
PASKIRAS NUMERIS 10 FENŲ

„BRITANIJOS LIETUVIS“, savaitinis laikraštis. 
Leidžia — D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro 
Valdyba, — 43, Holland Park, London, W. 11. — 
Telef. PARk 9699. Redaguoja Redakcinė Kolegija: 
M. Bajorinas, J. Senkus, B. Daunoras. REDAKCIJA 
— raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesu
naudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei 
nepridėtas pašto ž Prenumeratos kaina: metams - 
32 ši., 6 mėn — 18 ši., 3 mėn. — 10 ši. Užsienyje: 
metams •— 5 U.S.A, doleriai.
SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 411. 

ADRESO PAKEITIMAS 1 šilingas.

„THE LITHUANIAN WEEKLY“
LIETUVIŲ SAVAITRASTIS

Nr. 5 (233) Londonas 1952 m. Sausio 31 d. VI METAI

NESUSTOKIM VAKARAI 1 REIK AL AU J A Z LAISVES
PAKELEJE PAVERSTOMS TAUTOMS

FARUUS ATSTATĖ VYRIAUSYBE
Skaitytojai šiame numery ras 

pluoštą pasiskaitymų, kurie kiek
vienam lietuviui teikia malonumo 
ir pasididžiavimo. Turiu galvoje 
Europos Sąjūdžio konferencijos ir 
mitingo aprašymus. Tie du įvykiai 
konstatavo, kadi 1) Vakarai jau yra 
susipažinę su Sovietų elgesiu pa
vergtuose kraštuose, 2) Europa yra 
viena ir nedaloma ir Rytų ir Vidu
rio Europa sudaro ekonominiai, 
kultūriniai ir socialiniai neatski
riamą Europos dalį ir 3) Vakarai 
niekuomet neišsižadės pavergtų 
tautų.

Atsiekimai dideli, bet tai toli 
gražu dar ne viskas. Lietuva dar 
tebevergauja ir sunkiausias mūsų 
kovos etapas dabar prasideda.

Skaudu, kad taip tik šiuo metu, 
kada turime būti aktyviausi, pas 
mus pradeda jaustis veiklos suma
žėjimas, apatija. Remiuosi Londo
no lietuvių pavyzdžiais, bet, atrodo, 
kad ir provincija kai tokia pat 
liga serga. Imkime praeitos savai
tės įvykius. Britai, kartu su pa
vergtų tautų veikėjais, suorgani
zavo Londone svarbią konferenciją 
ir nemažiau svarbų didžiulį mitin
gą. Lietuvių vadai iš Amerikos ir 
Europos specialiai tam reikalui 
atvažiavo. Iš Londono lietuvių buvo 
tik prašoma dalyvauti mitinge, kad 
gausingai atstovauti Lietuvą. Tai, 
atrodo, nedidelis prašymas, o vis 
dėlto lietuviai ir to nesiteikė atlik
ti. Nestebino dėlto, kad Lietuvos 
vardo paminėjimas mitinge praėjo 
tyloje, kada tuo tarpu garsūs plo
jimai palydėjo kitų tautų vadus, 
nes maža saujelė mitinge dalyva
vusių lietuvių negalėjo reikiamai 
reaguoti ir išreikšti prideramą en
tuziazmą.

Bet tai ne vienas faktas, štai, lie
tuvių svečių iš užsienio Londone 
lankymosi proga. Lietuvių Namuo
se buvo sušauktas specialus susi
rinkimas. Svečiai, nors ir labai iš
vargę ir darbu užsiėmę, maloniai 
sutiko dalyvauti susirinkime ir 
padaryti pranešimus. Juk tokia 
proga' labai retai pasitaiko, bet 
Londono lietuviai ,,nepajėgė“ už
pildyti net mažutės Lietuvių Namų 
salės ir į pagelbą atvažiavo lietu
viai iš provincijos.

Žinome, kad nelengva darbo die
ną ateiti į susirinkimus ir yra pa
teisinamų priežasčių, bet ateiti yra 
galima, jei tik yra noras, pasiryži
mas ir tautinių pareigų suprati
mas. Ne kartą teko nusivilti ir or
ganizuojant įvairias paskaitas, dis
kusijas bei kitokius kultūrinius 
parengimus. Maža saujelė žmonių 
ateina, o kur kiti, kurių yra keli 
šimtai.

Toks apsileidimas mūsų parei
gose yra pavojingas ir neleistinas. 
Turime su tuo kovoti ir nusikratyti 
apatija ir apsnūdimu. Prasidėjo 
svarbiausias mūsų kovos už nepri
klausomybę etapas, kuris pareika
laus visų mūsų pastangų ir visų 
mūsų pajėgų. Sugretinkime eiles, 
pakelkime aukštyn galvas, sulieps
nokime nauju veiklos už laisvę en
tuziazmu ir tieskime kelią į Nepri
klausomą Lietuvą!

A.A. Jonui RUDELIUI mirus, 
sunkioje valandoje jo žmoną, 
dukras, ir brolį Vytą (Bro
nių) nuoširdžiai užjaučia.

A. Šublinskaitč

DAR NEVELU
UŽSISAKYTI „BRITANIJOS LIETUVI"

ISTORINIS MITINGAS LONDONE
Sujaudinti ir atsigaivinę toli

mesnei kovai už laisvę, pakeltu 
ūpu apleidome didžiausią Londo
no salę — Albert Hall, kur pereitą 
savaitę Rytų ir Vidurio Europos 
Komisijos suruošta konferencija 
buvo baigta istorinės reikšmės mi
tingu. Ir ar stebėtina, kad mūsų 
širdys pradėjo smarkiau plakti ir 
mūsų sieloje buvo pasitenkinimas 
ir pasididžiavimas, girdint mitingą 
vienbalsiai priimant rezoliuciją, 
kad joks susitarimas su Sovietų 
Rusija negali privesti prie perma
nentinės taikos, kol Vidurio ir Ry
tų Europa yra palikta vergijoj. 
Tą rezoliuciją gi priėmė pilnutėlė 
5.000 žmonių talpumo salė ir ten 
dalyvavo ne tik pavergtų tautų at
stovai, bet, kas svarbiausia, vado
vaujantieji Vakarų asmens iš Bri
tanijos, Amerikos, Prancūzijos ir 
kitų Europos valstybių. „Yra ste
buklas, kad toks mitingas iš viso 
galėjo įvykti“, pareiškė vienas iš 
kalbėtojų. Dar didesnis stebuklas 
yra, kad tokia svarbi rezoliucija ir 
tokios puikios kalbos galėjo būti 
pasakytos per mitingą šioje Impe
rijos sostinėje. Tas rodo, kaip toli 
mes jau nukeliavome pakely į lais
vą Lietuvą. O kalbų buvo tikrai 
gražių. Pritardama rezoliucijai, 
Lady Violet Bonham Carter, žymi 
liberalų partijos veikėja, pridėjo, 
kad tai nėra paprasta rezoliucija, 
bet tai yra pažadas ir pranešimai 
pavergtoms bautoms, kad mes jų 
laisvės niekuomet neparduoslme 
už mūsų saugumą. Mūsų broliams 
anapus geležinės uždangos sako
me: mes dalinamės Jūsų kančio
mis, saliutuojame Jūsų Tautas, 
vieną dieną jūs atgausite savo 
širdis pabėgėliams, kurie, rizikuo
dami savo gyvybę, pasirinko laisvę.

Parama ir draugiškumas trem
tiniams buvo užakcentuota ir kitų 
kolbėtojų. ,,Jie nėra vien pabėgė
liai, bet mūsų draugai“, Įtikinėjo 
Andrė Philip, žymus Prancūzijos 
socialistų vadas, kuris kalbėjo vie
toj, dėl ligos negalėjusio atvykti, 
Paul Reynaud. Negalvokime vien 
apie save, nes visi stovime prieš 
tą ,patĮ pavojų, duokime galimybės 
pabėgėliams, jų intelektualams, 
studentams dirbti kaip pridera lai
sviems žmonėms. Suvienyta Eu
ropa nereiškia vien Vakarų Euro
pą, bet visą 'Europą ir Europos Są
jūdyje mes taip Europą supranta
me. Mes šiandien ne tik kovojame 
už išlaisvinimą, bet kartu planuo
jame ir ruošiamės, kas turės būti 
padaryta, kai visa Europa bus lais- 
'va, o laisva ji tikrai bus!

„Vakarų ir Rytų Europos šian
dien kartu susitiko, nes jos negali 
būti atskirtos“, - pareiškė kitas 
kalbėtojas, Greenwood, žymus Bri
tanijos socialistų veikėjas. Mes 
visi esame prieš priespaudą ir jėgą 
ir už laisvę visoms tautoms, šitą 
Vakarų ir Rytų Europos nedalo
mumą taip pat pabrėžė Britanijos 
konservatorių partijos veikėjas ir 
buv. britų ministeris L.S. Amery, 
atidarydamas mitingą, gi p. Bed- 
dington-Behrens, kuris daugiausia 
prisidėjo prie konferencijos ir mi
tingo suorganizavimo, užtikrino, 
kad britai niekuomet neužmirš sa
vo draugų.

Nors daug buvo gerų ir žymių 
kalbėtojų, but laurus nusinešė 
Randolph Churchill, Britanijos 
premjero sūnus. Jis pilnai išlaikė 
čurčilišką toną ir jo kalbos aišku
mas ir tvirtumas, o taip pat frazeo
logija kvepėjo tėvo įtaka. Mus la
bai Jaudino jo žodžiai; „Azijatiš

kas teroras ir mirties nusileido ant 
Rytų Europos, kuri yra nedaloma 
visos Europos dalis“. Estija, Latvi
ja, Lietuva, Lenkija... (išvardino 
visas pavergtas valstybes) tapo pa
vergtos. Negali būti taikos, kol vi
sa Europa neous laisva. Kol dalis 
Europos vergauja, mes nesieksime 
talkos. Mes nedarysime jokio susi
tarimo su Rusija, kol nebus įvyk
dyta sąlyga, kad Sovietai paliktų 
visus okupuotus kraštus: Baltijos 
valstybės turi būti pripažintos bal- 
tams, Lenkija lenkams ir t.t. Pa
liesdamas Britanijos interesus, R. 
Churchillis pastebėjo, kad padėti 
atstatyti (Europos garbę, — reiškia 
kartu dirbti ir Britanijos naudai. 
Kaip geri europiečiai, mes priža
dame veikti, dirbti ir aukotis dėl 
geresnės, laimingesnės, ir suvie
nytos Europos.

Pakilusia nuotaika baigėsi mi
tingas. Spauda ir radio tuojau pra
nešė apie ji visam pasauliui, o ra
dio bangos, prasiskverbusios pro- 
geležinę uždangą, pasiekė ir mūsų 
tėvynę ir nunešė mūsų broliams ir 
seserims padrąsinimą ir viltį, kad 
saulėtas Nepriklausomos Lietuvos 
rytas jau aušta. Mums, tremti
niams, tai yra daugiau negu pas
katinimas — nenuleisti rankų mū
sų kovoje, bet tai yra Įpareigojimas 
dar entuziastiškiau, dar daugiau 
ir vieningiau siekti, dirbti r kovoti. 
O taip pat tai yra įrodymas, kad 
mūsų šauksmas buvo išgirstas ir 
mūsų pastangos nenuėjo veltui. 
PasiryžKime ir įsipareigokime nau
jiems uždaviniams ir naujems dar. 
bams ateityje!

■ _ P. B.

KORĖJOS REIKALAI 

PARYŽIUJE
Paryžiuje eina gandai, kad Ame

rika yra nusistačiusi Korėjos karą 
vesti ne vien Korėjoj, net ir Kini
joj, jfelgu taikos derybos neduos 
patenkinamų rezultatų, šitų gandų 
nepašalino ir Amerikos, Britanijos 
ir Prancūzijos pasiūlytoji rezoliu
cija, kuri Įpareigoja JTO-Jos gen. 
sekretorių sušaukti nepaprastą 
JTO-Jos sesiją New Yorke, jeigu 
Korėjos taikos derybos sėkmingai 
baigtųsi, arba Jeigu kiti Įvykiai 
Korėjoje to reikalautų. Tie kiti 
Įvykiai, manoma, gali būti nauji 
kariniai išsivystymai, kuriems rei
kės JTO-jos pritarimo.

Jau nuo seniai yra žinoma kad 
Amerikos karo vadai yra labai ne
patenkinti suvaržymais, kurie ne
leidžia alijantams bombarduoti 
Kinijos, kas Įgalina komunistus 
saugiai paruošti ir stiprinti savo 
karines pajėgas.

Čia taip pat galima pažymėti, 
kad Amerikos laivyno vadas admi
rolas Fechteler'is pereitą savaitgalį 
pagrąsino Rusijai, jog Amerika yra 
pasiruošusi įvesti blokadą aplink 
Kiniją, jei Korėjos derybos nu
trūktų.

Pačioje Korėjoje taikos derybos 
nepadarė jokio progreso. Svarbiau
sią kliūti sudaro aerodromai, nes 
komunistai nori pasilikti laisvę 
taisyti ir statyti naujus aerodromus 
karo paliaubų metu, šis ginčas jau 
užsitęsė mėnesĮ laiko ir dėl to tai
kos derybos nepasistūmėjo Į „prie
ki. Kad prakirsti ledą, allj antai 
pasiūlė derėtis dėl kitų dalykų, pa
liekant aerodromų klausimą vėles
niam laikui. Komunistai tą pasiū
lymą priėmė.

k

Vėlai sekmadienio naktį, kara
lius FaruKas atleido Nahas Pasnos 
vyriausybę ir pavedė nepartinėm 
Aly Maner Pasnai sudaryti naują 
vyriausyoę. Tas įvyko po žiaunų 
riaušių Kaire. Būklė ne tik kanaio 
zonoje, bet ir visame Egipte labai 
pablogėjo per pereitą savaitgalį ir 
privedė prie rimtų incidentų. Įvy
kių eiga savaitės bėgyje buvo to
kia;

Pereitą penktadienį kanaio zono
je, Ismailijos mieste, britams bai
giant okupuoti miestą, Įvyko 6 va
landas trukęs mūšis tarp britų k..- 
riuomenės ir 1200 egiptiečių pc. < 
ninku, kurie buvo užsibarikadavę 
keliuose namuose miesto centre. 
Britų tankai ir sunkieji ginklai vi
siškai sudaužė tuos namus ir 1000 
policininkų pasidavė, 42 egiptiečiai 
buvo užmušti ir 58 sužeisti. Iš bri
tų pusės 3 kariai žuvo ir 13 buvo 
sužeistų.

Po šio skaudaus susirėmimo įvy
kiai pradėjo žaibo greitumu vysty
tis. Įtempimas kanalo zonoje dar 
padidėjo, o ir Egipto sostinėj Kai
re temperatūra pakilo. Egipto kabi
netas susirinko nepaprastam posė
džiui ir pradėjo eiti gandai, kad

IR PERSIJA NORi" 

TAKUS
Egipto įvykiai atrodo rado atgar

si ir Persijoj. Kada Britanijos am
basadorius Sir Francis Shepherd, 
prieš apleisdamas Teheraną (jis 
yra paskirtas ambasadorium Var
šuvoje), nuėjo atsisveikinti su dr. 
Mossadeku, Persijos premjeras jam 
įteikė notą Britų vyriausybei. Noto
je Mossadekas prašo Britaniją pa
keisti savo politiką Persijos atžvil. 
giu.

„Persijos vyriausybė ir tauta,ne
nori turėti ginčų su bet kokia vy
riausybe ar tauta. Aš negaliu su
prasti kodėl Britanijos vyriausybė, 
kuri ginčą gali lengvai ir su gera
valiu išspręsti, iki šiol to nepata
rė“. Notoje toliau sakoma, kaa je.- 
gu anksčiau užimtoji Britų vyriau
sybės politika eina jos naudai — 
tai labai gerai, bet jeigu ne, tada 
reikia politiką pakeisti, kad išspręs
ti ginčą.

Ar toji Mossadeko pota reiškia 
Persijos vyriausybės,norą brltų-per. 

sų santykius pagerinti, ar tai yra 
tik Mossadeko mandagus asmeniš
kas atsisveikinimas su britų amba
sadorium — dabar dar neaišku.

VOKIETIJA NORi 
LYGYBES

Pereitą savaitgalį Paryžiuje įvy
ko Europos kariuomenės valstybių 
užsienio reikalų ministerių konfe
rencija. Joje dalyvavo: Prancūzija, 
Italija, vak. Vokietija ir Beneluxo 
kraštai (Belgija, Olandija, Luxem- 
burgas).

Vak. Vokietijos atstovas pačioje 
konferencijos pradžioje pareiškė, 
kad Vokietija nepasirašys Europos 
kariuomenės sutarties, kol Vokieti
ja nebus priimta į Atlanto Paktą, 
arba kol nebus nustatyta data, 
kada toks priėmimas bus pa. 
tas. Kitaip sakant, Vokietija pa
reikalavo visiškos lygybės su kito
mis valstybėmis. Gi žinome, kad 
Europos kariuomenė buvo daugiau
sia suplanuota Vokietijos dėlei, 
nes iš vienos pusės Vokietijos ka
riuomenė yra reikalinga Europos 
apsaugai, o iš kitos pusės Prancū
zija nesutiko leisti Vokietijai tau

tinės kariuomenės su generaliniu 
štabu.

šis Vokietijos reikalavimas bus 
rimtai svarstomas ir manoma, kad 
bus pasiektas priimtinas susitari
mas.
Egiptas nutarė nutraukti diploma 
tinlus santykius su Britanija. Taip 
pat buvo kalbama, kad Egipto ka
riuomenė gali būti pasiųsta į kana 
lo zoną.

Tos pačios dienos (penktadienį) 
vakare devyni britų karo laivai su- 
amunicija išplaukė iš Maltos į Sue 
co kanaio zoną, o iš Kipro saios bu 
vo pasiųsti parašiutininkai.

šeštadienį Kairas tapo dėmesio 
centru. Ola įvyso oidelės ir žiaurios 
demonstracijos, kurioms pradžią 
davė studentai. Demonstrantai 
pradėjo deginti namus, daužyti 
langus, terorizuoti žmones. Policija 
neprileido jų prie Britų ambasados. 
Vietoj to jie pasuko link vyriausy 
bes būstinės. Riaušės ir šaudymai 
tęsėsi visą dieną. Kariuomenė tu
rėjo ateiti policijai į pagalbą tvar
kai atstatyti.

Per riaušės žuvo daug žmonių, 
tarp jų apie 17 britų piliečių. Sve
timų valstybių ambasadoriai įteikė 
Egiptui protesto notas, laikant E- 
gipto vyriausybę atsakinga už žmo
nių gyvybes ir sunaikintą turtą.

Demonstracijų metu buvo girdi
mi antibritiški šūkiai, o taip pat 
„Mes reikalaujame taikos pakto su 
Rusija“.

Sekmadienį, po Egipto vyriausy
bės posėdžio, visam Egipte buvo 
paskelbta karo būklė ir min. pirm. 
Nahas Pasha buvo paskirtas kari
niu gubernatorium. Kariuomenė 
perėmė tvarkos palaikymą mies
te. Universitetas ir mokyklos buvo 
uždarytos ir įvesta spaudos cenzū
ra. Vyriausybės pranešime sakoma, 
kąd maištininkai, išnaudodami 
susidariusią būklę, kėsinosi nuver
sti vyriausybę pagal iš anksto su
darytą planą. Nesunku atspėti, kad 
komunistai griebėsi Išnaudoti anti- 
brltišką gyventojų nusistatymą sa
vo reikalams.

Nahas Pasha demonstratorius 
pavadino išdavikais ir pareiškė, 
kad daug buvo areštuota ir bus 
teisiami.

Iš kanalo zonos buvo pranešama, 
kad britų kariuomenė esanti pasi
ruošusi vykti į Kairą, jei bus reika- 
linga tvarkai atstatyti.

Taip reikalams susidėsčius, ka
ralius atstatė vafdistų partijos vy
riausybę, nes ji nepajėgė ,,išiai*yu 
saugumą ir tvarką“. Vafdistai turi 
parlamente didelę daugumą. Atsta
tytas premjeras Nahas Pasha yra 
tas pats asmuo, kuris 1936 m. pasi
rašė anglų-egiptiečių sutartį ir ku
ris pereitais metais ją vienašališkai 
sulaužė. To sutarties sulaužymo 
pasėkoje įvyko Britanijos santykių 
su Egiptu pablogėjimas. Nahas Pa
sha buvo pažadėjęs du dalykus: 
išvyti britus iš kanalo zonos ir su
jungti Sudaną su Egiptu.

Naujasis premjeras yra vienas 
didžiausių Nahas Pashos oponetnų. 
Visą vyriausybę jis sudarė iš ne
partinių asmenų. Be min. pirmi
ninko pareigų, Aly Maher Pasha 
perėmė užs. reik, ir karo ministers 
jas, o taip pat buvo paskirtas kari
niu gubernatorium.

Britanijos Egipto santykiai gali 
kiek ir pagerėti prie naujos vyriau
sybės, nors All Maher Pasha pa
reiškė,, kad jo vyriausybė užsienio 
politikoj sieks Britų kariuomenės 
evakuacijos ir Sudano prijungimo 
prie Egipto, t.y. tų pačių dalykų, 
kurių siekė atstatyta vafdistų vy
riausybė. 

kita arabų tauta. Tunise Įvyko 
streikai ir demostracijos, reikalau
jant Tunlsui nepriklausomybės. 
Prancūzija pasiuntė kariuomenės 
sustiprinimus, bet taip pat pažy
mėjo, kad ji sutiks derėtis dėl savi
valdybės Tunisu! davimo, jeigu 
Tuniso diplomatai, kurie nori dėl 
to pasiskųsti JTO-jal sugrįš iš Pa
ryžiaus ir jeigu bus atstatyta tvar
ka krašte. Keletą Tuniso politinių 
vadų yra suimti.

Britanijos ir Prancūzijos politika 
’arabų kraštuose kelia nerimo Ame
rikoje, kur nesigailima lalks nuo 
laiko pakritikuoti Britaniją Ir 
Prancūziją. Gana aiškiai tuo rei
kalu pasisakė valstybės sekretorius 
Achesonas: dabartiniai sąjūdžiai 
Egipte ir Tunise yra ne kas kitas, 
kaip „užkrečiamos laisvės, tiesos 
ir nepriklausomybės idėjos, išreikš
tos Prancūzijos ir Amerikos revo
liucijų“. Jis įspėjo, kad pastoti ke
lią tokiai dinamiškai jėgai yra ly
gu žmogui, norinčiam sulaikyti 
greitąjį traukinį.

JAV REMIA-BhITANIJĄ
Churchillio vizito Amerikoje re. 

zuitatai pradeda pamažu išeiti į 
viešumą. Jau anksčiau girdėjome 
apie plieną, kurį JAV sutiko par
duoti Britanijai. Antradienį buvo 
paskelota kitos rūšies parama; A- 
merika duoda 300 milijonų dolerių 
(107 mil. svarų) Britanijai, kad 
įgalinti ją pirkti žaliavų ir reik
menų, reikalingų apsiginklavimui. 
Tai paskelbdamas Savitarpio Sau
gumo Agentūros direktorius Harri
man pažymėjo, kad be šitos para
mos vak. Europos saugumas labai 
nukentėtų, nes Britanija būtų pri
versta pusiau sumažinti savo gink
lavimosi programą. „Išeinant iš to 
fakto, kad Britanija dabar gami
na daugiau karimų reikmenų ne 
gu visos kitos Europos Atlanto Pak. 
to valstybės kartu, yra ypatingai 
svarbu išvengti apsiginklavimo 
programos sumažinimo“.

Harrlmanas dar pridėjo, kad Bri
tanija iš savo pusės yra pasiryžusi 
laikytis savo apsiginklavimo pro
gramos, nežiūrint sunkios ekono
minės būklės. Londone pastebima, 
kad Britanija Ir toliau turės pati 
apmokėti didesnę apsiginklavimo 
programos dalį, nes gauta parama 
iš Amerikos yra dvigubai mažesnė, 
negu buvo norėta gauti. Tačiau da
bar su gauta Amerikos parama Bri
tanija galės pirktis reikalingų ža
liavų iš dolerio kraštų, ko ji nebū
tų galėjusi anksčiau padaryti.

Čia reikia taipgi pažymėti, kad 
Britanija pardavė Amerikai 25.000 
tonų gumos, kas irgi teigiamai at
silieps į Britanijos dolerių balansą.

NAUJAS APSAUGOS MINISTERIS
Britanijoj paskutinėmis dienomis 

įvyko du didelės svarbos paskyri
mai. Ikišiolinis Britanijos guber
natorius Kanadoj feldmaršalas 
lordas Alexander buvo paskirtas 
Britanijos krašto apsaugos minis- 
teriu nuo kovo 1 d. Iki to laiko 
krašto apsaugos mlnisterio parei
gas eis kaip ir iki šiol pats premje
ras Churchillis.

Lordas Alexanders išgarsėjo ka
ro metu, kada jis pasėkmingai va
dovavo alijantų kariuomenei šiau
rės Afrikoj, o vėliau Italijoj. Po 
karo buvo paskirtas gubernatorium 
KaJnadoJ. Jo kadencija, Kanados 
vyriausybei prašant, buvo kelis 
kartus pratęsta.

Nauju gubernatorium Kanadai 
buvo paskirtas pirmu kartu istori
joj kanadietis Vincent Massey, bu
vęs Kanados komisaras Londone. 
Massey yra geras britų draugas ir 
didelis britų civilizacijos Ir kultū
ros sekėjas.
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BRITANIJOS LIETHVia

LAISVOJI
TARP POLITIKOS IR BAŽNYČIOS

Neturėčiau noro rąžyti nei apie 
partijas, nei apie kai kurių atskirų 
kunigų maišymų bažnyčioje religi
jos su politika, bet kai šitie klausi
mai tokie gyvi ir aktualūs, tai sun
kų Ir susilaikyti.

Pripažįstu kun. Dr, j. Vaišnorai 
tiesos, kad krikščioniškoji pasaulė
žiūrą nėra partiškumas, tik nebe
norėčiau sutikti, kad šiandien dar 
esama lietuviškų partijų, kurios 
kovotų su religija, šitokia kova 
tėra tik komunistų uždavinys. Li
beralai nekovoja, socialdemokratai 
nekovoja (sakysim, britų darbie- 
člal-socialdemokratai savo eilėse 
turi ir kunigų, net parlamente, o 
jei būtų kovojama su religija, tai 
tikrai neturėtų). Tautinės grupės 
nekovoja, na, o krikščioniškosios 
juo labiau. Taigi daugių daugiau
sia, ką šios ar kitos partijos žmo
nės gali padaryti ar padaro religijų 
atžvilgių, tai laikosi neutraliai, pri- 
pažlnaami religijoms laisvę. Ar 
neutralumas yra nusikaltimas, ne
siimu čia svarstyti.

Taip pat daugelis motyvų verčia 
galvoti, kad tokia bendrinė organi
zacija, kaip DBLS, yra pati geriau
sia mūsų sąlygomis, nes ji įveikia 
apjungti daugiau lietuvių, dėl to* 
lengviau galima surasti bendrą kal
bą, kai Iškyla kuris nors bendras, 
visiems rūpimas reikalas (kova dėl 
krašto laisvės, mokyklos, bendri 
laikraščiai, kuriuose visų pasidali
jama nuomonėmis, ir t.t.). Labai 
malonu, kad tokia organizacija yra 
ir kad joje pajėgiame išsitekti visi, 
savo partines pažiūras palikę už jos 
ribų.

Ar iš tiesų mes savo pažiūras pa
liekame už durų, kai ateiname 
bendrųjų reikalų spręsti? Taigi, 
kad, ne. štai Liet. Sąjungos vlsuot. 
suvažiavime buvo bepradedąs rūgti 
partinis kipšiukas. Prarūgo, rodos, 
ir pasibaigė. Ne, pasirodo, nepasi
baigė, parūpo kai kam pasilsėjus 
dar reikalą pavalkįoti, atrūgomis 
pagyventi, ir net dviejuose laikraš
čiuose teko matyti tų neskanių at- 
rūgų dėmių. Kam šitai reikia? Ne
žinau, matyt, reikia, matyt, kitaip 
Sunku ramiai miegoti...

Kun. Dr. j. vaišnora „Br. Lietu
vyje“ labai gražiai, visu erudito 
platumu gynė kunigus ir teikėsi 
pažymėti, kad kunigas reikalingas 
respekto. Aišku, reikalingas, kaip 
ir kiekvienas žmogus, kuris yra. vi
suomenės, bendruomenės, oganiza- 
cijos, o šiuo atveju — parapijos 
priekyje žmogus, mokąs paraplje- 
čius ir religijos ir moralės dalykų. 
Sakykim, jei mes nerespektuosim 
savo Liet. Sąjungos pirmininko, 
kurį patys renkame, kaip jis galės 
atstovauti mums, rūpintis mūsų 
reikalais? o kunigo mes nerenka
me ir po metų negalime pakeisti, 
tai ne mūsų valioje.

Mūsų pirmininkas tol privalo bū-

TRIBŪNA
ti respektuojamas, kol jis laikosi 
įstatų ir nutarimų. Jei jis, neparti
nės, bendrinės organizacijos pirmi
ninkas, pradėtų remti tik vieną ku
rią nors partiją, kitų partijų žmo
nės galėtų pradėti jam šaukti: pa
lauk, pažiūrėk, ką įstatai sako! ir 
tie rėkikai būtų teisingi.

Kai unigas moko ir skelbia, kas 
jam bažnyčios pavesta, žinoma, jis 
turi naudotis respektu. O kai kuni
gas pradeda prieš savo parapije- 
čius niekinti atskirus žmones tik 
dėl to, kad šie nepasiryžę būti toje 
partijoje, kuri kunigui arčiausia 
širdies, jis jau yra politikierius, 
panaudojus jam, kaip kunigui, 
prieinamą didžiulę tikinčiųjų au- 
ditorlją-sakyklą ir paslnaudojąs 
(ne vietoje) jam teikiamuoju res
pektu. Gal ir jo niekinamieji norė
tų naudotis respektu! Su pirminin
ku gali ginčytis suvažiavime ar 
susirinkime, jei jis ką nors ne taip 
padarytų,' o su kunigu bažnyčioje 
nesiginčysi, nes tai neleistina, ir 
todėl jo žodis turi likti, kaip negin
čijama tiesa.

Kai kunigas iš sakyklos skelbia, 
kad žmonės neskaitytų komunisti
nių laikraščių, jis atlieka savo, saip 
kunigo, pareigą. O kai kunigas, 
'kalbėdamas iš sakyklos, draudžia 
žmonėms skaityti ,,Nepr. Lietuvą“, 
„Tremtį“ ar kurią nors niekuo dė
tą knygą, kam jis tada tarnauja 
— bažnyčiai ar politikai? (Saugok, 
Dieve, ne visi šitaip daro, šitokių 
tėra tik mažos, bet vis dėlto nema
lonios 'išimtys!). Kristus kadaise 
botagu išvaikė iš bažnyčios prekiau
tojus. šitokiems politiniams pre
kiautojams bažnyčioje taip pat 
reikėtų botago, ir tada gal mes ne- 
siskųsime kunigais, gal jiems dau
giau telksime to reikalingo respek
to. Man rodos, kad lietuvis kunigas 
iš viso naudojasi dideliu respektu, 
žmonių pagarba. Jei žmonės kar
tais ir nepateisina kurių nors ku
nigo žmogiškųjų silpnybių, bet Kaip 
kunigą jį gerbia ir rodo jam pagar
bą, prisilaikydami dėsnio: nežiūrėk, 
ką daro, bet klausyk, ką sako. Ži
noma, nuo paties kunigo, bet ne 
nuo žmonių priklauso respektas už 
sakymą.

Iš tiesų juk pikta, kai vieni bara
mi, idant nepolitikuotų, o kiti ne
leistinu būdu politikuoja. Kokia ’gi 
čia teisybė?

Nesakau, kad politikuokime, bet 
jei jau visi norime, kad švarūs bū
tų mūsų krikšto marškinėliai, tai 
visi ir išsiplaukime, arba visi eiki
me l balas pasitaškyti!

Tadas Cinokas

Dar nevėlu užsisakyti Toronto 
(Kanada) populiarų savaitraštį.

„Tėviškės Žiburiai“
Pageidaujantiems siunčiama susi
pažinimui. Kreiptis. J. Mockevičius, 
White Hart, Holmfirth, Yorks.

EUROPINIS SĄJŪDIS IR JO UŽDAVINIAI
pažangesni protai jau seniai su

prato, kad Europos pokarinio at
statymo problemų išsprendimas ir 
paties jos demokratinio ir laisvo 
gyvenimo laidavimas tegalimas ją 
sujungus. Tos idėjos veikiama, 
veiklesnė visuomenė visuose kraš
tuose staigiai pradėjo telktis J įvai
rius Europos jungimo šalininkų 
sąjūdžius. Paskirų kraštų sąjūdžiai 
tarpusavy susisaistę ir Įsteigė tarp
tautines sąjungas. Tų įvairių są
jungų vykdomieji komitetai, susi
tarę, 1948 m. Hagoje sušaukė Eu
ropos Kongresą, kurio reikšmė ir 
Įtaka Į federalistinės idėjos raidą 
buvo lemianti.

Visų tarptautinių sąjūdžių tiks
lus reikėjo apibendrinti, darbo 
metodus suvienodinti, konkrečius 
uždavinius išryškinti. Taip atsirado 
dabartinis Europinis Sąjūds, kurs 
po Hagos Kongreso pavirto už Eu
ropos sujungimą kovojančių veiks
nių koordinuojančiu centru. Kita 
Hagos Kongreso svarbi pasekmė 
buvo ta, kad pirmą kartą buvo su
formuluota • Europos Seimo idėja. 
Sąjūdžiuose dalyvauja žymūs par
lamentarai ir vyriausybių nariai. 
Per sąjūdžius visuomenei spau
džiant ir įtakingiems valstybės vy
rams paveikiant, gimė tarptautinė 
Europos Taryba, susidedanti iš 
dviejų pagrindinių organų Pata
riamojo Seimo ir Ministrų Kabi
neto. Seimas siūlo rekomendacijas, 
ministrų kabinetas jas atmeta, ar
ba pasiūlo savoms vyriausybėms. 
Strasburge veikianti Europos Ta
ryba toli gražu dar nėra Euopos 
Seimas, kuris turėtų galios jungti 
Europą iš viršaus. Jungimosi poli
tikoj ji, tačiau, jau suvaidino ir 
tebevaidina didelį vaidmenį, tiek 
politinėj ir ekonominėj, tiek gyny
bos srityse. Schumano ir Plevano 
„anglies-plieno“ ir „europinės ka
riuomenės“ planai, kurie jau laiko
mi pirmaisiais federalinės Europos 
kertiniais akmenimis, yra. Europos 
prmieji kūdikiai. Idėja ten gimė 
ir ten buvo brandinama. Primenu 
čia Europos Tarybą tik todėl, kad, 
kaip matysime, ta tarptautinė in
stitucija žymiai talkininkauja Eu
ropiniam Sąjūdžiui.

Pavergtų tautų atstovai iš pat 
pradžių visu uolumu dėjosi į sąjū
džius už europinę idėją, ją remda
mi ir ypačiai tikėdamiesi rasti pla
tesnį veikimo lauką savo bylai ju
dinti ir plačiuose sluoksniuose ją 
populiarinant sau paramos susi
laukti. Jau Hagos Kongrese egzi- 
iai buvo pasiuntę savo federalisti- 
ni,ų sąjūdžių lyderių delegacijas. 
Jaunutis, vos gimęs, gilesnei visuo
menėj šaknų dar neturįs, lietuvių 
federalistų sąjūdis sugebėjo tik de
legatą pasiųsti. Rašančiam šias ei
lutes teko garbė atstovauti ne tik 
Lietuvą, bet, pagal įgaliojimą, ir 
Latviją. Tada dar reikėjo laužtis 

pro uždaras duris, kad kaip nors 
išsikovoti „observerlo" teises. Lie
tuvos delegatas, dar negalėjo „tar
ti žodžio“, bet iš jo sutiko priimti 
„raštišką pareiškimą“. Tas faktas 
parodo, koks didelis kelias jau 
nueitas kai dabar lietuviai, greta 
kitų kraštų delegacijų, užima sa
vąsias teisėtų narių kėdes ir turi 
savo vietą Europinio Sąjūdžio vyk
domajame organe.

Po Haagos Kongreso Europinis 
Sąjūdis susirūpino kiekvienam 
krašte įsteigti federalistinių sąjū
džių tautines tarybas, jungiančias 
ir koordinuojančias įvairių sąjū
džių veiklą respektyvluose kraštuo
se. Panašias tarybas Įsisteigė ir 

įvairių tautų egzilai. Paprastai, vi
sos demokratinės srovės ir žymes
nės kultūrines ar jaunimo organi
zacijose tose tautinėse tarybose 
yra atstovaujamos, šitos tautines 
egzilų tarybos buvo įsileistos ir į 
Europinį Sąjūdį. Prie to sąjūdžio 
1949 m. buvo įsteigta speciali Cen
trinės ir Rytų Europos Komisija 
tų kraštų ir tų sričių problemoms 
studijuoti. Ta komisija tiek letu- 
viams,. tiek visems kitiems egzi- 
lams yra labai svarbus, jau beveik 
oficioziškas organizams, mobili
zuojant tarptautinę opiniją kovoje 
už laisvę. Tos komisijos reikšmę pa
rodo ir jos vadovybės sudėtis. Jos 
svarbiausiu kūrėju ir pirmininku 
buvo parlamento atstovas, Harold 
MacMillan, talkininkaujamas p. 
Beddington-Behrens'o. P.H. Mac 

Mlllan’ui vėl pasidarius D. Brita
nijos vyriausybės nariu, dabar ko
misijai pirmininkauja Beddington- 
Behrens. Komisijos garbės pirmi
ninkais ir idėjos rėmėjais yra to- 
Kie valstybininkai, kaip Churchill, 
Gesperi, Spaak, Schuman. Tarp 
vlce-plrmininkų yra tokios asme
nybės p.p. Reynaud, Remadier, 
Greenwood ir daugybė kitų. Iš 
egzilų pažymėtini tarptutinėse in
stitucijose seniai dirbą ir pasauliui 
žinomi vyrai kaip Dimitrov, P. 
Auer, R. Vorrink, G. Zdzlechowski, 
S. Osusky, S. Yovanovitch ir t.t. 
Lietuvus prezidiume atstovauja 
Dr. S. Bačkis.

Komisijos iki šiam laikui atliko 
du svarbius užsibrėžtus uždavinius:

1. Ji išdirbo tam tikrą darbo 
programą, pavadintą „Rytų Euro
pos politikos elementai“. Tame do
kumente yra suformuluota eile 
principų, kuriais tektų vadovautis, 
kada rytų kraštai bus išlaisvinti. 
Tie principai, savaime supranta
ma, yra pagrįsti Europos jungimo 
idėja, tačiau neužbėga už aklų pa
čiai sujungtos Europož konstituci
nei struktūrai. Kiek tai liečia pa
vergtus kraštus, jų tautas europi
nės vienovės rėmuose „išlaikys sa
vo tradicijas ir tautinio valdymosi 
formas, kurios laiduos žmogaus tei
sių apsaugojimą“, šiaip jau darbo

i

programa apima ekonominių, so
cialinių, žemės ūkio ir kitokų klau
simų nagrinėjimą.

2. Kitas labai svarbus uždavinį s, 
kurio imasi Rytų ir Centrinės Eu
ropos komisija, yra ginti pavergtų 
kraštų bylą vakarų poltikos sceno
je. 'Europinio sąjūdžio komisijai 
tarpininkaujant, Strasburgo Euro
pos Tarybos Seimas sudarė specia
lią komisiją, kuriai pavesta „budė
ti sargyboje interesų europinių 
tautų, kurios Europos Taryboje nė
ra atstovaujamos.“ Tai yra didelis 
egzilų laimėjimas. Šiaurūs straips
nio rėmai neleidžia smulkiau ap
tarti, ką, konkrečiai, Europos Ta
ryba yra jau padariusi pavergtų 
kaštų' naudai. Pasitenkinsiu tik 
pabrėžęs, kad ji globoja Europinio 
Sąjūdžio rytų komisija, glaudžiai 
su ja bendradarbiauja per savo 
oficialiąją komisiją, atydžiai stu
dijuoja pateikiamą medžagą ir yra 
pareiškus, kad Europos Taryba, 
niekuomet nesutiks su Europos pa- 
dalinimu.“

Iš to, ką trumpai suglaudžiau, 
galima suprasti, kokį platų veiki
mo laukų visų pavergtų kraštų at
stovai gali surasti visuomeninės 
kilmės tarptautinėse organizacijo
se, kurios specialioji diplomatija 
negali aprėpti. Tokių veikimo plo
tų yra daugiau. Visų kraštų buvę 
žymūs diplomatai į tą darbą yra 
įsijungę. Svarbu pažymėti, kad ir 
Pabaltijo kraštų oficialūs diploma
tijos nariai į šį darbą įsijungia. 
Londono diplomatai, vieni atsar
giau, kiti visišku atsidėjimu į dar
bą yra įsitraukę. P. min. Balutis 
visu savo autoritetu globoja lietu
vių delegaciją, o Dr. Bačkis'ir p. 
Balickas aktingai dalyvauja ir ko
misijų darbuose.

* * *

Dabartinė Londono konferencija 
buvo pirmoji konferencija, į kurią 
yra pakviestus pilnos sudėties visų 
pavergtų kraštų delegacijos. Per 
konferenciją norima suvesti balan
sas visų padarytų darbų ir nusta
tyti gaires ateičiai. Formaliai kon
ferencija užsibrėžė du pagrindi
nius tikslus; a) Europinės vienovės 
rėmuose parengti konstruktyvinius 
politinio ir ekonominio pobūdžio pla
nus; b) išlaikyti Vakaruose idėją, 
kad SSSR okupuotos tautos Euro
poje niekuomet nesutiktų su da
bartiniu jų kraštų pavergimu. Tie 
kuklūs pradiniai užsimojimai tiek 
bendrų diskusijų, tek įvairias klau
simais darbo komisijoje diskusijų 
metu yra žymiai praplėsti.

Užsisęsusio 4 d. konferencijos 
darbotvarkė buvo plati. Pirmą die
ną pėr labai aukšto lygio bendras 
diskusijas visos delegacijos turėjo 
progos išdėstyti įvairius aspektus 
savo atskirų problemų, kaip tų 
problemų sprendimas turėtų būti

subendrinamas, kokios jų yra vi
siems bendros ir spręstinos jau 
dabar, kokiais metodais eiti prie tų. 
kurios galės būti Išspręstos tik lais
vę atgaus, kaip ir ką laisvi kraštai 
turi bei gali padėti pavergtiems 
kraštams jau dabar ir kokia pagal
ba lauktina po išlaisvinimo. Visų 
diskusijų santraukos patiekti neį
manoma. Tenkinuosi pabrėžęs tiK 
vieną kitą svarbesnę mintį.

Vadinama laisvoji ir pavergtoji 
Europa, viena kitą papildydama, 
politiniai, ekonominiai ir kultūri
niai sudaro vieną mūsų žemyno 
nedalomą visumą, šia prasme, „in
teresų sferos“ politika, kaip ji buvo 
pasireiškusi prieš karą, išeinant iš 
slapto Ribentropo-Molotovo susita
rimo, yra nesuderinama su Jungti
nės Europos principais ir su tau
toms pripažinta apsisprendimo tei
se. Ji prieštarauja tautų valiai ir 
tarnauja jų pavergimui. Kremliaus 
„įtakos sferos" politika pavertė 
seniausias Europos tautas į sovietų 
imperijos brutaliai eksploatuoja
mas verguvės kolonijas. Kai apie 
tuos dalykus kalbama, tūli „taikio
sios politikos“ šalininkai tuoj su
šunka.- tai yra karo kurstymas! Pa
gal juos nieko negalima sakyti bei 
daryti, kas galėtų sovietams nepa
tikti. Esą reikia vengti Įtempimo, 
esą reikia laikytis karo metu pada
rytų Teherano, Jaltos, Potsdamo 
susitarimų Ir t.t. Bet ar tie susita
rimai leidžia sovietams aneksuoti 
daugybę nepriklausamų tautų? Ar 
vakarų sąjungininkų pasitikėjimo 
piktnaudojimas ir Maskvos dikta
torių karo jėga ištisų kraštų pagro
bimas suderinami su taika ir su 
tarptautiniais įsipareigojimais, ku 
rie jau anksčiau buvo suformuluoti 
ir kurie per karą ir po karo iškil
mingai buvo kartojami ir dedami 
pagrindan naujos tarptautinės mo
ralės? Kada JTO principais sekant' 
pasauly susikūrė ir tebesikuria vis 
naujos nepriklausomos valstybės, 
ar galima prileisti, kad tuo pat me
tu vienas svarbiausiųjų JTO narių 
prievartautų ir naikintų senas vi
sada buvusias nepriklausomas tau
tas?

Europa nebus pilnai laisva, kol 
bent viena jos tautų bus pavergta! 
„Kol dabartinė padėtis tęsis, toi 
bus karo pavojaus gi esmė. Kai o 
kurstytojai yra tie, kurie palaiko, 
kad ir prisidengdami taika, neapy
kantą ir daigina skaldymosi sėklą. 
Mes neturėsim taikos, kol bus vaka
rų ir rytų Europa, kol nebus vienos 
Europos. Mes taip pat neturėsim 
gerbūvio, nei jūs, nei mes...“ Taip 
kalba vakarietis, prancūzų delega
cijos atstovas p. Giscard d'Estaing. 
O kitur tas pats d'Estaing sušunka: 
aš matau, kad ši rytų tautų konfe
rencija verčia mus, vakarų kraštus, 

I
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BR. DAUBARAS

NAILONO
ADYTOM

Bet ir čia mes tylime, tarsi mūsų 
mintys būtų tokios palaidūnės, ku
riomis negalėtume pasidalyti. Tik, 
kai Kristinos žiūrėjimas užkliuvo 
mano žvilgsnį ir jis buvo toks pa
drąsinančiai šiltas, juokais paklau
siau jos: ’

- - Ar mes kalbėsime dabar apie 
save, ar apie kitus?...

Kristina, tarsi nenugirdusi klau
simo, sudėjo į mano puoduką du 
gabaliukus sukraus ir, maišyda
ma šaukšteliu arbatą, po valandė
lės, atsakė:
— šį kartą kalbėkime tik apie 

orą, arbatą, filmą...
— Pagal šio krašto žmonių pa

pročius, — nutraukiau jos sakinį.
ū- Gražaus ir sektinas pavyzdys. 

•S—' Kai neturima kitų temų.„
— Ir kai išmokstama savo arti

muosius gerbti ir nesikišti nepra
šytiems į jųjų privačius reikalus, 
kai Išmokstama suprasti, kad visa 
tai, ką aš darau, mano paties būtų 
smerkiama, jei tai darytų mano 
draugai...

-- Bet juk...
_Norite teisintis, bet užmiršta

te, kad kas teisinasi, tas jau kal

(5)

tas... Jūs sekate savo draugą, ku
ris šito nep'ageidauja, kuris jūsų 
neprašė. Sakykite, kokias teises 
turite šitaip daryti? Sakykite, jeigu 
jis būtų pradėjęs jus sekti, kai šito 
nenorėtumėte, ar šitokĮ savo drau
go elgesį laikytumėt taip jau gar
bingu, kaip kad laikote dabar sa
ve? Maža to, jūs, savo smalsumui 
patenkinti, užsispyrusiai norite 
įtraukti ir talkininkus, kad, tik 
daugiau ką nors sužinojus, kas jūsų 
visiškai neliečia. Suprantu, jei jūs 
verstumėtės šituo versalu, tada ši
tokį elgesĮ pateisinčiau, nes kiek
vienam reikia gyventi... Bet jūs 
kategoriškai neigiate, kad nesate 
šitos profesijos žmogus... ir, vis 
dėlto, aš jaučiau, kad mane čia at- 
sivedėte vien tam, kad pasiekus sa
vo tikslo, kuris yra toks pat žemas, 
kaip žiūrėjimas į miegamąjį pro 
rakto skylutę, — neslepiamu sar
kazmu ji tai pasakė ir užgėrė ar
bata paskutinį sakinį, tarsi norė
dama nuplauti jo nešvankumą.

— Jūsų kaltinimas toks didelis, 
kad, turėdamas gaivoje, jog teisini- 
masls, pagal jūsų doktrina, prisi
pažinimas prie nusikaltimo, pasa

kysiu tiek, jog ir jūs būtumėte pa
dariusi tą patį, jei būtumėte ma
čiusi šį rytą mano draugo elgesĮ. 
Palikti draugą nelaimėje — dides
nis nusikaltimas, nei, anuot jūsų, 
„pažiūrėjimas pro rakto skylutę“, 
kai įtari, kad, „miegamajame“ 
draugui gręsia nuodai...

— Draugiškumo vardan kartais 
meškos paslauga padaroma...

— Nesijaučiu pakenkęs savo 
draugo interesams, kurių, tiesą pa
sakius, nė nažinau. Dar kartą ga
liu užtikrinti, kad manęs niekas 
nesiuntė jo sekti ir bet toks įtari
mas visiškai neturi pagrindo. Jei
gu, jūsų manymu, šitoksai mano 
pasėkimas jam kuo nors pakenkė 
- palikite šį reikalą mums abiems. 
O ponią ar panelę, važiavusią su 
juo, taip pat ir save įtikinkite, kad 
aš nieko nemačiau ir buvau atva
žiavęs tik parduodamųjų namų ap
žiūrėti...

— O jūsų klausimas, kuri iki čia 
atsinešėte? — liečia jūsų draugą, 
ar moterį, važiavusią su juo? — 
ūmai ji paklausė taip, lyg ir gun- 
dydamato klausimo iš čia neiš- 
sineštl.

—- Po jūsų pamokslo nesamų ne
liesime... , t

— Mielai išklausyčiau, jei pasi
pasakotume; apie save.

— Trumą ir nesudėtinga istori
ja.- studentas, kareivis, belaisvis, 
dypukas ir angliakasys, - štai vi
sa mano praeitis ir dabartis, — o 

jūsų, jei, pagal mūsų susitarimą, 
kalbėsime tik apie esančius?

— Mano istorija paprastesnė: — 
gimnazistė, žmona, dypukė ir, kaip 
jau žinote, naylono adytoj a... Ma
tote, >— tęsė ji, — kaip lengva kal
bėti apie save ir kaip būtų mums 
nejauku, jei būtumėm kitus apkal
bėję...

— Jūs vedusi? - drėbtelėjau 
klausimą, ūmai pajutęs širdyje 
dantų skausmą.

— Ar gali būti ir nevedusių žmo
nų? — juokėsi Kristina.

— Gali būti našlių, gyvanašlių, 
— kyštelėjau mintį toliau šiuo 
klausimu kalbėti.

— Nei našlė, nei gyvanšlė...
— Jūsų vyras liko Lietuvoje?
- Taip.
— Turite apie jį žinių?
— Jis išvežtas.
— Mano tėvus ir brolĮ išvežė 41 

metais, — pasakiau Kristinai, no
rėdamas savo nelaime prisidėti prie 
josios.

— Mažai rasime tremtyje žmo
nių, nepaliestų šio amžiaus didžiau
sios Dievo rykštės.
- pievas šitokios ryk'tės nebū

tų sugalvojęs, tai žmogaus-velnio 
padarinys...

- Dievas sutvėrė žmogų panašų 
Į save, tik kai žmogaus nusikalti
mai tiek išbujojo, ir jis pats velniu 
virto, šitoje žemėje pasidarė pra
garas, kurį mes dabar išgyvaname 
už nuodėmės savas ir mūsų brolio 

— žmogaus, — su kartėliu pasakė 
ji šituos žodžius.

— Netikiu, kad mano ir jūsų nu- 
siKaltimąi būtų tokie dideli, už ku
riuos turėtume šitokią skaudžią 
bauąmę pakelti...

— Nusikaltimui kiekvienas mū
sų turime savo mąstelį: jei nusi
kaltimą darote jūs pats, supranta
ma ir žmogiška, kad tai bus labai 
nekaltas ir mažas, jei tai padaro 
jūsų kaimynas, — siūlysite užmuš
ti jį akmenimis, nes tai jau bus 
Dangaus keršto šaukiąs nusidėji
mas... Sakote, kad nesi jaučiat pa
daręs nusikaltimų, bet, jei jo ir 
nepadarėt, tai tik todėl, kad netu
rėjote progos. Na, bet ne mano no- 
sei filozofija! Mūsų arbata jau vi
sai atšalo. Gerkime ir eikime, neĮ- 
sivėlę į tuščiavidures filozofljas, 
kurių gražūs žodžiai šio amžiaus 
žmogaus sieloje palieka tiek žymių, 
klek jų galite rasti ore, žvirbliui 
praskridus...

— ir, vis dėlto, aš Įtariu,, kad 
filozofuoti esate linkusi...

- Ne, nefllozofuoti, bet paplepė
ti, kaip ir kiekviena moteris, kai 
ji gauna progos ir kantrų klausy
toją, o, be to, — tęsė ji juokauda
ma, — tik retomis progomis pasi
taiko man ir kantrų klausytoją su. 
rasti ir gimtąja kalba pasikalbėti.

— Mano asmenyje kaip tik glūdi 
abi šios ypatybės; klausytis jūsų 
„filosofijos“ sutikčiau kasdien, o 
gerai suprantu tik lietuviškai, to

dėl džiugu būtų, kad ši proga pasi
kartotu...

— Kai susidarys. daugiau progų 
susitikti, ar, jūsų manymų, išveng
sime nusikaltimo? —■ vėl ji grįžo 
prie šitos temos.

— Tada susitikime skaitllnges-
- ėję draugijoje. Tikiuos, kad ir 
mano draugas Petras mielai prisi
dėtu prie mūsų, nors praeityje jis 
ir privengdavo mišrių subuvimų.

— Gal jūsų draugas turėjo raci
jos. vengdamas moterų?

— Ar buvote su juo pažįstama 
nuo seniau?

— Mes iš to paties valsčiaus...
— Ir čia, Anglijoje, susitikdavo

te su juo? — švelniai pakiau 
sslau.

— Namuose, kuriuose radote 
mane, susitikau jį pirmą kartą ši
tame krašte.

— Tai bent mįslė! Vejuos anti
feministą draugą ir surandu jį mo
terų draugijoje, kurios Įtaria mane 
esant kažkieno pasamdytu sekliu?
— balsiai susimąsčiau, — žiūrėda
mas Į rūkstančią peleninėje Kristi
nos cigaretę. Kai ji tylėjo, maldau
jančiu balsu kreipiausi į ją:

— Ar ir dabar nepasakysite man, , 
kas gi yra toji moteris, atvažiavu
si ir išvažiavusi su mano ir jūsų 
draugu?

— Petro žmona, - pasakė ji taip, 
tarsi būtų kalbama apie orą.
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BRITANIJOS LIETUVIS

MUSU GYVENIMAS
VLIKO ATSTOVAI 

LONDONO LIETUVIŲ 
SUSIRINKIME

Lankydamiesi Londone ir daly
vaudami Europos Sąjūdžio konfe
rencijoje, VLIKo atstovai, o taip 
pat ir Lietuvos Pasiuntinys Pran
cūzijai Dr. St. Bačkis, rado laiko 
Lietuvių Namuose padaryti Įdo
mius pranešimus Londono, lietu-

SPAUSTUVĖS FONDUI AUKOJO.
A. Baronas 1 sv„ Boltono skyr. 

1 sv. 15 šil., R. žudžius 1 sv., J. 
J an Ulevičius 10 šil., Leamington 
skyr. 5 sv, J. Bražinskas 1 sv, D. 
Žiogas 3.10.8., Pranaitis 10 šil., A. 
Vasiliauskas 1 sv., A. Butkus 8 šil., 
S. Pocius 1 sv., J. Sankaupkas 1 sv., 
J. žala 1 sv., A. Andriušaltis 8 šil., 
J. Strougiriis 8 šil., A. Llpnickas
10 šil. Vasiliauskas 1 sv., K. Mic- viškąjai visuomenei, 
kevičlus 1 sv., A. Ambraziejus 8 šil., 
V. Steponavičius 8 šil., J. Sinkevi
čius 13 šil..

Iš viso surinkta £570.8.6.
LITERATŪROS VAKARAS 

MANCHESTERYJE
Šiuo metu jau sunku suorgani

zuoti parengimą, kuris sutrauktu 
klek didesni skaičių lietuvių. Tai 
retai tepasiseka. Todėl ir sausio 26 
d. Mancnesteryje buvęs literatūros 
vakaras teturėjo tik vidutiniškai 
klausytojų, nors vakaro proga pa
sinaudodamas buvo atvažiavęs 
VLIKO narys Dr. P. Karvelis, taigi 
retas svečias mūsų nuošaliose ko
lonijose.

Literatūrinėje šio vakaro progra
moje dalyvavo keturi rašytojai 
(penktasis - kun. Kuzmickis — 
Gailius negalėjo atvykti dėl tiesio
ginių pareigų).

F. Neveravičius supažindino 
klausytojus su tomis dailiąją kū
rybą žudančiomis sąlygomis, ku
rios yra nūdienėje Lietuvoje. Poe
zijai programoje atstovavo du skir
tingų nuotaikų poetai — Stasys 
Laucius ir Vladas šlaitas, abu pas
kaitydami po keletą eilėraščių. R. 
Spalis davė progos klausytojams 
skaniai pasijuokti iš pro satyros 
prizmę praleistų mūsų gyvenimo 
ryškesnių neigiamybių. Visiems 
klausytojai nepagailėjo šiltų katu
čių;

Po literatūrinės programos da
lies Dr. P. Karvelis painformavo 
klausytojus aktualiaisiais 
kais reikalais ir atsakė 
klausimų.

lietuviš-
l keletą
(P. K.)

VLIKo politinės komisijos pirmi
ninkas Dr. P. Karvelis pažymėjo, 
kad 1952 metai yra projektuojamo
jo Lietuvos Laisvinimo Seimo ženk
le. Toki seimą numatoma sušaukti 
Londone ar Paryžiuje, jkurl atsto
vus siųstų viso pasaulio lietuvių 
organizacijos. Tikimasi, jog tai 
turėtų svarbios reikšmės Lietuvos 
vadavimo akcijoje.

Laisvosios Europos Lietuvių Pata
riamosios Grupės pirmininkas V. 
Sidzikauskas išsamiai išdėstė tarp
tautinę politinę padėtį ir Lietuvos 
bylos eigą, sakydamas, jog netoli
mas laikas, kada Lietuvos lygiai 
kaip ir kitų sovietų okupuotų kraš
tų, išvadavimas iškils kaip rimtas 
tarptautinės politikos objektas.

Lietuvos atstovas Prancūzijoje 
Dr. St. Bačkis, kuris Europos Sąjū
džio konferencijoje buvo Lietuvos 
delegacijos pirmininkas, painfor
mavo apie Jungtinių Tautų sesiją 
Paryžiuje ir Europos Sąjūdžio kon
ferenciją, primindamas, jog šioji 
konferencija rodo, koks didelis ke
lias mūsų yra išeitas Į Laisvę. Prieš 
keletą metų apie lietuvių oficialų 
dalyvavimą tokiame rimtame tarp
tautiniame suvažiavime mes tega
lėjome tik pasvajoti, o šiandien ši
tai yra jau tikrovė.

Mažosios Lietuvis atstovas Vyk
domojoje Taryboje Dr. M. Brakas 
nušvietę Mažosios Lietuvos Tary
bos darbus ir jos aspiracijas.

Po visų šių Įdomių pranešimų 
buvo gyvos diskusijos gyvenamojo 
momento ir Lietuvos laisvinimo 

: bylos ektualljomis.

LONDONAS
Sausio 20 d. įvyko Londono 1- 

mojo skyriaus visuotinas narių su
sirinkimas. Dalyvavo apie 18 sky
riaus narių. Susirinkimą atidarė 
skyriaus pirmininkas A. Narna j uš- 
ka, o pirmininkauti pakviestas' p. 
Bulaitis ir sekretoriauti p. V. Bal
čiūnas. Skyriaus pirmininkas A. 
Namajuška savo pranešime pareiš
kė, kad skyrius per vienerius metus 
turėjo 5 susirinkimus ir 8 valdy
bos posėdžius, suruošė tragiškai 
žuvusių Darius ir Girėno mirties 
§ukaktuvių minėjimą, Lietuvos ka
riuomenės šventės minėjimą, pak
vietė Bradfordo „Atžalyną“, kuris 
Londono visuomenei davė du spek
taklius „Aušros Sūnūs“ ir „Valka
ta“. Taip pat skyriaus valdyba sa
vo metiniame veiklos plane yra 
namačiusl visuomenini teismą 
„Tremtinys“. Skyriaus kasininkas 
pareiškė, kad daugelis skyriaus 
narių yra. nesumokėję solidarumo 
mokesčio ir prašo juos tą pareigą 
atlikti, Skyriaus revizijos komisija 
pranešė, kad skyriaus kasos kny
gos yra vedamos tvarkingai ir su
tinka su pajamų-išlaidų dokumen
tais.

Skyriaus valdybon išrinkti; pir
mininkas — V, Palubeckas, sekre
torius — H. Petrauskas ir kasinin
kas — Ą. Pesys. Revizijos komisi
joje liko tie patys nariai, daren- 
kant A. Namajušką.

Suslrlhkime dalyvavęs 
Valdybos atstovas kun. A. 
skas palinkėjo išrinktai
valdybai tęsti pradėtą skyriaus 
darbą ir tikisi, kad naujoji valdy
ba savo ryžtingumu, o taip pat 
skyriaus narių prisidėjimu išvarys 
didelę kultūrinę vagą mūsų Sąjun
gos veikime.

Reikia pabrėžti, kad Londono 1- 
mas skyrius yra DBL Sąjungos u- 
žuomazgos skyrius, turėjęs keletą 
šimtų tautiečių savo tarpe, bet dėl 
vykstančios emigracijos ir buvu
sių narių nenoro dalyvauti sky
riaus veikloje sumažėjęs iki 35 
narių.

Kadangi daugumas lietuvių, gy
venančių rytų Londone, priklauso 
Centriniam skyriui, todėl buvo iš
keltas pageidavimas, kad tie tau
tiečiai persiregistruotų į Londono 
1-mą skyrių, kas šiam skyriui bus 
didelė medžiaginė ir kultūrine pa
rama.

Na-'

NAUJA LIETUVIŲ NAMŲ 
KLUBO VALDYBA

Pereitą sekmadienĮ Lietuvių 
muose Įvyko Lietuvių Namų Klubo
narių metinis susirinkimas. Buvęs 
klubo pirmininkas Kun. Kazlaus
kas .padarė pranešimą apie pereitų 
metų veiklą.

Išrinkta nauja klubo valdyba 
šitokios sudėties: pirmininkas B. 
Daunoras, nariai L. Skriptkutė V. 
Dargis. Namų b-vės skirti atstovai; 
Inž. Baublys ir D. Daunoraitė Są
jungos atstovai: Inž. Šalkauskas 
ir Inž. Vilčinskas.

KAS TURI ATLIEKAMĄ
S. m. „B.L.“ Nr. 3 maloniai prašome 
prisiųsti laikraščio administracijai. 
Laikraščio ir persiuntimo išlaidos 

bus grąžintos. '
„Br. Lietuvio“ administracija

Vasario 9 d. 6,30 vai. p.p. Lilac 
Str. patalpose Įvyks „Romuvos“ 
narių visuotinis

susirinkimas
Darbotvarkėj: svarbūs praneši

mai, nutarimai ir kt, •
Kviečiame ne tik narius, bet ir 

visus Nottinghamo kolonijos lietu
vius susirinkime dalyvauti.

Nott. Liet. Kl. ..Romuva“ 
valdyba.

Centro
Kazlau-

naujai

TĖVAI
padarakite savo vaikams steigme- 
ną, atvesdami juos šį sekmadienį, 
16 vai. į LIETUVIŲ NAMUS, 43 
Holland Park W. 11 VAIKŲ V AL AN- 
DĖLĖN.

„AMERIKOS BALSAS“
Tenka pažymėti, kad pastaruoju 

metu „Amerikos Balso“ transliaci
jos yra visai gerai girdimos. Atro
do, kad Sovietų trukdymai ore yra 
dalinai nugalėti.

„Amerikos: Bihlso“ lietuviškų 
transliacijų laikas:

4.15 vai. — 251, 
bangomis,

7.15 vai. — 49, 
bangomis,

12.15 vai. — 49, 
bangomis,

16-16.15 vai. — 
bangomis iš JAV-bių ir 251, 49, 
31, 25 ir 19 m. bangomis iš kitų 
stočių.

Valandos nurodytos Grynvičo 
laiku (Anglijos žiemos laikas).

49,

41,

41,

19,

41 ir 31 m

25

31

16

ir

ir

Ir

19 m.

191 ir.

13 im
41.

LIETUVIAI SVETUR
Amerikoje didelio pasisekimo su

silaukė filmas „Distant Drums“, 
vaizduojąs baltųjų kovas su raudo
nodžiais. Vyr moteriškąją rolę vai
dina Kanados lietuvaitė Aldona 
Pauliūtė - Mary Aldon.

Čikagos lietuviai biznieriai pro
jektuoja įrengti lietuvišką televizi
jos stoti, kuri kainuosianti apie 
pusę mill] Ino dolerių.

Toronto lietuvių kat. parapijoje 
per praėjusius metus buvo sutuok
ta 95 poros, iš kurių 88 grynai lie
tuviškos.

JAV spauda paskelbė naują są
rašą kareivių, kovojusių Korėjos 
fronte ir patekusių komunistų ne
laisvėn. Sąraše figūruoja keliolika 
lietuviškų pavardžių.

Dail. T. Valius priimtas į Kana
dos grafikų sąjungą.

Lietuvos pasiuntinybė Brazilijoj 
yra gavusi iš Brazilijos Dailės Aka
demijos prašymą bibliografinių ži
nių apie žymiuosius Lietuvos daili
ninkus. Tos žinios akademijai rei
kalingos ryšium su nutarimu kiek
vienai valstybei skirti simbolišką 
vietą akademijoj.

Rašyt. Aloyzas Baronas neseniai 
išleido romaną „Debesys plaukia 
pažemiu“

Koncertas radio valandėlės pa
ramai. Lietuvių radio valandėlė 
pereitų metų gale pajutusi dideli 
finansini sunkumą SOS balsu krei
pėsi į Argentinos lietuvių visuome
nę prašydama skubios paramos. 
Kadangi šios valandėlės reikšmė 
yra neabejotina ir gerai visiems 
suprantama, jos šauksmas buvo 
lietuvių išgirstas ir greitu laiku 
pradėjo plaukti piniginės aukos. 
Džiugu, kad organizacijos, jų tar
pe ir Lietuvių Bendruomenė, ėmė 
rengti specialius parengimus, ku
rių pelną paskyrė radio valandė
lei.

Gausiai remia lietuviškos spau
stuvės statybą. „Arg. Liet. Balsui“ 
pradėjus nuosavos spaustuvės sta
tybą ir kreipiantis l visuomenę 
prašant visapusiškos paramos, at
sirado daug duosnių lietuvių, kurie 
savo aukomis greitina statybos 

, darbą. Iki šiol vienas iš daugiau
siai paaukojusių yra Brazilijos lie
tuvis Jonas Rimša, kuris lankyda
masis Buenos Aires ir apsimokėda
mas „A. L. Balso“ prenumeratą 
paaukojo 270 pesų. Jonas Rimša 
Brazilijoje turi dideli ir gerai vei
kiantį keramikos gaminių fabriką, 
šio biznio reikalais lankėsi Buenos 
Aires, kur su vietos keramikos pra
monininkais užmezgė glaudžius ry
šius.

Australijos PLB krašto taryba 
buvo susirinkusi paprastosios sesi
jos Melburne ir, patvirtinusi apy
skaitas, išsirinko naujus centrinius 
organus. Adelaidės ir Sidnėjaus 
apylinkės 1952 m. išrinko po 14 
įgaliotinių, Melburno 12, Gelon- 
go — 3, o kitos — po 1. Adelaidės 
apylinkės pirmininkas yra J. Lap- 
šys, Bathursto — Dr. st. Skapins- 
kas, Blechwortho — V. Paragys, 
Bonegillos — A. Danta, Brisbanės 
- K. Sakalauskas, Canberos — A. 
Ceičys, Gelongo — A. Grigaitis, 
Hobarto — J. Motiejūnas, Lances- 
tono — St. Virbickas, Melburno — 
S. Balčiūnas, Pertha — Z. Sidara
vičius, Sidnėjaus — Pačėsa, Wagga 

, -Wagga seniūnas yra V. Rimas, 
krašto valdybos pirmininkas - j. 
Vaičaitis.

Danijoje gyvena lietuvis R. Kauf- 
manas,baigęs labai gerais pažymė- 

, jimais ir geru pasisekimu karalinę 
> Kopenhagos muzikos akademiją. 

Tai vienintelis mūsų tautietis 
tremtinis, Danijoje baigęs iš trem-

1 tintų aukštąjį mokslą. Jis lietuvių 
visuomeniniame gyvenime uoliai 
bendradarbiauja ir savo veikla pri
sideda prie lietuvių vardo populia
rinimo.

Tarp 60.000 JAV diplom. dallin- 
' kų sėkmingai reiškiasi ir visa eilė 

lietuvių, jau spėjusių užsrekomen-
1 duoti amerikiečiams, kaip M. Do- 

bužlnskis, P. Puzinas, A. Starieika, 
ingelevičienė, V. Petravičius, M. 
Šileikis, J. Pautienius ir kt. I. Illi
nois dailininkų s-gą priimtas prof. 
Ignas šlapelis, kuris taip pat pri
sidės prie lietuvių meno garsinimo 
tarp svetimtaučių.

Atvykusius į Kanadą M. Lietuvos 
i partriarcho M. Jankaus vaikus: 

aklą sūnų Kristupą ir dukrą Elzę 
, Toronto aklųjų institute pirmasis 
• iš lietuvių aplankė žurnal. Pr. Al-

NAUJI SUVARŽYMAI BRITANIJOJ
D. Britanijos pariamentas susi- toki darbą, kokio jis nori, šis pa

rinko antradieni po Kalėdų atosto- rėdymas neliečia šių ūkio šakų: 
gų. pranešimus padarė premjeras žemės ūkis, angių kasyklos žėvejy- 
unurcmlils, Ką tik guzęs iš Amen-, ba ir kt. Taip pat neliečia užsienie- 
kos ir Kanados ir finansų mlniste- 
ns Butieris. Didžiausio u.ėmesio 
sužėlė Butierio Kaina, kurios visas 
Kraštas nekantriai lauKė, nes ji 
turėjo pranešti Kraštui daug nema
lonių aaiyKų, reiKanngų ekonomi
nei krizei nugalėti.

to'varoiausi finansų ministerio 
kaious punktai yra šie; bus suma
žintas angues ir tabako importas 
iš Amerikos, o taip pat kai kurių 
pramones gaminių iš kitų kraštų, 
aaip žaisiu, oaiaų, Kilimų, audinių 
ir Kt. Nežiūrint tabako sumažini
mo, krautuvės gaus tą pati kieki 
rūKalų, nes bus vartojama daugiau 
esamą tanaKO atsaigų, gis importo 
sumažinimas, kaltu su tuo, kuris 
buvo paskelbtas lapkričio mėn. 
(Konsrevuotai mėsai, žuviai, vai
siams ir daržovėms) sumažins Bri
tanijos užsienio prekybos balanso 
deficitą 500 mil. svarų per metus.

Tiksiu pagaminti daugiau pre
kių eksportui ir tuo daugiau už
dirbti iš užsienio, vidaus rinkoje 
bus leidžiama parduoti mažiau au
tomobilių, motociklų, dviračių, te
levizijos ir radio aparatų, šaldytu
vų ir Kt. elektrinių reikmenų. Taip 
pat bus suvaržytas šitų dalyKų 
pirkimas l skolą (Hire pur
chase); perkant reikės įmokėti 1/3 
sumos ir likusią sumą išmokėti 
per 18 mėn. Į užsieni bus leidžiama 
išvežti tik 25 svarai vietoj ikišloli- 
nių 50 svarų.

Kad sumažinti vyriausybės išlai
das ir palluosuoti daugiau darbo 
jėgos svarbiai pramonei, bus pada
lyti šie žygiai; valdžios tarnautojų 
skaičius bus sumažintas 10.000 as
menų per ateinančius 6 mėn.; įves
tas 1 šil. mokestis už receptus ir 
taip pat reikės mokėti iki maksi- 
mum 1 sv. už dantų taisymą (vai- 

leidyklos savininkas kai, nėščios ir maitinančios mote
rys ir toliau gaus dantų taisymą 
nemokamai); bus sumažinta vy
riausybės informacijos tarnyba ir 
padarytos sutaupos mokyklų namų 
statyboje ir administracijoje; taip 
pat bus mažiau statybos, kur var
tojamas plienas, nuo ko daugiau
sia nukentės krautuvės ir įstaigos.

Kad sumažinus vyriausybės išlai- 
nlnkų į apsiginklavimo Ir eksporto 
pramonę, nuo vasario 25 d. darbi
ninkai galės gauti naują darbą, o 
darbdaviai galės priimti naujus 
darbininkus tik per Darbo Ministe
rijos Įstaigas (Labour Exchange). 
Tačiau tos įstaigos neturės teisės 
priversti darbininkus imti jų siūlo, 
mą darbą ir tik galės panaudoti 
paraginimą. Jei darbininkas nesu
tinka imti ministerijos siūlomą 
darbą, mnisterlja turės duoti jam

Iš Kolumbijos sostines 
iki Vėnecuelos sostinės 

buvo parvežtas spec. Ve- 
prezidento pasiųstos lėk

šėnas. Jiems buteli suieškojo taip 
pat institutas. Į JAV juos kvietę 
prof. Končius ir P. Minkomas, bet, 
kelionei ilgiau užtrukus, abu ga
liausiai buvo lėktuvu išskraidinti į 
Kanadą. Jų tikinimu, Bitėnuose 
liko daug istorinių rankraščių: 
Basanavičiaus, šliupo, Mikšo, Ku
dirkos ir kt. M. Jankus mirė Flens- 
burge, palikęs tik lazdą ir kepurę, 
kurią jo pallkonys pasiėmė kartu 1 
Kanadą. Kaip ir jų tėvo paskuti
niai žodžiai byloje apie Bitėnus ir 
Rambyną, taip ir jo vaikų viltys — 
vėl ten anksčiau ar vėliau sugrįžti. 
Jankutė gyvai dalyvauja įvairiuose 
lietuvių susirinkimuose ir pramo
gose.

New Yorko kardinolas Spellmans, 
vienas iš įtakingiausių amerikiečių, 
aplankė P. Amerikos valstybes ir 
buvo visur nepaprastai iškilmingai 
sutiktas. 
Bogotos 
Caracas 
necuelos
tuvų eskadrilės, vėliau paskelbtas 
vyriausybės garbės svečiu ir apdo
vanotas aukščiausiu Bolivaro ordi
nu. Kardinolas taip pat priėmė pa
siųstą lietuvių spec. 5 asmenų dele- 

. gaciją, lydimą dviejų taut, drabu
žiais apsitaisiusių lietuvaičių. Me- 

. niškai pagamintą dail. Jezerskio 
adresą įteikė kapelionas A. Saba
liauskas, drauge prašydamas už
tarti lietuvių persekiojamą tautą. 
Kardinolas pažymėjo, jog visur se
ka lietuvius su ypatinga simpatija, 

, o grįžęs pasižadėjo visomis progo- 
. mis judinti mūsų tautos bylą. Tuo 
, reikalu jau yra seniau kalbėjęs su 

dviem JAV prezidentais, ir nenu
rims tol. kol Lietuva vėl bus lasva. 
Pažymėtina, jog iš visų svetimų 

, tautybių tik vieni lietuviai parodė 
, tą gražų gestą, pasinaudodami juo 

savo tėvynės laisvinimui priminti.
Čikagoje, praėjusių metų pabai

goje, širies liga mirė buvęs „Dir
vos“ knygų 
Adomas Dundzlla. „Dirvos“ b-vė 
buvo įsteigta 1918 m. ir sėkmingai 
velke iki pirmosios bolševikų oku
pacijos. Per tą laiką „Dirva“ išleido 
500 lietuviškų knygų, kurių didžiu
ma sudarė grožinės literatūros 
kūriniai.

žurn. J. Cicėnas, gyv. JAV, atš
ventė 25 metų spaudos darbo su
kaktuves. Tai vienas gabiausių ir 
produktingiausių mūsų žurnalistų 
savo gyvu ir originaliu stiliumi 
daug rašąs lietuviškojo kultūrinio 
gyvenimo klausimais.

Pulk. K. Grinius ir J. Laučka 
Amerikos Balso, lietuvių skyriaus 
nariai, tarnybos reikalais netrukus 
ketina atvykti Europon.

Mok. Jankausko pastangomis Ve
nesueloj, Caracas mieste, pradėjo 
veikti lietuviškoji Vargo Mokykla.

SOVIETAI REIKALAUJA GRĄŽINTI DP
IRO jau visai eina į galų. Naujoji 

emigracinė organizacija, periman
ti dali IRO personalo, pradės veikti 
nuo vasario 1 d. Ji pavadinta Lai
kinai tarpvyriausybine komisija 
Europos emigrantų judėjimui. Jos 
laik. pirmininku paskirtas Leema- 
nas (Belgija) jau pravedė visą eilę 
posėdžių. Į naują komisiją, be JAV, 
Įeina Australija. Austrija, Belgija, 
Bolivija, Brazilija. Čilė, Grakija, 
Kanada, Liuksemburgas, Olandi
ja, Prancūzija, Šveicarija, Turkija 
ir Vokietija. Įeis dar D. Britanija 
ir kiti kraštai. Mat, konstatuota, 
jog „emigacjjos podidėjimas iš Eu
ropos į užjūrio kraštus tebėra rei
kalingas“.

Vokietijoje, kaip kad pažymėjo 
DP komisijos narys Rosenfieldas, 
lieka apie 150.000 užsieniečių, tarp 
jų 40.000 ligonių. Plaučių ligoniams 
už 2 mil. DM Gautlngene pastatyti 
najui pastatai, kur lovų skaičius

• : i 1250. Kitų likimas — neaiš
kus. JT Pabėgėlių Reikalams Ko. 
inkaras jiems šelpti JT sesiją Pa
ryžiuje paprašė paskirti bent 3 mil. 
dolerių. Sesijoje vakariečiai su So
vietų 
ir dėl

atstovais smarkiai susikirto 
tremtinių.

,.Le Figaro“ atvykusi Į sesija.
karikatūra pavaizdavo

Jau 
Višinskį 
ginkluotą šimtų šautuvų ir auto
matų, kai tuo tarpu Edenas, Shu- 
manas ir Achesonas, darydami 
..reverafisą Maskvai“, kukliai klau-

čių, kurie dar nėrą palluosuoti nuo 
užsieniečiams specialiai taikomo 
Įstatymo (Aliens Order).

šia: „Gerbiamasis, gal teiktumė ė.: 
visus- šituos daiktelius palikti. dra
bužinėj“. Nemažiau karingi pasi
rodė ir kt. sovietų pareigūr.a'. 
Prancūzų ir amerikiečių spauda 
skelbia, jog ypač šiuo atžvilgiu 
agresyviai reiškėsi Sovietų atsto
vas Pavlovas, smarkiai puldamas 
IRO ir pabėgėlių komisarą, kad 
„pabėgėlių stovyklose esą žmonių, 
kurie norį grįžti į savo komunisti
nes tėvynes, bet dėl to kaip tik esą 
persekiojami, sumušami ir net nu
žudomi. Van Heuven-Goedhartdto 
JTOPR komisaro) reikalaujami 3 
mil .delerių tuo atveju eitų Sovie
tu krašto išdavikų kovai prieš savo 
tėvynę finansuoti“. Todėl jis pasi
sakė už Sov. Ukrainos Įteiktą pa
siūlymą. kad „visi tokie pabėgėliai 
būtų grąžinti Į jų tikrąsias tėvy
nes“. žinoma, tas Sovietų pasiūly
mas neprajėjo. Likusių pabėgėlių 
problemą tikimasi spręsti indivi
dualiu būdu, taikantis prie jų pa
geidavimų. „N. Z.“, amerikiečių 
minčių reiškėjas vokiečių k., ta 
proga Nr 3/52 pažymi, kad Vokie- 
tioj likusių tremtinių problemą iš
spręsti nebūtų taip jau sunku, nes 
jie tesudaro vos 1/50 visų vokiečių 
pabėgėlių ir tik 1/2 to skaičiaus, 
kuri priėmė vienos JAV. Jų paliki
mas Vokietijoj, kuri jau jr taip 
prigrūsta žmonėmis, jau vien dėl 
to susirlduria kad ir su phicholog. 
rūšies kliūtimis, nors jiems tinka
mą sprendimą rasti nėra jau taip 
sunku.

VIŠINSKIS VIS NERIMSTA 
UtL AlUMU

Vos Juntinėms Tautoms priėmus 
vakrų nusiginklavimo pasiūlymą, 
Sovietų uzs. reik., min. Višinskis 
vėl mėgino koją pakišti šiame rei
kale. Pereitą šeštadieni Paryžiuje, 
JTO-jos Politiniame Komitete, Vi
šinskis su dideliu triukšmu vėl pa
siūlė Rusijos nusiginklavimo pia
ną, bet su pakeitimais ir prašė ji 
svarstyti.. Rusija dabar sutinka, 
kad, atominės bombos uždradimas 
ir tarptautinės kontrolės įvedimas 
būtų padaryti kartu (anksčiau So. 
vietai reikalavo pirmiau uždrausti 
atominę bombą, o tik paskui įve
sti kontrolę). Antras pasikeitimas 
yra, kad Rusija dabar sutinka lei
sti tarptautinės kontrolės orga
nams daryti patikrinimus dėl nu
siginklavimo „nuolatinai“ (ne. pe
riodiškai), bet kartu, priduria, kad 
tokie organai neturi teisės kištis l 
krašto vidaus reikalus.

Višinskis, paskelbdamas tuos du 
pakeitimus pažymėjo, kad tai e.- 
santl nulaidą vakarams ir didelis 
žingsnis l prieki prie susitarimo. 
„Prašėte darbų, čia yra mūsų dar
bai. Dabar laukiame darbų iš Jū
sų“, grąsinančiai baigė Višinskis.

Višlnskiul tačiau reikės nusivilti. 
Amerikos ir Britanijos atstovai 
atsakė, kad iš tų pasiūlymą jie 
„nesijuoks visą naktį“, juos rim
tai apsvarstys, bet, deja, ir nauja.- 
sis Rusijos nusiginklavimo planas' 
nerodo žymesnio progreso susitari
mo linkme. Nesunku atspėti kodėl? 
Nors minėti abu Sovietų pakeiti-; 
mai ir yra žingsnis l prieki, juos 
anuliuoja kiti Rusijos nusiginkla
vimo plano punktai; likviduoti At
lanto Pakto organizacija, atitrauk- 

> ti svetimas kariuomenes iš Korėjos 
ir sumažinti ginkluotas pajėgas 
trečdaliu. Rusija taip pat reikalau
ja sušaukti pasaulio nusiginklavl, 
mo konferenciją šią vasarą, o taip 
pat sudaryti penkių valstybių (Bri
tanijos, JAV, Prancūzijos, Rusijos 
ir Kinijos) taikos paktą. Nė vienas

1 tų paktų yra priimtini vakarams.. 
' Nežiūrint to, JAV, Britanija jr 

Prancūzija pasiūlė, kad šis Rusijos 
planas būtų perduotas svarstyti 
Nusiginklavimo Komisijai, sudary
tai pagal vakarų pasiūlytą nusi
ginklavimo planą. Vakarai tuo no
ri užkirsti kelią bereikalingoms

. diskusijoms JTO-jos posėdžiuose.
Sėkmingesnio likimo JTO-jos 

plenumo posėdy susilaukė kitas 
Rusijos pasiūlymas, nors ir su žy
miu pakeitimu. Vienbalsiai buvo 
priimta rezolucija šaukti, reikalui 
esant, Saugumo Tarybos posėdžius, 
kuriuose dalyvautų aukšti valsty
bių pareigūnai, tikslu sumažinti' 
Įtempimą tarp valstybių. Sovietai 

• toj pačioj rezoliucijoj-dar siūlė 
i panaikinti Kolektyvių Priemonių 
i komitetą ir svarstyti Korėjos dery- 
■ bas Saugumo Taryboj. Abu punk- 
; tai buvo iš rezoliucijos išimti, ir 
l Sovietai dėl to nesipriešino.

PADĖKA
Visiems West Wells šeimų sto

vyklos ir spylinkės lietuviams, taip 
gausiai dalyvavusiems mūsų myli
mą vyrą, tėveli ir broli a. a. Joną 
Rudelį palydint Į amžiną poilsio 
vietą ir man sutelktą moralinę ir 
piniginę paramą, už gėles ir vai
nikus, pareiškusiems mūsų sunkio
je valandoje žodžiu ir raštu užuo
jautą, širdingai dėkojame.

L. Rudeliene, dukros.- Nijolytė 
ir Romutė ir brolis Vytas.

KELIONIŲ BIURAS 
HICKIE, BORMAN GRANT & Co. 
24, Charles II St. London, S.W.l 
parūpina bilietus kelionei l visur 
pasaulio kraštus laivais, lėktu
vais, traukiniais ir sutvarko ke

lionės formalumus.
patarnavimas skubus, patikimas, 
be jokio specjalaus atlyginimo.

Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti 1 DBLS 

Centrą).
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EUROPINIS SĄJŪDIS IR JO UŽDAVINIAI
(Atkelta iš psi. 2) ĮVAIRIOS žinios

jungtis galimai glaudžiau ir grei
čiau. Jūs mums padedat! žiauriai 
iš jūsų krašto išplėšti, atitrūkę nuo 
jūsų žemės, jūs stebite dalykus iš 
aukščiau ir juos tikriau vertinda
mi, jūs mums gyvu pavyzdžiu paro
dai, kas ir mus gali ištikti, jei ir 
toliau pasiliksim apsnūdę, veiks
muose nenuoseklūs, jus neparem 
sim ir, susijungę, bendram ato
veiksmiui nepasirengsim...“

Visi vakariečiai kone vienbalsiai 
tvirtino, kad pavergtų kraštų pa
dėtis yra kasdienis priekaištas 
timse, kurie merkia akis prieš pa
vojų, kurie būtinų reikalų spiesti 
pastangas atidėlioja, kurie nesuge
ba ar nenori suprasti, prie kokių 
nelaimių tautas veda dvasinis silp
numas, atsakomybės už padarytas 
klaidas vengimas ir fizinis bejėgiš
kumas. Vientuščlų simpatijų ver
gi! ų kenčiančioms tautoms reiški
mo nepakanka. Laikas jau atėjo 
drąsiai pareikšti; išlaisvinimas gali 
ir turi įvykti.

Konferencijos darbo metodas. 
Po bendrų diskusijų bei bendrinių 
principų pareiškimų konferencijos 
dalyviai praktiškam darbui susi
skirstė komisijomis. Centrinės ir 
Rytų Europos Komisija konferen
cijai rengėsi seniai ir planingai. Ji 
buvo sudariusi iš kompetetlngų as
menų eilę Pakomisijų, kurios buvo 
įpareigotos pavergtų kraštų ben
droji politika, žemės ūkio politika, 
pramonės politika, ekonominė, so
cialinė ir kultūrinė politika. Pa
rengti raportai konferencijos daly
viams buvo Išsiuntinėti iš anksto. 
Nors jie neatšvietė visų konferen
cijos narių vieningos nuomonės, 
bet jie sudarė konkretų diskusijoms 
pagrindų. Kiekvienos komisijos 
darbas ir atatinkamoj srity ateities 
planavimas aptariamas išeinant iš 
bolševikinio rėžimo ir su juo susi
jusio visose žmonių veiklos srityse 
perversmo analizės. Neišvengiamai 
todėl visuose raportuose yra pasi
kartojimų ir idėjų ir minčių su- 
sluogsniavimo. Visuose yra, tačiau, 
viena bendra vedamoji mintis; 
kiekviena veikla, tremty ar paverg
tiems kraštams atgavus laisvę, turi 
būti grindžiama Europos idėjos 
vienovė. Komisijos darbų smulkiau 
neanalizuosiu. Tie darbai ir priim
tos rezoliucijos yra pagrindas visai 
tolimesnei Europinio Sąjūdžio Ry
tų Komisijos veiklai. Tam tikras 
vieningumas yra pasiektas. Kiek
vienos tautinės bendruomenės rė
muose visi tie, kurie aptartas pro
blemas toliau lukštens, ims domėn 
tuos bendrus principus savuosius 
ateities darbus planuodami.

Tie visų priimti bendri principai 
suglausti rezoliucijose, kurių svar
biausia yra politinė rezoliucija ir 
kurios pagrindiniai dėsniai yra to
kio turinio;
Vakarų, Centrinės ir Rytų Europos 
atstovai, susirinkę konferencijon, 
pareiškia:

1. Sąjungininkų pergalė išlaisvi
nimo vakarų Europos tautas. Cen
trinės ir Rytų Europos tautoms ji 
tereiškė engėjo pakeitimą; rusų ka
riuomenės atėjo ne išvaduoti, bet 
pavergti.

2. Jau ištisa eilė metų, kaip tų 
tautų Individuali ir tautinė laisvė 
yra užslopinta. Jų dvasinės ir mo
ralinės vertybės niekinamos, tiky
ba persekiojama, ūkininkai ir dar
bininkai be atodairos eksploatuoja
mi, šimtai tūkstančių piliečių, vyrų 
ir moterų kalinami, tremiami ir 
žudomi.

3. Vakarai neturi jokios agresy- 
vlnės intencijos. Europos tautos 
geidžia laisvės ir tikros talkos. Tuo 
pagrindu ir ta dvasia mes tikime, 
kad bendras nusiginklavimas gali 
būti atsiektas. Bet mes laikom rei
kalingu pareikšti mūsų nepalaužia
mą įsitikinimą, kad tikra taika ne
suderinama su dabartiniu Europos 
padalinimu. Europa negali pasilik
ti pusiau laisva, pusiau pavergta. 
Kalbėti apie patvarią taikų, kada 
100 milijonų europiečių stena po 
jungu, yra pajuoka. Tvari su sovie
tų sąjunga santara bus galima tik 
tada, kada tautinė nepriklausomy
bė ir individuali laisvė bus atstaty
tos Centrinės ir Rytų Europos kraš
tuose, Ir kada, jų nepriklausomybę 

laidavus, jie galės jungtis su kitais 
europinės šeimos nariais.
BS

♦ * ♦

Panašios rūšies bendras laisvi} ir 
pavergtų tautų atstovų susirin...- 
mas yra pirmas. Pirmų kartų tuo 
mastu solidarumas ir vieningas 
laisvų tautų uždavinių supratimas 
buvo išreikštas. Vakariečių tai po 
buvo ne vien Europos jungimo ideo
logų, bet buvo žymių ir įtakingų 
valstybės vyrų, partijų liderlų, vi
suomenininkų, mokslininkų. Pa
vergtos tautos daug iš konferenci
jos tikėjosi ir daug ateity iš Rytų 
komisijos darbų tikisi, todėl tų de
legacijų sudėty buvo pačios repre- 
zentatyvlnės asmenybės, kurias vi
sų tautų emigracija tremty gali 
sumobilizuoti; buvę ambasadoriai, 
ministrai, partijų lideriai, aukštų 
kvalifikacijų specialistai, žymūs 
kultūrininkai. Patyrę darbininkai 
— visi tie vyrai yra pajėgūs išreikš- 
ti savo tautų balsų ir šių dienų niū

riose padangėse palaikyti vilties 
spindulį prislėgtų tautų sielose. Jie 
yra kvalifikuoti Centrinės ir Rytų 
Europos tautoms skelbti, kad jų 
kančios ir jų laikino pavergimo va
karai nepamiršo ir niekuomet ne
pamirš. Jie gali patvirtinti, kad 
teisingumas, laisvė Ir nepriklauso
mybė toms tautoms bus sugrąžinta.

šį kartą Didžioji Britanija prisiė
mė didelius moralinius įsiparei
gojimus. Vyriausybės narys p. Mac 
Millan, Centrinės ir Rytų Europos 
Komisijos Steigėjas, konferencijų 
sveikino ne vien savo vardu, bet jų 
sveikino ir visos vyriausybės vardu 
įr specialiai U.R. ministerijos va
dovo p. Edeno vardu. Pats p. Chur
chillis į įvykusį po konferencijos 
milžinišką solidarumo mitingą 
kreipėsi specleliu atsišaukimu.

Lietuvių delegacija konferenci
joje buvo atstovaujama garbingai, 
tačiau Europinio Sąjūdžio rėmuo
se lietuviškų jėgų mobilizacija yra 
dar silpna. Mūsų diplomatija, be 
retų išimčių, šia linkme irgi dar 
perdaug pasyvi, ši konferencija, 
tikimasi, bus naujas ir stambus 
posūkis viešosios pasaulio opinijos 
pavergtų kraštų naudai. To didžiu
lio atsiveriančio veikimo lauko mes. 
lietuviai, neturime išleisti iš akių 
bet apie tai kitą kartų.

J. Lanskoronskjs

STERLINGO BLOKAS TVIRTĖJA
Commonwealtho kraštų finansų 

minlstrlams grįžus namo po kon
ferencijos Londone, vyrauja įspū
dis, kad sterlingo blokas žymiai 
sustiprės, nes visi to bloko kraštai 
yra suinteresuoti sterlingo valiutos 
pastovumu. Nuošaliausiai nuo ster
lingo bloko laikėsi Pietų Afrika, 
kuri viena nemoka savo dolerių į 
bendrą kasų Londone. Po konfe
rencijos, atrodo, ir P. Afrika yra 
pasiryžusi padaryti savo indėlį. 
Jos finansų ministeris Havenga 
paprašė P. Afrikos parlamentą jam 
paimti didelę sumą aukso iš P. 
Afrikos 67 mil. svarų didumo re
zervo, kad padėti išsaugoti sterlin
go bloką nuo bankroto, šitas žy
gis yra didelis anksčiau vedamos 
P. Afrikos vyriausybės politikos 
pakeitimas.

Havenga užgyrė Britanijos pasi
ryžimą nugalėti ekonominius sun
kumus ir pridėjo, kad Pietų Afrika 
yra suinteresuota išlaikyti svaro 
valiutos tvirtumą ir padėti sterlin
go blokui nugalėti sunkumus šiuo 
kritišku momentu.

Iš N. Zelandijos pranešama, kad 
mėsos siuntimas į Britaniją bus 
pagreitintas, nes norima išlaikyti 
nesumažintą mėsos normą Britani
joj (į sv. per savaitę).

Daugiausia žinių apie Kanadą ir 
jos lietuvių gyvenimų duoda 

..Nepriklausoma Lietuva“, 
išeinanti 8 ir 10 pusi, kas savaitę. 
Prenumerata — 6 dol. metams. 
Adresas: Nepriklausoma Lietuva, 
7722 Ville Lasalle, Montreal. P. Q, 
Canada. Mūsų atstovai Anglijoje: 
Mr. A. Gerdžiūnas, 6 Beechey St.. 
Oldham, Lancs., Mr. V. Zdanavi
čius. 35 Fashion St., London, El. 
Per juos galima užsisakyti „Ne
priklausomą Lietuvą“.

* Amerikos vice-ministeris E. 
Barrett pareiškė, kad dar šiais me
tais vasario mėn pradėsianti veikti 
galinga „Amerikos Balso“ plaukio
janti radio stotis. Nors ir dabar 
sovietams labai sunku trukdyti 
..Amerikos Baiso“ transliacijas ir 
milijonai žmonių už geležinės už
dangos klausosi, tačiau žymiai pa
sunkės sovietams „neįsileisti“ ,,A- 
merikos Balso“ bangų, kai jos bus 
siunčiamos iš plaukiojančios sto
ties.

* Keturi Norwich alaus bravorai 
ir vienas Yarmouth bravoras pakė
lė alaus kalną 1 penu už „pint“ 
dėl kuro ir žaliavų pabrangimo. .

* šalčiausią šių metų naktį (pe
reitą sekmadienį) anglų laivas 
„Twickenham“ surado jūroje plū
duriuojantį 23 metų lenkų jūrinin. 
ką. Išgelbėtasis pareiškė, kad jis 
yra vieno lenkų laivo tretysis kari
ninkas, tr. kai jo laivas plaukęs per 
La Mancho kanalą, iššokęs, norė
damas patekti į vakarus. Jūroje 
jis išbuvęs šešias valandas. Jis bu
vo apsirengęs trimis baltinių pa
mainomis, keturiomis eilutėmis, 
odiniu lakūno švarku ir virš viso 
šito — neperšlampamu naro kom- 
binzonu. Tik šitoksai apsirengimas 
jį išgelbėjo nuo sušalimo.

* Japonų karo pramonė gamina 
įvairių rūšių amuniciją amerikiečų 
okupacinei kariuomenei.

Pirmieji Amerikos karo užsaky
mai Japonijos karo pramonei pa
daryti jau tada, kai Korėjoj užvirė 
karas.

* Dvyliktosios amerikiečių oro 
armijos gen. Strother pareiškė, kad 
didžioji dalis šios armijos bus per
kelta iš Vokietijos į Prancūziją, ka
dangi Vokietijos aerodromuose nė
ra pakankamai vietos šiai oro armi
jai. Perkeldinimas įvyks tuojau, kai 
tik naujos bazės Prancūzijos bus 
baigtos Įrengti.

* Darbininkai, dirbą prie van- 
dentekio ir kanalizacijos darbų, 
Amerikos atominių ginklų fabrikų 
statybose, uždirba per savaitę po 
756 dolerius, — paralškė statybos 
firmų atstovas Atominės Energijos 
Komisijai, Los Angeles.

* šiomis dienomis New Yorke 
„vargšų kapinėse“ palaidotas 84 
metų amžiaus Harry Smith, kuris 
skardos dėžutėje paliko pusę mili
jono dolerių, jis nepaliko jokio te
stamento nei giminių. Gyveno ap
leistame name, atitolęs nuo kitų 
žmonių,- apsikrovęs senais laik
raščiais ir žurnalais. Gatvėn išei
davęs tik naktimis ir jo kaimynai 
žinoję apie jį tik tiek, kad jis yra 
vargšas atsiskyrėlis-keistuolis. Tik 
po jo mirties buvo surasta pusė mi
lijono banknotais.

* Kiniečiai turi paprotį skolas 
tvarkyt; Naujų Metų išvakarėse, 
kuriuos jie švenčia sausio mėn. pa
baigoje. Tokią dieną kiniečiai, ne
galėdami sugrąžinti skolų, žudosi. 
Kadangi šiuo metu Hongkonge 
jaučiama didelė ūkio križė. buvo 
žymiai daugiau savižudybių skoli
ninkų. neįveikusių sumokėti sko
las. ,

* Pereitas metais Budapešto ko
munistų valdžia paleido iš kalėji
mo Amerikos prekybininką Rober
tą Vogelerį. nekaltai kalėjusį 17 
mėnesių. Kai.p žinoma, Budapešto 
komunistai už Vogelerio paleidimą 
gavo iš amerikiečių stambias su
mas. šiuo metų Voglerls paskelbė 
pabėgimo planus, kurį buvo suor
ganizavę aukštieji sovietų karinin
kai. šis sąmokslas nepavykęs ir jo 
organizatorius vieną sovietų 
generolą ir pulkininką enkavedis
tai likvidavę, o trečiajam majorui 
Kobiakovui pavyko pasprukti ame
rikiečių zonon, R. Vogeleris, norė
damas atsidėkoti Kobiakovui, da
rąs žygių jį persigabenti Ameri
kon, pats padengdamas visas Iš
laidas, susijusias su sovietų majo
ro kelione.
' Tarp Maskvos ir Pekino die
na iš dienos auga abiejų šalių ne
pasitenkinimo nuotaikos. Niežiū- 
cint komunistinėje Kinijoje pra
vestų žemės reformų ir .pagal so
vietinį kurpalį valymą, gyvenimo 
lygis krenta ir Bado šmėkla komu
nistinėje Kinijoje auga. Nestebėti
na, kad Kinijos komunistai atvėso 
nuo pirmųjų Stalino salutes spin
dulių ir laukia grįžtant senųjų 
laikų.

Vašingtone bręsta nuomonė, 
kad artimiausiu laiku sovietų di
plomatams JAValstybėse bus su
varžyta judėjimo laisvę. Tai būtų 
revanšas už Vakarų diplomatų per
sekiojimus sovietų Rusijoj.

CHURCHILLIO ĮSPĖJIMAS
Vakar britų parlamente Chur

chillis preiške, kad 26 amerikiečių 
anglų ir prancūzų divizijos yra iš
blaškytos artimuosiuose ir tolimuo
siuose rytuose.

Jei jos galėtų būti sutelktos Eu
ropoje, mano Churchillis, su Rusija 
galima būtų sudaryti kokią nors ir 
fiktyvią sutartį.

Churchillis mano, kad 50 vakarie
čių divizijų galėtų atbaidyti 176 
rusų divizijas nuo bandymo žygiuo
ti į vakarus.

Kelbėdamas apie anglo-ameri
kiečių santykius Churchillis pareiš
kė, kad. Anglija nėra davusi nau
jų įsipareigojimų, tuo atveju,jei 
paliaubų derybos Korėjoje nutrūk
tų.

SMAGURIAUTOJAI

VI. Šlaitas

lielmksmam kapinyne
Nelinksmam kapinyne 
anei vieno sveiko kryželio nebėr,- 
kurie buvo iš medžio, 
tuos seniai jau išvartė laikas, ir 

jie supuvo; 
kurie buvo iš didelių akmenų 

nutašyti, 
tuos sutrupino laikas;
ir kapų žalvarinę tvorelę sulankstė 

laikas, 
panašiai kaip šiaudelį.

Jei man leistų dangus pasirinkt 
savo kaulams vietą, 

aš norėčiau gulėti 
apleistoj kapinynų žemėj.
Tik norėčiau, kad beržo šakos 

naktim šlamėtų 
viršum mano kryželio.

PAVERGTOJE
TEVYNEJE

— Lietuvoje komunistų partijos 
CK, pradedant 1951 m. lapkričio 
mėnesiu, pasirengė išdalinti kol- 
chozininkams spec, aktus, kad, 
esą. „žemė jiems dovanojama, 
amžinam valdymui“. Tai naujas 
Sovietų manevras pririšti žmones 
prie žemės, nes jie ir taip negali 
laisvai ' pasirinkti darbo mieste, 
fabrikuose ar kitur.

— šiemet pavasarį ruošiamasi 
įvesti viešuosius dvisavaitinius 
darbus valstybei miestuose, kol. 
ūkiuose ir sovchozuose. Už darbą 
nebus atlyginama. Per tuos „dvi
savaitinius“ bus reguliuojamos u- 
pės, valomi laukai, kertamas miš-’ 
kas ir vykdomos „Stalino staty. 
bos“, šiemet bus plačiai renkamos 
„savanorių brigados“ darbams į 
Rusiją ir Vid. Aziją, o ypač prie 
Volgos. Krimo ir Turkmėnijos ka
nalų ir hidrostočių. Pernai tokios 
brigados buvo plačiu mastu ren
giamos Ukrainoje ir Suomių Ka
relijoje.

.— Gautomis paskutinėmis ži
niomis iš Lietuvos, šiemet Sovie
tai ir Lietuvoje projektuoja „su
šaukti kongresą, kuris nutartų 
įkurti ir Lietuvoje nuo Vatikano 
nepriklausomą kat. bažnyčią“, 
šiuo metu varoma sustiprinta 
agitacija prieš Vatikaną. Taip pat 
nestinga provokacijų, gandų, 
MVD agentų įskundimų. Vilniuj ir 
Kaune MVD agentai ypač daug 
platina visokiausių prasimanymų 
ir nepagrįstų paskalų.

— Vad. „Motęrų Tarybų valdy
ba“ Vilniuje rengia moterų „tai
kos ekskursijas“ į užsienį. Jos bu
vo pirmoj eilėj .suruoštos į Suomi
ją, o šiemet sovietinės propagan
dos atlikti greičiausiai bus pasiųs
tos dar į Vokietiją ir Pracūziją, 
kad pasireikštų ten per „konfe
rencijas už taiką“ ir tarptautinio 
kultūrinio bendradarbiavimo pa
rengimus. Kol. ūkių, fabrikų ir 
sporto delegatėms vadovauja Kau- 
naitė.

Lietuvos grūdai iš Klaipėdos 
grūdų elevatoriaus kraunami tie
siai į sovietinius laivus, kurie kas 
3 — 7 dienos plaukia į Leningradą. 
Į Klaipėdą grūdai baržomis gabe
nami per Rusną. Gruodžio mėn. 
11.000 tonų lietuviškų grūdų buvo 
„Vilniaus“ ir kt. sovietų laivais, 
ka’.p Sov. Sąjungos grūdai, ekspor
tuoti Į Indiją. Lietuvos grūdų duo
klė Sov. Sąjungai pareitais metais 
padidėjo, nes darbo valstiečiai buvo 

įpareigoti „savanoriškai pridėti“ 
papildomai 100.000 tonų darbinin
kams. kasantiems Krimo ir Volgos 
kanalus. Be Jų. tiesiai Į Rusiją ga
benami linai, sėmenos. bulvės ir 
kt. maisto produktai.

X Visas Lietuvos jaunimas 
dabar stengiamasi suorgani

zuoti į komjaunimo skyrius arba 
DOSAAVF dalinius, ši organizaci
ja yra pusiau karinė ir veikia Lie
tuvoje nuo rugsėjo pradžios, vie
toj trijų seniau buvusių: Dosarm. 
Dosflot ir Dosav. Jos tikslas — 
kariškai apmokyti jaunimą ir jam 
skiepyti politihę-komunistlnę dva
sią. šią naująją organizaciją pri
žiūri Sovietų gen. Kuznecovas, ku
riam pavesta konsoliduoti ir pa
ruošti karo metui visas kitas jau
nimo organizacijas Sov. Lietuvoje.

žinoma D. Britanijos lietuvių vi
suomeninio gyvenimo veikėja, poe
tė. anglų mergaičių gimnazijos 
mokytoja — Stasė Prapuolenytė 
pereitą pirmadienį, atsisveikinusi 
su Londono lietuviais, išskrido Į 
Kanadą. Veikliajai p. Stasei linki
me ir toliau būti žiburėliu mūsų 

tremties gyvenime.

Organizacijai vadovauja min. pir
mininko pav, Sokolovas.

X Pasiųsti į Gruziją lietuviai 
kom. kolūkininkai gavo „pa

buvoti didžiojo vado J. V. Stalino 
krašte“, buvo supažindinti su ge
resniais kol. ūkiais ir sovchozais, o 
grįždami Maskvoj buvo pravesti 
pro Lenino mauzoliejų etc. Visur 
betgi matė tik propagandą, propa
gandą ir propagandą.

X Vilniuje šilo gatvėje baigti 
statyti du gyvenamieji na

mai. skirti specialiai spartuoliams. 
Juose apgyvendinti akmenskal
džiai spartuoliaj Dubovskiai, kros
nių meisteris Sencicki, tinkuoto-' 
jas Strelcovas ir panašūs kiti „lie
tuviai“. Vilniaus statybos trestas 
stato dar keturis panašius namus 
spartuoliams, kuriose faktiškai jų 
vardu bus apgyvendinti komuni
stai agitatoriai, norį iš darbininkų 
išspausti paskutinį prakaltą.

LIETUVIŲ NAMŲ
B-VES 

SPAUSTUVE

NIDA
43, Holland Park;

London, W. 11

Lietuvis, 35 m. amžiaus nori su
sirašinėti su lietuvaitėmis ne vy
resnėmis 3o m. vedybų tikslu. Pra
šoma pridėti nuotrauką, kuri pa
geidaujant bus grąžinama. Rašyti 
adresu: I. Anuiits, Wyken Hostel, 
Coventry.

- X -
Mgr. WANDA SWIDERSKA. at

lieka med.ciniškas kraujo analizes 
(Wassermann, Kahn), Slap-mo, 
iša.škina ankstyvą nėštumą, me
tabolizmą ir t. t. 16, Gabriels Rd.,

— o -

Ieškomi: Uršulė Vekeriotaitę ir 
Bronius Buragas, kilę iš švltrūnų 
km., Alvito vaisė.. Vilkaviškio 
apskr. Jie patys prašomi atsiliepti 
arba juos žinantieji pranešti adre
su: G. Sutkaitis, 115 Robinson 
Street. Hamilton. Ontario, Canada.

— o - ■

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.

„BRITANIJOS LIETUVIS“ 
VIENINTELIS 
LIETUVIU 
SAVAITRAŠTIS 
EUROPOJE!
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