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.ANGLIJA ĮSŪNIS UŽSIENIEČIŲ*
LONDONU. Anglijos vidaus reikalų minister-.s pareiškė, kad tam t.ik

ras skaičius be tėvynės pasilikusių aėmer.ųgalės įvažiuoti ; „ng.’.iją.. 
■Bus įsileidžiami pirmiausia tų specialybių asmenys., kurių anglijai la-■ 
biausi.ai trūkstat pav. Žemės ūkio darbininkų. Įvažiavusieji galės dirb
ti tik tokį, darbą,- kurį nurodys darbo ministerija.. Nors šiuo metų Ang
lijai dėl butų stokos didelis užsieniečių antplūdis ir nėra pageidauti
nas, bet Anglija nori laikytis .javo tradicinės politikos: priglausti 
likusius be pastogės* ir tėvynės.

.PAĮ.ESTIM'S KLAUSIMAS* _ ,
LONDONAS. Anglijos užsienių reikalų ministeris Bevenas pareiškė, kad 

Palestinos kiaušiniui ištirti bus sudaryta iš Anglijos, ir Amerikos atsto
vų taryba. Ji turės ištirti,kiek žydų iš'Burogos nori arba turi Wkti 
į Palestiną. Po to tarsis su arabais ir paruoš pasiūlymų Suvienytoms 

'Tautoms., Palestinos problema yra labai komplikuota. Nors sionistinė s 
idėja yra paplitusi po visą pasaulį, visi arabai ir net 90 mil. Indi- 
joe^mahometonų tam griešinasi-Iki šiol Palestinon kas mėnesį tegalėjo . 
įvažiuoti po 1.500 Žydų.

PE G-AULLE - PRANCŪZIJOS' VALSTYBĖS GALVA.
LONDONAS. De Gaullo vienbalsiai išrinktas valstybės galva sekantiems 

Moslems mėnesiams. Iš 556 atstovų tik vienas susilaikė nuo oalsavimo,*. .
• IŠ KINIJOS PILIETINIO KARO.
. •OHUNKGINGaS* Vidurinėje Mongolijoje komunistai pradėjo ofenzyvą 160 

■fem- pločiu-. Iš Chunkgingo išsiunčiami sustiprinimai vyriausybės dali-

KAi'RD.. Egipto min.pirmininkas 'pareikalavo britų dalinių atitraukimo 
iš Egipto.

WaSINGTONaS. Užsienio reikalų Senato Taryba sutiko su projektų įsta.- 
tymo, kuris prezidentą įgalina su Suvienytom Tautom nustatyti amerikie
čių ginkluotų dalinių kiekį Pasaulio Saugumo Tarybai,. .įstatymo projek
tas numato paskirti nuolatinį Pasaulio Saugumo Tarybos-atstovą,' kuris 
su JAV prezidento sutikimu galės karines jėgas panaudoti" saugumo išlai
kymui-, ir taikai-. Šiai vietai numatomas Eduard. S'tettinlus B

. ’ VAŠINGTONAS . Amerikos oi-0 laivyno viršininkas generolas Hi Arnold pa
reiškė, kad Vokietija Šiame kare neteko 32*921 lėktuvų,

■ LONDONAS m Vakar įvykusias Londone rungtynės tarp stipriausios rusų 
futbolo komandos "Dinamo" ir anglų komandos "Chelsy" pasibaigė Ilgio
mis 3:3. /Pirmas puslaikis 2:0 anglų naudai/. Rungtynes sekė SO.000 
žiūrovų* i

'•rASINGTONAS.. Associated Press pranešimu, aukštas sovietų pareigūnas 
pareiškė, jog Stalinas grįš aktyvion tarnybon apie lapkričio vidurį e 
Stalino nebuvimą spalio revoliucijos iškilmėse jis paaiškino tuo, kad 
Stalinui būtų buvę pavojinga staigus šilto pietų klimato pakeltinas į 
šaltą Maskvos klimatą.

LONDONAS- Varšuvoje bus pravestas, profesinių sąjungų kongresas, ku
riame dalyvaus Anglija, Jugoslav!ja,^Čekeslovakija ir Bulgarija.

LONDONAS- Anglija pasirašiusi su Čekoslovakija finansinę sutartį °. 
Čekoslovakija gausianti 13 mil. svarų sterlingų-paskolą®

LONDONAS - Vienoje klęSti juodo ji birža,. Vakarykščiame valyme suimtą 
51000 asmenų-.. • 1

LONDONAS , Sekančįais me'tais 11.000 Danijos kareivių dalyvaus Vokie
tijos okupacijoje. Siam reikalui Anglija juos apginkluosianti.

SHRIVENHaM. A.Anipov, rusų delegatas vadinamoje "jaunimo konferenci
joje," Londone pareiškė, jog SSSR darys viską, kad būtų leista sąjungi
ninkų .studentams studijuoti Rusijos universitetuose ir technikos insti
tutuose. ’ ’ '

OHUNKGINGaS• Čangkaišękaa pažadėjo Korėjai nepriklausomybę.
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VIETOS ŽIBIOS.
PBRaiBKlA L.R.KBYŽIAŪS ."'IBSBAOEBO SAKIAUS VALDYBA. laį------„ u.

LoR.K. Wiesbadeno skyriaus narių susirinkime išrinkta nauja valdyba šo
kančios sudėties: Dr „Sabataitis - pirm,, inŽ'. Bacevičius - vioopirm., 
plko Lapinas - iždininkas., Dr - Juodėnns - sekr,5 valetAudėnas - Valdybos 
narys,. Kandidatai į valūvbą: pik /'.Rėklaitis ir tois»Rušą. Į Revizijos Ko
misiją išrinkti Malakauskas, Morkūnas, dr'.Stungys ir kandidatu adv.Grašys.

SVARBU STUDENTAMS MEDIKAMS. Medicinos studen ame bus leista studijuo
ti, jei jie juduos atitinkamus prašymus no vėliau lapkričio mėn. 15 d. 
UNRR A Welfare office, kamb> -39 B« v

MOTERŲ SUSIRINKIMAS . Lapkričio mėli, 15- d . 17 Vėl. vaikų darželio pa
talpose įvyks stovyklos moterų susirinkimas. Dienotvarkė bus, paskelbta 
Vioiėje» Kviečiamos visos dalyvauti.

DARBO BARTIJA /tęsinys/
Į Rašo. Clement R.Atllče, Darbo partijos’ Vadas/.

XIX a., kuris musų jaunimui atrodo nuobodus ir juokingas, vyko įvai
rios dvasinės kovosę kurių mos nugalime laikyti nereikšmingom vien dėl 
to, kad mums, taip atrodo. Tie reiškiniai buvo svarbus ano laiko žmonėms* 
To laiko anglai, nebuvo Šalininkai vieno kurio nors autoriteto ir tai ski
ria britišką ęoc. judėjimą nuo kontine.n + e vykusio, kur partijos prisiri
ša Vien tik prie Karolio Markso rastų, Kaįkuriuosė kituose kraštuose vei
kė kitos įtakos, krašto sąlygos’ vertė keisti partijų, metodus, -tačiau pa
grinde lieka bendra. Markso dogma. D ..Britanijoje gi Marksistinė dogma vi
sados turėjo labai ,mažą pasisekimą.

Akstiną sop. judėjimui davė, pirmiausia, religija., XIX a. pradžio
je Anglija buvo .dar Biblijos skaitytojų tauta..Anglas joje randa daugy
bę medžiagos, suviliojančios skleisti įvairias religines, socialines ar 
ūkines idėjas-. Tai. rodo, didelis skaičius šio krašto religinių šoktų.Bi
blija yra 'tina revol3.uoi onieriškų minčių ir nėra^nieko nuostabaus, jei
gu krašte,, kuriame. yra minties laisvė, tiek daug žmonių joje rado pa- 
tvdirt ir imą savė' instinktyvaus nepasitenkinimo prieš nežmoniškas . kapi
teli zmo nesam-s sąlygas- SooialistiŠkĮ kalbėtojai tikriausiai Bibliją ’ 
cituoja daugiau negu visos kitos partijos. Ne tik įvairių sektų, nariai, 
bet ir daugelis valstybinės bažnyčios dvasiškių pripažino, kad.kapita
listinė sistema nesutampa su krikščionybe.. Jokiame'kitame krašte krikŠ-' 
Čibnybė nebuvo-taip socializmo pakeikta ir jokiame--kitame krašte krikš
čioniškoji galvosena neturėjo tokias galingos įtakos socializmui, kap 
DųBritanijoje, D.Brįtarii jo jo kunigas gali 'pasiskelbti esąs komunistas ir 
milijonams pamaldžių katalikų yra galima remti Darbe partiją. Darbo par
tija skiriasi nuo daugelio.panašių kituose kraštuose, kur socialistai 
Stovi prieš bažnyčią. Kur darbininkai, kaip buvo daugely kraštų, soo« 
judėjimo pradžioje buvo prisirišę prie dogmatiško tikėjimo, kontroliuo
jančio kiekvieną jų gyvenimo fazę, ten revoliuoionieriškas judėjimas 
įgavo antikler'ikalinį pobūdį. Rriošingumai tarp juodųjų ir raudonųjų ro
dėsi visur ir jų nebuvo galima sutaikinti-., Toks susiskirstymas priveda 
prie tautos skilimo, lengvai pereinančio prie revoliucijos. Priešingi i 
D .-Britanijoje, kur politinių idėjų skirtingumas nesumaišomas su religi
nių idėjų skirtingumu ir kur stovi kontaktas tarp visų grupių,, judė
jimo akstinams išplaukiant iŠ įvairių šaltinių, Darbo partija visados 
apėmė žmones su labai skirtingom pažiūrom ir visados .tarė jo plačią ap
imtį. Įgimtas britų palinkimas prie nuomonių skirtingumo - sutrukdė ne
lanksčios sooc ortodoksijos susidarymą,. Vienas tolimesnių britiško ju
dėjimo bruožų yra jo realizmas. Jis niekados nesusidėjo, iš teoretikų 
ar revoliucionierių, kurie buvo taip pasinėrę į utopiškus sapnus , kad 
nebonorėjo užsiimti'kasdieninio gyvenimo problemom.-, Nuo pat pradžios 
britų socialistai, kur tik buvo galima, ėmėsi valdžios atsakingumo da
lį ir ant savęs'- Tie,kurie pažangą matuoja tik pagal parlamente laimė
tų vietų skaičių, nepažįsta tikros socializmo reikšmės.
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