomenines organizacijas. Ir čia 
mums atėjo pagalbon laisvojo pa
saulio spauda, radijas. LAISVASIS 
VAKARŲ PASAULIS, ne vien mes 
patvs, — jau kalba apie pavergtųjų 
likimą, ju tragingą padėtį. Tai p’r-
masis mūsų pavergtųjų laimėjimas džlo konferencija, kurioje dalyvau-
ir pirmoji mūsų laisvės pranašė 
kregždė.

Nors šis aukščiau paminėtas reiš
kinys yra mus džiuginantis, bet 
vistiek mes laikome, kad per maža 
la svasis Vakarų pasaulis kalba apie 
pavergtųjų kančias ir jų tragingą 
likimą. Todėl tiek pavergtieji, tiek 
jų draugai vakariečiai, laisvojo pa
saulio piliečiai, nenuleidžia rankų, 
nepraranda pasiryžimo dirbti, kad 
vis labiau ir labiau Vakarų pasaulis 
apie pavergtuosius kalbėtų. Šioje 
srityje Vakarų pasaulio visuomenės 
organizuotas ėjimas pavergtie
siems į pagalbą yra nepaprastai 
svarbus dalykas. Ir Londone įvyks
tančioj! sausio 20 - 24 d. d. Kon
ferencija, suorganizuota Europos 
Sąjūdžio, specialiai jo Centro ir 
Rytų Europos Komisijos, kuriai da
bar vadovauja p. E. BĘDDINGTON 

•» BEHRENS, yra pavergtųjų antras 
didelis laimėjimas, nes ne mes pa
vergtieji, bet laisvojo Vakarų pa

KONFERENCIJOJE LIETUVA 
OFICIALIAI ATSTOVAUJAMA
Ateinančią savaitę, sausio 2į—24 

d., Londone įvyksta Europos Sąjū-

Ja Vakarų, Centro ir Rytų Europos 
tautų atstovai. Lietuva šioje konfe
rencijoje atstovaujama oficialiai. 
Tikraisiais konferencijos nariais 
yra: Lietuvos Ministeris D. Brita- 
Jai B.K. Balut’s, Lietuvos Atstovas 
Prancūzijoje Dr. St. Bačkis ir Vyk
domosios Tarybos narys Doc. M. 
Brakas, o nariais — stebėtojais- 
Pasiuntinybės .Patarėjas V. Balic- 
kas, DBLS pirmininkas M. Bajori- 
nas, PLB pirmininkas P.B. Vayka- 
la, Laisvosios Europos Lietuvių Pa
tariamosios Grupės pirmininkas 
V. Sidzikauskas (specialiai į šią 
konferenciją atskridęs iš Ameri
kos), prof. J. Baltrušaitis ir pik. 
J. Lanskoronskis. Be to. Liberalų 
Internacionalo delegacies sudėtyje 
konferencijoje dalyvauja to inter
nacionalo generalinis sekretorius 
prof. St. Žymantas.

Sekančiame „Br. Lietuvio1' nr. 
apie šią svarbią konferenciją duo
sime išsamių informacijų.

CHURCH1LLIS KANADOJ IR JAV TAUTIEČIAI! '
Baigę pasitarimus su JAV-bių 

vyriausybe. Cliurchlllls, Edenas ir 
kiti du Britų kabineto nariai sa
vaitės pradžioje lankėsi Kanadoje, 
kur tęsė pasitarimus su Kanados 
vuriausybe. Pirmadienį svečiai da
lyvavo Kanados kabineto posėdy, 
kada buvo aptarti svarbūs pasauli
nės politikos klausimai, ypatigą 
dėmesį atkreipiant į Atlanto Pakto 
valstybių organizaciją. Po posė
džio, Kanados premjeras St. Lau
rent pareiškė, kad buvo pasiektas 
pilnas ir visiškas sutarimas rūpi
mais reikalais tarp tų dviejų val
stybių. Tas posėdis buvo vieninte
lis formalus posėdis Kanadoje, ta
čiau svečiai turėjo daug privačių 
susitikimų su Kanados vyriausy
bės nariais, kad užmegus glau
džius asmeniškus santykius, kaip 
pareiškė Churchlllls.

Gorespondentai iš Vašingtono ir 
Otavos praneša, kad asmeniškai 
Churchlllls padaręs labai gerą įs
pūdį kaip Kanadoj, taip ir Ameri
koj, ir todėl jo vizitą skaito pilnai 
pasisekusiu. Kiek iš to bus prak
tiškos naudos — parodys ateitis. 
Vienu svarbiu klausimu — žaliavų 
— pasiekta patenkinamų rezulta
tų. Britanija iš Amerikos šiais me
tais gaus apie vięną milijoną tonų 
plieno, kas bent dalinai sušvelnins 
ypatingai didelį Britanijos plieno 
trūkumą. Tas gerai atsilieps į ap
siginklavimo programą ir pramo
nę. Iš savo pusės Britanija sutiko 
perleisti Amerikai Kanadoje už
pirktą aliuminių, o taip pat par
duoti daugiau švino iš Malajų „su
tarta kaina“. Amerika buvo beveik 
sustojusi pirkti šviną iš Malajų 
dėl nepaprasta; aukštų kalnų, kas 
skaudžiai palietė Brltanljos-Ame- 
rikos prekybos balansą Britanijoj 
nenaudai.

Kanadoje ypač plačiai buvo pa
liestas atominės energijos gamy
bos klausimas ir buvo sutarta pa
sikeisti žiniomis. Tuo reikalu ta
riamasi ir su Amerika.

Per pirmadienio Otavoje Kana
dos vyriausybės suruoštą Churchil. 
lio garbei vakarienę Britų prem- 
jeras pareiškė, kad Atlanto Pakto 
valstybių organizacija, iki šiol bu
vusi grynai karinio pobūdžio, po

NEUŽMIRŠKIME PAVERGTŲJŲ SAKO TRUMANAS
Pereitos savaites numery nespė

jome įdėti Prezidento Trumano me
tinio pranešimo kongresui apie 
krašto būklę. Dėl jo svarbos yra 
reikalinga pažymėti bent svarbiau
sius pranešimo punktus, rors ir 
pavėluotai.

Prezidentas įspėjo kongresą, kad 
vis dar tebegyvename po ateinan
čio karo šmėkla ir dėl to yra labaį 
svarbu paspartinti laisvo pasaulio 
apsiginklavimą. Karo pavojui pa
teisinti, Trumanas davė keturias 
priežastis: 1) Rusija tebedldina 
jau ir taip didelis karines pajėgas 
(turėjo dar du atominės bombos 
sprogimus, o lėktuvų gamyboj pra
lenkia vakarus), 2) vakarų gin- 
klavimasis. ypač lėktuvų ir tankų 
gamyboj, buvo per lėtas. 3) ne
pakankamas JAV-bių civilių apsau
gos paruošimas prieš atominį puo
limą ir 4) grąsinimai tolimuose 
ir artimuose rytuose ir ekonomi
niai sunkumai Europoje. Peržvel
giant pereitų metų atliktus darbus, 
prezidentas pažymėjo, kad buvo 
daug atsiekta kovoje už taiką 
„pagrįsta laisve ir teisingumu“. 
„Per ateinančius metus“, tęsė Tru- 
manas, „neturime užmiršti ken
čiančių žmonių anapus geležinės 
uždangos. Mes turime tęsti ir plė
sti veiklą Amerikos Balso (Voice of 
America), kuris neša viltį ir tiesą 
toms tautoms“; 

jo vizito Amerikoje ir Kanadoj ta
pusi kartu ir idėjų bei bendradar
biavimo organu, siekiant taikos ir 
laimingesnio gyvenimo visiems. 
Churchillis taip pat užtiktino, kad 
Britanija šiltai remia Europos Są
jungos ir Europos kariuomenės su
darymą. nors pati į tuos, du orga
nus ir neįeina.

Antradienį Churchillis vėl grįžo> 
į Vašingtoną iš Kanados ir turėjo, 
daugiau pasimatymų su Amerikos 
vyriausybės naria's. Ketvirtadie
nį jis dalyvavo Amerikos Kongreso, 
posėdy, kur pasakė svarbią kalbą. 
Po posėdžio išvyko į New Yorką 
pailsėti pas savo draugą Bernard 
Baruchą iki išplauks namo pirma
dienį laivų „Queen Mary“.

Jau bespausdinant pereitos sa
vaitės „B. Lietuvių“, Vašingtone, 
buvo paskelbtas Churchillio-Tru- 
mano pasitarimų komunikatas. 
Jiis mažai naujo pasako ir jo svar
biausia dalis gal ir yra ta, kurioje 
sakoma, kad pasikalbėjimai buvo 
vedami ant intymaus ir asmeniš
ko pamato. Tas susibičiuliavimas 
kaip tik ir buvo svarbiausias Chur- 
chillio vizito tikslas.

Komunikate pabrėžiama, kad 
Amerikos oro bazės Anglijoj bus 
naudojamos karo metu tik pasi
tarus su Britanijos vlarlausybe. 
Pasiektas visiškas susitarimas 
dėl vidurinių rytų gynybos, Eu
ropos apsaugos (įskaitant Vokie
tiją pilnateisiu-nariu) ir žaliavų 
pasiskirstymo. Kas liečia Kiniją, 
abi šalys palieka prie savo nusista
tymo, t.'y. Britanija pripažįsta ko
munistus, o Amerika nacionalis
tus, bet sutarė dėl bendro reikalo 
atremti komunistų agresiją Azi
joj. Ekonominiais sumetimais abi 
šalys vartos jau turimus šautuvus 
ir nauji bus tik eksperimentiniai 
gaminami, kad neužkirsti kelio e- 
ventualiam ginklų standartizavi
mui. čia reikia pastebėti, kad kaip 
Amerika taip ir Britanija turi iš
radusios naujus šautuvus, tačiau 
ekspertai nesutaria, kuris iš jų yra 
geresnis. Atlanto vandenyno vado 
paskyrimas dar tebesvarstomas. ir 
čia Britanija su Amerika nesuta
ria, nes abi šalys nori skirti savo 
tautietį toms pareigoms.

Šie metai bus lemiami viso lais
vo pasaulio paruošime apsaugai 
prieš agresiją. Pabaigoj metų turi
me būti tiek st'prūs, kad jokia jė
ga nedrįstų mūsų pulti. Preziden
tas Trumanas prašė kongresą nea
tidėliojant 1) ratifikuoti Japani- 
jos sutartį ir saugumo paktus su 
Australija ir N. Zelandija, o taip 
pat priimti Graikiją ir Turkiją į 
Atlanto Pakto Organizaciją, 2) 
duoti pakankamai karinės ir eko
nominės paramos 'Europai, 3) duo
ti karinę paramę Indokinijai, kur 
sekanti komunistų ataka gali būti 
padaryta ir 4) tęsti „Ketvirto 
Punkto“ paramą kraštams kaip In
dijai ir Persijai. (Pagal šį. taip va
dinamą, „Ketvirtą Punktą“ duo
dama parama atsilikusiems ir ma
žo gyvenimo standarto kraštams). 
Vidurinių rytų reikalu prezidentas 
išreiškė viltį, kad Tarptautiniam 
Bankui bus galima predėti gamybą 
Persijos alyvos šaltiniuose, ir kad 
Egiptas priims vakarų pasiūlymą 
bendrai vid. rytų apsaugai suda
ryti.

A. A. JONUI RUDELIUI 
mirus, gilaus liūdesio valandose:

Jo žmonai, dukrelėms ir 
giminėms reiškiame gilią 
užuojautą.

A. ir J. Benečiai
•————————

VISI DALYVAUKIME EUROPOS 
SĄJŪDŽIO MITINGE

Ateinantį ketvirtadienį, sausio 
24 d., 8 vai. vakaro, Europos Sąjū
džio Centro ir Rytų Europos Komi
sija ruošia

DIDŽIULĮ MITINGĄ,
kurio šūkis:

„LAISVE IR NEPRIKLAUSOMYBE 
VISOMS EUROPOS TAUTOMS!’’

Mitinge kalbės žymūs D. Britani
jos ir Vakarų Europos politiniai 
veikėjai: buv. Prancūzijos ministe
ris pirmininkas Paul Reynaud 
buv. Belgijos ministeris pirminin
kas Paul Henri Spaak, buv. D. Bri
tanijos ministeris A.L. Amery, Win- 
stono Churchilllo sūnus maj. Ran
dolph Churchill ir kt.

Mitingas įvyksta ROYAL AL
BERT HALL.

ši vieta pasiekiama požeminiais 
traukiniais, kurie eina į High Str. 
Kensington, South Kensington, 

Knightsbridge ir Gloucester Rd. 
stotis, o taip pat autobusais nr. nr, 
9, 46, 52. 73.

Bilietai į mitingą gaunami DBLS 
■Centre, 43, Holland Park, W.ll., 
tel. PARk 9699.

Tautiečiai! Kviečiame visus lie
tuvius kuo gausiausiai dalyvauti 
šiame mitinge, kuriame mes reika
lausime Laisvės savo Tėvynei!

.... KINIJA RUOŠIASI ATAKAI
Per Churchilllo-Trumano pasi

tarimus nemažai dėmesio buvo 
kreipiama į Tolimųjų Rytų gyny
bą. Nors Britanija pripažįsta Ki
nijos komunistų vyriausybę, jj yra 
nemažiau už Ameriką susirūpinusi 
dėl Kinijos agresyvlnių planų. At
sakingi valstybės vyrai, kaip Ede
nas pareiškė, kad Kinija koncen
truojanti savo kariuomenę pietuo
se ir, karui Korėjoj pasibaigus, ga
lima laukti Kinijos atakos prancū
zo valdomoj Indokinijoj ir britų 
valdomuose Malajuose. Ten ir da
bar eina karo veiksmai su sukllė- 
liais-komunistats. kurie yra, žino
ma, neoficialiai Kinijos remiami. 
Visai i kitokia būklė būtų, jei pati 
Kiniją įsikištų į tą Azijos dalį. 
Esantieji v*akarų kariuomenės

kontingentai jokiu būdu negalėtų 
atsilaikyti prieš didelio masto Ki
nijos invaziją, gi vakarai vargiai 
galės padidinti savo karines pajė
gas ten, nes jie ir taip turi daug 
įsipareigojimų kitose pasaulio da
lyse. Nestebėtina dėl to, kad pra
nešimai apie Kinijos kariuomenės 
koncentravimą pietų Kinijoj kelia 
nerimą ir susirūpinimą vakarų pa
saulio sostinėse.

Vienintelis būdas apsiginti nuo 
Kinijos invazijos būtų pradėti 
bombarduoti pačią Kiniją, ko da
bar taip vengiama daryti iš Korė
jos. Dėl to nenoro bombarduoti 
Kinijos kontinento, komunistams 
pasisekė žymiai sustiprinti savo 
karines pajėgas šiaurinėj Korėjoj, 
kaip pranešė alijantų vadas. Gi 
pačios derybos dėl taikos nepadarė 
jokio progreso.

Ta proga reikia pažymėti, kad 
kaip Indokinija, taip ir Malajai 
pergyvena šiuo metu persiorgani
zavimo stadiją. Prancūzų karo va
das Indokinijoj mirė pareitą savai
tę po operacijos ir naujas dar yra 
nepaskirtas. Gi Malajuose polici
jos ir slaptosios policijos vadai at
sistatydino, kad leisti Britanijos 
vyriausybei padaryti ten reikia
mas reformas sekmingesni ko
vai prieš teroristus vesti.

Vašingtone pereitą savaitgalį to
limųjų rytų reikalais tarėsi Ameri
kos, Britanijos ir Prancūzijos ka
riniai vadai ir patiekė savo reko
mendacijas vyriausybėms.

DAUGIAU ING DENTU 
PRIE KANALO

Sueco kanalo zonoje paskutiniu 
laiku pradėjo vykti dažnesni ir 
rimtesni incidentai tarp britų ka
rių ir Egipto taip vadinamų Išlais
vinimo batalijonų, kuriuos sudaro 
jauni vyrai, daugiausia studentai. 
Prasidėjo nauja fazė brltų-eglptle- 
čių santykiuose, pereitą savaitgalį 
britai turėjo panaudoti tankus 
prieš egiptiečius Ir per susirėmimą 
vienas britas ir 12 egiptiečių buvo 
užmušti ir nemažai sužeistų. Bri
tai taip pat tikrino kai kuriuos kai
mus. ieškodami teroristų. Skau
džių incidentų įvyko ir daugiau. 
Britai buvo priversti pradėti nau
doti sunkesnius ginklus prieš tero
ristus.

Egipto reikalai taip pat buvo 
plačiai svarstomi per Churchilllo 
Trumano pasitarimą. Pranešamų, 
kad Britanija pasiūliusi modifi
kuoti vakarų gynybos planą vidu
riniams rytams, tikslu pasiekti su
sitarimo su Egiptu.

Kaire, pradžioje savaitės, JvykO 
demonstracijų prieš britus. De
monstracijas suruošė, studentai, 
kaip protestą už vieno studento 
mirtį. Jis buvo Išiaišvinimo bata- 
lljonų karys it žuvo kanalo Zonoje - 
per susirėmimus su britais.

COMMONWEALTH'AS 
TARIASI

Antradienį Londone prasidėjo 
Britų Commonwelth‘0 kraštų fi
nansų ministerlų konferencija, 
Konfejęnclja gvarsto ©ablogėJ.Ųslą , 
sterlingo bloko ekonominę būklę. ~ 
Du svarbūs uždaviniai turi išsprę
sti: 1) žaliavų gavimas ir 2) už
sienio prekybos balanso išlygini
mas. Abu dalykai yra vienasš nuo 
kito priklausomi. Neturint pakan- 
karnai žaliavų, negalima pagamin
ti užtenkamai prekių eksportui ir 
negalima Išlyginti užs. prekybos 
balanso, kuris dabar rodo didelį 
deficitą ne tik su dolerio kraštais, 
bet Ir su Europa, šį deficitą Com- 
monwealth'as turi išlyginti arba 
bent gerokai sumažinti, kad Išlai
kyti valiutos pastovumą Ir nenu
stoti kitų pasitikėjimo. Tam pa
siekti svarstoms priemonės, kad 
1) padidinti eksportą, 2) sumažinti 
Importą. Importo sumažinimas yra 
ypač opus klausimas kraštams 
kaip Indija, kuri turi įsivežti daug 
maisto produktų iš Amerikos. Bri
tanija ir Australija jau ėmėm žy
gių Importui sumažinti ir tikisi, 
kad Ir kiti Commonwealths kraš
tai paseks Jų pavyzdžiu.

P. S. Sterlingo bloką sudaro visi 
Commonwealth'© kraštai, išskyrus 
Kanadą. Tai yra laisvu noru su
daryta organizacija be viršininko. 
Britanija atlieka tik banko parei
gas. Visi sterlingo bloko kraštai sa
vo uždarbį doleriais įmoka į vieną 
vietą (Londone) Ir iš čia pasiima, 
kada reikia. Dėl to vieno krašto

PERSIJA REIKALAUJA 
UŽDARYTI KONSULATUS

Persijoj antlbrltlška propaganda 
buvo smarkiai sustiprinta. Persi
jos vyriausybė įteikė britams notą, 
reikalaujant iki sausio 21 d. užda
ryti visus britų konsulatus Persi
joj (konsulatų yra 9). Kaip prie
žastį nurodoma tų konsulatų kiši
mąsi į Persijos vidaus reikalaus, o 
taip pat, kad mažai britų yra laikę 
Persijoj ir kad Persija neturi nė 
vieno konsulato Britanijoj

Britų ambasadorius Teherane 
tuo relkau lankėsi pas Mossodeką, 
kuris atsakė, kad reikalavimo dėl 
konsulatų negalįs atšaukti. Sausio 
22 d. šaukiama speciali Persijos 
parlamento sesija, kurioje opozici
ja Išreikš nepasitikėjimą vyriau
sybei. Persijos vyriausybė, atrodo, 
nori užbėgti opozicijai už aklų ir 
Nuversti kaltę ant britų už krašto 
negerumus.
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BRITANIJOS LIETUVIS

PARSIVEŠIME TUŠČIA FONDU SĄRASĄ
Gerbiamasis L. Geivonis savo 

straipsniu „Ką parvežime“ tikrai 
atliko gražią pareigą — labai iš tolo 
ir atsargiai iškėlė Pasaulio Lietuvių 
Švietimo Fondo klausimą. I visokių 
fondų sąrašą dar vienas fondas! 
Šito mano parašytojo šauktuko 
prašau nepalaikyti ženklu, lyg no
rėčiau paneigti to naujojo fondo 
reikalą: fondas būtų reikalingas ir 
net labai.

Mano bičiulis poetas kartą pasa
kė: „Bene man teks garbė būti pas
kutiniu Lietuvos poetu“. Aišku, 
ironija: mes netikime, kad jis bus 
paskutinis, bet ironija turi ir tam 
tikro realaus pagrindo. Kas gi be
bus iš mūsų, kai elgetynuose išmirs 
didieji mūsų tautos žmonės, kai 
jaunimas nueis ne į mokyklas, bet 
į fabrikus? Em'gracijoje išmirusi ir 
savo mokslininkus, menininkus, vi
sas .didžiųjų smegenų ir širdžių 
asmenybes išbaigusi marinti kelių 
dešimtų tūkstančių buvusių lietu
vių masė — štai kas bus iš mūsų; 
skurdi masė, nes nebeturės kultū
ros; kas gi kurs kultūrą, jei jos kū
rėjai skursta elgetynuose ar eina 
Į kapus pro džiovininkų sanatorijas; 
kas gi pakels juos, jei jaunimas 'eis 
i fabrikus, o ne į mokyklas (teisybė, 
dalis mūsiškių fabrikuose dar tebe
kuria kultūrą!)! Pagaliau kam be- 
reikės tos kultūros!

Jei mokėčiau raudoti, gal diena iš 
dienos raudočiau, vaikščiodamas 
fabrike apie mašinas ir galvoda
mas apie mūsų tautos ateitį, tik
riau — apie dabartį, kuri sukurs 
ateitį. Ką mes parsivešime namo? 
Iš tiesų ką? Dešimtis tuščių fondų, 
štai ką parsivešime namo. Ar gim
naziją reikia remti? Reikia. Ar 
kultūrą reikia remti? Ar tautos 
išlaisvinimą reikia? Ar L. Gelvonio 
prasme švietimą reikia? Ar nusi
pelniusius mokslo, meno, kultūros, 
visuomenės žmones reikia remti? 
Ar dar daugelį dalykų reikia? Aiš
ku, reikia, reikia, reikia!! Kultūros 
fondas tuščias. Gimnazijos reika
lai skurdūs. Nusipelnę žmonės, ku
rie dar pajėgia, prakaituoja fabri
ke, užuot kūrę, nes jie paskutiniai, 
kuriuos mes turime ir kurie gali 

“kurti; o Teiti — sėdi prieglaudose; 
mokyklinio amžiaus jaunimas turi 
eitį i fabrikui, o mes įsteigsime dar 
dešimtą ar kurį iš eilės fondą, ku
ris bus tuščias, kaip ir visi kiti, štai 
daina be galo arba pasaka apie 
senelį ir senelę, kurie turėjo baltą 
avelę, nes ta avelė kaip avelė, o 
mes pradėsim vėl nuo galo.

Aš sakau: apdėkit mane kontri
bucijomis! Gana fondų, gana elge
tavimo! Aš esu lietuvis darbininkas, 
šimtai ir tūkstačiai tokių pat, kaip 
aš. yra darbininkai, ir apdėkite 
mus kontribucijomis (lietuviškai 
būtų — mokesčiai). Apdėkite mo
kesčiais; kol grįšime namo, tegu 
mokėsime po 10 svarų kas metai,

po 15 svarų. Iš tiesų argi aš nepa
jėgčiau sumokėti šitokios sumos? 
Juokai! Bet aš noriu, kad šitokias 
pat sumas mokėtų kiekvienas, kas 
yra lietuvis, kas uždirba, lygiai kaip 
aš, kas yra tokiame pat juokingame 
varge, kaip aš! Jei kas atsisakys 
mokėti, aš žinosiu, kad jis nelietu
vis, ir gana. Tegu moka lietuviai ir 
tik lietuviai (gal ir praktiškos nau
dos bus kiek daugiau, bent gal su
mažės deklamatorių apie didelį 
patriotizmą).

Juokinga, ar ne?
Ne. Nė kiek. Bet tokiu atveju te

bus vienas fondas, vienas iždas ir 
iš jo bus skirstoma, kaip iš valsty
bės bėdos iždo, tam tikros sumos 
to krašto, kur mokesčių mokėtojai 
gyvena, reikalams, o kitos - ben
driesiems.

Kiek mes turėsime lietuvių trem
tinių, tokių kaip aš? Sakykim, la
bai maža — 10.000; sakykim, jie 
moka tik po 10 svarų kas metai 
(dar geriau po 12 — kas mėnuo po 
svarą). Sakykim, surenkama 100.000 
svarų. Aš gi neturiu statistikos, ne
žinau, gal 30 tūkstančių tokių bū
tų; pagaliau nežinau, kiek norės 
būti lietuviais, bet jei lietuviai no
rės būti lietuviais, anas mano bi
čiulis gal iš tiesų bus ne paskutinis 
poetas, o dalį senųjų mūsų tautos 
nusipelniusių žmonių išimsime iš 
fabrikų (ir prieglaudų), nes jie cTar 
mūsų kultūrai gali dirbti, o kai ne
bebus jų, vietoje jų nebus kitų. 
Gal ir jaunimui bus atviresnės mo
kyklos.

Šituo būdu mėginkime. Kai galvos 
apsvarstys ir nutars, duoklę ati
duosiu patenkintas.

Nenoriu čia daug kalbėti, laiky
damasis redakcijos viešo įspėjimo, 
nors pats reikalas gal būtų vertas 
ir didesnių kalbų, kaip apie dažy
tas lūpas. Matau, kad fondai pilni 
laikraščių iškarpų ir graž’ų žodžių, 
bet ne pinigų, o tuščių fondų skai
čius auga, ir laikraščiuose daugėja 
straipsnių apie juos, bet naudos 
labai maža. Net dalis tų, kurie šiaip 
atiduoda savo aukos pinigėlį, juo 
toliau, juo mažiau bejaučia entu
ziazmo, nes svarbieji tautiniai rei
kalai nėra atskirų aukotojų reika
las. o visų lietuvių. Visiems tie visi 
reikalai bus lengviau pakeliami, 
bus daugiau realios naudos, negu 
iš smulkių elgetiškų pinigėlių, ir 
daugiau pasitenkinimo: štai mūsų 
visų sudedamieji pinigai tikrai pa
jėgia viską sukti, pažiūrėkite, ger
biamieji. Taigi.

K. BARSNAS

„BRITANIJOS LIETUVIS“ 
VIENINTELIS 
LIETUVIU 
SAVAITRAŠTIS 
EUROPOJE!

LAISVOJI
KALTŲJŲ BEIEŠKANT

„Laisvoje Tribūnoje.“ vedamos 
diskusijos VLIKo ir p. Lozoraičio 
nesutarimo reikalu turi per daug ten 
dencijos kaltinti ir per mažai noro 
ieškoti konstruktyvių kelių būklei 
pataisyti, štai vienas reikalauja 
VLIKo reformos, kas iš esmės gali 
būti ir reikalinga, bet tuojau pat 
vandenį dar labiau sudrumsčia, 
sunkiai apkaltindamas VLIKą, kad 
VLIKas neva nedavęs kraštui rei
kiamos paramos. Aišku, kad šitokio 
užmetimo negalima atremti viešai; 
ar VLIKas galėjo taį padaryti ir 
kaip ir ką padarė yra per daug 
slapti dalykai ir būtų didėlis nusi
žengimas prieš kovojančią tautą 
tuos darbus viešai reklamuoti ir 
statyti mūsų tautiečius į pavojų. 
Čia turime parodyti pasitikėjimo 
'kitiems. Daryti panaš.us užmetimus 
VLIKui, reiškia paniekinti autori
tetą tokių mūsų patrijotų ir kovo
tojų už Lietuvos laisvę, kaip prel. M. 
Krupavičiaus, prof, St. Kaminsko 
ir kitų.

Pagaliau, beieškant kaltininkų, 
rasime, kad jų turi abi šalys, kaip 
paprastai būna tokiais atvejais. 
Nedaug mes žinome ir, ką p. Lozo
raitis per tą laiką nuveikė, ir daug 
ką galima būtų prikišti jam ir jo 
šalininkams dėl jų laikysenos ir jų 
darbų, kuriais buvo siekiama išpūs
tai išaukštinti Diplomatijos šefo 
titulą, dar Lietuvos vyriausybės 
paskirtą ir neužtarnautai žeminti 
VLIKą, tautos atstovą, be kurio pa
ramos ir pritarimo ir diplomatų 
veikla neatsiektų savo tikslo. Duo
kime „kas Ciesoriaus Ciesoriui ir 
kas Dievo Dievui“.

Tačiau tokie kaltinimai reikalų 
neišspręs ir jie mums nieko gero 
neduos. Reikia prileisti, kad, būda
mi žmonėmis, visi darome klaidų. 
Pradėkime iš nusistatymo, kad kaip 
VLIKo nariai, taip ir p. Lozoraitis 
yra lietuviai patrijotai, kovoją už 
greitesnį Lietuvos išlaisvinimą ir 
kada jie suklydo, tai padarė dėl tų 
pačių žmogiškų silpnybių, kurių visi 
turime. Todėl nesigilindamas į abie
jų šalių praeities klaidas, kurių jau 
negalima atitaisyti, sustosiu prie 
paskutinės, kuri, man atrodo, yra 
galima ir turi būti atitaisyta, t. y. 
VLIKo ir p. Lozorlaičio sutarimo 
nepatvirtinimas. Čia, man atrodo, 
daug kas daro klaidą, žūt būt ginti 
VLIKą ir, nerandant argumentų, 
einama prie asmeniškumų ir pan. 
Būtų daug garbingiau ir vyriškiau 
pripažinti, kad VLIKas čia padarė 
apgailėtiną klaidą. Kai kurie dėl 
šios klaidos džiaugiasi ir mėgina 
tuo pateisinti savo ankstyvesnius 
prieš VLIKo instituciją nukreiptus 
veiksmus. Tai nėra girtina. VLIKas 
yra mūsų lietuvių vienintelis vy
riausias organas ir mums būtinai 
reikalingas. Tačiau jei jis ką blogai 
padaro, tada mes turime teisę j j 
kritikuoti.

TRIBŪNA
Kodėl VLIKas nepatvirtino susi

tarimo? Telegramos iš Amerikos 
(VLIKo nariai turėtų vadovautis 
savo sąžine ir pareigos supratimu), 
Diplomatijos šefo klausimas (tai 
juk grynai diplomatų reikalas). Pa- 
galiau, autoritetingai pranešame, 
kad ištikrųjų pats susitarimas buvo 
VLIKo narių priimtas, bet tik dėl 
prie jo pridedamo paaiškinimo ne
buvo galima susitarti tarp VLIKe 
dalyvaujančių partijų. Čia, atrodo 
ir yra geriausia išeitis iš tos nelai
mingos būklės. VLIKas turėtų tai 
persvarstyti ir mėginti rasti visoms 
partijoms priimtiną paaiškinimo 
tekstą. Ir jeigu, pagaliau, tas būtų 
negalima, tegu tada kiekviena par
tija atskirai pasiaiškina (tas mums 
nesvarbu), bet susitarimas su p. 
Lozoraičiu turėtų būtį priimtas. 
Priimtas ypatigal dėl to, kad tuo 
būtų apjungiami ne tik vadovau
jantys veiksniai, bet ir visuomenė, 
kurios dalis (nors ir maža) dabar 
remia p. Lozoraitį ir eina prieš 
VLIKą. To neturėtų būti. Visi turi
me remti mūsų visuomenės vyriau
sią politinį organą — VLIKą ir mū
sų suverenių teisių atstovus diplo
matus. Tie abu organai turi vienas 
kitą papildyti, ir jų Interesai jokiu 
būdu negali susikryžiuoti, je'ęu jie 
tinkamai supras savo pareigas ir 
nuoširdžiai vienas su kitu bendra
darbiaus. Ant. Vyšniauskas

KAIP TEN YRA SU TUO VLIK'u?
Popietis yra balsiai kantrus pa

daras. Rašyk ant jo ką nori ir kiek 
nori, o jis vistiek nesiskundžia! Kai 
mudu su Barbora jį kankinom, tai 
nors visiems buvo linksma, bet kai 
tu0 pačiu keliu nuėjo ir prof. S. Žy
mantas — tai reikalas jau kiek 
liūdnesnis... VLIK'as — tai ne lū
pos!.....

Koks bovo S.ž. straipsnio „Vilkui 
susitarimą su Lietuvos Diplomati
jos šefu atmetus" tikslas — man 
ne visai aišku. Viena tik aišku, kad 
jo tikslas nebuvo informacinio no 
būdžlo... Jei jis taip smulmenlškai 
citavo susitarimo ištraukas, tai t u- 
r ė j o pasiteirauti kur reikia ir 
skaitytojus painformuoti, kodėl 
VLIKas susitarimą atmetė. Jei 
VLIK'as susitarimą su Diplomati
jos šefu atmetė be jokių motyvų, 
ar tie motyvai buvo nerimti, tada 
privalome VLIK'ą taip ’š- 
vanoti, kad jam ateity nebūtų noro 
rodyti savo kapryzų ir tuo ardyti 
lietuvių vienybę! Dėl VLIK'e esan 
člų grupių atsakomybės M. Bajo- 
rinas labai protingai pasakė, kad 
„...visos grupės, kol jos lieka VLI
K'e, neša kolektyvinę atsakomybę 
už VLIK'o nesutarimus ir jo dar
bus“. Juk ir Didžiojoj Britanijoj, 
jei priimami kokie įstatymai, ar 
potvarkiai, ar pasirašomos tarptau
tinės sutartys, tai tikima, kad tą 
padarė Britų Parlamtntas ar Britų 

Vyriausybė, bet ne kuri nors par
tija.

Nelogiškas yra ir S. ž. sakinys:“ 
šiandien taip pat yra aišku, kad 
sunkiausiais Lietuvos rezistencijos 
kovos metais 1945—49 VLIĘ'as ne
sugebėjo, nenorėjo ar negalėjo nle ■ 
kuo jai padėti“. Vadinas, nė pats S. 
ž. nežino ar VLIK'as nesu
gebėjo, ar nenorėjo, ar negalėjo! 
Jei nesugebėjo ar nenorėjo — rei
kia duoti faktų, nes neparemti tei
giama kenkia ne tik straipsniui, 
bet ir jo autoriaus orumui. Jei n e- 
galėjo tai kuo čia VLIK'as 
kaltas? Jei britai, prancūzai ir kt. 
su savo materialiniais ir kariniais 
ištekliais negali padėti savo koloni
jų ir net pasiuntinybių žmonėms, 
tai ką gi gali VLIK'as padėti savo 
kraštui? Kad VLIK'as, kurio sąsta
te buvo žmonės, pas’rašę Lietuvos 
Nepriklausomybės Paskelbimo aktą 
ar pravedę žemes Reformą nebūtų 
norėję padėti savo kraštui — pati
kėtų t'k neišmanėlis, ar riktas va
lios žmogus! Jei norėjo bet 
nesugebėjo — kiek blo
giau. Tuo atveju turėjo pasikviesti 
į talką (ne būtinai i VLIK'ą!...) su
gebančius. K. Valteris.

LIETUVOS PASIUNTINIŲ 
TEISINE PADĖTIS

P. Kovas, gerų norų vedamas, 
„Br. Liet.“ Nr. 1 1952.1.3 d. pasiūlė, 
būdą VLIKo ir Lietuvos Diplomati
jos šefo min. Lozoraičio santykiams 
išlyginti. Būtent, įvykdyti užsieny 
gyvenančių lietuvių balsavimą, kas 
turi būti vadovaujančiu organu 
Lietuvos vadavimo kovoje VLI
Kas ar mūsų diplomatijos šefas p. 
Lozoraitis.

Kad tas būdas būtų tikrai prak
tiškas ar, iš viso, realus, galima la 
bai abejoti. Pati PLB dar tebėra 
organizacinėje stadijoje ir neturi 
savo rinktos vadovybes.

P. Kovas taip pat klysta rašyda
mas, kad min. Lozoraitis yra I.le- 
tuvos atstovas prie Vatikano. Lie
tuvos atstovu prie Vatikano yra 
Įgal. ministeris S. Girdvainis. Taip 
pat neteko iki šiol girdėti, kad'min 
Lozoraitis norėtų būti vadovaujan
čiu organu Lietuvos išlaisvinimo 
darbe.
- Bet -ne tai svarbu. Klausimo sun
kumai yra kitur. Iš P. Kovo sam
protavimų išeitų, kad arba — arba; 
arba min. Lozoraitis turėtų vado
vauti, arba VLIKas. Jei VLIKas. 
tai jis ir nustatytų bendrą politi
ką, o Lietuvos diplomatai turėtų 
būti tos bendros politikos vykdyto
jais. Lietuviai užsieny pabalsuotų, 
ir būtų aišku.

Deja, visas klausimas toli gražu 
nėra toks paprastas. Balsavimas 
čia. nieko neišspręs. Dalykas vra 
toks, kad Lietuvos Pasiuntiniai 
Londone. Vašingtone, Vatikane ir 
kitur atstovauja Nepriklausomą 
Lietuvos valstybę. Nežiūrint to, 
kaip lietuviai užsieny pabalsuotų, 

Lietuvos Pasiuntiniai oficialiai iš 
nieko negali priimti jokių di
rektyvų ir negali būti bet kie
no pilitikos vykdytojais, išskyrus 
teisėtos ir pripažintos Lietuvos 
vyriausybės. Ir jei lietuviai užsieny 
ir pabalsuotų, kad VLIKas yra vyr. 
vadovaujantis organas, tai vistiek 
tas pabalsavlmas negalėtų priversti 
Lietuvos Pasiuntinius imti direkty
vų iš VLIKo ar bet ko kito, išsky
rus Lietuvos vyriausybę. Mat, sve
timos valstybės, kurios nepripažino 
Lietuvos valstybės aneksijos de Ju
re, Į Lietuvos Pasiuntinius žiūri 
kaip į teisėtus nepriklausomos Lie
tuvos valstybės atstovus, kurie, 
kol nėra pripažintos Lietuvos vy
riausybės, vieni tegali kalbėti Lie
tuvos valstybės vardu ir Jai atsto
vauti. Min. Lozoraitis, paskutinio 
teisėtos Lietuvos užsienio reikalų 
ministerio paskirtas Lietuvos Dip
lomatijos šefu taip pat yra pripa
žįstamas svetimų valstybių ir, sa
vaime suprantama, Lietuvos Pa
siuntinių.

O VLIKas tėra tik visuomeninė 
politinė organizacija, kuri svetimų 
valstybių nėra pripažinta. Jei pav., 
VLIKo pirmininkas, atvykęs į Lon
doną, bandytų eiti kalbėti į Foreign 
Office, kaip VLIKo pirmininkas — 
atsakymas būtų, kad Didžioji Bri
tanija tokio VLIKo nežino. O Jei 
Lietuvos Pasiuntinys Londone pra
dėtų imti direktyvas iš VLIKo ir pa 
sidarytų VLIKo politikos vykdyto
ju, kaip tai siūlo P. Kovas, jis pasi
darytų nepripažinto VLIKo atsto
vu ir nustotų būti pripažintas ir 
teisėtas Lietuvos valstybės atsto
vas.

Kaip teisėti ir oficialūs Lietuvos 
valstybės atstovai, Lietuvos Pa
siuntiniai, kol- nėra Lietuvos vy 
riausybės, yra atsakingi už Lietu
vos valstybės užsienio politiką, ir 
niekas šiandien jų nuo tos atsako
mybės atleisti negali. Tokia yra 
padėtis.

Tai nereiškia, kad užsieny netu
rėtų būti efektyvaus, visas pozity
vias jėgas apjungiančio lietuvių 
visuomeninio — politinio centro, 
kurio praktiškas vaidmuo, reikšmė 
ir moralinis autoritetas gali būti 
labai dideli. Toks centras turi viso- 
keriopaT remti Lietuves - Pasiunti , 
mus Ir jų darbą, kaip šiandien 
vienintelius teisėtus ir pripažintus 
Nepriklausomos Lietuvos valstybės 
atstovus, bet jis negali jiems duoti 
direktyvų, nes tuomet Lietuvos Pa
siuntiniai pasidarytų to centro, bet 
ne Lietuvos valstybės atstovais. 
Kalba gali būti tik apie glaudų 
bendradarbiavimą tarp Lietuvos 
Pasiuntinių ir tokio centro. Dėl to
kio praktiško bendradarbiavimo ir 
jo būdų Lietuvos Diplomatijos Še
fas savo ir Lietuvos diplomatų 
vardu ir buvo sutaręs su VLIKo , 
galiota komisija, bet VLIKas tą su 
sitarlmą atmetė.

S. Žymantas
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RB. DAUBARAS

NAYLONO
“ ADYTOJA

Į mano kostelėjlmą niekas neat
sakė. Pirmojo kambario durys buvo 
praviros ir aš jį peržvelgiau, neįei
damas vidun. Kambario viduryje 
buvo žemas, keturkampis staliukas, 
žaliu aksomu Išklotas ir ant jo pa
berta kortų strįrtelė. Kambarys bu
vo apstatytas prabangiais baldais 
o palei sienas stovėjo stiklinėmis 
durimis lentynos su tvarkingai iš
rikiuotomis knygų eilėmis, židinyje 
tebedegė elektros krosnelė. Visas 
koridorius ir laiptai, vedą į antrą 
aukštą, buvo iškloti tamsiai raudo
nais kilimais ir mano pėdos be gar
so skendo juose, tarsi puriame pa
plūdimio smėlyje. Mane stebino 
puošnus vidaus įrengimas, nieko 
bendra neturįs su to namo prasta 
išorine išvaizda. Priešakinis, mie
gamasis, kambarys buvo didelis. 
Jame radau tokią betvarkę, kuri 
nenoromis priminė, lyg neseniai bū
tų jame vykusios imtynės: spintų 
durys buvo atdaros ir juose netvar
kingai sumesta įvairūs moteriški 
drabužiai, skrybėlės, kailiai ir batai. 
Didelės, spalvotos povų, papūgų ar 
kitokių egzotinių kraštų paukščių 
plunksnos pamestos ant grindų ir 
susimaišiusios su storomis sudau
žyto veidrodžio šukėmis. Plati, dvi
guba lova sujaukta, o jos vienas

kraštas uždengtas nutrauktomis 
nuo langų užuolaidomis. Mane nu
krėtė šiurpas, kai pamačiau iš po 
užuolaidos išsikišusią nedidelę gels
vą pėdą. Nesunku buvo susivokti, 
kas po užuolaidomis paslėpta... 
Einant aplink lovą po kojomis 
trakštelėjo keli sudaužyto veidro
džio stiklai. Truktelėjau sunkią, 
aksominę užuolaidą ir ji nuslydo 
nuo gulinčio visiškai nuogo moters 
lavono...

— Na jr bepročiai! — pasakiau 
pats sau garsiai, kai pamačiau, kad 
tai ne lavono būta, o tik papras
čiausias kreidos manekenas su nu- 
trupėjusiomis iki alkūnių rankomis. 
Urnai pajutau jausmą, tarsi kažkas
būtų mane sekęs tame mano tragi
komiškame namų pirkimo farse. 
Apsisukau ir švilpaudamas nulipau 
laiptais žemyn. Durys, esančios ko
ridoriaus gale, buvo išmuštos nely
gia, išsipūtusia oda, o viršuje išsi
žiojusio Bacho statulėlė, kuriam dvi 
mergaitės iš ragų pylė midų... pa
sukau baltą durų rankeną ir pras- 
kleidžiau čia pat už durų esančią 
ryškiai margą užuolaidą, skiriančią 
mane nuo kambario vidaus. Pačia
me gale, prie didelio, bevelk per 
visą sieną lango, pamačiau moterį, 
sėdinčią prie apvalaus staliuko, ant

kurio stovėjo kojinėms andyti ma- 
v ' šinėlė.

— Gal ir ji gipsinė, — pagalvo
jau, žiūrėdamas į moterį, laikančią 
rankose ilgą kojinę. Bet tą pačią
akimirką mano spėjimas nepasi
tvirtino: ji pasisuko į mane ir te
besėdėdama paklausė:

— Jūs norite apžiūrėti namus?
— O, taip, taip, ačiū! — atsakiau 

džiaugsmingai, išgirdęs šituose na
muose gyvo žmogaus balsą. Ir, no
rėdamas tęsti pokalbį, pridūriau.

Aš jau buvau viršuje ir ten 
apžiūrėjau.

— šitas kambarys yra. pats gra
žiausias visuose namuose, bet ir šis 
taip pat gražus ir saulėtas, — pasa
kė ji, rodydama ranka į gretimas 
duris.

— Galėčiau pamatyti?
_Prašau, — atsakė keldamos! 

nuo savo kėdės.
— Tai tinka bizniui ir viengun

giui, — aiškino ji, kviesdama į nau
jąjį kambarį. 

Bet tai juk baras! — nustebęs 
šūktelėjau.

Tikrai, tai ne koplyčia, — nu
sijuokė mergina, įžiebdama lubose 
Įrengtas lempas.

Tai buvo nedidelis baras, Įruoš
tas nesigailint pinigo ir rafinuoto 
skonio. Sienos išmuštos šilko, ar 
kita brangia medžiaga, papuoštos 
vynuogių kekių formų lempomis, 
kurios sujungtos vijuoklių vainiku 
apie visą patalpą, jos švytėjo silp
na, Įvairiaspalve šviesa ir visoje 
patalpoje nuo tų švieselių buvo jus. 
ti jaukumas ir šiluma. Viename

kambario kampe buvo bufetas, ku
rio visas įrengimas ir baldai balti, 
tarsi jie būdų padaryti iš dramblio 
kaulo. Ant statinę imituojančio 
pastovėllo stovėjo grakšti moters 
stovyla, kurios liemenį apsivynioję 
keli žalčiai ir iš jų nasrų švietė 
raudoni žiburiai.

Tebestovėjau kambario viduryje, 
dairydamasis aplinkui. Mano paly
dovė, nuėjusi prie baro, paklausė:

— Aš tikiuos, jūs ne šitokių na
mų ieškote pirkti?

— Kodėl? '
— šeimai gyventi šitokie namai 

netinka...
— Esu viengungis.
— Kiekvienas vyras, įėjęs į šį 

kambarį, sako tą patį, — pastebė
jo ji juokdamasi.

— Atrodo, kad jau daug pirkėjų 
bus tuos namus žiūrėję ir jie visi 
buvo viengungiai, atsikirtau.

— Pirkėjų buvo Įvairių, bet aš 
turiu galvoje tuos viengungius, ku
rie čia lankėsi tada, kai šis baras 
veikė, — paaiškino ji, pajuokian
čiai pabrėždama žodi „viengun
giai“.

— Labai gaila, kad jis dabar ne
beveikia, — pasakiau,' artėdamas 
prie žalčiais apsivyniojusios mo
ters.

— Jūs jaučiate troškulį?
— Kuris viengungis atsisakytų 

stiklo alaus, būdamas šitokioje 
šventovėje...

—• Net jei ir vedęs būtumėte, a- 
luml negalėčiau pavaišinti, jo nie
kas nebepristato.

Geriu visa, išskyrus žuvies 
taukus...

— Koktailio, benediktino, konja
ko, romo?! — pabėrė ji gėrimų var
dus, triūsdama už baro.

— To paties, ką ir jūs mėgstate,
— atsakiau, sėsdamas ant apvalios 
baro kėdės.

— šabloninis kiekvieno vyro 
mandagumas, kai jis lieka moters 
draugystėje — su karteliu pasakė 
mergina.

— Aš labai atsiprašau, bet esu 
svetimtautis ir nepažįstu šio krašto 
papročių, nei...

Nei...? — paklausė ji, ir jos 
kairysis antakis pasidarė klaustu- 
ko formos.

— Nei šio krašto moterų, — at- 
sakiau pakeldamas pripiltą tau
relę.

•— Jūs lietuvis?
— Taip. Bet iš ko sprendžiate?!

— paklausiu, ir nepajutau, kai dėl 
šito jos klausimo nuraudau iki pat 
ausų.

— Neseniai čia buvo vienas lie
tuvis su šių namų savininke. Jo 
tarsena labai panaši į jūsų...

— O kur jis dabar? visai ne- 
lalku išsprūdo man. klausimas.

— Ar jis jūsų draugas?
— Nee... aš jo nepažįstų. Bet, 

matote, lietuvių šitame krašte tiek 
maža, kad labai džiugu būtų sutik
ti kiekvieną, nors ir nepažįstamą 
savo krašto žmogų, — teisinausi, 
nenorėdamas išsiduoti, kuriuo tik
slu „perku“ šiuos namus ir, maty
damas, kad naudingiau nukreipti 

pasikalbėjimą, paprašiau dar vie
no stikliuko, kviesdamas ir ją iš
gerti. Ji, tačiau, vos priglaudusi 
lūpas prie taurelės, pastatė ją vėl 
ant padėklo.

Jūs negerėte?
— Kai esu už baro — ne.
— O kai esate kitur?
— Adau naylonus...
— Jūs esate gera diplomatė...
•— Kaip ir kiekviena moteris, 

naylono amžiuje...
— šito amžiaus moteris galėtų 

išgerti nors ir su nepažįstamu ir 
nekviestu svečiu, įsibrovusiu į jūsų 
šventovę...

— Svečius pasirenku pati, o jūs 
esu Jau anksčiau mačiusi...

— Mane?!
Taip. Tada, kai palikote šitoje 

gatvėje automobilį...
— Jūs mane sekėte?!
— O ką Jūs sekate? — atsakė ji, 

ir Jos abu dailūs antakiai vėl virto 
klaustukais.

Jaučiau, kad Ji žino šio mano 
apsilankymo tikslus ir, nenorėda
mas būti išjuoktas, išsiėmiau pini
ginę.

— Namų pirkėjams, ypač to
kiems kaip jūs, — šitame bare vis
kas nemokamai ponas šerlok 
Holmse, — juokėsi ji su nebesle
piama ironija.

Valandėlę mes abu tylojame, 
tarsi ruoštumėms naujam puoli
mui. Aš nebeslėpiau noro iš čia 
išeiti. Pagaliau ji tarė:

Prieš išeidamas — atsakykite 
man į vieną klausimą. Gerai?...

(b. d.)
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BRITANIJOS LIETUVIS

MUSŲ
PIRMOJI LIETUVIŲ 
MOKYKLOS LAIDA

Bradforde jau kelinti metai šeš
tadieniais veikia Lietuvių Mokykla, 
kurioje visų laiką pasišventė dirba 
mokytojai J. Jokubka, St. Juozapa
vičius ir O. Sergalytė. Kol sąlygos 
leido jiems talkinkavo A. Dičpetrls, 
o gale ir V. Ignaltis.

Mokykla per kelis savo egzistavi
mo metus keliavo iš vietos į vieta, 
kol galutinai apsistojo seselių pa- 
sionisčių ,,Stella Maris“ klube, č a 
turime tris klases ir įvarius patogu
mus. Už patalpas seselėms atlygi
nama laikas nuo laiko tam tikslui 
padarant specialią rinkliavą baž
nyčioje lietuvių pamaldų metu.

Mokyklos mokiniams suorgani
zuotas knygynėlis, kurį globojo rū- 
pestii.gai mokykloje Dirbęs V. Ta- 
seckas. Vėliau kitos atsakingos vi
suomeninės pareigos jį nuo moky
klos darbo atltraunė.

šių metų pradžioje aukščiausios 
Mokyklos grupės mokiniams, kurie 
išėjo keturių vidurinės mokyklas 
klasių lituanistikos (lietuvių kal
bos ir literatūros, Lietuvos istorijas 
ir geografijos) be; tikybos kursą, 
bavo surengti išleidžiamieji egza
minai. Juos egzaminavo grupės 
mokytojas St. Juozapavič us,-J. Jo
kubka ir kun. J. Kuzmlckis. V. si 
mokiniai labai nudžiugino savo mo 
kytojus dėstomosios medžiagos su
pratimu, atsiminimu ir įs sąmoni- 
nlmu. Iš jų sulauksime veiklių mū
sų visuomeninio kultūrinio gy
venimo darbininkų. Mokyklą baigė: 
Zita Darzinskaitė, Roma Duobaitė, 
Janina Gurskytė, Algirdas Jurevl-
čius ir Sigitas Kazlauskas.

Tuoj po egzaminų kapeliono bu
te mokiniams buvo surengtas jau
kus pobūvis — kavutė. Jaunoms 
šeimininkėms apie stalą besltriū- 
siant, sveikinimo • kalbas pasakė 
visi egzaminatoriai. Jie ragino mo
kinius ir toliau nepamiršti lietu
viškų reikalų, laikas nuo laiko su
sirinkti padiskutuoti jaunimui ak
tualius klausimus ir. niekad nepa
miršti savo Tėvynės. Mokinių var. 
du labai gražiai mokytojams padė
kojo Sig. Kazlauskas, pabrėždamas, 
kad šitas neįprastose sąlygose mo
kslo darbas pareikalavo ir moki
nių, ir mokytojų didelių pastangų 
ir valios.

'Visi Lietuvių Mokyklą baigę mo
kiniai šiuo metu lanko aukštąsias 
anglų mokyklas, kuriose pasižymi 
savo darbštumu ir tvarkingumu. 
Reikia priminti, kad vienas šios 
laidos mokinys Anatolijus Gar- 
bauskas prieš pačias Kalėdas buvo 
atskirai išegzaminuotas, o paskum 
išvyko į JAV.

Pirmieji Bradford© Lietuvių Mo
kyklos abiturientai yra numatę 
laikas nuo laiko susirinkti literatū
ros kūrinių ir savo kūrybos nagri
nėjimui. Mokytojai ir toliau žada 
mielai jiems padėti.

šiuo metu Mokykloje veikia trys 
grupės, kurias sudaro apie 30 mo
kinių. Gaila tiktai, kad ne visi lie
tuvių tėvų vaikai reguliariai lanko 
savo mokyklą. Yra net tokių, ku
rie iš viso dar nepasirodė. Lietuvių 
tautos nelaimė ir mūsų atsakingu
mas prieš kenčiančius tautiečius 
šaukte šaukia visiems, kad nepa- 
mlrštume savo pareigų: tėvai ra
ginti savo vaikus lankyti Lietuvių 
Mokyklą, vaikai Ją lankyti.

Pirmosios laidos mokinius sveiki
name ir likime ištvermės, brangi
nant ir ugdant lietuviško mokslo 
vertybes.

J. K-kis

DOVANA DRAUGAMS
Geriausią dovaną padarysi savo 

giminei, draugui ar pažįstamam 
Vokietijoje, užsakydamas jam vie
nintelį Europoje lietuvių savaitraš
tį „Britanijos Lietuvi“. Prenume
ratos kaina, iš čia užsakant, ta pa
ti: metas ■—•. 32 šil., pusei metų -- 
18 šil.

I LITERATŪROS VAKARĄ MANCHESTERYJE
Laukiama atvykstant rašytojų kun. J. Kuzmickio Gai

liaus, S. Lauciaus, F. Neveravičiaus, R. Spalio ir VI. šlaito. 
Vakaras bus sausio 26 d., šeštadienį. 6 vai., Blackley Insti
tuto salėje. Pelnas „Brit. Lietuvio“ fondui. Įėjimas puskro- 
nis. šokiams yra orkestras, gaivinantis bufetas. Kviečiami 
iš arti iš toli.

GYVENIMAS
DIDŽIOJI VAIKŲ ŠVENTE 

MANCHESTERYJE
Gavusi iš Centro Valdybos pini

ginės paramos ir savo dar gal kiek 
pridėjusi, Manchesterio Apygardos 
Valdyba sausio 6 d. suruošė val
kams eglutę. Visą šventės reikalą 
tvarkė Apyg. Vald. sekretorius A. 
Kuzmickas, padedamas Apyg, 
Vald. iždininko D. Steponavi
čiaus. Vaikų susirinko per 20. 
šokiai ir žaidimai prasidėjo jau 
4 vai. Apie 5 vai. vaikai gavo 
žinią, kad atvyksta Kalėdų senelis. 
Barzdotas, kepurėtas ir net visą 
senellšką kostiumą įsitaisęs senelis 
(A. Kuzmickas, pats nusikneibęs 
visus šituos apdarus) įsinešė į Liet. 
Klubo salę, kur visa šventė vyko, 
net du maišus dovanų. Vaikai smal
siai žvilgčiojo į maišus, bet po 

WOLVERHAMPTONO KALĖDŲ EGLUTĖ

TRUMPOS MANCHESTERIO ni kitiems sekančias Kalėdas švęsti
NAUJIENOS

—■ Manchesterin atvyko ir apsi
gyveno muzikos mokytojas Alfredas 
Petrauskas, kuris sutiko vadovauti 
Manchesterio lietuvių chorui.

— Gruodžio 15 d. įvyko Manches
terio Lietuvių Socialinio Klubo vi
suotinis narių susirinkimas. Nau
juoju klubo pirmininku išrinktas 
L. VenskuS.

— Gruodžio 16 d. Manchesteryje 
koordinacinio komiteto suruoštame 
šešių tautybių koncerte dalyvavo ir 
lietuvių tautinių šokių grupė, kuri 
buvo šiltai sutikta ip palydėta,

•—• Spaudos kioskas, vedamas A. 
Gerdžlūno, turtėja laikraščiais ir 
knygomis. Sekmadieniais kioskas 
Lietuvių Soc. klube aptarnauja 
tautiečius, norinčius nusipirkti 
laikraštį ar knygą.

• ..Kovo“- krepšininkai suakty
vino savo darbą dalyvaudami įvai
riuose turnyruose su kitomis tauty
bėmis. Pasiekdami gražių laimėji
mų, krepšininkai garsina lietuvių 
vardą. Tuo tarpu šachmatininkai, 
porai žaidėjų išvykus į Kanadą, 
užmigo ir neįstengia baigti prieš du 
mėnesius pradėto šachmatų turny
ro. J. Šiaučiulis

KETTERING AS
Sausio 5 d. Ketteringo apylinkės 

lietuviai susirinko atšvęsti Kalėdų. 
Dalyvavo daugiau kaip 60 asmenų. 
Skyriaus pirmininkas A. Adomėnas, 

.pasveikinęs susirinkusius, perskaitė 
Centro Valdybos Kalėdų proga 
atsiųstą aplinkraštį ir padėkojo
pobūvyje dalyvavusiems svečiams 
anglams už atsilankymą. O anglų 
dalyvavo vietos katalikų klebonas 
Rev. C. Grantas, sena lietuvių drau
gė. — Sąjungos garbės narė p-lė E. 
Charlton'ė ir Darbo Įstaigos vedė
jas p. Parclvaris. Atėjęs Kalėdų se
nelis visus vaikučius, kurių buvo 
apie 20, apdovanojo. Po eilėraščių 
ir dainelių, kurias klausytojai paly
dėjo šiltais plojimais, susėsta prie 
bendro stalo vakarienės, čia būtina 
yra paminėti mūsų žilaplaukę p. 
Bakaitienę. kurios pečiai turėjo 
pekelti didžiąją vakarienės ruošimo 
naštą. Darbu ir maistu prisidėjo 
visos moterys, nes Ketteririge jau 
kaip ir tradicija, kad Kalėdų proga 
viengungiai perka vaikučiams do
vanas, o šeimos ruošia vaišes, pa
šokę, pažaidę ir pasikalbėję, kette- 
ringiečiai išsiskirstė, linkėdami vie- 

trumpo pasikalbėjimo naujasis 
manchesteriškis muzikas p. Pe
trauskas sėdo prie pianino, senelis 
pradėjo diriguoti, o vaikai — dai
nuoti. Sudainavę kelias gražias 
daineles, apie 10 vaikų deklamavo. 
Po to suminkštėjęs senelis atidarė 
savo maišus. Vaikai, džiaugdamiesi 
dovanomis, pradėjo seneliui dėko
ti, o fotografas visą šventišką drau
giją įamžino. Tada visi sugiedojo 
Himną, ir senelis atsisveikino.

Kai i salę grįžo šventės vadovas 
A. Kuzmickas, išslvilkęs iš senelio 
pareigų, prasidėjo šokiai. Nepa
prasta vaikų nuotaika dar daugiau 
pakilo, kai jų šventės vadovas at
nešė visiems po buteliuką... limo
nado. Nuo vaikiško triukšmo skam
bėjo Lietuvių Klubas, šokiai baigėsi 
tik apie 9 vai. vakaro. (k.)

Lietuvoje.
■ Persitvarkė Ketterjngo skyriaus 

valdyba, kurios sudėtis yra: A. Ado
mėnas pirm. A. Pužauskas, — 
vicepirm., K. Klėgeris -+ iždin., v. 
Stundys ■ sekret. ir O. Kaminskie
nė — švietimo-meno vadovė.

Nežiūrint emigracijos į Kanadą, 
skyriaus nariu skaičius padidėjo ir 
dabar sąjungai priklauso beveik 
100* apylinkėje gyvenančių lietu
vių. P.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Pagal aukų lapus per DBLS Bob- 

bingtcn skyr. — 12 šil., Noithamp- 
ton sk. 20 šil., Littleborough sk. 
30 šil., Centrinis sk. — 5 sv. 13 šil., 
Nottingham sk. — 3 sv. 16 šil., Der
by sk. — 10 šil., Wolverhampton 
sk. — 36 sv. 9 šil.. Leeds sk. — 3 sv. 
5 šil., Herrison-Godmanstone sk. 

.— sv. 10 šil., Bletchley sk. — 5 sv. 
Stonehouse sk. 33 šil., Bolton sk.
— 17 šil. 4 p., Nottinghamo sk. - 
32 šil., Lowtono sk. — 4 sv., Bir
mingham© sk..— 5 sv. 15 šil. 3 p., 
Battersea sk. — 5 šil., Alsager sk.
— 9 šil. 1 p., Buston sk. — 20 šil. 
Centr. sk. 39 šil., Wakefiled sk.
— 48 šil. 6 p.,.Halifax© sk. — 2 šil.,
Doncaster sk‘. — 25 šil., 6 p., Kem- 
pston-Hardwick sk. — 7 šil., North
wood sk. — 21 šil., Littleborough 
sk. — 13 šil., Silden sk. — 2 sv. 14 
šil.. Bradfordo skyr. . 7 sv. 10 šil., 
Battersea sk. 6 šil. 6 p., Sleaford 
sk. — 6 sv. 10 šil., Centr. sk. _  7
šil.. Birminghamo sk. — 30 šil., Et- 
t.ngton sk. — 20 šil.. Wimborne sk 
24 šil.

Per šv. Onos D-ją — 3-3-0, Lietu
vių Namų gyventojai perp. Bušma 
ną — 5-0-0, J. Bajoriūnas 0-10-0, 
J. Tarutis — 0-10-0. M. Juodis 
0-10-0, J. Pranauskas — 0-10-0, O. 
Kalriūkštienė — 1-0-0, V. Grygelis 
— 0.5.0, p. Senkus — 1-0-0, I Kra
sauskas — 0-10-0, P. Tebelskis - 
0-3-0, P. Suštnskas 0-10-0, A 
Kairaitis — 0-10-0. Londono etu- 
vių Lietuvai Gelbėti Fondo Draugi
ja — 25-8—10, Škotijos lietuviai 
per kun. Gutauską — 10-0-9, '.o- 
tijos lietuviai per K. Savoniaką - 
2-7-0.

Visiems aukotojams ir aukų rin
kėjams dėkoja

F. T. Atstovybė D. Britanijoje

BAIGĖSI DP IMIGRACIJA
Imigracijos ir Natūralizacijos 

Tarnyba pranešė, kad pradedant 
1952 metais baigėsi DP biliaus imi
gracinė kvota, nes įstatyme numa
tytas tremtinių skaičius jau yra 
įvažiavęs ar gavę vizas į JAV įva
žiuoti. Likusieji DP stovyklose žmo
nės galės į JAV įvažiuoti tik esamų 
jų kraštų kvotas ribose. Tačiau ti
kimasi, kad Kongresas DP įvažia
vimo klausimą dar svarstysiąs ir 
bilių praplosiąs, kad nespėję išemi
gruoti DP dar galės įvažiuoti Į JAV 
be kvotas,

SIŪLO REGULIUOTI ĮVAŽIAVIMĄ]! KANADA §
„The Trades and Labour Cong

ress Journal“ šio mėnesio laidoje 
paskelbė p. P. Bengoagh amatinin
kų ir darbininkų sąjungos pirmi
ninko straipsnį imigracijos klausi
mu.

Autoriaus nuomone, Kanados 
vyriausybė šią žiemą turėtų visai 
sustabdyt imigraciją. Griežtai pul
damas dabartinę imigracijos politi
ką, vedamą Pilietybės ir Imigraci
jos Ministerijos, neva padariusios 
daug klaidų praetyje ir paėmuslos 
ypatingai žalingą kraštui kryptį, 
p.B. pataria imigracijos reikalus 
pavesti Darbo Ministerijai.

Savo argumentaciją autorius pa
remia tvirtinimu, kad Pilietybės ir 
Imigracijos Ministerijos tikslas — 
įsileisti, kiek galima, daugiau sve
timo elemento, nepaisant to, ar 
krašte galima surasti ateiviams
darbo. Kaip tik dabar, pasak auto- ma, kad dar vienas transportas DP 
riaus, imigrantai yra plačiai įsllel- esąs paruoštas V. Vokietijoj gabenti 
džiami į Kanadą, nors čia yra jau J Kanadą. Italų kvalifikuoti darbl- 
tūkstančiai bedarbių. Ta mlnlste- ninkai, suvllįoti pastovaus darbo 
rija žinoma, privalanti rodytį veik- ir aukšto atlyginimo pažadais, ne- 
lumą, kad pateisintų savo egzisten- rasdami čia darbo savo speclalybė- 
ciją ir tos ministerijos personalas, je, prašo nugabent juos atgal Ita- 
pradedant ministeriu, baigiant tar- lijon. V.G.

LIETUVIAI SAULĖTOJE ARGENTINOJE
štai, sparčiais žingsniais į pasaulį 

ateina visų laukiamos Kalėdų šven
tės ir Naujieji Metai, iš kurių mili
jonai žmonių tikisi laisvės savo 
pavergtoms Tėvynėms. Kartu su 
šiomis šventėmis visame šiaurės 
pasaulyje įsiviešpatauja didžiausi 
šalčiai, o pietų pasaulyje — karš
čiai. Kai šiaurėje kiekvienas ne
gailestingai šalčio žnaibomas, ne
kantriai laukia vasaros, pietuose 
karštos saulės kepinamas žmogus 
su malonumu kalba apie žiemą ir 
skaičiuoja mėnesius, savaites ir 
net dienas iki jos atėjimo. Nepažį
stančiam pietų saulės karščių jr 
klimato, atrodo, kad ten yra labai 
gera: amžinai šilta, žydį gėlės ir 
žaliuoja gamta. Tikrumoje: didelis 
karštis iščiulpia jėgas, prakaitas 
graužia kūną, dingsta nuo saulės 
karščių nudegęs gamtos grožis, be
galės uodų naktimis skverbiasi į 
namus ir čiulpia. žmogaus kraują. 
Nuo dienos darbų išvargęs žmogus 
nakties metu neturi poilsio dėl 
neatvėstančių naktų ir įkyriųjų 
uodų.

Argentina — milžiniškas kraštas 
ir savo klimatu gana įvairus. Čia 
yra vietų, kur dabar gana vėsu ir 
net sniego netrūksta, (kalnuose). 
Yra vietų, kur klimatas visai pana
šus į Europos klimatą ir europie
tis ten gali puikiai jaustis, bet to
kiose vietose dar mažai kas gyvena 
už tai, kad ten daugiausiai ežerai 
ir kalnai. Visas gyvenimas verda 
apie Buenos Aires (sostinę), kur 
klimatas karštokas ir gausu drėg
mės.

Atėjus vasarai, kaip visi, taip ir 
lietuviai sekmadieniais mažiau ren
kasi į kultūrinius parengimus, bet 
vyksta į užmiesčius, kur nori nors 
purvinų upių vandenyse atgaivinti 
vasaros karščių per savaitę iškan
kintą kūną. Nors parengimų kiekis 
mažesnis, bet jų netrūksta. Pasku
tiniu metu A.L. Bendruomenei su- 
siorganjzavus ir pradėjus aktyvią 
veiklą, pradėjo sekti vienas po kito 
jos parengimai, kurių pelnas 
skiriamas vien tik kilniems tauti
niams tikslams. Palyginti, per trum
pą Bendruomenės veikimo laiką 
įvyko jau trys jos parengimai: vie
nas Temperley skyriaus steigiamo 
knygyno naudai, kitas Villa Luga
no Apylinkės suruoštas sunkiai be
siverčiančios lietuvių radio valan
dėlės naudai ir trečias, Vasario 
16-tos Gimnazijos. Vokietijoje, pa
ramai. Visi parengimai visuomenės 
mielai buvo sutikti ir paremti. Tai
gi. A.L. Bendruomenės suorganiza
vimas neša didelę tautinę reikšmę 
ir pirmon eilėn stato tautinius rei
kalus o ne asmeninius, ko kitos or
ganizacijos anksčiau nedarydavo 
ir nedaro.

Dar vienas svarbus bendruome
nės darbas ir pareiga, tai suorga
nizavimas aukų vajaus, nelaimin
gų tautiečių — tremtinių paramai, 
esančių Europoje ir negalinčių iš
emigruoti. Tokio vajaus daugelis 
lietuvių laukia, nes nemažai turi 
aukotinų dalykų.

Nemažai Lietuvos vardo garsini
mui Argentinoje dirba Tautinis 
Ansamblis, kuris dėka choro vado
vo pianisto A. Kuprevičiaus popu
liarumo šiame krašte, sparčiu žlng-

nu, neriasi iš kailio, siekdami padi
dinti svetimųjų antplūdį į Kanadą. 
Tačiau, nurodo p.B., pareiga suras
ti imigrantams darbo ir pastogę 
užkraunama Darbo Ministerijai ir 
ypač National Employment Service 
skyriui. Straipsnio išvada, kad Dar
bo Ministerijai turėtų būti pavesta 
normuoti imigraciją, atsižvelgiant 
į darbo rankų paklausų ir J krašto 
ekonominius planus.

Toks nusistatymas imigracijos 
klausimu yra kairiosios opozicijos. 
Neliečiant šios opios problemos iš 
esmės, galima pastebėti keistoką 
vaizdą: iš vienos pusės, nedarbas 
čia didėja neįprastu greičiu, iš an
tros imigracija yra netrukdoma 
ir kai kuriose valstybėse akinama 
(pav. Anglijoj, Italijoj). Rezultate 
susidaro tokia padėtis, kad iš atga
bentų šį mėnesį latvių, niekas čia 
nesusirado darbo. Tuo tarpu sako-

sniu žengia viešumon. Po pavyku
sio koncerto Buenos Aires visuome
nei, dainavo į plokšteles, gruodžio 
mėn. 13 d. dainavo per Buenos Ai
res Valstybinį Radio ir gruodžio 
mėn. 29 d. dainavo tarptautiniame 
koncerte, Buenos Aires, šiam lietu
vių „ambasadoriui“ yra reikalinga 
nuošiydesnė organizacijų ir visuo
menės parama. Iki šiol Ansamblis 
iš visuomenės maža ko sulaukė, iš
skyrus tik gausių ovacijų koncerto 
metu.

L. Kančauskas

Buenos Aires, 51.12.12.

AUKŠČIAUSIOJO PALAIMA TELY
DI MUSŲ BROLIUS-SESES KOVO

JANČIUS TĖVYNĖJE
Kalėdų švenčių proga, per Voice 

of America, tarp kalėdinių giesmių, 
buvo perduotos Svečių proga Lietu
vos Mlnisterio P. žadelklo, VLIKo 
pirm. prel. M. Krupavičiaus, vysk. 
Brizgio. kun. a. Trakio kalbos, taip
gi prez. Trumano ir ALT pirminin
ko L. šimučio reikšmingi praneši
mai.

Naujųjų Metų proga, kovojančius 
tautiečius pavergtoje Lietuvoje 
sveikino VLIKo pirm. M. Krupavi
čius, Lietuvos Ministeris P. žadei- 
kis ir Amerikos Lietuvių Tarybos 
sekretorius Dr. P. Grigaitis.

IŠĖJO NAUJAS LAIKRAŠTIS — 
„RYTAS“

Bostone leistąjį „Darbininką“ 
perėmė Tėvai Pranciškonai ir jo 
leidimą perkėlė į Brooklyną. šiuo 
metu Bostone vėl pradėtas leisti, 
vietos ir apylinkės katalikų bend,- 
ruomenei remiant, naujas savai
traštis „Rytas“, kurio redaktorium 
yra kun. E. Petrelevičius ir jo pa
dėjėjas p. A. Kneižys buvęs ilgame
tis „Darbininko" redaktorius.

IR AMERIKOJE DP STENGIASI 
APSINAMINTI

Apsnaminimas aksčiau buvo 
labai madoje Anglijoje, ypač šei
mos su vaikais turėjo griebtis tokios 
iniciatyvos, negaudamos ar sunkiai 
gaudamos išsinuomoti butą. Ameri
koje irgi tas pats — šeimai su vai
kais butas gauti yra labai sunku, 
tad šeimos, gavusios butus, daž
niausia. namo pusrūsiuose visą lai
ką dirbo ir taupė. Dabar jau nema
ža lietuvių DP Čikagoje turi pirkę 
namelius. Perkant namą, reikia 
pusę sumos įmokėti ir likusi pusė 
gaunama pasiskolinti iš banko 
maždaug keturių metų laikui. Na
mų kainos prilygsta Anglijoje kai
noms.

SVETIMŠALIAI PRIVALO 
REGISTRUOTIS

Amerikoje, nors nebėra tokios 
registracijos kaip Europoje, tačiau 
visi asmenys, neturi Amerikos pilie
tybės, turį pranešti savo adresus. 
Tuo tikslu turi užpildyti paštuose 
gaunamus blankus.

PAMALDOS
HALIFAX—St.Columba bažn., sau

sio 27 d. 11.30 v.
BRADFORD — St. Ann's, vasario 3 

d., 12.30 vai.
ROCHDALE — sės. koplyčioje, va

sario 10 d., 10.30 v,

SUSIRINKIMAS LIETUVIŲ 
NAMUOSE

Suvienytos Europos (United Eu
rope) konferencijos proga, į Londo
ną atvažiuoja svečių iš Europos ir 
Amerikos. Ta proga yra šaukiamas 
trečiadienį, sausio 23 d. 7 vai. vak. 
Lietuvių Namuose (43, Holland 
Park, London, w. 11.

LIETUVIŲ SUSIRINKIMAS 
kuriame, tikimasi, mūsų garbingieji 
svečiai iš užsienio sutiks dalyvauti. 
Kviečiu visus atsilankyti.

DBLS Pirmininkas

Lietuviai svetur
Amerikos lietuvių spaudos prane

šimu, Čikagoje pasirodžiusi mono
grafija apie dabartinį Lietuvos 
įgal. minister! Anglijoje B.K. Balu
tį, susilaukė didelio susidomėjimo. 
Min. Balutis Ilgą laiką yra gyvenęs 
Amerikoje, daug veikęs čionykščių 
lietuvių tarpe ir iš jų susilaukęs 
nuoširdžių simpatijų. Ypatingai 
monografija susilaukė didelio susi
domėjimo Valparaiso lietuvių kolo
nijoje, kurioje min. Balačiui teko 
ilgesnį laiką gyventi ir darbuotis 
tenykščių lietuvių tarpe. Amerikos 
lietuvių spaudos teigimu, monogra
fija gražiai išleista ir iliustruota 
paveikslais, vaizduojančiais B. K. 
Balučio veiklą. Anglijos lietuviai su 
dideliu susidomėjimu laukia šios 
knygos pasirodant šiame krašte.

Amerikoje prieš kurį laiką mirė 
teisininkas Jonas Dainauskas. Ve
lionis savo laiku buvo Piliečių 
Apsaugos Departamento direkto
rius ir Vyr. Tribunolo teisėjas.

Ant. Viliūnaitė — iDantlenė prieš 
kurį laiką iš Anglijos atvykusi Ka- 
nadon, tris savaites pasirgusi grei
tąja stuburo džiova, mirė. Pa
laidota Toronto katalikų kapinė
se.

Ventorfo emigracinėje stovykloje 
mirė U. Karaškienė. Velione su sa
vo vyru buvo atvykusi į šią stovy
klą, kad išemigrutų į JAV pas ten 
gyvenantį savo sūnų.

P. L. B. Vokietijos Krašto Valdy
bos knygų leidykla išleido A. Gie
driaus paruoštą liaudies pasakų 
rinkinį, pavadintą „Tėvų pasakos“.

Julius Smetona, buv. Lietuvos 
prezidento sūnus, išlaikė egzaminus 
ir Clevelande atidarė advokato biu
rą.

„Australijos Lietuvio“ knygų lei
dykla netrukus žada išleisti garsauš 

rusų poeto ir rašytojo A. Puški
no apysaką „Dubrovskls“.

Neseniai įšvęsti kunigais Kleiva, 
MIC ir Navikevlčlus, MIC atvyko 
Romon tęsti specializacijos moks
lus asketikos bei bažnytinės istori
jos srityse.

Medellino mieste. Kolumbijoj, gy 
venanti Magdalena Trejekauskaitė 
moka apie 150 liaudies dainų, kurių 
didelę dalį užrašė smuikininkas Iz. 
Vasyliūnas. Dainos esančios gra
žios ir orginallos.

Brazilijoj, Sao Paulo mieste, su
sikūrė Tautos Fondo komitetas, ku
riam vadovauja kun. R. Ragažins- 
kas, inž. Z. Bačelis, A. žibąs ir kt. 
vietos visuomenininkai.

Komp. j. Žilevičiui, gyvenančiam 
Amerikoje, sukako 60 m. amžiaus. 
Ta proga, Newarko lietuvių para
pijos salėje rengiama dainų šven
tė.

SPORTAS
— Iš Belgijos Kanadon nuvykęs 

ledo rutulininkas Alfonsas Gudai
tis, žaidžia rutulį kaip vartininkas 
vienoje geriausių kanadiečių ledo 
rutulį ir buvo laikomas vienu ge
riausių ledo rutulio vartininkų Eu
ropoje.

— Be J. Vlnčos, imtynių sporte 
pradėjo garsėti kitas lietuvis — čl- 
kagletls Jim Sparrow — žvirblis. 
Jis priklauso K. Požėlos imtininkų 
trupei.

— Ateinančią vasarą Suomijoje 
įvyksta viso pasaulio Sporto Olim
piada. Tam tikslui Helsinkio mies
te statomas didžiulius liuksusinis 
Olimpinis stadionas. Olimpiada ke
lia didelį susidomėjimą. Daug val
stybių jau pareiškė norą dalyvauti. 
Jei tai įvyktų būtų pirmas kartas, 
kada Sov. S-gos sportininkai daly
vautų pasaulinės olimpiados spor
to žaidynėse.

— Tarpvalstybinėse futbolo rung
tynėse Austrija Belgija, austrai 
laimėjo neįtikėtinai aukšta pasek
me 8 : 1.

M. K.
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BRITANIJOS LIETU VIS

LIETUVIAI SIBIRE
KARO BELAISVIO PASAKOJIMAS

Neseniai teko sueiti buv. karo 
belaisvį voketį P.B., kuris su teikė 
žinių apie lietuvių tremtinių gyve
nimą Rusijos gilumoje ir Sibire. 
Pasakotojas buvo karo belaisvis 
Smolensko srity, kur pateko karui 
baigiantis. 1947 m. jis buvo ten už 
„provokaciją“ nubaustas 20 metų 
į perauklėjimo stovyklą. Ten pat 
Smolenske buvo į minimąją sto
vyklą sudarytas ir transportas. Be
važiuodamas transporte jis susi
pažino ir su pirmaisiais lietuviais. 
Jų buvo keletas vagonų, kuriais 
200 vyrų ir moterų buvo gabenami 
iš Vilniaus kalėjimo. Pasakotojas 
tvirtina, kad jie visi buvo lietuviai, 
kuriuos prijungė prie jų bendro 
transporto. Transportas ėjo per 
Maskvą. Kelionės metu jis išsikal
bėjo su vienu Lietuvos Universiteto 
profesorium, kuris kartu su žmona 
buvo už akių nuteisti 25 metais ka
lėjimo — esą „už povojingą agita
ciją“. Mat, tas susirašinėjo su savo 
broliu Amerikoj, b.uvo įtartas ir už 
tai nubaustas.. Be to profesoriaus, 
jam dar teko kalbėtis su vienu ūki
ninku, kuris kartu su žmona ir 
dukra buvo Lietuvoje suimtas ir

tų lavonų ir užmuštųjų nevadina. 
Viršininkas atsako: „viskas tvar
koje“ — ir dalykas baigtas. Per vi
są buvimo laiką nepasitaikė nė 
karto, kad viršininkas smulkiau 
pasiteirautų apie nužudytąjį.

Barakai yra mediniai ir tušti. 
Baldų — jokių. Lovą, ar kitaip sa
kant, guolį kiekvienas pasitaiso 
sau, kaip kas Išmano. Vieni prisi
neša molio ir pasitaiso aukščiau 
žemės, ant viršaus pridedami šie
no, kiti ir tokių nepasidaro. Ant
klodžių, kurių kiekvienas tremtinis 
gauna po dvi, nėra niekas amžiais 
plovęs, jos visos dvokia jau iš tolo. 
Jas išplauti visai neįmanoma, nes, 
viena, nėra laiko, be to, nieks ne
gauna jokių priemonių švarai pa
laikyti. Antra vertus, žmonės yra 
tokie nusilpę, pasidarę nepaprastai 
flegmatiški, jog šitie reikalai jiems 
visai nerūpi. Jų svarbiausias rū
pestis - - gauti ką nors užvalgyti ir 
kuo greičiausiai atsigulti.

Maisto davinys yra labai men
kas. Dirbantieji į dieną gauna tris 

■įkartus po litrą sriubos Ir 400 gr. 
-duonos. Sriuba — tai tik karštas

mą“. Kitaip tarus, jis „perdaug 
pasakė pamokslo metu“. Kaį 1950 
m. balandžio mėn. pasakotoją iš 
ten išvežė, minimais kunigas dar 
ten pasiliko.

Stovykloje yra Ir moterų, tik jos 
.apgyvendintos specialiai pastaty
tuose barakuose maždaug 700 m. 
nuo barakų vyrams. Vyrams užeiti 
į moterų barakus griežtai uždraus
ta. Vis dėlto atsiranda tokių, kurie 
naktį ten nuvyksta. Vad. prižiūrė
tojai į tai per daug nekreipia dė
mesio. Moterys ypatingo alkio ne
kenčia, nes vyrai joms nuneša ir 
atiduota paskutinį savo duonos da
vinį, o patys skriaudžia avis. Dėl 
gabalėlio duonos prostitucija yra 
labai paplitusi, ten pinigus atsto
ja duona. Kadangi moterų. skai
čius yra žymiai mažesnis, tai joms 
duonos pakanka. Savaime supran
tama, atsiranda ir naujagimių.

Pasakotojas teigia, kad 1947 m. 
spalio mėnesį į Karabasą atvežė 
vieną transportą Iš 3.000 pabaltie- 
člų: lietuvių, latvių Ir estų. Jie bu
vo visiškai nuo kitų izoliuoti. Kiek
vienas Iš jų turėjo ant krūtinės po 
numerį. Vieni sakė, kad tai yra

L. ŠVALKUS

IŠVYKSTANČIAM
Apkeliausi žemės rutulį didžlausį, 
bet tu širdžiai džiaugsmo niekur nerasi. 
Nerasi paguodos nors kiekvieno klausi, 
kam benamio dalią amžinai neši.

Sutiks tave žmonės su lediniais žvilgsniais, 
ar turi pastogę niekas nepaklaus.
Tėviškėlės slenksčio dar labiau pallgsi 
ir prakeiksi dalią vienišo žmogaus.

Niekur nepabėgsi, niekur- nenuplauksi, — 
ilgesys kaip šmėkla vis tave sekios.
Nerime parymęs naujo ryto lauksi, 
lauksi kartą galo ilgesio kančios.

Gal kam pasakysi Iš kurio tu krašto 
ir kur randas toji mylima šalis, 
kad už tėvo kluonų auksu d.erlius bręsta, 
kad pamiršt mergaitės niekaip negali.

ŽINIOS
Pereitą antradienį Londone pra

sidėjo Ėrltų mlnlsterių konferen
cija, kurios tikslas — ateičiai užtei- 
clja, kurios tikslas — ateičiai 
užtikrinti svaro pastovią ver- 
finansų mlnlsteris Butler. Pereitų 
metų paskutiniojo ketvlerčlo lai
kotarpyje aukso Ir dolerių atsargos 
sumažėjusios 900 milijonų dolerių. 
Bendras pereitų metų pusmetinis 
nuostolis siekiąs pusantro milijar
do dolerių, skaičiuojama, kad šiuo 
metu dolerių atsargos siekiančios 
tiktai 3 milijardus dolerių.

Londone kalbama, kad gan
dai apie naują svaro nuvertinimą 
neturį jokio pagrindo. Abejojama, 
kad Churchilllo vyriausybė, užėmu. 
si griežtą poziciją per ankstyvesnį 
svaro nuvertinimą, dabar sutiktų 
pravesti šitokį sprendimą.

•

tremiamas. Ūkininkas mokėjo šiek vanduo su keliais kopūsto lapais
tiek vokiškai; jis buvo suimtas dėl 
to, kad sūnus, vokiečiams užimant 
Lietuvą 1941 m., buvo įskųstas par
tizanu. Klek laiko jiems reikės ka
lėti, to jie nežinojo, juos tik su
ėmė Ir be Jokio teismo išgabeno. 
Su kitais lietuviais, kurie buvo 
siunčiami kartu, jis negalėjo susi
kalbėti, nes tarp jų nebuvo mokan
čių vokiškai. Tą dieną, kai Jie įva
žiavo į Maskvą, ten buvo didelė 
šventė — 800 metų Maskvos įkūri
mo sukaktis.

Kai transportas pasiekė Kazanę, 
tremiamieji buvo Išlaipinti, suskir
styti grupėmis ir vėliau Išgabenti 
įvairiomis kryptimis. Bet kol sus
kirstė, tai truko keletą dienų, Ir 
tremtiniai turėjo laukti celėse. Pa
sakotojas buvo uždarytas į vieną 
celę, kurioje rado šešis Jaunus vy
rukus lietuvius, 17—20 metų am- 
Uaus'iš Vilniaus krašto. Jie buvo 
atgabenti jau prieš tai atėjusiu 
transportu. Visi buvo sugauti miš
ke rusų milicijos. Mat, jiems rei
kėjo stoti į rusų kariuomenę, bet 
jie nestojo Ir pasislėpė, o paskiau

ar runkeliais. Bulvių ar mėsos nie
kuomet neteko matyti. Ligoniai ir 
seni, kurie jau nebegali dirbti, gau
na 300 gr. duonos Ir tą patį kiekį 
sriubos. Kadangi to maisto yra la
bai maža, tai už viską turi nuken
tėti avys, nes jos šeriamos taip pat 
avižomis ir miežiais. Nors labai 
griežtai draudžiama avis tokiu bū
du „skriausti“, bet niekas to ne
paiso, nes išbadėjusiems žmonėms 
svarbiau, kaip išlaikyti savo gyvy
bę, negu įvykdyti įsakymus. Pasa
kotojas gyveno viename barake 
su vienu kunigu iš Lietuvos. Kunl- 
gas buvo 59 m. amžiaus Ir turėjo 
atlikti tą pačią darbo prievolę, kaip 
Ir visi kiti. Tačiau jo Lietuvoj 
neužmiršo artimieji, kurie kartais 
pasiųsdavo jam po siuntinį. Todėl 
jam buvo truputį lengviau gyventi 
ir nereikėjo visų įprastiniu būdu 
skrausti avių. Minimas dvasinin
kas buvo nubaustas 20 m. s.d. ka
lėjimo už „valstybės tvarkos ardy-

buvę partizanai, kiti — kad tarna-
vę vokiečių kariuomenėj. Jie buvo 
Išvežti į geležies rūdos kasyklas. 
Taip bent pasakojo kiti. Vienas 
lietuvis tremtinis, dirbęs Karabase 
paskirstymo punkte, suskaičiavo, 
kad per 9 mėn. tik per Karabasą 
perėjo 2000 lietuvių, o jeigu prie to 
skaičiaus dar pridėsime kitus tris 
paskirstymo punktus, tat jis padi
dės ketveriopal. Kad pasakotojas 
būtų žinojęs, jog Vokietijoj jam 
teks susidurti su lietuviais, tai bū
tų pasistengęs apie juos surinkti 
daugiau ir tikslesnių žinių, šiaip 
jis rinko žinias apie savo tautie
čius vokiečius, kuriems atvežė apie 
120 adresų. Daugiau ir smulkiau 
apie gyvenimą minimose stovyklo
se Ir Karagandoje galėtų papasa
koti vokiečių rašytoja Neuman, 
veikalo „Stalino ir Hitlerio belais
vė“ autorė, kuri yra buvusi ne tik 
Hitlerio kacetuose, bet taip pat 
mačiusi Karagandos ir kitas Sibiro 
koncentracijos bei darbo stovyklas.

Patrauks pečiais žmonės Ir sakys nežino 
kuriam kontinente aukso tie laukai. 
Paklaus ar vežiesl savo limuziną 
ar myli jų kraštą, jei čia atvykai.

Ir matysi, broli, niekas nesupranta 
tavojo likimo tragiškai baisaus.
Nors kasdien išliptum vis į naują krantą, 
tavo sielos skausmo niekas neatjaus.

Nors švaistytum auksą pilnutėle sauja, 
nors garbės ir turtų būtų tau gana, 
bet sapnuos matysi kaip krantus skalauja 
gintarą išmetus Baltija sena.

Apkeliausi žemės rutulį didžlausį, 
bet tu širdžiai džiaugsmo niekur nerasi,
nerasi paguodos, nors kiekvieno klausi, 
kodėl tu benamis amžinai esi.

SPAUSTUVES FONDUI AUKOJO

»SUSITIK1M AS«

JAV vyriausybė, rašo savaltrašt's 
„Time“, yra nutarusi bombarduoti 
komunistinę Kiniją, jei amerikie
čiams nepavyktų pasirašyti paliau
bų su komunistais tebesitęsiančio
se taikos derybose Korėjoje.

•
Sovietų policija suėmė britų re

žisierių Gordoną Crler, jo bendra
darbius P. Wilsoną ir M. Levy, ku
rie paklidę pravažiuodami sovietų 
zoną rytų Vokietijoje. Britų valdi
ninkai' išvykę į potsdamą tartis su 
sovietais dėl suimtųjų paleidimo.

už tai buvo nubausti nuo 10 Ugi 
15 m. s.d. kalėjimo. Po kelių dienų 
Kazanėj buvo sudarytas naujas 
transportas ir Išsiųstas į Karagan
dą. kuriuo ir jis pats ten pateko. 
Į Karagandą atsiunčia daug tran
sportų Iš visų pusių su žmonėmis. 
Karagandos priverčiamųjų darbų 
stovykla yra labai didelė, tai — iš
tisas kraštas. Ji vadinama perauk
lėjimo kolonija. Iš ten pabėgti 
neįmanoma, nes aplinkui ją supa 
negyvenamos žemės juosta, visą 
laiką saugojama sovietų kariuome
nės ,o viršum nuolat siuva žvalgy
biniai lėktuvai, vokiečių karo me
tu vadinti „siuvamosiomis mašino- 
m’s“. Į tą neapgyvendintą plotą 
eiti griežčiausiai uždrausta; jeigu 
tik sargybiniai ką pastebi, tuojau 
atidengia ugnį. Minimosios stovyk
los vyriausioji valdžia yra sukon
centruota. Dol nkosmieste; Karabas, 
šarik, Klezetau, Košcukabarl. 
Kiekvienas paskirstymo punktas 
sudarytas Iš daugelio darbo taškų. 
Tokį darbo tašką vėl savo ruožtu 
sudaro keliasdešimt barakų, ir Jis 
turi apie 200 žmonių. Į tuos paskir
stymo punktus nukreipiami visi 
transportai, iš kur ir paskirsto į 
darbo taškus. Tam taškui, kuriame 
teko gyventi pasakotojui, buvo 
skirtas uždavinys auginti avis. 
Kiti taškai augina kitus gyvulius. 
Taško viršininką paprastai sudaro 
rusas valdininkas. Taip pat Ir Jo 
padėjėjai yra rusai. Prižiūrėtojai 
ir sargyba skiriami š tų pačių trem
tinių, bet tik iš kriminalinių nusi
kaltėlių. Daugelis iš jų yra glnkluo- 
tl. Jie kitus Imtinius varo į darbus, 
saugoja, kad nepabėgtų, ir vakare 
parvaro atgal į barakus, šitie pri
žiūrėtojai ten turi vslšką valią, ką 
,jle padaro, tai yra šventa. Velk visi 
Jie yra labai žiaurūs ir su kitais 
elgiasi labai kietai. Esti atsitikimų, 
kad prižiūrėtojai ne vieną net vi
sai užmuša ir per rytinį patikrini
mą praneša savo viršininkui, kad 
tiek „nusikaltėlių likviduoti“ — 
atseit, tiek „gabalų mėsos", kitaip

Amerikoje, New Yorke, 1951 m. 
gale pasirodė stambi Jono Gai
liaus apysaka Susitikimas. 
Knygos teksto 155 psl. Viršelis dali 
VI. Vljeiko.

J. Gailius (slapyvardis) yra ak 
tyvus plunksnos žmogus, rašytojas 
ir publicistas, daugelio laikraščių 
bendradarbis. Rašo jis ir suaugu
siems ir valkams. Nuolatinis litera
tūros vakarų programų dalyvis, 
daugeliui šios salos lietuvių gerai 
pažįstamas, tad ir naujos stambios 
jo knygos, literatūrinio kapitalo, 
pasirodymas ypač malonus mums, 
šios salos lietuviams, kadangi jis 
tarp mūsų gyvena ir šičia kuria.

„Susitikimo“ siužetas iš šių die
nų skaudžiosios tikrovės. Indrė ne
tenka motinos (ji Ištremta), neten
ka tėvo (bombardavimo metu už
mušamas), viena skursta Vakarų 
Vokietijoje, tvirtai laikydamasi pa 
žado savo sužadėtiniui Alvydui, 
taip pat Ištremtam į Sibirą. Jos 
kelyje pasisuka Karolis, kuris vė
liau nueina į kunigų seminariją. □ 
Alvydas pabėga iš ištrėmimo ir da
lyvauja Lietuvos partizanų judėji
me Ir kovose. Su uždaviniais jis 
kartu su būreliu partizanų veržiasi 
į Vakarus Ir pasiekia juos sužeistas, 
netekdamas kojos. Abu, Indrė ir 
Alvydas, Vakaruose susitinka ir sa
vo ištikimybę baigia vedybomis. 
Rutullojant šį siužetą, duota ir da
bartinės Lietuvos Ir tremtlnlškojo 
gyvenimo Vakaruose vaizdų ir nuo
taikų, taip pat pavaizduota parti
zanų kelionė į Vakarus.

Skaitytojas, užgulęs skaityti „Su- 
sltiklmą“, lengvai pastebi tą poeti
zuojantį iškilmingumą, kuriu rašy
tojas apvelka aplinką, žmones ir 
net abstrakčius dalykus, štai kaip 
J. Gailius aptaria ramybę: „Jeigu 
būtų galima ramias valandas su
varstyti ant siūlo, kaip karolių ru
tuliukus, kažin, ar bailiai jos nesu- 
nyktų audringųjų karoliukų jūro
je...“ Šitokio šventadieniško iškil
mingumo neišvengia ir jo žmonės.

„Aš įtempiau savo valią, kaip me
džiotojas lanką“, sako jo jaunas 
veikėjas. „Puikiai žinau, ko verta 
bičiulystė, kai ją lyg elgeta Išpra
šai“. Kitur vėl vaizduojamas laiko
tarpis: „Kiekvienas smūgis durklu 
veria širdį, nes ji gerai žino: tai 
raudona audra grįžta į mažą Lietu
vą Ir nori sunaikinti paskutines so
dybas“.

Bet skaitytojas Iš pat pradžių pa
stebės, kad tas poetiškasis apysakos 
iškilmingumas tarpais maišosi .-u 
realizmu. Net pasakytume, kad juo 
toliau vyksta apysakos veiksmas 
juo daugiau matyti to realizmo, 
štai nuotrupėlės Alvydo pasikal
bėjimo su kunigu Adomu: „Tėve 
Adomai, o jeigu aš liksiu be ran
kos?“ „Tai antra liks, Alvydai!“ 
ramiu balsu atsiliepia kunigas“. — 
Tai karališkas dialogas! Realistinis 
ir karališkas. Lygiai pulkus tėvo 
Burneikos pasišnekėjimas su gyvu
liais ir visas jo elgesys, Ir galima 
drįsti tvirtinti, kad visą puikumą 
sudaro čia realizmas, atskleidžiąs 
gyvąjį, tikrąjį žmogų, tolimą bet 
kokiam pusdlevlškumul.

J. Gailius apskritai bus norėjęs 
duoti idealius, valingus, žodžiu, di
delius žmones. Gal dėl to ir šitas 
šventiškas iškilmingumas Ir tarpais 
toks pat šventadieniškas aplinkos 
vaizdavimas. Vis dėlto realistiška
sis tikrumas nuoširdžiau patraukia 
skaitytoją, negu iškilmingumas, 
kuris, maišydamasls su realizmu, 
idealistus Idėjų nešiotojus parodo 
neįprastus ir gal ne tokius gyvus, 
kaip norėtume.

Bet J. Gailius, davęs gražių rea
listinių scenų, kur jis yra realistas, 
taip pat moka sukurti gražių vaiz
dų. štai: „Rodos, koks burtininkas 
mostelėjo stebuklinga lazdele 'r 
nuo žemės nurinko visus žmones, 
kaip medinius kareivius“, „kieno 
rankos uždega Jaukius žiburius va
kare?“, „apsnigtos eglės stovi kaip 
karalaitės“,

K. Barėnas

V. Jokūbaitis 1 sv., Mongirdas 1 
sv, S. Valiukėnas 1 sv., A. Norvaiša 
1 sv, J. Tamulaltls 1 sv, S. Karpinas 
1 sv, S. Griškauskas 1 sv, V. Mauza 
1 sv, S. Butkus 1 sv, K. Palpalas 
1 sv, P. Palabinskas 10 SU, B. Lyba 
10 šll., J. Mačanas 1 sv, A. čekana- 
vlčius 1 sv, Eatington skyr. 18/6,
L. ir K. Bačiauskai 1 sv, J. Čeka
nauskas 1 sv, Raslanas 1 sv, Balta
duonis 1 sv, J.šergalis 1 sv, P. Dldž- 
balls 1 sv„ T. Gaižauskas 1 sv, P. 
Miliauskas 1 sv, J. Bielskis 1 sv, J. 
Lūža 1 sv, A. Pečkauskas 1 sv, B. 
Pakalniškis 1 sv, A. Kirklellonienė 
1 sv, A. Jankauskas 1 sv, E. Pau
lauskas 10 šil, V. Olensevlčlus 1 sv, 
P. Ivanauskas 8/-, J. Liuiza 1 sv, 
Z. Brazauskas 1 sv, B. Navaslaus- 
kas 1 sv, J. Miknevlčlus 1 sv, A. 
širvaitis 1 sv, D. Paukštienė 1 sv,
M. Mašalaitls 1 sv, L.'Nemeika 1 sv, 
P. Poviliūnas 1 sv, K. Bagdonavi
čius 1 sv, Wolverhampton skyrjus 
10 sv, A. Pakalnis 8/-, Aukštiejus 
1 sv, S. žulpa 1 sv. 2 šil, B. čapas 
1 sv, V. Valentukevlčlus 1 sv, J. ča. 
pas 5/-, J. Klimavičius 10 šil, V. 
Andriulis 1 sv, E. Bliudžiutė 1 sv, 
P. žvirblis 1 sv, V. Žukas 1 s v, S. 
Stanevičius 1 sv, J. Simanavičius 
18 šll, Sinkevičienė 2 sv, P. Morkū

nas 1 sv, A. Fidlerls 1 sv. 15 šil. P. 
Kaukėnas 1 sv, S. Sirtautas 1 sv, 
D. Gaidelis 1 sv, Limanauskas 8/-, 
P. Stančius 1 sv, 2 šil, A. Butkus 
12 šil, D. Steponavičius 3 sv, v. Gar. 
bonkus 10 šil, M. Bučienė 1 sv, J. 
Mockevičius 1 sv, B. Tamullo’nis 
12 šil, S. klumbis 2 sv. 2 šll, Pušku, 
nlgis 1 sv, J. šulaitis 1 sv, L. Purže. 
lis 2 sv, M. Gliaubertas 1 sv, M. 
Kvletkutė 10 šil, Z. Pocevlčlus 2 sv, 
Perminąs 2/-, P. Pisarskls 1 sv, J. 
Sasnys 1 sv, V. Leliūga 1 sv, A. Važ- 
gauskas 1 sv, J. Tonkūnas 1 sv, A. 
Lapinskas 1 sv, L. Vaičekauskas 
10 šil, J. Bražinskas 1 sv, Hallfaxo 
skyr. 17.3.6, J. Petronis 1 sv, Ake- 
laitlenė 1 sv, J. Juozaitis 1 sv, P. 
Dragūnas 1 sv, K. Valteris 1 sv, A. 
Putcė 1 sv, A. Keblys 3 sv. 10 šil, 
J. Rimdžius 1 sv, Londono I skyr. 
5 sv, E. Grišklenė 1 sv, Mancheste- 
rlo skyr. 3 sv, P. Labuckas 10 šil, 
P. Juška 1 sv. 8 šll, J. Klumbys 11 
šll. V. Kurtinaitis 1 sv, J. Kavaliū
nas 8/-., J. Baškys 1 sv. 8 šil, J. Ber. 
notas 1 sv. 8 šil, A. Kublinskas 1 
sv. 12 šil. Birminghamo skyr. 3 sv, 
Leamingtono skyr. 6 sv, P. Romai
cs 1 sv, K. Puskunigis 1 sv, J. Va
doklis 18 šll, V. Šikeris 1 sv, A. Llt- 
valtis 1 sv.

Jau laikas užsisakyti „B. Lietuvi"
šiems metams. Jo kaina: m.tams — j2 šil., pusei 

(6 mėn ' — 18 šil., metu ketvirčiui (3 mėn.) 10 šil.

Visame pasaulyje sukėlęs didelę 
sensaciją laivo „Flaing Enterprise" 
kapitonas Carlsen, 13 dienų vieni
šas kovojęs su okeano bangomis, 
šiomis dienomis lankėsi Londone. 
Jis yra danų kilmės, todėl Londo
no danų klubas iškėlė jam Ir jojo 
Iš Danijos atvykusiems tėvams 
iškilmingą priėmimą.

Iš Londono Carlsen išskrido į 
New Yorką, kur gyvenanti jo žmo
na su dukrelėmis. Ten Jam buvo 
suruoštas nepaprastai iškilmingas 
sutikimas, kurio metu jūrų draudi
mo bendrovė Lloyds įteikė sidabro 
medalį už nuoplenus, kuriuos kpt. 
Carlsen nusipelnė gelbėdamas lai
vą. šios rūšies medaliais nuo 1893 
m. iki šiolei buvo atžymėta tik 416 
jūrinikų.

Kpt. .Carlsen, būdamas Falmouth 
uoste, aplankė vietos notarą, ku
riam jis įteikė „protesto notą“ 
prieš Dievo, vėjo ir bangų veiks
mus... šitokį dokumentą pasirašy
damas jis parodąs, kad už laivo 
nuskendimą, jis, kaip kapitonas, 
nėra atsakomlngas.

Amerikoje Kpt. Crlsenui praneš
ta, kad jis yra kviečiamas laivo 
,Halaula Victory“ (10.000 t.) kapi
tono pareigoms.

* Indijoje vyksta pirmieji demo
kratiniai rinkimai, kuriuose daly
vauja 176 milijonai balsuotojų. 
Na-joj. Indijos konstituc-ja yra su
daryta pagal Amerikos konstituci
jos pavyzdį. Jau prieš kelis mėne
sius gyventojai buvo supažindina
mi su balsavimo procedūra. Sup
rantama, kad tai nepaprastai sun
kus uždavinys Nehr0 vyriausybei, 
turint galvoje, kad šitame krašte 
80% gyventojų yra beraščiai. Taip, 
pvz., 3 milijonai moterų atsisakė 
rinkimų komisijai pasisakyti savo 
pavardę, kadangi pagal vietos pa-

Mielus Meno Sambūrio narius 
p-lę R. DUMČIŪTĘ 

ir
p. ST. BERŽINĮ 

sukūrusius lietuviškos šeimos židi
nį, sveikiname, gražaus ir laimingo 
gyvenimo linkėdami.

Nott'o Liet. Meno Sambūrio 
vadovybė ir nariai

- X - .
Reikalingi darbininkai geležleš 

rūdos atvirų kasyklų darbams. Gy
venti galima stovykloje prie Kette- 
ringo. Pasiteiravimus dėl atlygini
mo, darbo sąlygų ir kt. rašyti: Mi
nes Manager, South Durham Steel 
& Iron Co. Ltd., irchester Ironsto
ne Co‘s Office, little Irchester, N-r. 
Wellingborough.

- X ~
Lietuvių šeimoje išnuomuojamas 

KAMBARYS
su pilnu išlaikymu. Nuoma: — 
Vyrams, £2.10.0; moterims, £2.0.0, 
Bute vonia, past, karštas vanduo, 
etc. Holland Park apylinkė. Kreip
tis: — 37, Hastings House, Austra-
Ila Road, White City, London, W.12.

P. J. ŠALTĮ 
ir 

p-lę ONUTĘ ŠNEIDERYTĘ 
sukūrlusius lietuvišką šeimą, nuo
širdžiai sveikina ir saulėtos atei
ties linki.

J. O. Drąsuč’ai, Bradforde 
r - X - 
Londono Liet. Klube, 345a, vic

toria Park Rd., E.9., sausio 19 d. 
6 vai. vak. Londono „Vaidila“ sta
to J. žemaitės 2-jų veiksmų kome
diją

„APSIRIKO“
Bilietai gaunami iš anksto Liū

džiu krautuvėje arba pas klubo 
sekretorių. Po programos šokiai. 
Gros liet, muzika.

_ y' _
Sausio 19 d. 17 vai. Blackley in

stituto salėje, DBLS Manchesterlo 
skyrius ruošia

linksmą šokių vakarą
Bus geras orkestras ir turtingas 

bufetas. Įėjimas — 2/6.
- X -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.

pročlus moters vardą turi teisę ži
noti tiktai jos vyras.

Rinkimai prasidėjo pereitų metų 
spalio mėnesį ir jie užtruks dau
giau kaip pusę metų.

• •
* Kairo radio stotis paskelbė ši

tokio turinio žinią Egipto gyven
tojams: „Visagalis Allachas leido, 
kad šiandien 8.30 vai. ryto atėjo į 
■pasaulį karaliaus Ir karalienės kū
dikis, Berniukas bus pavadintas 
Ahmed Faud, taip, kaip vadinosi 
jo senelis, šis džiaugsmingas įvykis 
pranašauja naują gadynę Egipto 
istorijai“.

Karaliaus Faruko rūmai ir visas 
kraštas šia proga švenčia ypatingą 
šventę.

»
♦ Nuo vasario 4 d. milijonas bri

tų statybos darbininkų gaus po pu
santro peno už darbo valandą dau
giau, kad „išlyginus padidėjusias 
pragyvenimo išlaidas“.

*
Sausio 21 d. iš Londono išskren- 

dakaraląltč Elžbieta su savo vyru 
Flllpu į Australiją, ši kelionė truk
sianti 19 valandų. Karališkas lėk
tuvas nutups tik viename Libijos
areodrome kurui papildyti.
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