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ROUSSET’AS LAIMĖJO BYLĄ
Žinomas prancūzų rašytojas D. Rousset’as, 

grįžęs iš nacinės koncentracinės stovyklos, ry
žosi kovoti su koncentracinėmis stovyklomis, 
kaip kultūringos žmonijos gėda ir banditiška 
nekaltų žmonių žudymo ir naikinimo priemone, 
nežiūrint kur toks barbarizmas bebūtų. Tais 
sumetimais vaduodamasis, jis iškėlė aikštėn 
vergų stovyklų buvimą Sov. Rusijoje ir doku
mentais įrodė, kad Sovietų Rusijoje yra dau
giau vergų stovyklų, kaip nacinėje Vokietijoje 
ir kad bolševikiškos vergų stovyklos yra baises
nės už nacines. Prancūzų komunistų savaitraštis 
„Les Lettrės Francaises” D. Rousset’ą dėl 
tokio teigimo išvadino melagiu ii- dokumentų 
kĮastotoju. D. Rousset’as šio savaitraščio re
daktoriui ir straipsnio autoriui iškėlė bylą už 
įžeidimą. Bylos svarstymas truko kelias savaites. 
D. Rousset’as liudininkais ir dokumentais dar 
kartą įrodė, kad jis teisybę rašė apie Sov. Ru
sijos vergų stovyklas. Teismas nubaudė komu
nistinio laikraščio redaktorių ir šmeižiančio 
straipsnio autorių pinigine bauda ir įsakė teismo 
sprendimą paskelbti visuose tuose komunisti
niuose laikraščiuose, kuriuose D. Rousset’as 
buvo įžeistas. Vadinasi, ši byla oficialiai patvir
tino, kad Sovietų Rusijoje yra vergų stovyklos 
su keliasdešimt milijonų kankinamų žmonių.

AMERIKOS BIUDŽETAS
Sausio 15 d. Amerikos prez. Truman’as pa

teikė parlamentui naują biudžetą ateinantiems 
metams, kurie prasidės 1951 m. liepos 1 d. ir 
baigsis 1952 m. birželio mėn. Šis biudžetas 
siekia per 71 milijardą dolerių ir yra didžiausias, 
koks kada buvo taikos metu parlamentui pa
siūlytas. Du trečdaliu jo išlaidų sudaro išlaidos 
karinėms Amerikos pajėgoms ir Amerikos są
jungininkų pagalbai.

Amerikos ir Britų spauda šį prezidento žygį 
plačiai nagrinėja ir sveikina, pažymėdama kaip 
didelį Amerikos ryžtą taikos reikalui ir jos 
nepaprastą ūkinę galią tam ryžtui paremti.

DIDŽIAUSIAS BOMBONEŠIS
Didžiausias pasaulio bombonešis, Amerikos 

B-36, pakilęs Teksaso valstybėje, atlėkė į Angliją, 
sukoręs 5.000 mylių kelią. Bombonešis turi 
4 sprausminius ir 6 paprastus variklius, kurių 
jėga lygsta 41.000 arklio jėgų. Jis lekia vidut. 
435 mylių per vai. greičiu ir be nusileidimo gali 
nulėkti 10.000 mylių. Tai yra lekiojanti virštvir- 
tovė, ginkluota 16 po 20 milim. patrankom, 
įtaisytom 8 bokšteliuose. Ji sveria 180 tonų 
ir gali paimti 36 tonas bombų. Šio lėktuvo 
sparnų ilgis siekia 70 metrų. Jis gali lėkti 15 
km aukštyje. Į Angliją atlėkė mokomojo skri
dimo tikslais.

AMERIKOS BALSAS 
LIETUVIŠKAI

Amerikos Balsas — Voice of America, savo 
radijo transliacijas už geležinės uždangos esan
tiems kraštams papildo įvesdamas Pabaltijo 
kraštų kalbas. Lietuvių kalba Amerikos Balsas 
transliacijas pradės vasario mėn., galimas da
lykas vasario 16 d., Amerikos Balso Baltijo 
kraštų skyriaus vedėju paskirtas p. Harold’as 
Wedeler’is. Šiuo laiku parenkami lietuviškai 
transliacijai reikalingi bendradarbiai.

Pačioje pradžioje lietuvių kalba Amerikos 
Balso transliacijoms bus skiriama 15 min., 
o vėliau jos bus prailgintos iki pusės valandos.

SUSIRINKO RAUDONIEJI GAULEITERIAI
Pastaruoju metu į Maskvą vis daugiau vyksta 

-komunistų partijos pareigūnų iš vak. Europos. 
Be naujai atvykstančių ten iš seniau „gydosi” 
Italijos, Prancūzijos ir Skandinavijos kraštų 
komunistų vadai. Toks vakarų kraštų komu
nistų pareigūnų susitelkimas Maskvoje nėra 
„gydymosi pobūdžio”. Galimas dalykas, kad 
Kremlius dabar peržiūri savo politiką vakarų Eu
ropos atžvilgiu ir dėl to sušaukė komunistinius 
gauleiterius „ataskaitiniam pranešimui”.

GRIPAS NUSIAUBĖ PASAULĮ
Po Naujų Metų D. Britanijoje plačiai pasi

reiškusi gripo epidemija, kaip aiškėja, nebuvo 
išimtis. Gripas nusiaubė visą pasaulį, vienur 
stipriau pasireikšdamas, kitur ne taip stipriai. 
JTO sveikatos komisijos žiniomis, dabar pasi
reiškusi gripo epidemija, nors ir nemažai žmonių 
į kapus nuvarė, bet ne tiek daug, kaip laike 
pirmojo ir po pirmojo pasaulinio karo siautusi 
gripo epidemija.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
TRŪKSTA ANGLIES

Nors D. Britanijoj dabar ir daugiau anglies 
iškasama kaip pernai ir net daugiau, kaip už
planuota, bet jos nepakanka. Dėl to, kad anglies 
iškasimas nėra tiek padidėjęs kaip vartojimas. 
Šiuo laiku dėl padidėjusio ginklavimo pramonei 
anglies pareikalavimo ir didesnio jos vartojimo 
namų reikalams dėl žiemos meto, anglies trū
kumas gresia toli einančiais padariniais. Anglies 
iškasimą galima būtų padidinti arba padidinus 
angliakasių skaičių arba pailginus darbo laiką 
kasyklose. Buvo iškilęs sumanymas atvežti į 
Britų kasyklas 17.000 italų angliakasių, bet 
Britų angliakasių sąjunga nesutiko jų į kasyklas 
įsileisti.

Tokiai būklei susidarius, pereitą savaitę min. 
pirm. Attlee buvo sušaukęs kai kurių ministe- 
rių ir angliakasių sąj. atstovų pasitarimą. Jis 
nurodė, kad anglies atsargos labai mažos, ir 
kad jos trūkumas gali priversti sustabdyti ne 
maža įmonių. O tai sudarytų nedarbą ir kitus 
ūkinius sunkumus. Jis prašė angliakasių atstovus 
dėti pastangas iškasti tris milijonus tonų anglies 
virš plano iki balandžio mėn. galo. Angliakasių 
atstovai pažadėjo daugiau anglies iškasti, bet 
savo ruožtu paprašė min. pirmininką kiek pa
gerinti angliakasių būklę. Jie prašė padidinti 
atlyginimą, pensijų, nemokamų dviejų savaičių 
atostogų ir dvigubo atlyginimo už šeštadieninį 
darbą. Šituos klausimus min. pirm, pažadėjo 
palankiai apsvarstyti. Angliakasiai pažadėjo 
ilgiau dirbti. Pereitą šeštadienį dirbo apie 700 
kasyklų iš bendro 830 kasyklų skaičiaus.

Šią savaitę angliakasių sąjunga ir kasyklų 
valdyba, apsvarstę angliakasių reikalavimus, su
tiko juos patenkinti. Angliakasiai pažadėjo 
nedaryti kliūčių dėl svetimšalių priėmimo į tas 
kasyklas, kurioms trūksta angliakasių.

Anglies taupumo sumetimais uždrausta nau 
doti reklamoms šviesą, po 11 vai. nakties su
mažintas miestuose gatvių apšvietimas, suma
žintas anglies pardavimas namų šildymo reika
lams, sumažintas 4 nuoš. keleivinių traukinių 
skaičius ir pakviesta šeimininkės taupyti kurą.

Tikimasi, kad šios priemonės padės išvengti 
kuro krizės.

JAV ŠTABŲ VIRŠININKAI JAPONIJOJE
Ne maža staigmena šios savaitės pradžioje 

buvo žinia iš Tokijo, kad į ten, pas gen. Mac 
Arthur’ą atvyko Amerikos kariuomenės štabo, 
Aviacijos ir Žvalgybos skyriaus viršininkai. 
Spėjama, kad šių pareigūnų netikėtas atsilan
kymas turi tikslo iš pirmųjų šaltinių gauti žinių 
apie komunistines pajėgas, kovojančias Korė
joje su JTO kariuomene, kad Amerika galėtų 
padaryti reikalingus sprendimus dėl tolimesnės 
būklės Korėjos fronte.

KORĖJOS KARAS
Korėjos fronte didesnės kovos buvo tik iki 

šio pirmadienio. JTO kariuomenė, didelių ir 
gerai ginkluotų komunistinių pajėgų spaudžiama 
traukėsi į pietus. Ji buvo pasitraukusi ir iš Su
won’o. Tačiau vėliau priešpuoliu užėmė kai 
kurias svarbias jo apylinkėse pozicijas. O kai 
patruliai įėjo į Suwon’ą, tai rado iš miesto pa
sitraukusią komunistinę kariuomenę.

G. E. Dean’as, Amerikos Atominės Energijos 
komisijos pirmininkas. Jo vadovaujamoms 
įmonėms išplėsti senatas paskyrė daugiau kaip 
milijardą dolerių. «

Iki šio ketvirtadienio ryto JTO kariuomenė 
neturėjo sąlyčio su komunistų ginkluotomis 
pajėgomis. Tik jos aviacija visą laiką intensingai 
veikė, bombarduodama užfrontėje priešo trans
portus ir kariuomenės telkinius.

Už Suwon’o į šiaurę yra sutelkta didelės 
kinų jėgos, taip pat ir vidurinėje fronto dalyje.

Frontas trečiadienio vakare buvo: Suwon’o 
Chechon’o ir Samchok’o vietovėse.

Naujas pajėgas JTO kariuomenei Korėjoje 
sustiprinti pažadėjo atsiųsti: Turkija — 1000 
karių esamai Turkų brigadai papildyti ir Kolum
bija žudą atsiųsti atskirą dalinį, iš 2.000 karių.

NEPASISEKĖ KORĖJOS KARĄ 
SUSTABDYTI

Pereitą savaitę įvykęs JTO Politinio komiteto 
posėdis priėmė Britų Commonwealth’o min. 
pirmininkų pasitarime kilusį sumanymą taikingu 
būdu išspręsti Korėjos karą ir kitus tolim. Rytų 
klausimus. Sumanymą kamitetui pasiūlė Ka
nados atstovas. Siūlymas susidėjo iš penkių 
punktų, kurie numatė: 1) Tuojau sustabdyti 
karo veiksmus Korėjoje; 2) Sustabdžius karo 
veikmus, tuojau imtis žygių taikai įgyvendinti; 
3) Visoje Korėjoje įvykdyti laisvus demokrati
nius rinkimus ir laipsniškai atšaukti iš ten visą 
svetimą kariuomenę; 4) Iki bus sudaryta Ko
rėjos valdžia, tvarką turi prižiūrėti laikinoji ad
ministracija, JTO kontroliuojama; 5) Paskelbus 
karo paliaubas Korėjoje, turi tuoj susirinkti 
D. Britanijos, JAV, Sov. Rusijos ir komunisti
nės Kinijos atstovų konferencija tol. Rytų klau
simams svarstyti, jų tarpe Formozos ir komunisti
nės Kinijos į JTO įsileidimo klausimus.

Už šį pasiūlymą balsavo 45 valstybių atstovai, 
prieš — Sov. Rusija ir jos satelitai. Pasiūlymą 
JTO gen. sekretorius telegrafu pasiuntė į Pe
kiną ir paprašė kom. Kinijos valdžią, kaip ga
lima greičiau atsakyti.

Į šį JTO bandymą daugumas žiūrėjo labai 
skeptiškai, bet su juo sutiko, nes matė, kad 
tai yra dar vienas geros valios žygis, siekiąs 
išmėginti visas galimybes sustabdyti Korėjos 
karą ir išspręsti visus tol. Rytų klausimus. Ta
čiau dar kartą pasaulio tautų geros valios žy
gis komunistinės Kinijos buvo atmestas. Jos 
valdžia per Pekino radiją šį ketvirtadienį pra
nešė, kad nesutinka siūlomom sąlygom sustab
dyti karo veiksmus Korėjoje, o savo ruožtu ji 
pastatė tokias sąlygas, kurios negali būti priim
tinos nei Amerikai, nei JT Organizacijai. Kom. 
Kinija reikalavo, visų pirma, atitraukti visas 
JTO ir Amerikos pajėgas iš tol. Rytų ir įsileisti 
Kiniją į JTO.

COMMONWEALTH’O KONFERENCIJA

Baigėsi Britų Commonwealth’o (Britų šeimos 
kraštų) ministerių pirmininkų konferencija Lon
done. Ji truko 10 dienų. Dalyvavo D. Brita
nijos, Kanados, Australijos, Indijos, Pakistano, 
Ceilono, Pietų Rodezijos ir Pietų Afrikos mi
nisterial pirmininkai.

Pasitarimuose buvo apžvelgta tarptautinė būklė, 
pasikeista nuomonėmis aktualiais politikos klau
simais, svarstytas Indijos ir Pakistano ginčas 
dėl Kašmiro priklausomybės ir kitos problemos. 
Kaip aiškėja, pastaruoju klausimu nerasta abiem 
pusėm priimtino sprendimo.

Ginklavimo reikalams reikalingų medžiagų 
taupumo sumetimais, Amerikoje uždrausta verslo 
reikalams (ne butams) namų statyba.

GEN. EISENHOWERTO 
KELIONE

Gen. Eisenhower’is, vyriausias Atlanto vai" 
stybių kariuomenės vadas, pereitą savaitę at
vykęs į Europą, baigia aplankyti šios sąjupgos 
sostines. Jo kelionė yra informacinio pobū
džio. Lankydamas kiekvieną sąjunginį kraštą, 
jis tariasi su valdžios nariais ir kariuomenės 
vadais, tiria kiekvieno krašto žmonių nuotaikas 
ir galimybes sudaryti būsimas Europos gynimo 
pajėgas. Jis nori įsitikinti ar europiečiai turi 
užtektinai noro, ryžto, žmonių ir galimybių 
sukurti stiprią šios dalies žemės apsaugą. Tai 
yra svarbu patirti ne tik tiesioginiam reikalui, 
bet ir atsispirti nuo šiuo laiku Amerikoje te- 
beaidinčių izoliacionizmo (Europos palikimo pa
čios savo likimui) bei tik tam tikrom sąlygom 
Amerikos dalyvavimo Europos gynyboje siū
lymo poveikių. Pav. senatorius Knowland’as 
siūlo Amerikos dalyvavimą Europos gynyboje 
nustatyti santykiu 1 prieš 6, vadinasi — viena 
Amerikos divizija prieš 6 europines.

Londone gen. Eisenhower’is buvo šios sa
vaitės pradžioje. Iš čia jis nuvyko į Portugaliją, 
iš ten — į Italiją, o iš Italijos — j Luksemburgą. 
Iš ten jis ketina vykti į Vokietiją ir aplankyti 
sąjungininkų kariuomenę.

Kiekvienoje sostinėje generolas pasako trumpą 
kalbą. Londone jis pasakė, kad laike savo 
kelionės jis susidarė įspūdį, jog Europos valsty
bių vyriausybės ir gyventojai yra pasiryžę pa
keiti visus sunkumus, kokių pareikalaus Euro
pos gynyba.

STASSEN’O 7 PUNKTAI
H. Stassen’as, žymus Amerikos Respublikonų 

partijos veikėjas, grįžęs iš kelionės aplink pasaulį, 
per radiją pasakė kalbą, nurodydamas svar
biausius Amerikos politikos tikslus, kurių ji 
turinti siekti. Jo nuomone, Kremlius stovįs 
revoliucijos akivaizdoje, kuri paliesianti ir rau
donąją armiją, kai tik Rusija pradėsianti didesnio 
masto karą. Stassen’as pasiūlė JAV vyriausybei 
7 punktų programą, kurių įgyvendinimo Amerika 
turi siekti. Tai: 1) Nepriklausomybė Sovietų 
pavergtiems kraštams, jų tarpe ir Lietuvai; 
2) Laisvė visiems Sov. Rusijos vergų stovyklose 
laikomiems žmonėms; 3) Grąžinti žemę rusų 
ūkininkams; 4) Sukurti tikras profesines są
jungas; 5) Patikrinti už geležinės uždangos 
esantiems žmonėms pagrindines laisves; 6) Su
daryti vieną laisvą demokratinę Vokietiją; 7) Už
tikrinti naujos, demokratinės Mandžūrijos laisvę.

NESIDERES ADENAUER’IS 
SU GROTEWOHLTU

Federalinės Vokietijos min. pirm. Adenauer’is, 
spaudos atstovų klausiamas apie ryt. Vokietijos 
komunistinės valdžios min. pirm. Grotewohl’io 
pasiūlymą tartis dėl Vokietijos sujungimo, pa
reiškė, kad negali būti jokios kalbos su tais, 
kurie dalį Vokietijos atidavė Lenkijai ir pa
sirašė Oderio Nisės sieną. Negalės būti jokios 
kalbos su ryt. Vokietijos valdžia, kol toje daly 
nebus patikrinta gyventojams pilietinės laisvės, 
demokratiniais laisvais rinkimais sudaryta val
džia ir paleista rusų kontruojama liaudies po
licija.

VEIKIA SCHUMAN’O PLANAS
Schuman’o planas dėl Europos sunkiosios 

pramonės sujungimo, kiek pakeistas, pagaliau 
priimtas. Planą priėmė: Prancūzija, vak. 
Vokietija, Belgija, Luksemburgas, Italija ir 
Olandija. Šiai pramonei vadovauti bus 
įsteigta speciali įstaiga. Ji rūpinsis anglies 
ir plieno kainomis, taip jau kapitalo 
investavimu. Pradžiai ši įstaiga tikisi gauti 
400 milijonų dolerių paskolą iš Amerikos. Pra
dėjus šiai įstaigai veikti, sąjungininkų kontrolė 
Rūro pramonei kontroliuoti bus panaikinta.

MIRĖ H. L. SINCLAIR‘AS
Sausio 10 d. Romoje mirė, besigydęs vienoje 

ligoninėje, įžymus Amerikos rašytojas Harry 
Lewis Sinclair’as, sulaukęs 65 metų amžiaus. 
Jis buvo didelio masto rašytojas, labai gabiai 
atvaizdavo Amerikos gyvenimą keletoje ro
manų, kurių amerikoniškiausias yra „Babbitt”; 
ne mažiau už pastarąjį garsus yra „Didžioji 
gatvė”.

H. L. Sinclair’as buvo pirmasis Amerikos 
rašytojas, gavęs Nobelio literatūros premiją 
1930 metais.
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“BRITANUOS LIETUVIS” 1951 m. sausio 19 <L

KNYGŲ
Prieš kelioliką metų kažkur teko skaityti, 

kad žymiojo prancūzo Paul Valery poezijos 
knygų tiražas sukasi maždaug apie 300 egzem
pliorių. Gaila, bet kultūringoji Prancūzija, 
matyt, nepajėgia daugiau parduoti.

O neseniai „Manchester Evening News” ben
dradarbis Julian Symons, nuolatinis ir gerai 
informuotas knygų apžvalgininkas, pateikė šiek 
tiek duomenų, kaip šis reikalas vyksta Didž. 
Britanijoje. Vidutiniškai poezijos knygos čia 
parduodama 150-250 egz. Jei pasiseka parduoti 
500 egz., tai nebent jau baisiai stambios poeti
nės asmenybės. Reikia pasakyti, kad britų 
leidyklos nepašykšti savo leidiniams reklamos, 
bet kartais ir reklama ne kažin ką nulemia.

J. Symons duoda įdomų faktelį apie savo 
draugą poetą. Prieš metus viena leidykla išlei
dusi jo poezijos rinkinį. Knyga buvo reklamuo
jama didžiuosiuose laikraščiuose. Po metų 
poetas paklausė leidėją, kaip knyga plinta. 
„Puikiai”, atsakė šis, „parduota 350 egz.” 
Maždaug apie tiek egzempliorių poezijos knygos 
parduoda ir lietuvis leidėjas, be nedidelių išim
čių. Žinoma, britai turi šiek tiek daugiau skaity
tojų... Kalbos nėra;’ kad britai daugiau ir kny
gų išleidžia.

Kodėl britas kai kurių knygų (sakysim, poe
zijos) tiek maža teparduoda? Skaitytojas sako, 
kad moderniųjų autorių knygos sunkiai pa
skaitomos (o karu metu tų pačių autorių knygų 
būdavo parduodami tūkstančiai, lygiai kaip 
imtiniais laikais Vokietijoje lietuvių autorių) 
ir kad jos per brangios (64-96 puslapių knyge
lės kaštuoja po 6-9 šil.). Brangios, nes leidėjas 
maža parduoda. Kas kita proza. Jos parduo
dama ir 1.000 ir kai kurios net 250.000 egz. 
(apie tiek parduota Eric Williams „Wooden 
Horse” — „Medinis arklys”, vaizduoja britų 
karininkų pabėgimą iš vokiečių nelaisvės). Kai 
per savaitę išeina dešimtys knygų, britų leidė
jams rūpi rasti rinką, nes ne visos knygos leng
vai suranda pirkėją. Todėl knygai populiarinti 
padaryti jai prieinamai, britai turi knygų klu
bus. Sakysim, knygų klubas, kuris savo na
riams duoda istorines, kelionių aprašymus, bio
grafines ir pasaulio reikalus nagrinėjančias kny
gas, iš narių už kiekvieną knygą teima tik 3 šil. 
(ir 6 penus už persiuntimą), nors kiekviena 
tokia knyga rinkoje kaštuoja tarp 12.6-21 šil. 
Užsisakoma per metus 6 arba 12 knygų.

Beletristinių knygų klubas tokiomis pat kai
nomis duoda beletristines knygas, kaštuojančias 
nuo 7/6 iki 12/6 šil.

Kad nariai gali gauti knygas tokiomis pigio
mis kainomis, tų narių klubuose turi būti gana 
daug (nežinau, kiek klubai turi narių Didž. 
Britanijoje, o Amerikoje yra 4 klubai, kurių 
kiekvienas turi apie 400.000 — 700.000 narių!). 
Knygos duodamos jau iš anksto knygos drau
gijos parinktos.

Mes tokių klubų neturėjome ir neturime. 
Žinoma, būtų gera, jei turėtume: gal tada nea
teitų toji diena, kada paskutinieji lietuviškų 
knygų leidėjai paskelbs tylų bankrotą ir atsi- 
žegnos knygų leidybos darbo, kuris šiandien ne 
tik neapsimoka, bet iš jokio idealistinio akiračio 
žiūrint darosi nebeįmanomas ir nebepateisina- 
mas, jei lietuviškos knygos reikalas nebus kaip 
nors kitaip perorganizuotas.

Ak, knygų vis dar pasirodo, lietuviškų knygų! 
Kad ir 1950 metais, žiūrėk, tur būt daugiau 
kaip 10 lietuviškų knygų pasirodė kažkur pasau
lyje, tokių knygų, kurias reikėjo išleisti. Ir vis 
jau ne privačių leidėjų (nebent kas savo knygą 
savais pinigais išleido). Gal ir 1951 m. pasi
rodys kelios. O toliau? Toliau vėl viena kita, 
kol nebebus nė vienos.

O kaip ji begali pasirodyti, ta knyga, jei pir
kėjas kažkur dingo? Kiek mes Didž. Britanijoje 
1950 m. esame paskleidę lietuviškų knygų? La
bai maža. Sakysim, čia buvo pasirodę dar Vo
kietijos darbo paskutinieji likvidaciniai likučiai 
ir 2 ar 3 iš Amerikos. Esu gyvas liudininkas, 
kad per keletą mėnesių Biurgerio „Miunch- 
hauzeno nuotykių” lietuviai nepajėgė nupirkti 
nė 19 egzempliorių! Ne vienoje kolonijoje, bet 
visoje saloje, turinčioje apie 6.000 naujųjų lie
tuvių (jei jau galima būtų tvirtinti, kad senieji 
seniai nebeskaito).

Gal būtų galima pavilioti skaitytoją menka
verčiais nuotykėliais. Bet kiek ir kam iš to bus 
naudos?

Jei britų leidėjai, pardavę tik 150-250 egz. 
kurios nors knygos, turi nuostolių, tai išlygina 
juos iš pelno, gauto už kitas knygas. Iš ko šian
dien gali išlyginti nuostolius lietuviškas leidėjas, 
jei apie pelnus iš viso negali būti kalbos?

Klausimas sunkiai sprendžiamas, bet man 
rodos, kad vis dėlto išsprendžiamas, jei kas nors 
tam reikalui turėtų -pakankamai energijos. Jei 
daugelyje pasaulio kraštų yra knygų klubai, 
kodėl negalėtų būti ir lietuviškas? Žinoma, 
mes dabar negalime turėti atskirų klubų bele
tristikai, atskirų kitokiems dalykams, bet vieną 
tikriausiai galėtume. Jo nariai, sumokėję u? 
knygą žymiai pigiau, per metus už tam tikrą 
sumą gautų nustatytytą kiekį knygų, daugiausia 
beletristikos (viena kita knygą turėtų būti ne 
beletristinė). Knygos, šiaip ar taip, turėtų būti 
tam tikros specialistų komisijos rekomenduotos. 
Parinkti jas tektų iš įvairių leidyklų leidinių. 
Jei iš visų pasaulio lietuvių susirastų bent

KLUBAI
1.000-2.000 lietuvių, norinčių palaikyti knygą, 
lietuviškoji knyga dar galėtų gyventi.

Kas turėtų organizuoti? Aišku, arba leidy
klos, arba bendrinės organizacijos (mūsų at
veju — Lietuvių Sąjunga). K. Barėnas

VIRŠGINKLAI
Buvęs JAV Kariuomenės Ginklavimo žiny

bos viršininkas gen. E. S. Hughes parašė „Co
ronet” straipsnį, kuriame nagrinėja JAV gyva
vimo problemą ir naujų ginklų pobūdį. Jis 
tvirtina, kad JAV turi beveik stebuklingus naujus 
ginklus. Jie yra išvystyti ir paruošti, tačiau 
Amerikai dar ir laikas reikalingas iki naujų 
ginklų gamybos išplėtimo.

Busimajam kare priešas iš slaptų vietovių 
galės pasiųsti lėktuvu, kurie nulėks dešimtimis 
kilometrų tuo metu, kai žmogus, žemėje būda
mas, vos spės atsikvėpti. Jie lėks nematomi, 
negirdimi stratosferoje tokiu greičiu, kad jokia 
žmogiškoji būtybė nesuskubs susekti nei jų 
aukščio, nei greičio bei krypties, ar susekti kitus 
duomenis, reikalingus tiksliam priešlėktuvinės 
artilerijos veikimui. Tačiau amerikiečiai savo 
išradingumo dėka sugalvojo naują ginklą: „dan- 
gošlavį”. Esmėje šis dangošlavis yra prieš
lėktuvinė patranka, tačiau ji gali atlikti daug 
uždavinių, kurių negalėjo atlikti joks kitas žino
mas priešlėktuvinis ginklas bei žmonės. Ji 
turi akis — elektronines akis, kurios mato prie
šo lėktuvus, kai yra dar už daugelio dešimčių 
kilometrų. Ji nustato tą lėktuvų linkmę, auk
štį ir greitį tokiu greičiu, kuriuo joks matemati
kas genijus negalėtų susilyginti. Ji taip pat 
apskaičiuoja tiksliai kur iššautas sviedinys turi 
sutikti atskrendantį lėktuvą. Ši patranka auto
matiškai gali iššauti sviedinius tokiu greičiu, 
kad jie sudaro, tarsi, nenutrūkstamą plieno 
srovę. Iššautasis sviedinys yra taip pat lyg 
gyvas padaras. Mažytis radijo siųstuvas, įren
gtas jo viduje siunčia aukšto dažnumo bangas, 
kurios tiria jo kelią ieškodamos pavesto taiki
nio. Kai sviedinys pasiekia reikiamą atstumą, 
pats save susisprogdina. Joks mirties pilotas 
negalėtų susisprogdinti savęs tiksliau prie rei
kalingo taikinio kaip šis dangošlavio sviedinys. 
Dar nuostabiau yra tai, kad šioji patranka gali 
atskirti neklystamai savus lėktuvus nuo priešo.

Dangošlavio elektroninis siųstuvas ir priim
tuvas, kuris atlieka sviedinio galvojimą yra ne 
didesnis už alaus bonką. JAV išleido daugiau 
kaip 300 milijonų dolerių šias patrankas tobu- 
lindamos. Vienas jos sviedinys kainuoja nuo 
35 iki 100 dolerių. Dangošlavis pirmiausia buvo 
panaudotas prieš vokiečių raketinius sviedinius 
V-l ir V-2, kuriais jie apšaudė Londoną praeito 
karo metu.

Toliau autorius apsistoja prie raketinių gin
klų, kuriuos JAV ištobulino iki labai aukšto 
tikslumo laipsnio. Anksčiau raketiniai sviedi
niai buvo labai sunkiai kontroliuojami ir jų 
tikslumas mažas. Dabar, radaro pagalba, ga
lima labai tiksliai kontroliuoti, keisti kryptį 
ir susprogdinti raketinius sviedinius, kurie lekia 
maždaug 500 km į valandą greičiu. Dar toliau 
patys paskutiniai bandymai daromi su dvilype 
raketa, susidedančia iš vienos didesnės ir vienos

IZOLIACIONIZMO ŠMĖKLOMS 
ATGIMSTANT

(MŪSŲ BENDRADARBIO AMERIKOJE)
Šiandien nebetenka ilgai įrodinėti •'dėl vieno 

dėsnio, suprantamo jau ir vaikams: — pasaulio 
rytojus pirmoje vietoje priklauso nuo vienokios 
ar kitokios Amerikos Jungtinių Valstybių lai
kysenos.

Išmušus iš arenos Japoniją ir Vokietiją — 
du pavojingiausius Rusijos priešininkus mūsų 
šimtmetyje, — Rusija pasidarė ar, dar tiksliau, 
buvo padaryta pakankamai pajėgi imtis šeimi
ninkavimo Azijoje ir, kai tik panorės, Vakarų 
Europoje. Atsparą prieš Rusijos bolševizmo 
tolesnį plėtimąsi šiuo metu tegali sudaryti Ame
rika, tam tikslui turinti pakankamai didelę ka
rinę, finansinę ir industrinę galybę. D. Brita
nija, kad ir geriausiai nuvokdama pavojų bei 
savo pareigas, visi matome, telinksta veikti tik 
tiek ir ten, kur ji žino turėsianti Amerikos pa
ramą.

Amerika savo istorinę paskirtį — sulaikyti 
ir sutramdyti bolševizmą — suprato labai vėlai, 
labai palaipsniui ir, iš teisybės, tik labai neryž
tingai. Pats šūkis — „komunizmo sulaikymas” 
— juk irgi slepia savyje gerą gabalą nesąmonių. 
Nes argi gali visą reikalą ir pasaulio taiką iš
spręsti nusistatymas tik komunizmą sulaikyti, 
kad jis daugiau teritoriškai nesiplėstų, bet pa
čią komunizmo tvirtovę Rusiją paliekant ir 
toliau neliečiamą, stengiantis su ja, jei tik ga
lima, bendradarbiauti, į jos vidaus reikalus- 
nesikišant, užmerkiant akis dėl visko, ką Krem
lius daro su 800 milijonų pavergtų žmonių?...

Tai yra lygiai tokia pat taktika, kaip nusista
tymas atmušti banditų gaują, jei ji išlenda iš 
miško ir pradeda plėšti apylinkes bei miestus, — 
bet nieko nedaryti, jei banditai dar tūnoja savo 
miškuose: tuomet su jais stengiamasi „sugy

I.IET/VOS IllSIMHAS
Atėjūnų bangos labiausia užplūdo Lietuvos 

miestus. Jų nemaža matyti pačioj komunistų 
partijos organizacijoj. Bet mėgiamiausios jų 
sritys yra ne čia. Išskyrus policiją, administra
cijoj, bendrai imant ir pačios partijos eilėse, lie
tuviams paliekamos tik žemesniojo laipsnio vir
šininkų pareigos. Lietuviai gali būti ministrai, 
bet kaip sąlyga, jų pavaduotojai rusai, kurie 
ir veikia ministerių vardu. Lietuvių yra dar 
partijos sekretorių ir dažniausia rajonų bei 
miestų komitetų sekretoriai.

Labiau surusintas yra Lietuvos ūkis. Įstai
gos, kurioms patikėtas ekonomijos ar valstybės 
turto prižiūrėjimas, valdomas rusų. Ši hierar
chija yra grynai rusiška iki pačių apačių. Net 
javų suėmimo punktų viršininkai yra tik rusai: 
Klimovič — Ukmergėj; Kosenko — Mažei
kiuose ir kt.

Taip pat visos vadovaujamos vietos pramonėje 
priklauso rusams. Panevėžio miesto susirinkime, 
tarp žymesnių pareigūnų, lietuvių dalyvavo tik
tai Naujalis, miesto komiteto sekretorius. Bet 
vykdomasis komitetas turi jau savą žmogų: 
veiklųjį Borišev. Tos pat kilmės yra ir miesto 
pramonės vadovai: Karev — „Svarsčio” di
rektorius; Grišin ir Pizin — pramonės koope
racijos viršininkas; Litvinov — mėsos kombinato 
direktorius. Tarp susirinkimo dalyvių pasižy
mėjo: Golovanov, Kalmikov.

Dar gražiau atrodo 1950 m. rugsėjo 1 d. 
Vilniuje įvykęs Lietuvos kooperatininkų susi
rinkimas. Jame vieninteliai kalbėtojai buvo: 
Frin, vadybos viršininko pavaduotojas; Čer- 
bačenko, Kauno „Technikinės Pagalbos” pir
mininkas; Manguplin, Klaipėdos pramsojūzo 
inžinierius, Bažan, Klaipėdos „Remspecstroimon- 
taž” pirmininkas; Gorelik, „Dainos” artelės 
pirmininkas, Sizov, „Pažangos” artelės pir
mininkas; Trajanovskij, vyriausias inžinierius.

Taip pat rusai sudaro žymią pramonės dar
bininkų dalį. Fabrikuose dažnai lietuviškumą 
palaiko tik gražus vardas. „Trinyčių” direk
torius yra Melnikov, „Apvijos” Žižnevskij, o jais 
nepatenkinti darbininkai yra irgi atėję iš tos 
pačios pusės: Domnin, Buškarev, Kozlov, Jaz- 
gur. Eidukevičiaus vardo odos-gumos kombi- 

mažesnės raketos, kurių mažesnioji pakeliui 
yra išsiunčiama didesniosios ir gali pasiekti 
greitį apie 8.000 km į valandą.

Svarstydamas prieštankinių ginklų problemą, 
autorius nurodo, kad naujai ištobulinti ginklai 
yra lengvesni ir didesnės pramušamosios galios. 
Juos įmanoma naudoti šaudant net nuo peties, 
nes jų atatranka labai maža, nežiūrint jų galin
gumo. Gi naujoji prieštankinė raketa, dabar 
jau gaminama Amerikoje, lengvai pramuša 
maždaug 30 centimetrų storumo plieninius 
šarvus.

Pabaigoje autorius apsistoja prie smarkiai 
Amerikoje kritikuojamų tankų problemos. Ir 
čia JAV yra padariusios didelę pažangą. Nau
jieji tankai yra greitesni, geriau apsaugoti ir 
turi didesnio galingumo patrankas. Jie sus
kirstyti į tris tipus: lengvieji, vidutiniai ir sun
kūs. Be to jie daug lengviau pastatomi, nes 
turi daug vienodų didelių dalių, tinkančių vi
siems trims tipams.

venti”, palaikyti draugiškus diplomatinius san
tykius, bendrai „kovoti už pasaulio taiką” ir, 
žinoma, visiškai nesikišant, ką banditai daro ir 
planuoja savo miškuose.

Ligi 1950 metų, deja, tokia tebuvo Amerikos 
valia ir nusistatymas, vykdant savo istorinę 
pasaulinę misiją, dėl kurios krašto politikai 
ir tauta didžiumoje jau buvo sąmoningi.

Bet Korėjos karui laikinai nepasisekus, dabar 
ir tas sunkiai prieitas nusistatymas, dar kartą 
atsistojo prieš išbandymą. Išbandymas yra gry
nai „vidaus politikos” pobūdžio, bet jis svar
bus ir visam pasauliui, nes nuo jo padarinių 
labai daug kas priklausytų pasaulinių įvykių 
raidoje.

Tą išbandymo chemiją galime pavadinti se
nojo Amerikos izoliacionizmo atorūgomis.

SUPRANTA, KAD IDIOTAI, BET...
Daugelis Amerikos rašytojų ir kalbėtojų po 

Antrojo pasaulinio karo Amerikos izoliacioniz- 
mą paskelbė mirusiu. Išskyrus vieną kitą itin 
siaurakaktį „viduriniųjų vakarų” politikierių ar 
„tolimųjų vakarų” bei „solidžiųjų pietų’? sena
torių, visi kiti amerikiečiai pavirto, taip sakant 
internacionalistais. O jais čia vadinami tokie, 
kuris sako ir daro taip, kad Amerika šiame 
amžiuje nebegali tenkintis tik savo namais, bet 
privalo įsipareigoti aktyviai ginti Amerikos in
teresus visame pasaulyje, remti Jungtinių Tautų 
organizmą ir kištis į visokias situacijas, kurios 
paliečia taikos bei demokratijos likimą bet kur 
žemės rutulyje — taigi, visuose frontuose ir 
visomis priemonėmis jungtis prie pastangų „su
laikyti komunizmą”, toms pastangoms vadovau
ti ir net, jei reikės, prieš komunizmą kovoti.

Tam tikslui atsirado Marshallo planas, Atlan
to paktas, tuo sumetimu buvo pradėtas karas 
Korėjoje (su visu nedrąsumu, pačioje pradžioje 
Trumano lūpomis paskelbus, kad tai yra „po
licinė akcija prieš banditų gaują”...), tam rei

nate „geriausi darbininkai”: Karabelnikova, 
Muštukova, Kusakovskaja.

Ypatingai atėjūnų yra pamėgtas Klaipėdos 
miestas su apylinkėmis. Klaipėdos geležinkelių 
partinių organizacijų sekretoriai yra rusai: Pe- 
ripilov, Kuligin. Tarp pasižymėjusių komu
nistų irgi terandami beveik vieni rusai: Leon
tjev, Šubin. Taip pat veltui ieškome lietuviškų 
pavardžių Nidos žvejų tarpe ypač vadovau
jančių asmenų.

Bet kolonistai įtaisomi ir pačiame Lietuvos 
kaime. Rytinėje Lietuvos dalyje net kolchozų 
vardai dažnai nebelietuviški, nors jų pirmi
ninkai turi lietuviškas pavardes. Rusiški kol
chozų vardai pastebimi įvairiose Lietuvos sri
tyse. Kartais jie turi gražius lietuviškus vardus, 
bet juose gyvena ne lietuviai. „Aušros” kol
chozo, Lazdijų rajone, pirmininkas yra Tol- 
stoluckij, o pasižymėję kolchozininkai: Ivanov, 
Sokolov, Solovjev, Murajeva, Murašova. Ki
tas „Aušros” kolchozas, irgi ne lietuvių gyve
namas, yra Akmenės rajone. Ta pačia linkme 
yra vedami ir sovchozai, Lietuvos sovchozų 
ministro Mamajev priežiūroje. A. Raibikis

Tautiečiai! Kviečiame atsilankyti į Sporto 
klubo „Vilniaus” ruošiamą

šokių vakarą
sausio 27 d. Green Lane School, Bradforde.
Pradžia 6 vai. v.

Atsilankę pasilinksminsite ir paremsite mūsų 
sportuojantį jaunimą. „Vilniaus” vadovybė

Guminė iglu (tuo vardu vadinamos eskimų 
iš sniego statomos trobelės). Amerikos kariuome
nė poliarinėse srityse naudoja naujoviško tipo 
gumines trobeles, žmonių patalpoms ir daiktams 
susidėti. Jos yra kamuolio pavidalo, apie 18 m. 
pločio ir 15 m. aukščio. Trobelės sienos guminės, 
apačioje pritvirtintos prie aliumininio žiedo, 
oro pripučiamos. Įėjimas į trobelę — iš apačios, 
per tunelį, uždaromas tam tikromis dnrimis. Ši iglu 
gerai laiko šilumą, labai atspari spaudimo ir 
griovimo atvejams. Ji gali atlaikyti sniego ir 
ledo spaudimą iki trijų tonų svorio ir atsispirti 
didžiausiai audrai. Kadangi šis pastatas neturi 
metalinių dalių, dėl to tinka radaro įrengimams, 
nes nekliudo jo veikimui.

Ši iglu greit pastatoma, greit išardoma ir 
lengvai pervežama. Išleidus orą, ji įdedama 
į maišus ir sunkvežimiu gabenama.

kalui į Europe dabar pasiųstas gen. Eisenho- 
wer’is...

Visi manė, kad Amerikos izoliacionizmas, ku
ris po Pirmojo pasaulinio karo užmušo prez. 
Wilsono svajones ir Tautų Sąjungą ir sudarė 
sąlygas Antrajam karui rūgti, jau amžinai dingo 
ir niekad nebeprisikels. Izoliacionisto vardas 
pasidarė labai nemadingas, net įžeidžiantis, ku
riuo visi ėmė bodėtis. Praėjusį rudenį Ohio 
valstybėje laimėjęs senatoriaus rinkimus, vienas 
pačių žymiausių respublikonų partijos vadų 
Robertas Taftas tuoj skubėjo laikraštininkams 
pabrėžti, kad jis nesąs ir nebūsiąs izoliazionistas, 
nes šiandien būti izoliacionistu reikštų būti 
idiotu...

Tačiau pasirodė dabar, kad izoliacionizmas 
nebuvo visai miręs, jis tik miegojo ar snaudė 
ar, vieną akį primerkęs, tariamai snūduriavo, 
laukdamas patogaus momento, kol vėl galės 
surikti, nebijodamas būti išvadintas idiotybe. 
Baigiantis 1950 metams, jis tai ir padarė visai 
nemaskuotai ir labai garsiai. Nevertėtų klysti: 
jis pasirodė esąs dar gana galingas ir giliai įsi
šaknijęs. Užteko suklupti Korėjoje, kad izolia- 
cionistai nuspręstų, jog atėjo metas ofenzyvai.

„CIVILIZACIJOS GIBRALTARO” 
KONCERTAS

Visų Amerikos izoliacionistu pareiškimus di
džioji spauda yra pranešusi, ir jų pakartojimas 
mano straipsnyje nebūtų jokia naujiena. Vieną 
kitą sakinį tačiau galima pakartoti, nes jie iš
reiškia principus, kurie siūlomi dėti Amerikos 
politikos pagrinduosna. O nuo to jau daug 
kas priklausytų. Juk ne aš vienas su nusistebė- 
bėjimu šiandien, paskutinę jau praėjusių 1950 
metų gruodžio 31 dieną, Los Angeles Exami- 
ner’yje ką tik perskaičiau Hearsto spaudos ko- 
lumnisto Bruce Bartono žodžius: „Aš beveik 
tiek pat bijau mūsų politikos, ' įpareigojančios 
mūsų pinigus ir mūsų kraują visame pasaulyje,
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1951 m. sausio 19 d. “BRITANIJOS LIETUVIS”

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
„NAUJI DEPUTATAI”

Gruodžio 17 d. Okupuotoje Lietuvoje įvyko 
bolševikų suorganizuoti „rinkimai” į vietines 
tarybas. Į sričių, rajonų, apylinkių ir miestų 
tarybas „išrinkta” 32.749 deputatai. Rinkimus 
vykdė 170.000 rinkimų komisijų narių, neskai
tant nuolatinių agitatorių ir milicijos, kuri buvo 
įtraukta į šį darbą.

Į Vilniaus miesto deputatų tarybą „išrinktas” 
Stalinas, Malenkovas, Molotovas ir Suslovas. 
Stalinas buvo „renkamas” Vilniaus rinkiminėj 
apylinkėj Nr. 33 ir esąs „išrinktas visu šimtu 
procentų”. Į tą apygardą buvo organizuotai 
suvaryti ne tiktai gretimų fabrikų darbininkai, 
bet ir iš kitų Lietuvos vietovių balsuotojai šimta- 
procentiniui nuošimčiui gauti.

Daugely vietovių balsavimo komedija buvo 
atlikta per dvi valandas, nors suvaryti rinkėjai 
eilutėje daug kur turėjo išstovėti nuo 2-3 vai. 
nakties iki»6 vai. ryto.

Be pačių stambiausių Kremliaus paukščių, 
deputatais išrinkta visa eilė mažesnio kalibro 
komunistų, kandidatų į partiją ir komunistų 
patikėtinių.

RINKIMINIS CIRKAS
Su pasididžiavimu bolševikai skelbia, kad 

Vilniaus rinkiminėje apygardoje Nr. 33 į Vil
niaus miesto tarybą esąs išrinktas „tėvas ir mo
kytojas” visu 100 nuoš. Rinkimų metu, kad 
rinkiminė apygarda neatrodytų tuščia, balsuoti

Šiaurės Amerikos' ūkininkai ir kiti provin
cijos gyventojai labai pamėgo arklio pasagų 
mėtymą. Vasarą, laisvalaikiu, kur nors aik
štelėje įsmeigiamas geležinis virbas ir pradedama 
iš tolo mėtyti senos arklio pasagos. Jos reikia 
numesti, kad nukristų apkabinę virbą. Kas 
daugiau pasagų panašiu būdu „suguldo”, tas 
yra ir laimėtojas. Jau yra ir pagarsėjusių ši
to sporto rekordininkų. Senų arklio pasagų 
mėtymo sportui pranašaujama didelė ateitis. 
Ar surūdijusios pasagos mėtymas pasklis iš 
Amerikos po pasaulį panašiai, kaip džiadzo 
muzika pasklydo, sunku pasakyti.

KALBOS SKILTELĖ
Tikėti — ką, į ką, kam ar kuo?

Mūsų raštų ir žmonių kalboje veiksmažodis 
tikėti vartojamas gana įvairiai. Visų pirma se
novinėje raštų kalboje, liaudies dainose ir šiaip 
kur šį veiksmažodį sutinkame su naudininku: 
iš širdies jam tikėtų (B. Vilentas); turim... jam 
nusitikėti (M. Daukša); aš nenoriu tau tikėt 
(liaudies daina); netikėk jo žodžiams ir t.t.

Maldų kalboje tikėti taip pat vartojamas su 
į ką: tikiu į Dievą Tėvą, tikiu į Šventąją Dvasią 
ir kt. Bet šalia to jau nuo seniau sutinkamas 
ir vienas galininkas be prielinksnio j: tikiu kūną 
iš numirusiųjų kėlimą (Mažvydo kalboje), tikiu 
griekų atleidimą (ten pat) ir kt. Pagaliau mūsų 
kalboje tikėti vartojamas dar su įnagininku: 
tikėk manim, kaip aš tavim; žmonės tiki stebu
klais ir kt.

Mūsų dabartinėje bendrinėje kalboje tikėti 
visų pirma vartotina su įnagininku: netikėk juo; 
netikėk jo žodžiais; tikėk manim kaip senu žydu; 
Dievas savo stebuklus rodo tik tiems, kurie 
tiki stebuklais ir t.t. Šitokią vartoseną mes 
galime keleriopai pagrįsti: 1) šiuo įnagininku 
pažymime tikėjimo pagrindą arba priežastį, 
pvz. sakydami žmonės tiki Dievu, stebuklais, 
parodome, kad žmonių tikėjimo pagrindą arba 
priežastį sudaro Dievas arba stebuklai, visai 
panašiai, kaip kad tas pat įnagininkas gali su
daryti pasitikėjimo (pasikliovimo), abejojimo, 
stebėjimosi, džiaugsmo ir kt. pgarindą arba 
priežastį, pvz.: tu manimi gali visai pasitikėti; 
dabar tavimi nebepasikliausiu (nebepasitikėsiu); 
jis viskuo (dėl visko) abejoja; visi stebėjosi jo 
išmintim ir atsakymais; vaikai džiaugiasi nau
jais žaislais...; 2) kad ši vartosena yra lietuvių 
kalbai didžiai būdinga, rodo dar tas faktas kad 
įnagininkas kartais paliekamas net veiksma
žodį tikėti pakeitus slavišku skoliniu, pvz. vie- 
ryk manim, kaip aš tavim; vierykit manim (Maž. 
Lietuva); visais tegal vieryti ir tikėti (Daukan
tas) ir t.t.

Šalia įnagininko kartais vartojamas naudi
ninkas arba prielinksnis į su galininku nėra 
mūsų kalbai būdingi: viena, naudininkas pa
prastai mūsų kalboje nereiškia pagrindo arba 
priežasties, nesakome pvz.: jis abejoja, džiau
giasi, stebisi savo nuopelnams, visi domėjosi jo 
žinioms ir t.t.; antra, kiek rodo raštų kalbos 
istorija, tiek tikėti kam, tiek tikėti į ką veikiausiai 
yra versti iš kitų kalbų; pvz. tikiu į Dievą pir
miausia sutinkamas tik maldų kalboje, kur 
slaviška įtaka iš pradžios yra buvusi labai di
delė. Bet kas kita yra tikėti su vienu galininku: 
tai, be abejonės, yra grynai lietuviška vartosena, 
pvz.: tikiu Dievą, t.y. tikiu, kad Dievas yra, 
tikiu Dievą esant (lot. credo Deum esse); plg. 
sakė mane šiokį, sakė mane tokį (esant).

Taigi bendrinėje kalboje pirmiausia patartiną 
vartoti: tikiu Dievą (t.y. tikiu, kad Dievas yra) 
ir tikiu Dievu (Dievas yra mano tikėjimo pa
grindas ir aš juo pasitikiu, tikėk manim ir mano 
žodžiais (ne: tikėk man ir mano žodžiams), 
mes drąsiai galime juo tikėti (pasitikėti, pasi
kliauti, neabejoju tavo išmintimi, stebiuosi jo 
apsukrumu ir t.t. Pr. Skardžius

PAMALDOS
HALIFAXE, St. Columba bažn., sausio 

28 d., 11,30 vai.

organizuotai buvo atvaryti iš Eidukevičiaus ir 
kitų fabrikų. Be jų dar šimtai rinkikų buvo 
atgabenti iš Šiaulių, Švenčionėlių, Trakų, Uk
mergės, Akmenės, Radviliškio, Utenos, žvejas 
iš Klaipėdos, studentas iš Kauno. Bet dar buvo 
rinkikų, atvykusių balsuoti iš „broliškųjų” res
publikų: baltarusiai nuo Molodečnos, jūrininkas 
Ivan Feodorov iš Sevastopolio, Olga Abols ir 
Valentina Sulla iš Rygos, Vasilij Chvostickij iš 
Polocko, maskvietė Eugenija Tarchanova, kije- 
vietis Boris Gordijenko, Ivan Solojda iš Odesos 
ir kt. Buvo iš Leningrado, Kurgano, Karaliau- 
čiaus-Kaliningrado, Kuibiševo, Kostromos ir iš 
tolimojo Uralo. Atrodo, ši balsuotojų už Sta
liną brigada, bebalsuodama už jį apvažiavo visų 
„broliškųjų” respublikų sostines, kuriose Stali
nas buvo renkamas „deputatu”.

IŠTISOS ORDOS AGITATORIŲ
Vilniuje įvykusiam komunistų partijos aktyvo 

susirinkime Vilniaus srities KP(b) I sekretorius 
(maždaug rusų gubernatorius) Šupikov labai py
ko, kad nežiūrint tai, jog 90 nuoš. Lietuvos su- 
kolchozinta, bet Vilniaus sritis vis dar esanti at
silikusi. O kad taip nebūtų, jis siūlė agitatorių 
ordas pasiųsti į kolchozus. Vilniuj šiuo laiku 
esą 6.000 agitatorių. Rugpjūčio mėn. jie buvo 
pasiųsti į kaimą „politiniam-masiniam darbui”, 
bet jų darbo rezultatai buvo labai menki. Že
mės Ūkio ministerijos KP(b) sekretorius Vinic
kas pripažino, kad Šupikovo užmetimai komu
nistams turi pagrindo. Tą patį patvirtino ir 
Mumikov, kolchozų kadrų dvejų metų moky
klos KP(b) sekretorius ir Vildžiūnas — Vilniaus 
Lenino rajono KP(b) sekretorius.

OKUPANTO PAMINKLAS
Gruodžio 10 d. Vilniuje atidengtas rusų gen. 

Černiachovski’ui paminklas. Jis pastatytas Ožeš
kienės aikštėje, kuri dabar pavadinta šio ruso 
pavarde. Paminklas yra pusketvirto metro aukš
čio, bronzinis, rusų darbo. Čemiachovski’s buvo 
1944 m. balandžio mėn. paskirtas 3 Bielarusijos 
fronto vadu ir tais metais Rytprūsiuose užmuš
tas. Šito ruso vadovaujamos ordos tais pat 
metais liepos 13 d. užėmė Vilnių. Paminklas 
jam pastatytas kaip Vilniaus prijungėjui prie 
Rusijos. Paminklo atidengime dalyvavo sovietų 
armijos atstovai, komunistų partijos CK sekre
toriai: Trofimov, Niunka, Moskvin, Pilipavičius, 
„prezidentas” Paleckis su savo „vyriausybe”.

10.000 AGITATORIŲ NUGRŪDO Į 
MIŠKUS

Neseniai okup. Lietuvoje buvo įsakyta pradėti 
vykdyti miško kirtimo planą 1950/51 metams. 
Tačiau, nežiūrint žadamų premijų ir atlyginimų 
už miško kirtimą, planas lieka neįvykdytas. 
Nors Šiaulių srityje per 10.000 „agitatorių” 
buvo išvykę prižiūrėti miško kirtimo darbų, bet 
„priežiūros” vaisiai esą visai menki. Planas vos 
pradedamas vykdyti. Šiaulių rajone kirtimas 
įvykdytas 14 nuoš., Biržų raj. — 7 nuoš., Kur
šėnų raj. — 6 nuoš., Akmenės, Pandėlio, Už
venčio, Žagarės, Joniškėlio rajonuose miško 
kirsti išeina vienas kitas kirtėjas. Pav. „Di
džiojo Spalio” kolchoze yra 500 gyventojų, 
bet į miško darbus išvyksta 1-2 kirtėjai. Pana
šiai esą ir Kauno srityje. Pav. Jezno rajone 
planas įvykdytas tik 6 nuoš.

ŠV. TĖVO PIJAUS xn ŽODIS 
UŽBAIGIANT ŠVENTUOSIUS METUS, 

TARTAS 1950 M. GRUODŽIO 23 D.

Milijonai žmonių, suplaukusių iš visų keturių 
pasaulio šalių į Katalikybės širdį dalyvauti 
šiame, pasauliniame Šv. Metų įvykyje,$ grįžę 
namo, privalo žodžiais ir pavyzdžiu skelbti 
tą dvasią, kuri tebegyvena jų širdyse.

Šv. Metai — kaip medis tėvo sode, puikiai 
žydėjo, ir jei jų nulinkę žiedai nubarstė žemę 
savo lapeliais, tai tik tam, kad dabar augtų ir 
bręstų vaisiai. Pasaulis jų alksta ir trokšta, 
nes jo gyvenimo sąlygos, jo medžiaginis ir dva
sinis skurdas yra toli nuo to, kad duotų teisėtą 
pasitenkinimą. Kasdieninės būtenybės ir rū
pesčiai užima ir išsemia visą energiją daugybės 
širdžių, kurios neberanda daugiau laiko nei 
noro užsiimti sielos dalykais, tuo minimumu, 
kurs yra esminė kiekvieno krikščionio pareiga. 
Ištraukti šiuos Bažnyčios vaikus iš jų pato
gios, bet pavojingos būklės yra deganti pareiga 
šiandien uždedama katalikiškam apaštalavimui. 
Be kartumo, bet taip pat ir be svyravimo reikia 
faktais išsklaidyti be pagrindo susidarytus jų 
sprendimus. Ne mažas jų skaičius yra suklai
dintas, tačiau prieinamas objektyviam išaiškinimui.

Jei kas į šį reikalą ir pareigą numotų, tas 
tegu gerai įsižiūri į tai, kas vyksta tautų gyve
nime už geležinės sienos ir pamatys milijonus 
savo brolių ir seserų katalikų, kurie nuo seno 
yra prisirišę prie Kristaus ir ištikimai klusnūs 
Apaštalų Sostui; pamatys tautas, kurių žygdar
biai, saugojant ir ginant savo šventą tikėjimą, 
reišdildomom raidėm yra įrašyti Bažnyčios 
istorijoje. Žmonės ten yra netekę pilietinių 
teisių laisvės bei asmeninio saugumo.

Po Šv. Petro bazilikos kupolu, kur iš visų 
laisvų kraštų maldininkų lūpų įvairiausiomis 
kalbomis nuskambėdavo tos pačios džiaugsmo 
giesmės ir prasiverždavo tas pats tikėjimo en
tuziazmas, — anų tautų vieta liko tuščia. Tokia 
pat skaudi tuštuma liko Mūsų, kaip visų Tėvo, 
širdyje, o taip pat širdyse visų tikinčiųjų, ku
riuos jungia tas pats tikėjimas ir ta pati meilė. 
Bet anų buvimas, kurio čia taip buvo pasigesta, 
vis dėlto buvo nemažiau jaučiamas, ypač tais 
momentais, kada nesuskaitomose miniose, iš
pažįstančiuose savo katalikiškąjį tikėjimą, at
rodė, plaka viena širdis ir reiškiasi viena siela, 
jungianti visus į tikrą vienybę.

Šv. Metams besibaigiant, aniems visiems 
kenčiantiems, susigraudinę siunčiame mūsų prie
lankų ir tėvišką sveikinimą. Tepasiekia jis juos, 
teprasiskverbia pro kalėjimų sienas, pro spyg
liuotų vielų užtvaras koncentracijos ir priverčiamų 
darbų stovyklose, ten, tuose tolimuose kraštuose, 
kur nepasiekia laisvo žmogaus akis, kur viską 
gaubia klaiki tyla, kurią vis dėlto vieną kartą 
nutrauks Dievo teismas ir nešališkas istorijos 
sprendimas.

Vardan Jėzaus, Mes juos kviečiame didžia
dvasiškai pakelti savo kančias ir pažeminimus, 
tai bus neįkainuojamos vertės įnašas didžia
jame maldos ir atgailos žygyje, prasidedančiame 
kartu su Šv. Metų pratęsimu visam katalikiškam 
pasauliui. (B. d.).

kiek aš bijau ir Stalino”... Tokius žodžius da
bar kasdien garma paskaityti ar per radiją gir
dėti dešimtys milijonų amerikiečių. Ir kai dau
gelis žino Korėjoje mirštant savo sūnus, gimines 
ar draugus, tokie žodžiai žodeliai pasidaro, 
taip sakant, labai imlūs...

Izoliacionistų „atgimimo kampanijai” pra
džią davė tas pats Los Angeles Examiner, vie
nas iš daugelio įvairių miestų Examineriu, ku
riuos leidžia Hearsto didžiulis spaudos koncer
nas ir kurių savininkas, labai senas ir labai li
gotas milijonierius karšinamas mūsų kaimynys
tėje, vienoje Beverly Hills viloje. Tą vedamąjį, 
vardu „Mūsų amerikinė pareiga”, pakartojo 
visa Hearsto ir jo draugų spauda. Jis buvo 
paskelbtas dar stambesnėmis raidėmis, negu 
kadaise mūsų lietuviškos maldaknygės vartodavo 
raštą senoms moterėlėms, sunkiai skaitančioms 
ir menkai beprimatančioms. Taigi, dar gruo
džio 5 dieną tie žmonės pareikalavo:

1. Atšaukti visas ginkluotąsias Amerikos jėgas 
iš Korėjos ir iš visų kitų pasaulio vietų, o kariš
kai stiprintis tik Amerikoje;

2. Pasitraukti iš Jungtinių Tautų Organizaci
jos, į kurią... tegu įeina raudonoji Kinija;

3. Tuoj liautis remti marksistinę Angliją ir 
visą Vakarų Europą, kuri pasirodė esanti „ne
dėkinga” ir todėl paliktina savo likimui; tegu 
Europa žiūri savo reikalų, „o mes pažiūrėsime, 
kaip ji versis. Kai mes stovėsime vieni, mes 
turėsime išminties ir drąsos veikti vieni”...

Komentarai nereikalingi, atsimenant patį ge
riausią R. Tafto komentarą.

Bet tai buvo signalas koncertui pradėti. Tokį 
pat kraštutinio izoliacionizmo kelią tuoj vėl 
suskato varyti pati bukiausia pulk. McCormicko 
spauda iš Chicagos. Ginti tik Amerika ir gal
būt dar Kanadą, — tai viskas... Prabilo ir ka
daise buvęs Amerikos ambasadorius Anglijoje 
J. P. Kennedy, kuris mano, kad prie gynimo 
zonų dar galima pridėti Pietų Ameriką. Vė

liau kiti kalbėtojai ir rašytojai tą idiotižmo, — 
atsiprašau, izoliacionizmo — platformą kiek 
švelnino, manydami, kad Amerikai dar juk 
reikia domėtis Formoza, Japonija, kai kuriomis 
Pacifiko ir Atlanto bazėmis.

Šiaip ar taip, patys principai lieka išdėstyti 
senelio Hearsto Examineryje, nors kiek gražiau 
ir gudriau suformuluoti. Pvz., Hooveris tai 
pavadino: Vakarų hemisferoje, vadinasi, abiejų 
Amerikų kontinente reikia pastatyti civilizacijos 
„Gibraltarą”.

„DAUGIAU JOKIŲ NUOLAIDŲ”...

Visų izoliacionistų nuotaikas be abejo geriausiai 
išreiškė buvęs prezidentas Herbertas Hooveris 
savo radijo kalboje gruodžio mėnesį. Tą kalbą 
įsidėjo net sovietų laikraščiai, nes tai jiems ne 
tik įdomi, bet ir maloni kalba. Hitleris džiaug
davosi Amerikos izoliacionistų prakalbomis ir 
neutralumo įstatymais prieš karą. Ne mažiau 
tuo dabar džiaugiasi ir Stalinas...

Hooveris buvo gana nelaimingas respublikonų 
partijos prezidentas, paskutinis respublikonas 
Baltuosiuose Rūmuose nuo 1932 metų. Res
publikonai per tą laiką pasikeitė, bet buvęs pre
zidentas tebeturi didelį autoritetą jų tarpe. Jo 
nuomonė nėra oficiali visos partijos nuomonė, 
bet jei jį būtų nepriimtina, tai tiek daug respu
blikonų jo mintimis nesidžiaugtų.

Pavojams didėjant, Hooveris pasiūlė ameri
kiečiams telkti jėgas į civilizacijos Gibraltaro 
išmūrijimą namie, pridedant dar Filipinus, For- 
mozą, Japoniją ir Angliją, „jei ji nori bendra
darbiauti”, o į Europą žiūrėti su „atidžių lau
kimu”.

Įdomiausia, jog jausdamas galįs būti pava
dintas izoliacionistų, pats Hooveris dievažijosi, 
kad tai nėra joks izoliacioriizmas, ir čia pat 
labai „energingai” pasisakė prieš nuolaidas už
sienio politikoje. Anot jo, nuolaidos (appea
sement) „neša daugiau pavojų, negu Dunkirkas.

Nenorime daugiau Teheranu ir Jaltų”, sušuko 
buvęs prezidentas.

O juk pastai uosiuose žodžiuose ir glūdi visa 
izoliacionistų oratorinė tragiką, neįtikėtinas ne
nuosaikumas ir debesys naivių ar tik hipokritinių 
iliuzijų, tirštesnių už bet kurio kraštutinio inter
nacionalisto iliuzijas.

Jie visi skelbiasi esą dideli bolševizmo prie
šininkai. Net angliškasis socializmas jiems jau 
yra komunizmo brolis (belyginant, kaip tūliems 
lietuvių filosofams atrodo, jog liberalizmas esąs 
tikrasis komunistų perėjimo fabrikas...). Jie 
smerkia įtartinai beprotiškų nuolaidų kelią, taigi 
Teheraną ir Jaltą.

Ir taip skelbdami, jie ne tik nereikalauja Jaltos 
ir Teherano ar Potsdamo padarinių atitaisymo, 
ne tik ramiausia sąžine, išdavę milijonus žmonių 
ir dešimtis tautų bolševizmo vergijai, linkę pa
likti juos ir toliau genocido ženkle, bet jie šian
dien jau nesivaržydami skelbia, jog bolševizmui 
atėjo laikas atiduoti daug daugiau, nei jie drįso 
reikalauti Jaltoje ar Teherane, — atiduoti jo 
įtakai, o vėliau ir okupacijai visą Azijos žemyną 
ir visą likusį Europos žemyną.

Nes juk Amerikos atsitraukimas į savo „civi
lizacijos Gibraltarą” būtų iš vienos pusės dau
giau nei paskatinimas komunizmui plėstis, iš 
kitos pusės — tikras europiečių valios ir ateitimi 
pasitikėjimo žlugdymas.

Tokia yra keista Amerikos izoliacionistų pro
gramos logika šiandien, kai tarptautinė raida, 
rodos, kelia visai kitus uždavinius kraštui, ku
riam atiteko istorinė misija išlaikyti ir ginti

KATRA PUSĖ NUSVERS?

Toks klausimas yra ne tik įdomus, bet ir svar
bus visiems mąstantiems žmonėms šiapus gele
žinės uždangos, stačiai gyvybinis mūsų paverg
tiems broliams už josios. Į jį niekas negalėtų 
atsakyti matematiniu tikslumu, net ir vartojant 

visus madingojo Gallupo instituto metodus. 
Internacionalizmo ir izoliacionizmo problema 
Amerikoje yra perdaug sudėtinga ir veikiama 
tūkstančio įvairiausių faktorių.

Viena aišku: — Hooverio ir jo bendraminčių 
siūlomą kelią šiandien Amerikos vyriausybė 
oficialiai atmetė. Demokratų partijos admini
stracija juo nesivadovaus ir, kaip praktikoje 
matome, nesivadovauja. Prieš tokį kelią pasi
sakė didžiuma įtakingų demokratų partijos ir 
bent mažuma respublikonų partijos politikų. 
Pasmerkė jį ir tokia įtakinga spauda, kaip New 
York Times ar Christian Science Monitor. Var
gu tam būtų palanki ir didžioji metalurgijos in
dustrija, bei bankai.

Bet ką galvoja masės, kurios už dviejų metų 
rinks naują prezidentą?... Čia niekas nieko tikro 
negali pasakyti. Masės, kurios bijo naujų mo
kesčių, karo suvaržymų, kurios taip jautrios dėl 
savo žūstančių vaikų užjūrių frontuose, turi 
jautrią ausį hooveriškiems miražams.

Demokratų partijoje dauguma vadovaujan
čiųjų yra aiškūs internacionalistai, su kabutėmis 
ar ir be kabučių. Respublikonų partijoje yra 
aiški mažuma internacionalistų ir ne visai aiški 
dauguma simpatizuojančių daugiau ar mažiau 
dažytam izoliacionizmui. Abi partijos turi šio
kių ir tokių. Savo pajėgumu jos dabar beveik 
lygios. Su dabartiniu kongresu, kuriame de
mokratai turi mažytę persvarą, Trumanas turės 
ne mažiau vargo, negu turėtų respublikonas pre
zidentas sutokiu pat kongresu. Galima prileisti, 
kad 1952 metų rinkimuose, jei lig to laiko nebus 
dar pasaulinio karo, respublikonai išeis su izo- 
liacionistine programa. Ir dabar neneigtinas rin
kiminės propagandos elementas visoje izoliacio
nistų akcijoje, siekiant pakirsti masių simpatijas 
demokratams.

Respublikonų lyderis Dewey aiškus internacio
nalistas, kokiais taip pat yra gen. Eisenhoweris, 
iš dalies Stassenas ar kahfomietis Warrenas,
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KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI SS LIETUVIAI SVETUR
Seimininkių vargai ir vaikų

MOKSLAS
Apie juos papasakojo p. Br. D-ienė iš Coven- 

trio. Ji turi didoką šeimą: vyras ir 4 dukros: 
5, 9, 12 ir 17 metų. Vyriausioji dirba ir mokosi 
vakarais vietiniam Technikos College. Jau
niausios dvi lanko parapinę pradinę mokyklą, 
o dvylikametė katalikių seselių vedamą college’ą, 
mūsiškai — gimnaziją.

Pati p. D-ienė niekur nedirba; jai užtenka 
darbo namie. Virimas, skalbimas, lopymas ir 
adymas, buto valymas. Jie turi pirkę namą, 
vieną kambarį kitiems nuomoja.

Įdomu buvo jūsų korespondentui pasiteirauti, 
kaip gyvena tokia nemaža šeima ir kaip suveda 
savo biudžetą.

„Valgiui išeina į savaitę 6 svarai. Pienas 
ir duona, kuriuos kas rytą pristato į namus ir 
už kuriuos moku kartą į savaitę, išeina 1 svaras. 
Racijonuotas maistas: mėsa, sviestas, taukai, 
sūris, bekonas, cukrus, kiaušiniai, arbata — kiti 
2 svarai. Kitas neracijonuotas maistai, kaip 
kava, miltai, kruopos, žuvis ir kt. — vėl 1 svaras. 
Bulvės, daržovės ir vaisiai — per 1 svarą. Dujos 
ir elektra į savaitę 6/6. Muilas, skalbimo milteliai 
daugiau kaip 3 šilingai.

„Kitos išlaidos taip pąt nemažos: už namą 
skolos mokame 5.8. o sv. į mėnesį. Mokesčių 
susidaro 2 svarai mėnesiui. Už baldus, kurie 
paimti išsimokėtinai — 21 šilingas į savaitę. 
Už anglį tenka mokėti 1 svarą į mėnesį.

„Taigi, tik stambiai paskaičiavus išlaidų susida
ro 9 svarai. O kur dar visokios smulkmenos? 
Kur vaikų batai ir jų taisymas?

„O su pajamomis reikalai toki: vyras vidutiniai 
į savaitę uždirba 7 svarus; duktė gauna tik 2 
svaru, kurie beveik jai išeina apsirengimui. 
Dar gaunu 15 šilingų už išnuomojamą kambarį.

„Taigi, matot, deficitas aiškus”.
„Minėjote, kad viena duktė mokosi pas se

seles college. Kiek mokslas atsieina? Rodos, 
tai privati mokykla?”

„Taip, tai privati katalikiška mokykla. Iš 
pradžių atrodė, kad brangiai nekainuos, bet 
užtenka tik įkelti koją. I trimestrą už mokslą 
reikia mokėti 12.17. o sv. Kadangi mokykla 
ne pačiam mieste, tai pietūs mokykloje ir važinėji
mas savaitei kainuoja lygiai 10 šilingų. Uni
forma jau kainavo 25 svarus ir dar ne galas. 
Knygos, kurias pirko senas, atsiėjo 5 svarai. 
Žodžiu, į metus visa tai atsieis ne mažiau kaip 
100 svarų. Iš kur paimti? Už metų, kitų į 
mokslą reiktų leisti ir antrąją dukterį. Bet 
aišku, kad neįstengsime. Coventry jau yra 5, 
vadinami, gimnazistai, visi jie mokosi privačiai 
ir visų tėvai krapšto pakaušius, kas bus toliau. 
Aišku, kad šiame krašte mokslas yra brangus 
ir darbininkų luomui, kuriame mes visi lietuviai 
esame, jis neprieinamas. Mūsų pastangos išmo
kyti savo vaikus, turbūt, baigsis liūdnai. Po 
metų kitų, greičiausiai, jie visi turės eiti į fabri
kus, užsidirbdami sau juodos duonos kąsnį. 
O apie mokslus tesvajoja kitų kraštų lietuviai, 
kur yra palankesnės sąlygos. Liūdna būklė, 
bet taip yra”.

Jūsų korespondentas, lankęs viengungius, be
vaikes šeimas, buvo susidaręs optimistiškesnį 
vaizdą apie lietuvių gyvenimą Anglijoje. Atsilan

Žiurkė, ekonomistų laikoma žmogaus priešu 
num. 1, nes ji ne tik labai daug turto sunaikina, 
bet ir ne maža ligų išplatina. Su žiurkėmis 
seniai ir įvairiomis priemonėmis kovojama, bet 
kad dėl to žiurkių sumažėtų, joks specialistas 
netvirtina. Dėl ko gi taip yra ? Tyrimai parodė, 
kad juo labiau žiurkės naikinamos, juo smarkiau 
jos veisiasi. Ir atvirkščiai, juo jos turi geresnes 
sąlygas, juo mažiau veisiasi. Iš to savaime kyla kla
usimas : tad kaip gi su tokiu priešu, kaip žiurkė, 
elgtis ? Negi šersi tą biaurų amarą ir lauksi kol nuo 
persiėdimo pilvai išpumps ir pradės sprogti ? 
Žinoma ne. Gal gi istorija ką vertinga tuo 
atžvilgiu gali pasakyti, pav. kaip senovėje tas 
žmonių priešas buvo galabijamas ? Taip. Anais 
laikais žiurkių naikinimas buvo labai specialus 
dalykas, kurį atlikdavo nepaprasti, maždaug 
turį paslaptingas galias žmonės. Jie nesiterlio- 
davo žiukių mušimu, bet visas iš karto iš miesto

KALĖDOS 40° KARŠTYJE
Po ilgai trukusių šaltesnių pavasario orų> 

Argentinoje ir visoje Pietų Amerikoje per Ka
lėdas prasidėjo dideli karščiai, kokių nebuvo per 
keliolika metų, lygiai kaip, tiek metų nebuvo 
tokio šalto pavasario, kaip 1950 metais.

Naujai atvykusiam iš Europos čia Kalėdų 
šventės atrodo nepaprastai keistu laiku. Nors 
spauda, reklamos ir krautuvių langai plačiai rek
lamuoja artėjančias Kalėdas ir visur išstato sto
rais kailiniais apsivilkusį Kalėdų senelį, bet 
tokios kelėdinės nuotaikos sukelti žmonėse neįs
tengia, kokią sukelia pati gamta ir tvirtos reli
gijos tradicijos Europoje, ypač Lietuvoje. Jei 
Argentiniečiui kailiniuotas Kalėdų senelis neat- 
šaldo karštyje kepantį kailį tai ką bekalbėti apie 
ateivį iš Europos: čia ateivis-europietis, pamatęs 
vitrinose Kalėdų senelį, apsivilkusį kailiniais ir 
popierinę eglutę, sunkiai atsidūsta, ironiškai

kius didesnėse šeimose ir pradėjus teirautis 
kaip joms sekasi, atsivertė kitas lapas. Sunkus 
ir beviltis lapas. Iškilo nauja problema ir dėl 
besimokančio aukštesnėse mokyklose lietuviško 
jaunimo. Lietuviai, senu papratimu, kiek ga
lėdami stengiasi savo vaikus išmokslinti, 
nes tik tokios pastangos prikėlė mūsų Tautą. 
Šiandien jie susiduria su nenugalimomis kliūti
mis. Ar joms nugalėti yra vienų jų reikalas? 
I šį klausimą tėvai, žinoma, atsakymo neduoda, 
nors gal ir galėtų šį tą sugestijonuoti.

„Kaip yra su apsirengimu? Ar įstengiate 
sudėvimus drabužius pakeisti naujais?

„Ir čia problema. Kol kas dar turime iš 
seniau. Mergaitės dėvi viena kitos: pagal įpėdi
nystę. Bet kai baigsime, nežinau ką darysime. 
Viskas dėvisi, o sudėvėtiems drabužiams pakeisti 
reikalingi svarai, kurių nėra. Iš dabartinio 
biudžeto nieko naujo nupirkti negalima”.

XOHI TIKĖK. XO KI M
išvesdavo panašiai kaip darydavo vienas „čerauny- 
kas” Kaune, kuris žiurkes iš Valstybinio teatro 
(kad jos ten neniamniotų dekoracijų) išvobydavo 
net į Karmelitų pliažą. Ką jis ten joms darydavo, 
nėra rašytų duomenų, bet kad už tokią „operaciją” 
puspenkto Šimto litų paimdavo, buvo aiškiai doku
mentuota. Žinoma ir tai, kad ilgą laiką Valsty
bės Kontrolės įstaiga nenorėjo tokių „išlaidų” 
tikslingumo pripažinti ir grasino teismo byla, 
tačiau niekad jos neiškėlė.

Šiame paveikslėly yra garsusis žiurkių vobyto- 
jas, pilnam savo „uniformos ir šarvuotės spin
dėjime” žygio metu, bet ne tas, kuris iš Kauno 
teatro žiurkes vobijo; garsesnis, galima sakyti 
pasaulinio garso. Jis istorijon pateko dėl vieno 
savo žygio Hamelno miestely Vokietijoj, prie 
Vezerio upės. Po to, kai iš miesto išvobijęs 
žiurkes iš miesto tėvų negavo atlyginimo už 
savo darbą, jis atkeršijo jiems tuo būdu, kad 
viso miesto vaikus, pūsdamas savo lumzdelį, 
nuvobijo ten, kur prieš tai ir žiurkes buvo nuvo- 
bijęs. Kas jiems atsitiko, istorija nesako, bet 

nusišypso ir šluostydamas nuolat nuo kaktos 
tekantį prakaitą bėga tolyn. Net kelis metus 
naujas ateivis negali įsivaizduoti, kad Kalėdos 
gali būti per pačius vasaros karščius. Todėl Ar
gentinoje lietuvių ir kitų ateivių tarpe labai sun
kų rasti Kalėdinę nuotaiką.

Pereitų Kalėdų metu kai kuriose Argentinos 
vietose temperatūra siekė 40 ° C, o Buenos Airese 
— 38 ° C. Ne tik dienos, bet ir nakties metu rei
kėjo kas valandą lįsti po dušu atsivėsinti. Per 
tas dienas visi paplūdimiai buvo perpildyti žmo
nių. Labai daug mirė nuo saulės smūgio ir pri
gėrė besimaudydami.

Kaip visuomet, penktadienį prieš Kalėdas 
įvyko Argentinos Valstybinės loterijos lošimas. 
Tą dieną sunku rasti žmogų ar šeimą, kuri ne
turėtų pirkusi loterijos bilietą. Nemažai savo 
laimę mėgina ir lietuvių. Šių Kalėdų lošime 
didžiosios, penkių milijonų pesų, premijos laimė
jime nusišypsojo laimė vienai lietuvei, senai 
ateivei. Ji buvo pirkusi vieną dvidešimtąją dalį 
šio laimingo numerio (41902), pagal kurį jai teko 
250.000 pesų. Nors ji tapo turtinga, bet vis 
dabar tebedirba metalo fabrike, kaipo darbinin
kė. Ji sako negalinti dar įsivaizduoti, kad jau 
yra turtinga.

Nors Argentina yra katalikų kraštas, bet kai 
kurie papročiai visai nekatalikiški. Ypatingai 
keista, kad Kūčių vakarą daug kur būna vieši 
šokiai ir kitokie pasilinksminimai. Lietuviai prie 
šių pagoniškų tradicijų negali priprasti ir šį va
karą daug kas rengia pagal lietuviškas tradicijas. 
Jei sekmadieniais ar kitų švenčių metu lietuvių 
bažnyčia būna apytuštė, tai Kalėdų naktį ji jau 
nebeįstengia sutalpinti susirinkusių išklausyti 
bernelio mišių. Bažnyčioje skambant lietuviš
koms giesmėms širdyje užverda begalinis liūdesys 
ir tenka nuklysti į Tėvynės padangę, kur jau ne
begali lietuviai susirinkti išklausyti Šv. Bernelio 
Mišių.
Buenos Aires. Leonas Kančauskas

Amerikos Lietuvių Taryba šiais metais Ame
rikoje paskelbė Laisvės mobilizacijos vajų, tik
slu surinkti 100.000 dolerių Lietuvos laisvinimo 
reikalams. Vajaus metu bus stengiamasi Ame
rikos spaudoje ir visuomenėje plačiau paskleisti 
Lietuvos laisvės idėją.

„Draugo” eilėraščių konkurse dalyvavo 66 
poetai, atsiuntę 130 eilėraščių. Pirmąją premiją 
gavo L. Žitkevičius, antrąją—S. Pipiraitė, trečiąją— 
J. Krūminas.

Poetas Juozas Kėkštas, gyvenąs Argentinoje, 
spaudai paruošė šeštą poezijos knygą „Ramybė 
man”.

Poetas Bernardas Brazdžionis iš Eglutės re
daktoriaus pareigų pasitraukė. Naujuoju redak
torium bus Pranas Naujokaitis.

Vyt. Žemkalnis, buv. Vilniaus miesto vyr. in- 
žinieris, dirba Melburno, Australijoj, miesto 
savivaldybėje miesto planavimo skyriuje kaip 
inžinieris.

Vyt. Arūnas—Gedgaudas, kelių laikraščių Pary
žiaus korespondentas, atvyko Amerikon ir 
apsigyveno Čikagoje.

Katastrofoje sužeisto kun. J. Dėdino, jau 
ketvirtas mėnuo Briuselio ligoninėje gulinčio, 
sveikata pamažu gerėja. Tikimasi, kad apie 
Velykas galės ligoninę apleisti.

galimieji respublikonų kandidatai į prezidentus. 
Bet jeigu persvertų Taftas, kurio prestižas dabar 
labai pakilęs, tai niekas netikės, jog jis dar sykį 
pakartotų savo posakį, kuriame izoliacionistus 
pavadino idiotais. Atrodo, jog ligi to laiko jis 
dar ne sykį pavadins idiotais internacionalistus ir, 
kartą jau balsavęs prieš Atlanto pakto ratifika
vimą, dar daug kartų balsuos prieš jo įsiparei
gojimus. „Aš sutinku su daugeliu Hooverio 
pareikštų bendrųjų principų”, pareiškė Taftas 
jau dabar.

Sutraukiant, gal būtų galima taip pranašauti:
1. Hearsto koncerno linija niekad nelaimės;
2. dėl sušvelnintos Hooverio linijos bus dar ilgai 
ir smarkiai kovojama; 3. Trumano ir Dewey li
nija dabar yra oficialioji ir valstybinė Amerikos 
užsienio politikos linija, bet ji bus priversta 
daryti kompromisus su izoliacionistine tenden
cija. ypač jei gyventojų masėse ji stiprėtų.

Todėl artimiausiu laiku Amerikos karinė poli
tika ir diplomatija vargu galės būti labai tiesi, 
griežta ir pagrįsta kuria aiškia koncepcija. Triuk
šmingas izoliacionizmo pasirodymas pereitų me
tų gruodžio mėnesį negalės būti greit užmirštas 
ir Europoje. Jis nepastumės Europos tautas grei
čiau ir ryžtingiau apsispręsti kovoti prieš komu
nizmą ir Rusiją. Europos tautos pagrįstai jaus 
baimę, kad Amerika ir tretį kartą kombinuoja 
įsijungti į kautynes tik tada, kai sąjungininkai jau 
perdaug nukraujavo. Bet visa keisis, jei Wa- 
shingtonas neis, kaip žada, kompromisų keliu.

Bet baikime tuos normalių laikų galvojimus. 
Amerika juk namie paskelbė emergency būklę. 
Gi Korėjoje vis daugiau liejasi kraujas. O kraujo 
balsas šaukia, kaip sako poetai. Juk taip daug 
paradoksų mūsų gyvenime, kaip ir tas, jog ame
rikietis nenorėjo pralieti nei lašelio kraujo už 
Baltijos tautų, lenkų ar čekoslovakų laisvę, bet 
sutiko lieti už Azijos geltonųjų korėjiečių pusia- 
saliuką...

os Angeles, 1950.12.31. Bronys Raila

SIBIRE BUVAU <4) 
R. GŽYMALA Į SU LIETUVIAIS Į

PLAUKIAME SOSVOS UPE
Suvarė mus į baidokus, tamsius ir dvokian

čius, kaip kokius karstus ir uždarė. Atsidūrę 
po deniu nieko nematėm, tik girdėjom besi
plakančio į šonus vandens talaškavimą. Po 
ilgos ir alsinančios kelionės, pagaliau, atidarė 
denio angas ir mums liepė kraustytis. Lieptais 
išlipom į krantą. Pažvelgus aplinkui, visur drie
kėsi gūdi Sibiro taiga, tik aplink prieplauką 
buvo iškirsta prošvaistė, o toliau ji stūksojo 
nepaliesta ir tanki.

Mus vedė išmintais taigoje siaurais takais, 
kuriais galėjom eiti tik virtine. Voros prieky 
ir užpakaly ėjo sargybiniai su užmautais ant 

Uch, kaip gera, gera-? ■ ~JT Šimto mylių greitis!
Ir be motociklo. į Bet — mirtis ant nosies!
Oras čia kaip vaistas,Argi su seniu tuo 
Kalnas čia kaip stiklas. Nebeūliavosim?

Laimė, kad lokienė 
Buvo nusiteikus.
Plikis taip ir liko, 
Ačiū Dievui, sveikas.

šautuvų durtuvais, budriai sekdami kiekvieną 
mūsų žingsnį. Jei kuris kalinių stabteldavo dėl 
nuovargio, šautuvo buožės smūgiais buvo ver
čiamas judėti iš paskutiniųjų. Jauni vyrai pasi
skirstė ir nešė daiktus senesniųjų, kurie neturėjo 
jėgų juos tempti. Taip judėjome.

STOVYKLA TAIGOJE
Taip žygiavom kelioliką kilometrų. Pagaliau 

prieš mūsų akis prasivėrė didelė iškirsta aikštė, 
o jos vidury statinių tvora ir spygliuotom vie
lom aptverti žemi mediniai pastatai. Mums 
įsakė sustoti netoli užbrėžtos ribos, kurios ne
valia buvo peržengti.

Čia mus išlaikė dvi paras.
šiek tiek šildė blanki saulė, 
žiauriai šalta.
sulijo kiaurai ir užgesino laužus.

Trečią dieną vedė prie vartų, 
rašą mus šaukė ir vedė į vidų.

Dienos metu dar 
bet naktimis buvo 

Antrą stovyklavimo naktį liūtis

Ten pagal są-

LAIMINGAI PASIBAIGUSI TRAGEDIJA

NAUJA KRATA
Prieš pradedant mums vergų gyvenimą, atlikta 

dar viena krata. Kratė aukštesnieji NKVD kari
ninkai. Mane kratė majoras, dalyvaujant pa
prastam eiliniui. Jis liepė atrišti kuprinę ir jos 
turinį paberti žemėje. Keletą skalbinių jis koja 
nuspyrė į šalį. Pamatęs knygą, kurią turėjau, 
jis pasakė:

— Knygų neleidžiama turėti. Pagaliau, ji ne
bus ir reikalinga.

Sulig tais žodžiais kareivis pasilenkė ir padėjo 
ja į šalį.

Per kratą atėmė viską, kas galėtų primint? 
praeitį. Atėmė knygas, laiškus, nuotraukas, 
peiliukus, skutimosi prietaisus, laikrodžius, žie
dus ir visa, kas šiokią tokią vertę turėjo. Ypa
tingai ieškojo medalikėlių ir kryželių, liepdami 
net marškinius atseginėti.

Patrauklus paveikslas, 
Tik veikėjas kitas. 
Coventriečiai, prašom 
Filmą padaryti!
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IŠ MŪSŲ GYVENIMO BAIGKIME NAMU VAJU
MANCHESTERIO NAUJIENOS

KLUBAS BE SKOLŲ. Didžiulis 16 kamba
rių Dėtuvių Klubas — vila su vienu akru že
mės jau išpirktas ir yra lietuvių nuosavybė 999 
metams. Klubas turi dar ir kapitalo apyvartai.

Netrukus Klubas bus išdekoruotas, išgražin
tas, labiau sukultūrintas, padidinta biblioteka, 
skaitykla, įruošta mokykla. Klubo visuotinas su
sirinkimas nutarė bažnyčios statybai Klubo skly
pe duoti reikalingą žemės sklypą.

KŪČIOS. Gruodžio 24 d. vakare didelės, 72 
asmenų, su visoms lietuviškoms tradicijoms Kū
čios. Jas rengė vietinis skyrius. Išsijuosę organi
zavo: VI. Kupstys, J. Kalvis, A. Mylė, V. Šiau- 
čiulis, o. A. Petrikonis savo meniška širdim tie
siai mistiškai ir originaliai išdailino Kūčių kam
barį.

Kūčių stalo vyriausia šeimininkė: M. Valiu
lienė. Jai smarkiai talkininkavo: L. Diržinskie- 
nė, M. Mažukelytė, Žemaitaitenė ir kitos, kartais, 
net Kūčiose nedalyvavusios.

Kūčių metu, tarp kitų, Klubo vardu kalbėjo ir 
sveikino J. Benderius. Ligoniai, nors prieš 
Šventęs Šv. Kazimiero Bendruomenės Komi
teto buvo pasveikinti ir atjausti, tačiau čia Kū
čiose po A. Petrikonio nuotaikingos kalbos, 
dalyviai ligoniams surinko 9.13.0. sv. Pagiedota 
giesmių prisiminta esą Tėvynėj, Sibire. Jų ke
liams nušviesti uždegta po žvakutę ir pagaliau 
visa eglutė. Nejučioms, spontaniškai iš visų 
širdžių išsiveržė: „Leiskit į Tėvynę, leiskit pas 
savus...!” Tai buvo daugiau negu šauksmas, 
negu giesmė...

VAIKŲ EGLUTĖ buvo toj pačioj išpuoštoj 
saliukėj sausio 7 d. Programa susidėjo iš įvairių 
giesmių, eilėraščių, dainų, dovanų dalininmo, 
žaidimų, ją paruošė Lietuvių Mokyklos Moky
tojas A. Mikalauskas. Dalyvavo 24 vaikai. 
Arbatėlę ir dovanas parengė vaikų tėvai, tačiau, 
labai daug dovanojo Klubas ir Apygardos Val
dyba. Dovanas vykusiai išdalino Kalėdų Senelis 
— A. Petrikonis. Arbatėlei stalus parengė ir 
patarnavo: M. Ivanauskaitė, M. Lubinskienė, 
A. Orentienė, T. Vaitukaitienė. Eglutėje daly
vavo vaikų tėvai ir daug svečių.

Švenčių proga, Klube sportininkai suruošė 
Linksmavakarį. Panašių, didesnių ir mažesnių 
pasilinksminimų čia būna beveik kas šeštadienis 
ir šventvakaris; dažnai skamba daina, akordeo
nai, jaučiama, kad jaunimas gyvas. Nors Klubo 
patalpos didelės, tačiau kai lietuvių vis plaukia 
ir plaukia į Manchesterį, patalpos pradės darytis 
ankštos.

Studijų tikslu iš Manchesterio išvyko sky
riaus valdybos narys — J. Kalvis. Likę linki 
sėkmės. Jo vietoj — P. Navakauskas. Vasario 
3 d. Manchesterio — Lowtono skyriai ruošia 
Užgavėnių Kaukių balių.
APYGARDOS POBŪVIS. Sausio 13 d. Blackley 
Institute DBLS Manchesterio Apygardos Val
dyba suruošė pobūvį. Atsilankė apie 160 da
lyvių.

Programoje: Alsagerio lietuvių mokyklos 6 
tautiniai šokiai. Šokius paruošė vadovė — 
Regina Siniūtė. Akordeonu grojo S. Zubrickas. 
Broughtono lietuvių pasveikinimas ir Lemberto 
eilėraštis „Keleivis”, deklamavo — Norvaiša.

Programoj buvo pasiruošę ir kiti apygardos

Krata truko dvi paras, nors ją vykdė keletas 
NKVD ekipų. Mat, mūsų buvo per tūkstantis 
žmonių: didžiausią grupę, apie 700 asmenų, 
sudarė lenkai, apie 300 Lietuvos piliečių ir apie 
200 estų.

Iškrėstiems leido eiti į barakus. Tai buvo 
vienaaukščiai, iš torų rąstų, kirvio ir piūklo pa
galba primityviškai pastatydinti pastatai. Jų sto
gai buvo iš medžio pliauskų.

Viduje stūksojo dviaukštės, iš lentų sukaltos 
gulyklos. Pasirinkau guolį netoli krosnies ir 
ištiesiau ant plikų lentų savo skurdžią antklodę. 
Greta manęs atsigulė pažįstamas inžinierius len
kas. Viršum mūsų, antrojo aukšto lentyną 
užėmė kolegos lietuviai: minėtas žurnalistas 
V. Bičiūnas ir buv. Lietuvos lakūnas Kazlauskas. 
Nuo šiol juodu tapo mano nelaimės draugais.

Pirmam nuovargiui praėjus, išėjau pasidai
ryti į stovyklą. Jos plotas buvo didokas — ke
letas tūkstančių kvadratinių metrų. Vidury, 
arti vienas kito, stūksojo primityvūs trobesiai: 
vieni didesni — tai mūsų gyvenamieji barakai 
kiti mažesni — administracijos pastatai, virtuvė, 
kipiatilka(*), chlieboriezka(**), sandėlys, pirtis ir 
skalbykla, ligoninė ir kt.

Tarp trobesių — kalinių išminti takeliai, o 
vidury — aikštė, kurioje vėliau tekdavo ilgas 
valandas stovėti šaltyje, lietuje ar karštyje per 
vadinamas provierkas (patikrinimus).

Aplinkui stūksojo aukštų, nusmailintom vir
šūnėm rąstų tvora, paaukštinta dar spygliuotos

(*) Kipiatilka — kambarys, kuriame kaliniai 
galėjo gauti karšto vandens. Vienas kalinių buvo 
paskirtas vandeniui šildyti; jis vadinosi — „ki- 
piatilščik”.

(**) Chlieboriezka — kambarys, kur buvo rai
komi duonos daviniai kaliniams: 400 gr. pa- 
prastiems, 800 gr. stachanoviečiams. Tai buvo 
dienos davinys. Duoną raikė ir svarstė vadi
namas „chliebčik” irgi kalinys. Toji tarnyba 
kalinių buvo didžiai vertinama.

skyriai, tik siautęs gripas kitiems sutrukdė at
vykti. Po programos smagiai pašokta. MN.

NAUJAS DBLS SKYRIUS
Atvykus daugiau iš įvairių vietų lietuvių, 

Boltone, gruodžio 31 d., tuoj po pamaldų, St. 
Patrick’s mokykloje, įvyko steigiamasis DBLS 
Boltono skyriaus susirinkimas. Iš 24 dalyva
vusių, nariais įsirašė — 18 (kitos tik po vedybų 
turės teisę būti nariai!). Susirinkimui pirmi
ninkavo Alb. Kviecinskas, sekr. B. Knuipys.

Iš Manchesterio atvykęs, DBLS Manches- 
ter’io Apygardos Pirmininkas — J. Štaras visus 
pasveikino, pasidžiaugė, gražia iniciatyva, pa
linkėją sėkmės.

Susirinkime įvairiais organizaciniais klausi
mais kalbėjo: E. Pauliukonis, J. Banys, J. Knui
pys ir kiti.

Skyriaus Valdybon išrinkta: J. Banys — pir
mininku, J. Knuipys — sekr. ir B. Knuipys 
— iždininku. Revizija: — M. Pauliukonienė ir 
J. Keturakis. Skyriaus valdyba ir nariai teikia 
daug gražių vilčių. Ss.

LIETUVIŲ NAMŲ ATIDARYMAS
Oficialus Lietuvių Namų atidarymas ir pa

šventinimas įvyks šeštadienį, sausio 27 d. 7 
vai. vak., dalyvaujant Sąjungos Garbės Nariui 
ministeriui B. K. Balučiui. 

* ♦ *
Lietuvių Namuose klubas ir skaitykla atdari 

kasdien iki 11 vai. vak. Baras (tik klubo na
riams) veikia šiokiadieniais tarp 11.30 vai. ryto 
ir 2.30 vai. p.p. ir tarp 5—11 vai. vak. ir sekma
dieniais tarp 1—3 vai. p.p. ir 7—10 vai. vak.

Šokiai — kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir 
sekmadienį. Lietuvių klubo valdyba

Nelauk, kol „B. Lietuvis” sustos Tamstą 
lankęs. Tuojau sutvarkyk jo išsirašymo reikalą.

Mancbesterio lietuviai savo klube per pereitasiąs Kūčias.

vielos pynėm. Kertėse buvo sargybų bokšteliai, 
kuriuose nuolatos budėjo automatais ginkluoti 
NKVD kareiviai. Jiems buvo įsakyta šaudyti 
jei tik kas prieis prie tvoros.

O už tvoros — laisvas pasaulis, ošianti nelies
toji giria, vešli, žiauri, laukinė Sibiro gamta.

KAS DABAR BUS?
Sustojau netoli spygliuotų vielų, kurios čia 

tyso vietoj medinės tvoros ir liūdnai žvelgiau 
į tolį anapus vielų. Girdžiu, kad kažkas priėjo 
ir sustojo greta.

— Na ir kas dabar, ponas lenke ? — išgirdau 
liūdną tylų balsą. Atsigrįžau. Šalia stovėjo 
vienas nelaimės draugų, senas, žilas vyras, gal 
60 metų amžiaus, kuris, pamenu, vagone taisė 
laikrodį vienam mano draugų. — Kas dabar 
bus? — pakartojo jis. — Mes jau iš čia neišei
siu! į laisvę.

— Tamsta iš kur? — paklausiau.
— Ką? Tamsta nepažįsti senojo Zalkindo? 

Mane visas Kaunas pažįsta. Aš turėjau geriau
sią laikrodžių krautuvę Kaune. Ui, duok Dieve 
man dar kada tokią krautuvę turėti. Bet, tur 
būt, jau nepavyks!

Ir liūdnai senis pažvelgė į spygliuotų vielų 
užtvarą, paskui į mane ir tarė:

— O pas mus, Lietuvoj, jau buvo taip gera 
gyventi. Toks puikus krašto ūkis, toks pasitu
rįs kraštas. Ir laikrodžius žmonės pirkosi... 
Eh...!

Greitai tamsėjančiam danguje besileidžianti 
saulė skleidė kruviną pašvaistę. (Bus daugiau)

Ir jums yra galimas 
ĮVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

jeigu turite dabo ir buto garantijas. Jas 
parūpina teisininkai ir kalbininkai, studi
javę Amerikos ir Europos universitetuose.

Jonas J. Juškaitis,
907 Dundas Street West, 

Toronto 3, Ontario, Canada.

Pagaliau, žinome tiksliai, kokia yra Namų 
Fondo būklė. Pereitą savaitę matėme, kad dar 
trūksta 977 sv. Juo greičiau juos surinksime, 
juo greičiau galėsime vajų baigti ir daugiau 
nevarginti skaitytojų mūsų aimanavimais, kurie 
jau, tikriausia, ne vienam pradėjo atsibosti. 
Tačiau sukūrėme didelį dalyką — Lietuvių Na
mus, kurie pareikalavo ir didelių pastangų. Liko, 
palyginti, maža suma, bet ji būtinai reikalinga. 
Dar kiek pasitempus, atrodo nebus sunku ją 
surinkti. Po Naujų Metų gauti svarai šią sumą 
jau sumažino iki 847 sv. Pritarimas yra ir en
tuziazmas neatslūgo. Ponas R. Saulė, Hud- 
dersfieldo skyriaus narys, siųsdamas 50 sv. akci
joms rašo: „Siųsdamas šį savo kuklų įnašą Lon
dono Lietuvių Namų Fondui, mintyse spau
džiu ranką tiems žmonėms, kurie pirmieji su
gebėjo šią kilnią idėją iš žodžių paversti į realų 
darbą.

„Daug gražių vilčių, daug gražių darbų savo 
ateičiai palikome įpusėję ir neįgyvendinę, ne per 
savo kaltę apleisdami mūsų mielą Tėvynę Lie
tuvą. Dabar, kai jos netekome, tai šie Lietuvių 
Namai tegul, nors simboliniai, pavaduoja tą 
mūsų Motiną Tėvynę, kuriuose kiekvienas lie
tuvis savo džiaugsme būtų suprastas, savo var
guose paguostas, kuriuose klestėtų mūsų menas 
ir tradicijos ir kuriuose kiekvienas mūsų galėtų 
semtis sau stiprybę ateičiai. Norėdami dabarti
niame gyvenimo chaose išlaikyti savo asmens 
egzistenciją, burkimes apie Lietuvių Namus ir 
gyvenkime taip, kad kiekvienas Anglijos lietuvis 
prieš įžengdamas į juos, drąsiai galėtų visiems 
pasakyti:

— Mano namai — mano šventovė — ”
Kaip malonu, kad iš arti ir iš toli ateina mums 

padrąsinimo žodžiai, kad lietuviai ir kituose 
kraštuose džiaugiasi mūsų atsiektais darbais. 
Iš tolimosios Australijos, Bendruomenės Lietu

LIKVIDAVOSI CASTLEMANS’O SKYRIUS
Castlemans’o stovykla, beveik trejus metus 

teikusi pastogę ir darbą, be kitų tautybių ir ke- 
letai dešimčių lietuvių, gruodžio 29 d. uždaryta.

Ta proga neseniai buvo sušauktas DBLS 
skyriaus narių susirinkimas, aptarti tolimesnį 
skyriaus likimą. Norėta ir toliau skyrių išlaikyti 
perkeliant jo centrą į Maidenhead’ą, bet atsirado 
kliūčių. Dėl to nieko kita nebeliko, kaip skyrių 
likviduoti ir visiems įsijungti į centrinį Londono 
skyrių.

Vėliau, kai (susiburs didesnis lietuvių skaičius, 
galima bus įsteigti naują skyrių. Manoma, 
kad Maidenheade ir jo apylinkėse apsigyvens 
arti trisdešimt lietuvių. Numatydamas tai, jau 
dabar p. Žukas imasi iniciatyvos naują skyrių 
įsteigti.

Tenka paminėti, kad 1947 m. mok. Stirbio 
įsteigtasis Castlemano skyrius savo uždavinį 
puikiai atliko. Už visą darbą ir rūpesčius pa
dėka tenka castlemanniečiams vyrams, kurių 
širdyse liepsnoja karšta Tėvynės meilė. Jie 
petys į petį vieningai rėmė tautinį darbą, siek
dami greičiau priartinti savo Lietuvai laisvės 
valandas. «

Tiesa, buvo ir castlemaniečių tarpe vienas 
kitas, kurie iki šiai dienai nepriklausė Lietuvių 
sąjungai ir jokio tautinio darbo nerėmė. Gal 
būt vienam kitam nepatiko Castlemano aplinka, 
užtat laukiama pasireiškiant jų kitur, nes geriau 
vėliau kaip niekad.

Tenka padėkoti p. R. Čipkui, kuris visą laiką 
nuoširdžiai padėjo lietuviams atlikti įvairius 
raštiškus reikalus anglų kalba.

Linkėtina castlemaniečiams neišsiblaškyti, bet 
dar stipriau remti tautinį darbą kaip dera iš
tikimiems Lietuvos vaikams. V.S.

Skubiai reikalingos žinios apie lietuvius, esan
čius psichiatrinėse ligoninėse. Skyrių valdybos 
ir privatūs asmenys, žiną apie tokius atsitikimus, 
prašomi pranešti ligonių vardus, pavardes ir 
adresus. Centro Valdyba

vių Organizacinio Komiteto pirm. p. A. Baužė 
mus sveikina.

„Skaitydamas .Britanijos Lietuvio* Nr. 43 
(168) radau Sąjungos įsigyto namo paveikslą. 
Labai džiugu, kad viena lietuviška tvirtovė iš
dygo. Tai yra jūsų, pone pirmininke, didelis 
nuopelnas, taip pat valdybos ir visų DBLS 
narių.

Ta proga, A.L.B. L.O.K. ir savo vardu nuo
širdžiai sveikinu Tamstą ir linkiu, kad DBLS 
namas tvirtai stovėtų ilgus metus ir jame kad 
būtų Britanijos lietuvių židinys”.

O iš Kanados p. J. Butkus, siųsdamas vieną 
svarą akcijoms pirkti, mums rašo: „Taip pat 
sveikinu nupirktų Lietuvos garbei namų proga. 
Tegu tie namai skleidžia lietuviškos kultūros ir 
Tėvynės išvadavimo spindulius visam pasauly 
išsklaidytiems Lietuvos tremtiniams”.

Paskubėkime, kad juo greičiau baigtume ver
sti paskutinę vagą.

NAMŲ AKCIJAS PIRKO
Nuo paskelbimo „Brit. Liet.” Nr. 51/52 iki

I. 1.1951 akcijų gauta už 145 sv. Viso šiame 
vajuje parduota akcijų už 1.291 sv.

Akcijas pirko: už 50 sv. R. Saulė, už 34 sv. 
P. B. Varkala, už 5 sv. K. Jankus, už 4 sv. D. 
Steponavičius, už 3 sv. S.' Starolis, V. Gečas, 
K. Drangenis, už 2 sv. Little Addington sk., 
V. Stundys, L. Gedzevičius, K. Musteikis, P. 
Knabikas, P. Kovas, M. Karlikauskas, už 1 
sv. J. Krivickas, A. Daraškevičius, E. Savickas, 
A. Garkevičius, J. Petkus, J. Driaunevičius,
J. Sližys, A. Sturonas, V. Dambrava, A. Butkus,
J. Mickevičius, A. Masiulionis, V. Sabaliauskas,
K. Misiūnas, P. Misiūnas, P. Puodžiukaitis, A. 
Žičkus, A. Al berta vičius, J. Maruškevičius, A. 
Bruzgys, J. Pilipiavičius, V. Laurinaitis, A. 
Usaitė, S. Usaitė, V. Zokas, A. Vyčas, J. Struo- 
ginis, M. Vereika.

DBLS Castleman’s sk. aukojo 2 sv. 1 šil. 
10 p. 

• * •
Nuo Naujų Metų iki pirmadienio, sausio 15 d., 

namų akcijų nupirkta už 130 sv. Tuo būdu 
liko dar surinkti 847 sv.

Akcijas pirko: už 100 sv. B. Brazauskas (Tre- 
liske sk.), už 3 sv. P. Gabrėnas, po 2 sv.: A. 
Paliušytė, V. Babinskas, J. Gudmantas, P. J.: 
po 1 sv.: K. Jasulevičius, F. Čerbauskas, A. 
Šilbajoris, P. Straževičius, J. Petrauskas, A. Pe
trauskas, J. Vaitekūnas, P. Vasiliauskas, J. 
Butkus, K. Blažys, P. ir O. Endriukaičiai, Š. 
Sasnauskas, J. Sasnys, V.T., A. Valantinas, 
A. Bernotas, V. Goldbergas, A. Arlauskas ir 
N. Martinka.

LIETUVIU NAMU LOTERIJA
Kaip buvo skelbta, sausio 15 d., įvyko Lie

tuvių Namų loterijos premijų traukimas. Da
lyvavo DBLSąjungos ir Lietuvių Namų bendro
vės atstovai.

Laimėjo šie asmenys:
1. J. Bakaitis, Kettering, vienos savaitės 

atostogas Lietuvių Namuose su pilnu išlaikymu, 
laike Britų parodos, apmokant kelionę į Lon
doną ir atgal.

2. DBLS Bradfordo skyrius, vienos savaitės 
atostogas Lietuvių Namuose su pilnu išlaikymu.

3. J. Liaugminas, Stourbridge, vienos sa
vaites nakvynę ir pusryčius Lietuvių Namuose.

4. M. Kilas, Moota; P. Juška, Sleaford;
S. Pocius, Treliske; P. Skauda, Bletchley;, K. 
Rašymas, Treliske — savaitgalis — šeštadienis 
ir sekmadienis — Lietuvių Namuose su pilnu 
išlaikymu.

5. R. Saulė, Huddersfield; A. Vytenis, Vo
kietija; V. Prūsaitis, Motcombe; F. Adamonis, 
Bradford; S. Adomaitis, Knutton, — nakvynė 
ir pusryčiai per jų pasirinktą savaitgalį.

6. K. K. Puskunigis, Chesterfield; A. Gra- 
cholskis, Newbury; J. Kažukauskas, Kempston 
Hardwick; J. Krivickas, Moota; S. Krasauskas, 
Bruton, — nakvynė ir pusryčiai savaitgaly, ne 
Britų parodos metu.

7. P. Ramaitis, Castleman’s Hostel, „B.L.” 
prenumerata metams.

8. N. Žvirblis, Ely; J. Preibys, Manchester;
S. Starolis, Talbenny; J. Adomaitis, Nottingham;
K. Matulionis, Crabtree; — Sąjungos leidžiama 
knyga „Išpirktoji Mirtis”.

Laimėjusieji bus paklausti atskirai laiškais, 
dėl laiko kada jie norės savo laimėjimais pasi
naudoti.

KLUBO NARIŲ SUSIRINKIMAS
Sausio 28 d. 3 vai. p.p., sekmadienį, Lietuvių 

Namuose šaukiamas Lietuvių klubo narių'su
sirinkimas. Darbų tvarka ši: 1) Klubo pirmi
ninko pranešimas, 2) klubo valdybos rinkimai, 
3) kiti reikalai.

Po susirinkimo ten pat 4 vai. p.p. bus paskaita 
tema: „Valstybinis kontinuitetas ir suverenių 
organų atstatymo problema”.

Nottinghamo Liet. „Romuvos” klubo Syca
more Rd. patalpose, Nottinghame, scenos mė
gėjų būrelis sausio 20 d. vaidins 4 v. dramą 

„Dr. Vincas Kudirka”
Kviečiame nepraleisti progos pamatyti mūsų , 

tautos žadintojų gyvenimą.
Vaidinimo pradžia 6,30 vai. vak. Prašome 

nesivėluoti, nes po 3 skambučio salėn nebus 
įleidžiama. Klubo valdyba

5
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TRUMPOS
* Visiems keliaujantiems į vak. Vokietiją bus 

reikalinga vokiečių viza. Pereitą savaitę vizas 
j vak. Vokietiją ir į vak. Berlyną įvažiuoti pra
dėjo duoti Vokietijos generalinis konsulatas 
Londone. Alijantinė komisija, kuri duodavo 
leidimus į Vokietiją įvažiuoti, nustojo veikus.

* Čekoslovakijos komunistinė valdžia vėl su
ruošė teisminį spektaklį. Bratislavoje buvo 
kaltinami trys Čekoslovakijos vyskupai: Voita- 
sak’as, Buzulka ir Goidic’as, visi seno amžiaus, 
dalyvavę sąmoksle turėjusiam tiĮcslą „respubliką 
nuversti ir šnipinėję Vatikano naudai”. Teismi
nis spektaklis truko kelias dienas. Visi kalti
namieji nuteisti ilgiems metams kalėti.

* Amerikos parlamentui pateiktas karinės 
prievolės įstatymo papildymas, numatąs šaukti 
karinės prievolės nuo 18 m. amžiaus vyrus ir 
pratęsiąs karinės tarnybos laiką nuo 21 mėn. 
iki 27 mėnesių.

* Amerikos krašto apsaugos ministerija mano 
padidinti karinės prievolės šaukiamųjų skaičių 
50.000. Pagal pirmuosius planus buvo numatyta 
kas mėnuo kariuomenėn šaukti 80.000 vyrų.

* Amerikos sprausrhiniais varikliais keleivinis 
lėktuvas „Avro” rekordiniai trumpu laiku at
liko kelionę: Torontas — Čikaga — Naujorkas — 
Torontas. Jis šį atstumą sukorė per 4 vai. 20 
min., lėkdamas, vidutiniškai, 1000 km greičiu 
per valandą.

* JAV ambasadorius Sov. Rusijai Alan Kirk’as, 
kurį laiką pabuvęs Amerikoj, grįžta į savo tar
nybos vietą.

* Pereitais metais D. Britanijoj išliedintas re
kordiniai didelis kiekis plieno, 16 milijonų tonų, 
bet ryšium su padidėjusiu ginklavimosi keliems 
automobilių fabrikams stigs plieno ir dėl to 
juose bus dirbama tik 4 dienas per savaitę.

* Nepavyko Britų valdžios planas Afrikoje 
įsteigtą žeminių riešutų auginimą išplėsti tiek, 
kad gautąjį riešutų derlių perdirbus į riebalus, 
galima būtų išvengti augalinio riebalų trūkumo. 
Riešutų auginimas eis pagal sumažintą planą ir 
dėl to 36 milijonus svarų valdžia turės nurašyti 
į nuostolius.

* Pereitais metais iš Kinijos, Kwangsi stri
des, į Indokiniją pasitraukė 30.000 nacionalistinės 
kariuomenės karių. Jie buvo internuoti vienoje 
salų ties Indokinija. Karui Indokinijoje iš
siplėtus, internuotieji kinai pareiškė, kad jei 
komunistinė Kinija suteiks vietmino raudonie
siems partizanams paramą, . tai internuotieji 
kinai išeis kovoti prancūzų pusėje.

* Prancūzų vyriausybė nusistatė pasiūlyti pla
ną sujungti Europos žemės ūkį panašiai, kaip 
sunkiąją pramonę.

* Dėl lietingos vasaros Pietų Afrikoj plačiai 
pasklydo gyvatės. Nuo jų įkirtimo žuvo ne 
mažai žmonių ir gyvulių, ypač Transvaly. Per 
paskutines dvi savaites į Johanesburgo ligonines 
atvežta 3.496 gyvačių įkirsti žmonės.

* D. Britanijoj drabužių skalbimas, dėl pa
kilusios muilo kainos ir pakelto darbininkams 
■atlyginimo, pabrango apie 5 nuoš.

* Trys olandai ryžosi pervažiuoti Sacharos 
dykynę dviračiais. Kelionę jie pradėjo iš Orano, 
Alžire.

* IRO vyr. direktorius Ženevoje pranešė, kad 
dvi Britų šeimos kraštų valstybės, Kanada ir 
N. Zelandija pažadėjo šiemet priimti 53.000 
DiPi iš Europos. Kanada priims 50.000, o N.

i Zelandija — 3.000 DiPi. Pastaroji priims ir tų 
kategorijų DiPi, kurių kiti kraštai, ar tai dėl 
senesnio amžiaus, ar daugiau nedarbingų narių 
turinčių šeimų nenori priimti.

* Britų ir Amerikos aukštieji pareigūnai Vo
kietijai peržiūri vokiečių karo nusikaltėlių bylas 
tikslu sumažinti bausmes.

* Oksforde mirė gen. E. Swinton’as, 82 m. 
amžiaus, kuris pirmojo karo metu pateikė idėją 
tanką išrasti.

* Britai pareikalavo apleisti D. Britaniją du 
Lenkijos atstovybės Londone pareigūnus. Šis 
Britų reikalavimas yra atsakymas į Lenkijos 
vyriausybės panašų žygį išvykti iš Varšuvos 
dviems Britų atstovybės nariams.

* Vokiečių teismas Augsburge, ilgai nagri
nėjęs Ilzės Koch’ės, buv. Buchenvaldo stovyklos 
komendanto žmonos bylą, nuteisė ją visam 
amžiui kalėti už jos nusikaltimus, padarytus 
stovykloje kalintiems žmonėms.

* Helgoland© saloje, esančioje netoli Vo
kietijos krantų Šiaurės jūroj, buvusi vokiečių 
tvirtovė po karo sugriauta, o gyventojai iš salos 
iškelti. Ilgą laiką sala buvo Britų aviacijos 
naudojama kaip pratybų vieta. Laikui bėgant, 
vokiečiai pradėjo „imigruoti” į Helgolandą. 
Pora kartų jie buvo iš ten iškelti, bet prieš Ka
lėdas keletas „emigrantų” vėl į ten atvyko ir, 
kaip aiškėja, dar tebėra ten. Vokiečių spauda 
agituoja už šios salos grąžinimą Vokietijai.

* Egipte iškilo aikštėn ginklų pirkimo skan
dalas, į kurį yra įsivėlę ne tik aukšti valdžios 
pareigūnai, bet ir karališkosios šeimos nariai. 
Per Egipto su Izraeliu karą, jie tiekė Egipto ka- 
riuomenei netikusius ginklus.

* Baigėsi Londone St. Pancras’o prekių 
stoty kilęs darbininkų streikas. Iš dalies strei
kuojančiųjų reikalavimai patenkinti.

* Pirmą kartą Jugoslavija pakvietė vak. val
stybių karinius atstovus dalyvauti Jugoslavijos 
kariuomenės manevruose.

* Nežiūrint prasidėjusių D. Britanijos ir 
Argentinos pasitarimų dėl Argentinos mėsos

NAUJIENOS 
tiekimo, mėsos savaitinis davinys gali būti dar 
2 penais sumažintas. Dėl to, kad mėsos atsargos 
D. Britanijoje yra nedidelės, o mėsos transportai 
iš Argentinos, geriausiu atveju, gali atplaukti 
tik vasario mėn. pabaigoje.

* JAV seniai raginama Sov. Rusija sutiko 
derėtis dėl paskolos, pagal Lend Lease grąži
nimo Amerikai. Pastaroji karo metu pagal šį 
įstatymą Sov. Rusijai pateikė įvairių dalykų 
už 14 milijardų dolerių, be kita ko ir laivų, 
kurių 186 reikalauja grąžinti.

* Indokinijoje komunistiniai partizanai, apie 
40.000, ginkluoti artilerija, plačiu frontu pra
dėjo Hanojos puolimą. Jau kelios dienos kaip 
tęsiasi sunkios kovos. Abi pusės, tiek parti
zanai tiek prancūzų kariuomenė turi didelių 
nuostolių. Frontas yra 50 km nuo Hanojos.

* Sausio gale į Vašingtoną vyksta Prancūzų 
min. pirm. Pleven’as. Jis tarsis su prez. Truman’u 
be kita ko ir dėl karinės pagalbos padidinimo 
Indokinijai ginti.

* Vakarų valstybių aukštieji komisarai Vo
kietijoj pradėjo pasitarimus su vokiečiais dėl 
vokiečių karinės pajėgos dalyvavimo vakarų 
Europos gynyboje. Žinovų nuomone, vak. 
Vokietija galėtų duoti apie 150.000 kareivių.

* Indijos min. pirm. Nehru’s, grįždamas iš 
Londone buvusio Britų Commonwealth’o kon
ferencijos, užsuko į Paryžių. Ten jis turėjo pa
sitarimą su Indijos pasiuntiniais vakarų valsty
bėse ir Sov. Rusijoje.

* D. Britanijos ministerių kabinete įvyko 
pasikeitimų. P. Bevan’as, buvęs Sveikatos mi- 
nisteris, paskirtas Darbo ministerių, p. Isaacs’as, 
ikišiol, Darbo min. paskirtas Pensijų ministerių; 
P. Marquard’as, buvęs Pensijų min., paskirtas 
Sveikatos ministerių.

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo :

Australiška salami 1 sv. ... 6/6
Airiška salami 1 sv. ... 5/-
Daniška salami 1 sv. ... 7/-
Kiaulienos dešros 1 sv. ... 5/-
Arbatinė dešra dėžutėse 1 sv. ... 2/-
Arbatinė dešra ” 12 oz. ... 2/9
Lenkiška kiauliena dėžutėse ... 3/6
Daniška kiauliena ” 12 oz. dėžė ... 3/-
Itališka kiauliena 1 sv. ... 3/6
Rūkyti lašiniai 1 sv. ... 4/3
Rūkyti lašiniai ploni 1 sv. ... 3/6
Sūdyti lašiniai 1 sv. ... «-4/-
Olandiškas sūris 1 sv. ... 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. ... 2/-
Raugintų agurkų dėžė
Jei užsakymas viršija

... 2/6
60 šil., persiuntimo

išlaidas pamokame mes.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD., 
LONDON, E.2. Telef. SHOrediteh 1734. 
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kamaraičių arba nurodykite dalykus, 

kurių pageidaujate.

Aidai, turiningas žurnalas, metams 28 šil., 
pusmečiui — 14 šil.

Ateitis, jaunimo žurnalas, metams 20 šil., 
pusmečiui — 10 šil.

Eglutė, vaikų žurnalas, metams 24 šil., pus
mečiui — 12 šil.

Rašyti: Rev. J. Kuzmickis, 21, Ann Place, 
Bradford, Yorks.

Joną Bajorūną, gyv. Anglijoj, prašau atsiliepti. 
Žinančius prašau pranešti: Stasys Daunoravi- 
čius, 13, Freemans Terr., Burton Rd., Carlton, 
Nottingham.

Lietuvaitės, ne vyresnės kaip 30 metų, vedybų 
tikslu atsiliepkit 36 metų lietuviui. Vid. paso 
Nr.5OO5, EVW Hostel, Newgate St.Hertford,Herts.

EMIGRACIJA KONADON
Imigracija į Kanadą palengvinta ta prasme, 

kad emigrantams netaikoma buvusių suvaržy
mų ir leidžiama imigruoti žiemos metu.

Bendros taisyklės
Kiek jos liečia buvusius DiPi yra tokios. 

D. Britanijoj gyveną DiPi gali Kanadon emi
gruoti, jei yra į ten kieno nors kviečiami, arba 
ir nekviečiami. Asmens tinkamumą į Kanadą 
įvažiuoti tiria D. Britanijoj esą Kanados emigra
cijos įgaliotiniai. Tik ištyrę, ar kviečiamas arba 
pats norįs Kanadon emigruoti asmuo tinka 
(sveikatos, politinio nusistatymo atžvilgiu), duoda 
leidimą arba vizą.

Kvietimas į Kanadą
1. D. Britanijoj gyvenantį DiPi gali kviesti 

bet kas iš Kanadon, kas sutinka jį priimti. Toks 
asmuo turi kreiptis į savo rajono (Kanadoje) 
emigracijos įgaliotinius. Pastarasis, ištyręs 
kvietimą, praneša suinteresuotiems asmenims.

2. D. Britanijoj gyvenąs DiPi, norįs į Kanadą 
emigruoti, turi artimiausiam Kanados emigra
cijos valdininkui apie tai pranešti, suteikti rei
kalingas žinias apie save ir tą asmenį, kuris jį 
kviečia į Kanadą.

Emigracija be kvietimo
1. D. Britanijoj gyvenąs DiPi, neturįs arti

mesnių žmonių Kanadoje, kurie jį galėtų į ten 
pasikviesti, kreipiasi į artimiausią Kanados 
imigracijos įgaliotinį, pareiškia jam savo norą 
ir prašo jo leidimo į Kanadą įvažiuoti.

2. Toks imigrantas, atvykęs Kanadon, yra 
nukreipiamas į artimiausią pasirinktosios gy
venti vietovės imigracijos valdininką.

3. Be kvietimo nuvykę imigrantai turės vie
nerius metus dirbti ten, kur bus priimti į darbą.

Specialybė
1. Asmens, prašą darbo pagal savo specia

lybę, turės įrodyti, kad turi reikalingas kvalifi
kacijas. Tėvynėje turėta tarnyba ar specialy
binis darbas neduoda teisės Kanadon nuvykus 
tolygią tarnybą ar specialybinį darbą gauti.

2. Seniau, žiemos metu į Kanadą beveik 
nebūdavo imigrantai įsileidžiami, bet šią žiemą 
kai kurių kategorijų darbininkams leidžiama 
įvažiuoti. Leidžiama atvykti miško darbinin
kams, ūkininkams, kasyklų darbininkams, namų 
ruošos darbininkėms ir ligoninių personalui.

3. Tik pavasarį bus svarstomi kitų katego
rijų darbininkų prašymai dėl atvykimo į Ka
nadą.

4. Visų kategorijų darbininkų amžius — iki 
45 metų.

Šeimos
Imigrantų šeimoms taikoma pirmenybė. Ta

čiau pageidaujama, kad pirma važiuotų darbingi 
šeimos nariai, o nedarbingi palauktų iki pava
sario, kada ir jie galės nuvykti jau pas įsikūru
sius šeimos narius.

Kelionės išlaidos
Pamokamos arba emigruojančiojo, arba jį 

kviečiančiojo arba IRO lėšomis. Pirmieji du 
atvejai aiškūs, o tretysis reikalingas paaiškinimo.

Tik tiems DiPi kelionė pamokama iki arti
miausio Kanados uosto, kurie turi teisę ją gauti, 
kurie atatinka IRO statomas sąlygas. Būtent:

a) asmenys iki 21 m. amžiaus, kurių tėvai 
bei globėjai apgyvendinti už vandenyno ir raš
tiškai IRO prašo atsiųsti vaikus;

b) už vandenyno apsigyvenusio asmens žmo
na, jei jie negali susijungti Britanijoje;

c) sužieduotinis ar sužieduotinė, jeigu negali 
susijungti D. Britanijoj;

d) darbininkas ar darbininkė, kurio emigra
cija į kitas valstybes palengvins išvykti ir iš vak. 
Vokietijos kitiems šeimos nariams, pav. seniems 
tėvams;

g) šeimos narys, kurio kiti šeimos nariai dar 
neišvyko iš Vak. Vokietijos ir negali iš ten iš
vykti, neišvykus Anglijoje esančiam šeimos 
nariui.

Į šeimos sąvoką gali įeiti ir ne giminės, jei jie 
ekonominiu atžvilgiu priklauso šeimai.

SPAUDINIAI
PASAULIO LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 

KELIU
Tuo vardu VLIKo Lietuvybės Išlaikymo Tar 

nyba išleido naują knygutę, kurioje patieks 
nemažas pluoštas medžiagos PLB ir lietuvybė 
išlaikymo reikalais. Knygutė 78 pusi, jau ii 
siuntinėta PLB LOKams, kraštų valdyboms i 
PLB veikėjams JAV-bėse. Nors atspausdinta 
labai ribotas skaičius, bet jeigu kas interesuotus 
dar galėtų minėtą leidinėlį užsisakyti Eltoje.

* VT spausdina brošiūrą anglų kalba, kt 
rioje surinkti visi VLIKo memorandumai, įteikt 
JTO genocido reikalu.

Krivūlė, DBLS Birminghamo miesto ir apy
linkės skyriaus neperiodinis, 8 pusi, šapirogra
fuotas leidinys. Birminghamas, 1950 m. gruo
džio 20 d.

Turinys susideda iš eilėraščių ištraukų, Kalėdc 
proga straipsnelio skyrių liečiančios aktualijos 
Leidinio tikslas aiškus, simpatingas, o turiny 
vykusiai sudarytas. Tik spaudos technika kei 
stina, nes šapirografuota spauda yra labai nepa
stovi ir šviesos veikiama netrunka „nugaruoti”#

Knygų Lentyna Nr. 9-10. 1950 m. rugsėjis-S 
spalis. Lietuvių Bibliografinės Tarnybos biule-B 
tenis, tretieji leidimo metai. Leidžia ir redaguoja# 
A. Ružancovas, 602 Harvey St., Denville, llli# 
nois, JAV.

Biuletenis šapirografuotas, leidžiamas 100 egz|| 
tiražo. Leidėjas praneša, kad tuo tarpu negali# 
ma biuletenį praplėsti ir, kaip seniau, skelbt# 
ne tik leidinius, bet ir periodinės spaudos straips# 
nių bibliografiją. ■

Per penkeris metus Bibliografinė Tarnyba stfe 
registravo 1.049 knygas ir brošiūras.

Keleivis, Mažosios Lietuvos lietuvių laikrašti# 
Nr. 2. 1950 m. gruodžio mėnuo. NediddH
formato, 8 pusi,, tekstas spausdintas lotyniški# 
ir gotiškais rašmenimis. Pask. num. kaii# 
30 pf. Adr.: „Keleivis”, (20) Hannover -B 
Stoecken, Garbsener Landstr. 7, Germany. I

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Šiais metais „Skautų Aidas” išeis regulianil 

kas mėnuo, daug didesnis, įdomesnis ir iliustruc-l 
tąs iš viso pasaulio lietuvių skautų gyveniml 
vaizdais.

Aišku, be mūsų visų paramos „Skautų Aidas į 
negalės tobulėti. Ir kokia būtų mums gėda, ji 
„S. Aidas”, vienintelis P.L.S.S-gos laikrašti 
dėl mūsų apsileidimo, to gražaus reikalo nes-l 
pratimo, skurstų ar dar blogiau, visiškai sustsl 
ėjęs.

Sese ir Broli! Tenelieka iš mūsų nei vieno, kimi 
nelankytų „Sk. Aidas”. Užsisakyk mūsų w| 
nintelį laikraštį nedelsdamas ir nedvejodami) 
tuojau.

„Skautų Aidas” metams kainuoja tik 12 šil 
„Sk. A.” atstovas D. Britanijoj psktn. K. Vai:] 
kevičius, 55 Byron St. Derby.

* * *
Gauta „Sk. Aidas” Nr. 6, kuriame yra išti-l 

sas puslapis fotografijų iš buvusios Anglijos lie
tuvių skautų-čių stovyklos. Kaina 2 šil. Gau
nama pas psktn. K. Vaitkevičių.

UOGIENES, iš Lenkijos importuotos: braškių, aviečių, juod. serbentų ir slyvų, 2 sv. 
ir 5 unc. dėžėse po 3 šil. 6 penus (be persiuntimo).

IR KITI GAMINIAI
Medžioklinė dešra ............
Jugoslaviška dešra ............
Kiaulienos dešra.....................
Lenkiška sausa krokuvinė dešra
Krokuvinė plona dešra
Lietuviška dešra.....................
Šviežia rūkyta dešra ............
Australiška sausa dešra
Rūkyti lašiniai .....................
Rinktiniai lašiniai (stori) ...

MĖSOS
... 1
... 1
... 4
... 1
... I
... 1
... 1
... 1

1

sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv. 
sv.

8/- 
7/- 
6/6 
6/6 
5/6 
5/6 
4/6 
4/- 
4/6 
4/-

Paprasti lašiniai (1 col. storio) 
Lenkiška kiauliena ............
Lenkiška kiauliena ............
Daniška kiauliena ............
Lašiniai virimui .....................
Aguonos žydr..............................
Švieži krienai .....................
Pipirai, juod. nemalti............
Raug. agurkai 5 lt. dėžė ...

1 sv. 3/9 
30 unc. 7/6 
12 unc. 3/6 

7/6 
3/- 
2/6 
2/6

19/- 
9/6

1 
1
1 
1

sv.
sv.
sv.
sv.

Rauginti kopūstai „Hart” 25 litrų statinė (apie 56 svarai) — 38/6, su prisiuntimu.
— pagal kainaraščius.

.J. BIC1IARDS (Butchers) Etd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, riuatinių skyriaus — BER 3281.
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GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIO NR. 21 SRENDIMAS

1. Grietinė, 2. Utėlė, 3. Simnas, 4. Viešas, 
5. Gija, 6. Nokturnas, 7. Ūkis, 8. Vynas, 9. 
Bodeno (ež.), 10. Esu.

Keturkampyje Maironio eil. „Senovės daina" 
ištrauka: Oi, neverk, matušėle, kad jaunas 
sūnus eis ginti brangiosios tėvynės”.

Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 6 t. A. R. 
Mironas, 3 t. Vikt. Zdanavičius.

GALVOSŪKIO NR. 22 SPRENDIMAS
1. Liudvinavas, 2. Eilinis, 3. Narutis, 4. Kuž

dėti, 5. Ingrida, 6. Jokūbas, 7. Arimantas.
Lenkija, Vilniaus užgrobimas.
Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 2 t. V.S., 

po 1 t.: O. Kovaitienė, VI. Janušauskas, K- 
Valteris, Vikt. Zdanavičius.

Skubiai parduodamas namas už 1025 sv. sumo
kant grynais 385 sv. Namas skaldytų akmenų 
plytų. Vidus: koridorius, salionas — su nauju 
židiniu, valgomasis — su kepimo židiniu, dujų 
virtuvėle, šiltu ir šaltu vandeniu, dvi spintos. 
Du miegamieji kambariai su židiniais, du kam
bariai trečiame aukšte. Rūsis išorinėmis duri
mis, dujų ir elektros krosnys. Vonia šildoma 
elektra ir anglimis. Naujai dekoruota, labai 
geram stovy, kieme dvi patalpos anglims ir pan. 
Baldai parduodami atskirai. Kreiptis: The Ow
ner 24, Reginald St. Marshfields, Bradford, 
Yorks.

Lietuvės moterys, išgyvenusios D. Britanijoj 
trejus metus ir atleistos nuo darbo pasirinkimo 
varžymo, gali gauti darbo degtukų fabrike, 
netoli Londono. Lengvas darbas, 44 valandų 
darbo savaitė. Iš pradžių atlyginimas 1 šil. 
ir 5 su puse penai į valandą. Po šešių savaičių 
bonuso (išdirbio) priedai ir galimybė gauti 
didesnį atlyginimą. Butas: privačiai arba hos- 
tely. Teirautis: „B. Lietuvis” Nr. L

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
ATNAUJINTI — ATLIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ
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