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DIDELES SNIEGO GRIŪTYS 
ALPESE

Pereitos savaitės gale Alpėse siautė didelės 
sniego pūgos. Joms sustojus prasidėjo ato- 
grėkis. Dėl šios priežasties nuo kalnų prasidėjo 
sniego griūtys. Jos buvo tokios didelės, kad 
labai daug žalos padarė kalnų gyventojams ir 
žiemos sporto vietovėms Šveicarijoje, Austrijoje 
ir Italijoje.

Sniego griūtys užgriuvo daug paskirų sodybų, 
keletą kaimų ir vieną geležinkelį. Dėl sniego 
griūčių Insbrucko (Tyroly) miestas neteko van
dens. Apie 300 žmonių griūtys užmušė, daug 
sužeidė. Ne mažai žmonių jos užtvėrė kalnuose.

Griūčių nelaimės ištiktiems žmonėms pa
galbą teikti suorganizuota tam tikri būriai. 
Austrijoj į pagalbą atėjo britų ir prancūzų ka
riniai daliniai. Amerikos kariuomenė Austrijoj 
suteikė helikopterius pagalbą teikti ir radaro 
įrengimus sniege esantiems žmonėms surasti.

Sniego griūčių padariniai nepaaiškėjo, nes dėl 
besikartojančių kalnuose sniego pūgų, o vėliau 
sekančio atodrėkio, jos iki sausio 23 d. nebuvo 
pasibaigusios. Bendrai paėmus, ■ jos laikomos 
labai didele nelaime, kuri tik retai kalnų gyven
tojus ištinka.

PRANCŪZAMS ĮGRISO KOMUNISTŲ 
SAUVALIAVIMAS

Komunistų demonstracijos ir visokia jų sau
valė, daroma gyvenimo rimties drumstimo ir 
ūkinio kenkimo tikslu prancūzams, kaip atrodo, 
jau bus visiems įgrisusi. Dėl to ir vyriausybė 
pradeda griežtesnes priemones prieš tą koloną 
naudoti. Ryšium su komunistų paskelbta de
monstracija prieš gen. Eisenhower’į prancūzų 
vyriausybė pareiškė, kad toks skandalas negalės 
būti toleruojamas ir dėl to ji viešai įspėjo, kad 
visi svetimšaliai, kurie demonstracijoje daly
vaus, bus sekančią dieną iš Prancūzijos ištremti, 
o valdžios įstaigų bei įmonių tarnautojai ir 
darbininkai, dalyvavę komunistų demonstracijoje, 
bus iš darbo atleisti.

Keletą dienų prieš šį patvarkymą prancūzų 
vyriausybė suspendavo trijų mėnesių laikui 
septynių Paryžiaus dalių burmistrus • už tai, 
kad jie leido savo valdininkams dalyvauti ko
munistų ruoštose demonstracijose.

GRESIA KURO STOKA
Britų kuro ministeris Noel-Baker’is kreipėsi 

į gyventojus taupyti kurą. Ministeris nurodė, 
kad didėjąs D. Britanijoj anglies vartojimas ir 
mažėjąs angliakasių skaičius, gresia kraštui 
kuro trūkumu, ypač sekančiais dviem mėne
siais. Palyginus kuro vartojimą už pereitais ir 
pereitais metais, pasirodo, kad pernai elektros 
ir dujų gamyklos taip jau ir pramonė suvartojo 
6 milij. tonų anglies daugiau, o namų ūkis — 
per pusantro milij. tonų. Ministerija, kviesda
ma kurą taupyti įspėja, kad dėl jo trūkumo gali 
kilti nemaža rūpesčių, o daug žmonių gali ir 
darbo netekti.

VAKARU ATSAKYMAS
Vakarų valstybės: D. Britanija, Prancūzija ir 

Amerika sausio 23 d. įteikė Sov. vyriausybei 
atsakymą į jos notą iš gruodžio 31 d., kurioje 
Sovietai siūlė keturių valstybių konferenciją 
Vokietijos reikalais. Spėjama, kad vakarų 
valstybės savo atsakyme bus iškėlę reikalą to
kios konferencijos darbų tvarką neriboti vien 
tik Vokietiją liečiančiais klausimais, bet svarstyti 
ir kitus klausimus, kurie šiuo laiku gali būti 
aktualūs.

KOVOS INDOKINIJOJE
Prancūzai Hanojų puolančius komunistinius 

vietmino partizanus atrėmė pereidami į prieš- 
puolį. Po sunkių ir ilgai trukusių kovų, parti
zanai, patyrę didelius nuostolius pasitraukė į 
šiaurę. Prancūzų kariuomenės vadovybės ži
niomis, partizanai kovose nukautais neteko 
apie 6.000 žmonių.

DULLES MISIJA
J. Foster Dulles’ą, JAV užsienio reik, ministe- 

rio patarėją, prez. Truman’as paskyrė savo 
pasiuntiniu ir pavedė jam išaiškinti su gen. 
■MacArthur’u ir Japonų vyriausybe taikos su
tarties su Japonija sudarymo klausimus. J. 
Foster Dulles, būrio žinovų lydimas, sausio 23 d. 
išvyko į Japoniją.

S .fi ?' AITES I V YKIAI
KORĖJOS KARĄ SVARSTO JTO

Kova dėl Korėjos eina ne tik pačioje Korė
joje, bet ir Jungt. Tautų Organizacijoje. Pasta
ruoju laiku jos Politinis Komitetas išimtinai 
rūpinasi Korėjos karo klausimais.

Kaip žinoma, komunistinės Kinijos vyriau
sybė atmetė JTO siūlymą sustabdyti karo veiksmus 
Korėjoje ir pradėti derybas visais Tol. Rytų 
klausimais. Ji pareiškė: sutiksianti derėtis, jei 
derybose dalyvaus 7 valstybės: JAV, SSSR, 
Kinija, D. Britanija, Prancūzija, Indija ir Egip
tas ir jei bus: 1) atikraukta visa svetima kariuome
nė iš Korėjos, 2) Amerikos kariuomenė iš For- 
mozos ir jos vandenų ir 3) įsileista komunistinė 
Kinija į JTO. O dėl karo veiksmų sustabdymo 
Korėjoje ji nieko nepasakė.

Toks Kinijos atsakymas nuvylė net ir tuos, 
kurie tikėjosi, kad ji sutiks karo paliauboms 
Korėjoje ir pradės derybas. Amerikai komunis
tinės Kinijos sąlygos pasirodė visai nepriimti
nos. Prez. Truman’as pareiškė, jog Amerika 
dės pastangas, kad JTO paskelbtų Kiniją kaip 
agresorių. To paties reikalaujančią rezoliuciją 
priėmė ir Amerikos parlamentas.

Tačiau D. Britanija, Prancūzija, Arabų ir 
Azijos kraštai dar nesiryžta tokiam žygiui. Jos 
mano, kad su komunistine Kinija galima bus 
Korėjos karą baigti derybų keliu. Dėl to Poli
tiniam Komiteto susirinkime Amerikos pasiū
lytą rezoliuciją: 1) pasmerkti Kinijos veiksmus

PARYŽIUS POLITINIU ĮVYKIU ŽIDINY
(MŪSŲ KORESPONDENTO)

Po ilgo laikotarpio, prislėgta nuotaika, Pa
ryžius vėl tapo didelio politinio judėjimo ži
dinys. Ryšium su naujais atlantiniais bei kari
niais projektais Paryžių jau nuo užpereitos 
savaitės pradžios lanko didelės asmenybės: 
Eisenhower’is, gen. Juin’as, Kanados, Indijos, 
Naujosios Zelandijos ministrai pirmininkai.

Eisenhower’iui palikus Paryžių po pasitarimų 
su Prancūzijos vyriausybe ir jos karine vado
vybe, čia buvo jaučiamas pasitenkinimas, pa
brėžiama, kad vyriausio atlantinių pajėgų vado 
nuomonė sutinka su prancūzų numatytu Vakarų 
gynimo planu ir Europos padalinimu į 3 zonas.

Ši nuotaika kyla iš savotiško prancūzų po
litinių sluoksnių guodimosi, atsisakius sava
rankiškos politikos. Iki šiol Prancūzija stengėsi 
Vokietijos ir Rusijos klausimais turėti savo 
atskirą veikimo kryptį, amerikiečių ir anglų 
nuomonėms dažnai sutampant. Dabartinė 
min. pirm. Pleven’o kelionė į Naujorką yra to 
savarankiškumo atsisakymo išraiška. Sočia-

Gen. Eisenhower’is, vyr. Šiaurės Atlanto val
stybių sąjungos kariuomenės vadas, baigia ap
lankyti šios sąjungos sostines. Iš Luksemburgo 
jis nuvyko į vak. Vokietiją. Frankfurte jis ta
rėsi su Amerikos aukštuoju komisaru Vokie
tijai McCloy’um ir Federalinės Vokietijos kanc
leriu Adenauer’iu. Spaudos atstovų klausia
mas koks vokiečių vaidmuo gali būti vakarų 
gynyboje, atsakė: „juo daugiau žmonių turėsiu 
savo pusėj, juo laimingesnis būsiu”.

Iš Vokietijos gen. Eisenhower’is atvyko į 
Paryžių, laikiną savo buveinę. Iš čia jis išvyko 
į Ameriką. Pakeliui jis palankys Islandiją ir 
Kanadą. Grįžęs Amerikon praneš parlamentui 
apie savo kelionės vaisius. Tuomet, atrodo, 
baigsis Amerikoje kilęs ginčas dėl Amerikos 
kariuomenės pasiuntimo į Europą.

Korėjoje kaip agresijos'aktą; 2) sudaryti komi
tetą bendriems veiksmams prieš Kiniją derinti ir 
3) įkurti komitetą geram patarnavimui, parėmė 
tik Pietų Amerikos valstybės ir Australija, o 
kiti kraštai prašė posėdį atidėti dviem dienom, 
kad delegacijos galėtų iš savo vyriausybių in
strukcijas gauti. Indijos atstovas nurodė, kad 
jo vyriausybės turimomis žiniomis, Kinijos 
prieš pasiūlymas nereiškiąs derybų atmetimą.

Komiteto posėdis atidėtas iki sausio 24 d. 
vakaro, Kokios perspektyvos šio posėdžio? 
Amerika, be abejonės, siūlys priimti pasiūlytą 
rezoliuciją paskelbti Kiniją kaip agresorių, tuo 
tarpu kitos valstybės, jų tarpe ir D. Britanija, 
mėgins dar kartą siūlyti su Kinija derėtis. Kad 
taip gali būti, aiškėja ir iš p. Attlee’s kalbos 
Britų parlamente sausio 23 d., kurioje jis reiškė 
viltį, kad Korėjos karą galima bus sustabdyti 
derybų keliu. D. Britanija Politiniam Komitetui 
siūlomos rezoliucijos gali paremti pirmą ir 
trečią, bet ne antrą punktą, nes mano, kad dar 
neatėjo laikas tolimesnius žygius svarstyti. Toks 
žygis reikštų, kad netekome vilties surasti tai
kingą sprendimą. O taip dar nėra.

Iš šio p. Attlee’s pareiškimo aiškėja, kad britų 
ir amerikiečių nuomonės nesutampa. D. Bri
tanija nenori Kinijos siūlymo visai atmesti, tuo 
tarpu Amerika laiko jį nepriimtiną.

Sausio 24 d. susirinkęs Politinis Komitetas 
nieko nenutarė ir posėdį dar vienai dienai 
atidėjo.

listams sugriovus Schuman’o planą, kuriuo 
Prancūzija norėjo pasilaikyti vadovavimą Eu
ropoje, nors ir bendradarbiaujant su vokiečiais, 
pablogėjus karinei būklei Indokinijoj ir ekono
miniam gyvenimui, palyginant su Anglija, pa
čioje metropolijoje — nuolat kylant anglų ga
mybos rodikliui, prancūziškasis jau kuris laikas 
stovi vietoje — prancūzų nuotaika atrodo pa
laužta. Prancūzija nesutiko su vokiečių ap
ginklavimu. Pleven’as su Truman’u, kaip jau 
žinoma, padarys šiuo klausimu galutinius su
sitarimus. Prancūzijai esant užimtai Indokinijoj, 
pirmavimas Europoje perleidžiamas vokiečiams, 
nors laikinai ir pridengtu būdu. Pažįstant pran
cūzų nusiteikimus vokiečių atžvilgiu, šis reiški
nys yra nepaprastai svarbus. Europa vėl tampa 
vokiška; tepraslinkus tik 5 metams po karo 
pabaigos ir po visiško Vokietijos sugriovimo, 
ji tampa vokiška prieš vokiečių norą, jiems 
kratantis militarizmo. Vienas prancūzų gene
rolas šitaip apibudino keturias didžiąsias val
stybes kariniu atžvilgiu: amerikiečiai yra kieti, 
anglai puskiečiai, prancūzai pusminkščiai ir 
vokiečiai minkšti. Bet atrodo, kad vokiečių 
minkštumas tęsis neilgai.

Iš antros pusės pačioj Prancūzijoj pasteibi- 
mas pasiryžimas susigriebti: perorganizuojama 
karinė vadovybė, vyr. štabo viršininku paski
riamas gen. Juin’as, nors laikinai dar be viešo 
titulo, padidinama oro kariuomenė iki 90.000 
vyrų, pradedama masinė naujo tipo lėktuvų 
statyba.

Pati vidaus būtis palengvina šią atoveiką. 
Indokinijos katastrofa, kuri netrukus, kaip 
manoma, privės prie Hanojos srities apleidimo, 
ragina tautą ir jos vadovybę žiūrėti į įvykius 
rimtai. Naujoji vyriausybė, nežiūrint ją suda
rančių partijų nesutarimo, pasirodė esanti pa
stovesnė, negu buvo galima manyti. Ūkinė 
depresija ir nedarbas panaikino visuomeninius 
sumaiščius: darbininkams bijant būti atleistiems, 
komunistų kurstymai neberanda atgarsio. Di
deli streikai išnyko. Paskutiniu laiku meta
lurgijos srity svarbiausioji darbo federacija, 
OGT, esanti komunistų įtakoje, neteko dviejų 
trečdalių narių.

Kaip prancūzų nuotaiką galės paveikti Nehru 
apsilankymas? Jis sukėlė didžiausią susido
mėjimą iš visų anglų dominijų ministrų pirmi
ninkų. Pakritikavęs Londone Prancūziją, jis 
buvo vistiek sutiktas iškilmingai. Jį riša su 
Prancūzija bendras noras gelbėti taiką nuo
laidų būdu. Jis pareiškė atvažiavęs į Paryžių, 
kur taip gyvai esąs jaučiamas gyvenimo saldu
mas, turistiniais tikslais, bet turėjo pasitarimų 
su prancūzų vyriausybe, įvairiomis politinėmis 
asmenybėmis, o dienraščiui „Franc — Tireur”, 
komunistų atskalūnui, išdėstė savo naują taikos 
su Kinija planą. Jį taip pat labai domina įvykiai 
Indokinijoj, artimai liečią ir Indiją. Galima pa
stebėti, kad jis Paryžiuje rado daug simpatijų 
ir stiprų norą bendradarbiauti. B. K ūgy s

KORĖJOS KARAS
Korėjoje didelių mūšių nebuvo. Kovojo tik 

patruliniai daliniai ir veikė stipri JTO aviacija, 
bombarduodama komunistų kariuomenės ke
lius, jos susitelkimo vietas. Ore kelis kartus 
buvo susikovę greitieji, sprausminiais varikliais 
naikintuvai. Sausio 23 d. JTO naikintuvai, 
susitikę su 35 rusiškojo tipo naikintuvais, 4 
numušė. JTO aviacijos veikia visą laiką yra 
intensyvi. Turimomis žiniomis, dėl jos veiksmų, 
nuo gruodžio pradžios iki šio laiko žuvo ko
munistų kareivių mažiausia 57.000.

Sausio 20 d. gen. MacArthur’as, aplankęs 
Korėjos frontą pareiškė, kad JTO kariuomenė 
ten tiek laiko pasiliks, kiek JTO pageidaus ir 
niekas jos nesuvarys į jūrą. O Amerikos sausu
mos kariuomenės štabo viršin. gen. Collins’as, 
grįžęs iš pasitarimo su gen. McArthur’u pasakė, 
kad JTO kariuomenės būklė Korėjoje yra žy-. 
miai pagerėjusi.

Sausio 25 d. JTO kariuomenės frontas buvo 
apie 30 km į pietus nuo Seulo ir ėjo kiek į pietus 
nuo Suwono, į šiaurę nuo Chechono link Kan- 
gungo rytiniame pakrašty. (Žiūr. Korėjos že
mėlapį „B.L.” 2 num.).

Pereitą savaitę buvo paskelbta Amerikos karių 
nuostoliai Korėjos frontuose, kurie siekia 45.137 
žmonių. Iš šio skaičiaus žuvo arba nuo žaizdų 
mirė 7.303, sužeista 29.951, be žinios dingo — 
8.677. Britų kariuomenės nuostoliai Korėjoje 
siekia 717. Iš šio skaičiaus 120 žuvo, 366 su
žeisti ir 231 be žinios dingę.

KINU KARIAVIMO BUDAS 
RUSIŠKAS

Ass. Press korespondentas iš Korėjos fronto 
šitaip aprašo kiniečių kariavimo būdą:

Pusės mylios platumo frontą vakarinėj daly 
saugoja patyrusi pietų korėjiečių divizija. Ji 
buvo smarkiai apšaudoma sutelktinės kiniečių 
artilerijos.

Po to kiniečiai išsirikiavo po keturis, ėmė 
bėgti per užšalusią Imjin upę, kurios antrasis 
pakraštis buvo užminuotas iki 50 jardų platu
mo. Kiniečiai iš priešakinių eilių krito kaip 
musės negyvi. Iš užpakalinių eilių komunistai 
lipo per lavonų tiltą, tuo išsisaugodami nuo li
kusių nesprogusių minų.

Prie minų lauko krašto buvo spygliuotų vielų 
tvora, be to elektrizuota. Laimingai perbėgę 
per draugų lavonus komunistai lipo ant tvoros 
ir ten pakibo negyvi. Sekantieji iš paskos lipo 
per pakibusius draugų lavonus ir keletą mi
nučių vėliau jau jie buvo įsiveržę į korėjiečių 
gynybos liniją.

Iš paskutinio pasaulinio karo žinome, kad 
prancūzai prie Maginot linijos paleisdavo kiaules, 
kurios beknisinėdamos žemę, išsprogdindavo įkas
tas minas. Rimtesniais atvejais minų laukams 
valyti, naudojami specialūs aparatai, detekto
riai, kurie suseka minas. Bet gen. Žukov’as 
papasakojo gen. Eisenhower’iui, kad rusai minų 
laukams valyti naudojo savo karius, padaryda
mi iš jų lavonų lieptus, perbėgti per užminuotą 
lauką.

Šis būdas dabar plačiai naudojamas Korėjos 
kare.

NE EILINIAI TREMTINIAI
Prieš pat Kalėdas Argentinos krantus pasiekė 

nedidelis latvių laivas su 82 tremtiniais, kurie 
vengdami raudonojo teroro pasišalino iš Šve
dijos, nes ten ta grėsmė didėja. Kada ši žinia 
pasklido pabaltiečių tarpe, buvo manyta, kad 
atvykę tremtiniai reikalingi pašalpos, bet ne
trukus paaiškėjo, kad dalis jų yra turtingesni 
už Argentinoje esančius „amerikonus” pabal- 
tiečius. Be kitų gerybių ir smulkesnių darbo 
įrankių, šeši atsivežė po sunkvežimį, kuriais 
mano verstis transporto srityje, vienas mo
dernias medžio apdirbimo mašinas. Tokiems 
tremtiniams gera ateitis šioje šalyje yra garan
tuota. Leonas Kančuaskas

SOVIETŲ POVANDENINIAI LAIVAI
Amerikos spaudos žiniomis, Sov. Rusija ne-1 

sigaili pastangų pastatyti didžiausią povandeni
nių laivų laivyną pasauly. Pagal penkmečio 
planą, iki 1951 metų turėjo būti pastatyta 1.000 
povandeninių laivų. Nežiūrint laivų statyklų 
darbininkų įsipareigojimo planą 50 nuoš. pa
didinti, bet taip neįvykę ir planas likęs neišpil
dytas. Šiuo laiku Sov. Rusija turinti ne daugiau 
kaip 370 povandeninių laivų tarnyboje ir apie 
170 statyboje.
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IETUVIAI! TAUTOS FONDAS ŠAUKIASI JŪSŲ PARAMOS lietuviu klubo nariu reikalu
Artėja vasario 16-oji. Atsikūrusios nepri- 

klausoman politiniam gyvenimui Lietuvos isto
rijoj ta diena siejama su mūsų tautos nepamirš
tamu žygiu patikrinti sau laisvę ir lygiateisiu 
nariu įsijungti į laisvųjų tautų šeimą. Vasario 
16-osios aktas, paskelbtas iš po okupanto le
tenos ir prieš jo valią, reiškė mūsų atkakliai 
iškovotą laimėjimą, žymėjo mūsų ateities tvar
kymosi gaires ir darė mus pačius atsakingus už 
tolimesnius mūsų pasiekimus. Ir tuomet žino
jome, kad stojame prieš didelius uždavinius, 
kuriuos tesėsime tik savimi atsidėdami ir sa
vimi pasitikėdami.

Žiaurus likimas mums skyrė skaudesnius 
bandymus, kaip galėjome tikėtis. Paskutinis 
dešimtmetis virto lietuvių tautai kruvina Gol
gota. Kas pragyventi metai nešė kartų taupytų 
vertybių grobimą ir jų naikinimą. Lietuvių 
tauta šiurpiais maro ir praeities karų metais 
nebuvo tiek nukraujinama, kaip per dabartinį 
Sovietų pavergimą. Pasaulinių įvykių banga 
vėl mus atbloškė į tą išeinamąjį tašką, kuriame 
esame buvę prieš trisdešimt su viršum metų 
ir vėl mus stato prieš uždavinį, — suvienytomis 
jėgomis, pasišventimu ir nepalaužiamu atkak- 
klumu patikrinti sau laisvę.

Nežiūrint visų patirtų smūgių, nesame palaužti. 
Kad ir trumpas nepriklausomo gyvenimo laiko
tarpis, čia neminint darytų klaidų, sustiprino 
mumyse brangų įsitikinimą, kad lietuvių tautoje 
slypėjo mūsų pačių nežinotos jaunos, kūry
biškos jėgos, kurios leido nugalėti naujakurio 
sunkumus ir su pavydėtinu veržlumu kūrė tau
tos ūkinį ir kultūrinį gyvenimą. Nesame palaužti 
ir dabar, kol tautos kamienas — lietuviškasis 
kaimas, — prievartaujamas ir niokojamas, te- 
bepasilieka įaugęs kojomis ir siela į gimtąją 
žemę.

Bet visi mes suprantame esamos padėties 
tragizmą. Lietuva nuteka krauju, ir to mes, 
atsidūrę Vakaruose, neprivalome užmiršti nei 
vienam momentui. Jei ir iki šiol gyvenome 
skaudžiu netektos Tėvynės ilgesiu, jei ir iki 
šiol kuo galėdami dėjomės talkininkauti namie 
kovojantiems ir žudomiems, tai dabartiniu 
metu turime dešimteriopai sustiprinti mūsų 
pastangas. Mus skatiną padėtis krašte ir mūsų 
viltis vėl gaivina diena iš dienos didėjąs santy
kių įtempimas tarp demokratinio ir totalinio 
pasaulių. Su jų lemiamomis imtynėmis yra su
sijęs ir mūsų likimas.

SPAUDA
APIE LENKU KĖSLUS

„Ukrainska Dumka”, D. Britanijos ukrainie
čių sąjungos savaitraštis, sausio 14 d. num. 
įdėjo ilgą, istoriniais faktais pagrįstą straipsnį, 
vardu „Lvovas ir Vilnius” arba nepalaidotų 
lavonų svajonės, apie lenkų gobšumą svetimų 
žemių atžvilgiu.

Iš pateiktų faktų ir duomenų išryškėja, kad 
ši lenkų savybė yra kartais panaši į liguistą pa
sireiškimą. Pav. tuo metu, kada nacinė Vo
kietija baigė okupuoti Čekoslovakiją ir kada 
net rimčiau galvoją lenkai neabejojo, kad pa
našus likimas netrukus ištiks ir Lenkiją, vis 
tik lenkai nepajėgė atsispirti grobikiškumo pa
gundai ir ginklo jėga užpuolė Čekoslovakiją ir, 
kaip mirštančiam, dūrė peiliu į nugarą, idant 
patenkintų savo imperialistines pretenzijas dėl 
pusės valsčiaus, buvusio Čekoslovakijoje, už
Olzės upės, į kurį jie pretendavo panašiai kaip 
į Ukrainos sostinę Kijevą, į kurią lenkų žygis 
vos nepasibaigė pačios Lenkijos žlugimu. Tik 
atvykę Pancūzų karininkai sutvarkė pakriku
sius lenkus ir ties pačia Varšuva sulaikė bolše
vikų mases.

Nei iš šių istorijos faktų, nei kitų įvykių, nei 
pasikeitusių sąlygų lenkai nepasimokė ir reika
lingos išvados nepadarė. Ant svetimų žemių 
geidimo pagrindo visi jie sutinka — nuo mo- 
narchisto iki komunisto, nes toks dalykas, pa
sirodo, visiems lenkams yra vienodai malonus. 
Lenkai komunistai, patraukę rytinę Lenkijos 
sieną iki Curzon’o linijos, vakarinę nukėlė vos 
ne iki Berlyno. Tačiau lenkai emigrantai, visi 
be jokių sąlygų pripažino vakarinę Lenkijos 
sieną, jie teisina ją ir įrodinėja, kad šioje vietoje 
Lenkijos siena nesąs joks absurdas. Bet ne 
mažiau kaip vakarinę sieną jie gina ir, net piestu 
stoja išgirdę nepalankią nuomonę ir „kitas 
Lenkijos sienas” buvusias šauniojo žygio už 
Olzės metu, kuriose yra Lvovas ir Vilnius.

Pretenzijoms’ į Lvovą ir Vilnių pačių lenkų 
tarpe propaguoti yra leidžiamas specialus laikraš
tis, pavadintas „Lw6w i Wilno”, Lenkų emi
grantinės vyriausybės finansuojamas. Joks 
lenkas nepraleidžia progos pretenzijų į Lvovą 
ir Vilnių pakartoti, ypač gen. Anders’as. Jas 
pakartojo ir neseniai paskirtasis Lenkų emi
grantinės vyriausybės min. pirm. Odzeržynski’s. 
Agitaciją dėl Vilniaus ir Lvovo lenkiškumo 
varo visa lenkų emigrantinė spauda. Pagaliau 
šitokiai propagandai varyti lenkai panaudojo 
ir Amerikos Balso, Voice of America, radijo 
transliacijas. Kadangi jos yra skiriamos už 
geležinės uždangos esantiems žmonėms teisingai 
informuoti, dėl to ten ir stebisi žmonės, girdė
dami šovinistinę lenkų propagandą ir visai 
pagrįstai kelia klausimą dėl jos tikslingumo.

Penkeri palšos tremties metai, emigracijos 
sunkumai ir kartu jos vilioją pavojai daug kam 
mūsų pradeda abejojimais pavilkti tai, kas iki 
šiol buvo mūsų siekimų svarbiausias turinys. 
Dažnas ima jau dvejodamas planuoti savo 
ateitį ir Lietuvos laisvinimo uždaviniai pradeda 
jam netekti esminės savo reikšmės. Laiku su
sigriebiam, nes turime pagrinio manyti, kad 
mūsų kovoj artėja jos kritiškiausias momentas. 
Artėjąs vasario 16-osios minėjimas tebūnie 
mums gyvas vanduo ištverti kovoje iki galo 
ir ją laimėti. Tebūnie jis mums trimitas, pri
menąs, kad esame netekę netolimos praeities 
laimėjimų, kad dėl prarasto esame ir patys 
atsakomingi ir kad mes esame čia, Vakaruose 
tie, nuo kieno pasiryžimo kaip tik dabartiniu 
metu — bent dalimi pareis Lietuvos ateitis.

Įvykiai žada virsti lemiamais ir mūsų atei
čiai. Būkime veikliais jų dalyviais. Dalyvau
dami bendroj demokratinio pasaulio jėgų mo
bilizacijoj taikai ir tautų laisvei patikrinti, mes 
kartu turime mobilizuoti mūsų jėgas Lietuvos 
reikalui. Turime pasiruošti galimiems lemia
miems įvykiams. Turime patikrinti laisvinimo 
kovai vadovaujantiems veiksniams — VLIKui 
ir Vykdomajai Tarybai — jų sustiprintai veiklai 
būtinas materialines sąlygas.

Ir dėl to šių metų vasario 16-osios minėjimas 
turi būti ypatingas minėjimas. Tautos Fondo 
resursai yra kuklūs. Reikia turėti galvoj, kad 
Vadovaujantiems Veiksniams pavestas užda
vinys gal teks vykdyji ūmai pasikeitusiose ir 
pasunkėjusiose sąlygose. Reikia neužmiršti, 
kad įvykių eigoj gali būti nutrauktas ryšys su 
mūsų emigracijos atskiromis kolonijomis ir 
kad mes gal būsime priversti veikti izoliuotai 
ilgesnį laiką.

Dėl to aukų vajui, minint vasario 16-ąją 
šiais metais, tenka skirti ypatingo dėmesio. 
Jis turi sudaryti tolimesnei kovai reikalingas 
lėšų atsargas. Po platųjį pasaulį išblaškytieji 
Lietuviai, Tremtiniai, senieji ir naujieji emigran
tai, Tautos Fondo Valdybos vardu kreipiuos į 
Jus su priminimu ir prašymu:

Minėdami vasario 16-ąją dieną ir suprasdami 
gyvenamojo momento reikšmę, su nuoširdžiu 
duosnumu atlikite savo pareigą kovojančiai 
Tėvynei. Gal dar niekuomet Jūsų vieninga pa
rama Lietuvai laisvinti nebuvo tiek reikalinga 
ir veiksminga, kaip šiuo metu.

Prof. J. Kaminskas, 
Tremtis, 1951.1.16 d. Tautos Fondo Valdytojas

APIE LIETUVIU SPAUDĄ
„Vienybė” pirmame šių metų num. palietė 

lietuvių išeivių spaudos vaidmenį. Straipsnio 
autorius P. Tarvydas, pastebėjęs spaudos didelę 
reikšmę mūsų išeivijos gyvenime pažymi mūsų 
spaudos ypatingai pasigerėjimo vertą gajumą.

„Nuo pat savo atsiradimo lietuvių spauda pa
reikalavo daug pasiaukojimo ir ištvermės. Be 
knygnešių, be pusbadžiu gyvenusių redaktorių, 
juk nebūtume savąją spaudą išauginę.

„Mūsų spaudos gyvenimą lydi vargas ir nuola
tinis nepriteklius. Tik gal neilgas dešimtmetis 
Nepriklausomybės laikais buvo atpalaidavęs lie
tuvių spausdintą žodį nuo didžiųjų sunkumų. 
Bet tas laimingas laikas pasibaigė. Ir mes jau 
matome, kad atsidūrėme vėl toje pačioje padė
tyje, kokioje buvo spauda knygnešių laikais. 
Ir šiandien matome, kad lietuvių spauda be knyg
nešių dvasios, be pasiaukojimo, negalės išgyventi.
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I AUO! BAISAS IŠ KANADOS I 
I „ i
s pranys alšėnas
(MŪSŲ BENDRADARBIO IŠ TORONTO)

Iš visako atrodo, jog „Britanijos Lietuvio” 
Redaktorius Obolėnas ne pėsčias žmogus. Jis 
nevien moka laikraštį redaguoti, bet, reikalui 
esant, ir bendradarbius tinkamai prigriebti..;

Man prisimena vienas atvejis, kuomet jis, 
trenkęs kumščiu į stalą, prispyrė prie sienos 
„britiškąjį” savo korespondentą: „Kad man 
būtų tuojau reportažas iš Britų Saloj gyvenančių 
lietuvių gyvenimo ir tiek!...” (Tas vargšelis 
skundėsi Redaktoriaus „žiaurumu”, drebančia 
ranka rašydamas apie tenykščius lietuvius...).

Panašus reikalas buvo ir su manim. Štai, 
po visų švenčių ir išsipagiriojimų, gaunu redakto
riaus trumpą laiškelį, kuriame, be didesnių 
įžangų, rašoma: „Žinai ką, Mielasis? Taip 
seniai mačiau Tamstos rankraštį, kad net ne
beatsimenu kaip jis atrodo. Ne tiek aš jo iš
siilgau, kiek „B. Lietuvio” skaitytojai. Va
dinasi, reikalas aiškus ir dėl to tikiu, kad netru
kus parašysi...” (Kur čia nebebus reikalas aiš
kus? Aš tik mušūosi į krūtinę ir tariu: „mea 
culpa”,... Kuo gi pasiaiškinsi — nusikaltau. 
Mat, tie įvairūs „overtaimai” ir visa kita — 
taip laiką ir suėda...).

Tolimesnėse laiško eilutėse redaktorius kalba 
apie nemažą Anglijos lietuvių emigraciją į Ka
nadą, todėl, esą, apie čionykštį gyvenimą bent 
kiek trūkstą apšvietos...

Esant tokiam reikalui teko atidėti visi reikalai 
į šalį ir imtis plunksnos. Taigi, pradėsiu pir
miausia Kanada, o paskiau — eisiu prie Kana
dos lietuvių.

Yra nusiskundimų dėl narių priėmimo pas
kelbtos tvarkos. Sakoma, kad visi akcininkai 
turėjo tapti iš karto nariais, kad lietuviui, pri
sidėjusiam prie namų nupirkimo, nebūtų už
darytos durys į jo nuosavybę.

Tokie nusiskundimai suprantami, bet pagrįsti 
reikalų nežinojimu ir dėlto norime tai paaiškinti. 
Viskas išplaukia iš to, ar norime parduoti svai
ginamus gėrimus ,ar ne. Daugumos nuomonė 
buvo tuo reikalu teigiama jau vien dėl to, kad 
Klubas be svaiginamų gėrimų pardavimo būtų 
nepelningas. O kada norime turėti barą, tada 
turime prisitaikyti šio krašto įstatymams ir lai
kytis taisyklių dėl narių priėmimo. Be to, klu
bo egzistencija ir mūsų tautinė garbė verčia 
daboti, kad į klubą nepatektų asmens, kurie 
savo elgesiu galėtų pakenkti mūsų geram vardui 
ir duotų pagrindo policijai įsikišti. Tai bus 
akyliai dabojama ir griežtai elgiamasi su tais, 
kurie nesutiks pasiduoti klubo vadovybės dis
ciplinai. Neabejojame, kad visi geri lietuviai 
tam pritars.

Padaryti visus akcininkus nariais iš karto 
buvo negalima dėl šių priežasčių:

1) steigiamųjų narių pavardės, tikslūs adre
sai ir užsiėmimas turėjo būti įteikta Policijos 
Teismui. Būtų buvę neįmanoma per trumpą 
laiką tai padaryti, ir dėlto pasitenkinome mini
maliu, įstatymo reikalaujamu, skaičium (25);

2) kiekvieną tokį narį policija turėjo ap
lankyti ir asmeniškai apklausinėti. Savaime 
suprantama, kad visų akcininkų apklausinėji
mas būtų užtrukęs kelis mėnesius. Tokio klau
sinėjimo rezultatai greičiausiai būtų buvę mums 
nepalankūs, nes būtų buvę negalima įspėti 
kiekvieną akcininką iš anksto ir patarti, ką 
sakyti ir p.

Yra netikslu manyti, kad nenarys negali įeiti 
į namus. Kiekvienas lietuvis, ar jis yra klubo 
narys ar nenarys, gali laisvai lankytis Lietuvių 
Namuose iš skyrus šias išimtis:

1) Ne nariai negali užeiti į klubui skirtus 
kambarius ir pirkti svaiginamų gėrimų tomis 
valandomis, kada baras atidarytas.

2) Ne nariai negali visai įeiti į Lietuvių Na
mus tam tikru laiku, kada Namų Bendrovės 
Direkcijos nutarimu visas namas yra perleidžia
mas klubui ir yra pardavinėjami svaiginami 
gėrimai (per šokius ir p.).

Čia dar reikia pridėti, kad kiekvienas narys 
gali pasikviesti į klubą svečių, kuriuos jis už
registruoja klubo svečių knygoje ir už jų elgesį 
atsako. Svečias tačiau negali pirkti svaiginamų 
gėrimų, bet gali juos priimti, nariui nupirkus.

Iš to matyti, kad nenariai turi tam tikrų ne
patogumų, ir dėlto patariame visiems, kurie 
numato bet kada lankytis Lietuvių Namuose, 
įstoti į Lietuvių Klubą nariais. Įstojimo sąlygos 
padarytos minimalės, kad nenusižengtume šio

DBLS Wolverhampton© skyrius vasario 17 d. 
4 vai. p.p. Bingley Secondary School salėje, 
Wolverhamptone, ruošia iškilmingą, plačia pro
grama visos Coventrio Apygardos lietuviams 
Nepriklausomybės šventės

Vasario 16 minėjimą — koncertą
Meninę dalį išpildys Nottinghamo lietuvių 

„Rūtos” choras ir tautinių šokių grupė. Solo 
dainuos p. B. Valterienė. Po programos šokiai. 
Visus lietuvius maloniai kviečiame dalyvauti. 
Važiuoti iš miesto centro autobusu Nr. 9 iki 
Chad’s Church. Į salę įėjimas iš Aston Str.

Skyriaus valdyba

Kanados fotografija skaičiais. Newfoundlandui 
prisijungus su 320.000 gyventojų, Kanadoj 
gyveno 13.203.000 gyventojų. O šiuo metu 
statistikos duomenys rodo, jog gyventojų skaičius 
jau prašoko 14 milijonų.

Kanada turi 3.842.000 kv. mylių plotą. Taigi, 
ji yra didesnė už kraujuje ir ašarose plūduriuo
jančią ir bolševikų purvinų batų mindomą 
Europą, nes pastaroji turi 3.776.000 kv. mylių. 
Nuo Ramiojo Vandenyno iki Atlanto Kanada 
nusitęsia per 3.350 mylių.

Ploto dydžiu, Kanada užima trečią vietą 
pasauly. Tik Sovietų Rusija ir Kinija yra už 
ją didesnės. Šis kraštas yra išsiplėtęs per visą 
šiaurinę dalį Amerikos, įskaitant ir Šiaurės 
Vandenyno salas, išskiriant Aliaską, kuri JAV 
integralinė dalis.

Vakaruose Kanada siejasi su Ramiuoju Van
denynu ir Aliaska, pietuose — su Jungtinėmis 
Valstybėmis, rytuose — Atlanto Vandenynu, 
Šv. Lauryno įlanka, Davio ir Belle Isle sąsiau
riais ir Labradoru. Jos šiaurinė siena siekia 
Šiaurės Polių.

Šis kraštas yra itin turtingas vandens plotais: 
upėmis ir ežerais. Ypatingą reikšmę Kanadai 
turi penki Didieji Ežerai (Great Lakes). Jie, 
drauge su Šv. Lauryno upe, sudaro vieną di
džiausių ir svarbiausių vandens kelių sistemų 
pasaulyje.

Didieji ežerai, pagal dydį, turi tokią eilę: 
Aukštasis Ežeras (Lake Superior), Hurono, 
Mičigano, Erio ir Ontario. Lake Superior yra 
31.820 kv. mylių ploto. Tai yra didžiausias 
gėlo vandens ežeras pasauly.

Daug upių įteka į Hudsono įlanką ir Šiaurės 
Vandenyną. Didžiausia Kanados upė yra Ma
ckenzie River (2.514 mylių), kuri įteka į Great 

krašto įstatymams bei tvarkai. Nario mokestis 
1 šil. metams. Norint tapti klubo nariu, reikia 
įteikti pareiškimą klubo sekretoriui (adresu: 
The Secretary, Lithuanian Club, 43, Holland 
Park, London, W.ll). Pareiškime užtenka 
pažymėti, kad nori būti nariu, duoti tikslų adresą 
ir pasirašyti. Po pareiškimu turi pasirašyti du 
klubo nariai, kurie sutinka prašantįjį reko
menduoti. Centre esą asmenys mielai sutiks 
rekomenduoti skyrių valdybų narius ir kitus, 
kuriuos jie pažįsta. Iš savo pusės skyrių valdy
bos galės rekomenduoti kitus narius.

Gauti pareiškimai laikomi iškabinti klubo 
patalpose tris dienas, ir po ko klubo vadovybė 
svarsto ar priimti prašytoją nariu ar ne. Tei
giamu atveju kandidatui yra pranešama, ir, jam 
sumokėjus nario mokestį 1 šil., jis tampa pilna
teisiu klubo nariu ir gali naudotis klubo teikia
momis privilegijomis.

Klubo įstatai jau spausdinami ir bus visiems 
nariams išsiuntinėti. Lietuvių Klubo Valdyba

TALKA PARODĖLĖMS 
RUOŠTI

Mūsų tauta iš senų laikų ne tik dainas dai
navo ir pasakas sekė. Jos dievadirbiai drožė 
Rūpintojėlius, moterys audė gražius audinius, 
rankšluosčius ir juostas. Vestuvių ir kitokiomis 
progomis audiniai iškildavo iš skrynių, ir kas 
gaudavo gražesnę juostą, tas didžiuodavosi, 
kad yra labiausia branginamas ir mylimas.

Laikai pasikeitė, bet lietuvis negali nebran
ginti lietuviškos dailės, nesigrožėti ja, ypač 
gyvendamas svetur, kur lietuviškumui yra daug 
progų blėsti.

Noras duoti progos pasigrožėti tautodailės 
dalykais prieš kurį laiką buvo paskatinęs mane 
organizuoti Manchesteryje pastovią tautodailės 
dalykų parodėlę. Tas pats noras ir dabar ra
gina ieškoti talkos.

Dailiųjų lietuviškais motyvais dirbinių paro
dėlė ligi šiol pasitenkino pusiau uždaromis są
lygomis : kas aplankė Manchesterio Lietuvių 
Klubą, tas pamatė ją, jei buvo nusiteikęs pama
tyti. Dabar, jei pasiseks, būtų noro pavežioti 
ją į kitas artimesnes (o susitarus ir toliau) vie
tas, bet pirma reiktų sudaryti talką ir surinkti 
iš lietuvių daugiau eksponatų. Būtų gera, jei 
atitinkamose vietovėse susirastų bent po vienų 
talkininką, kuris sutiktų savo apylinkėje, kai 
bus reikalas, parinkti eksponatų ir būti atsa
kingu už juos. Įvairiose vietovėse turint po 
atstovą, būtų galima sudaryti nemaža ekspona
tų, nes reikia tikėtis, jog tie lietuviai, kurie ką 
nors gražaus lietuviško turi, sutiktų paskolin
ti. Paskui, ruošiant parodėles, vietinis atsto
vas talkininkas (sakysim, Lowtono, Boltono 
ar Rochdalės ar pagaliau ir tolimesnių vietų, 
jei ten būtų noro suruošti parodėlę ir jei susi
rastų organizatorius) pasirūpintų patalpą pa
rodėlei ir atgabentų savo apylinkėje surinktuosius 
eksponatus, o kitų vietų talkininkai suvežtų 
savo surinktuosius. Kita proga šitaip į krūvą 
sueitų eksponatai kiton vieton, ir tuo būdu 
būtų duota progos jais patogiai pasigėrėti ne 
tik apylinkių lietuviams, bet gal ir kitataučiams.

Savanorius šitokiai talkai prašyčiau atsiliepti 
(rašyti: K. Steponavičius; 126, Barton Lane; 
Eccles, Manchester). Paskui susitarę pradėsime 
darbą. K. Steponavičius'

Slave Lake. Churchill ir Saskatchewan upės, 
įtekančios į Hudsono įlanką, surenka' vandenis 
iš Prerijų Provincijų, o Fraser ir Columbia 
upės — įtekančios į Ramųjį Vandenyną, yra 
svarbios Uolėtųjų Kalnų (Rocky Mountain) 
sričiai. _

Kanada turi net 2.000 mylių vandens kelių, 
kurie atpigina prekių ir kitokios važmos gabenimą. 
Kanadai vandenys yra labai svarbūs ir žuvi
ninkystės atžvilgiu. Šio krašto vandenyse su
garmama net 60 įvairių valgomos žuvies rūšių.

Kanada yra turtais pertekęs ir didelių ateities 
galimybių kraštas. Civilizaciniai laimėjimai ir 
šiuo metu yra pasiekti gana dideli. Pav., Kana
doje nūdien 7 asmenims tenka vienas auto
mobilis, 6 asmenims — vienas' radio aparatas, 
9.000 žmonių — tenka vienas kino teatras, pro
porcingai skaitant, kiekvienam krašto gyven
tojui išeina po 296.00 dol. bankų sutaupų, vienas 
dienraštis tenka 4 asmenims, elektrifikacija 
siekia 69 iš 100 namų, investacija į ūkius skaito
ma 5.511.474.000 dol. į industriją — 6.317.166.727 
dol. Krašto valdžia metinių pajamų turi 
9.000.000.000 dol.

Truputis istorijos. Kaip Valstybės Sekreto
riaus Colin Gibson’o žinios apie Kanadą teigia, 
šis kraštas yra naujas. Kinijoj, Persijoj, Egipte, 
Graikijoj ir Romoj civilizacija kilo ir žlugo 
tūkstančius metų prieštai, kai pirmas baltas 
žmogus pamatė šiaurės Amerikos krantus. Ka
nados gyventojai visi yra ateiviai, nes ir čia 
esamos Indėnų giminės yra kilusios iš prieš 
daugelį šimtmečių Kanadon atsikėlusių Azijos 
gyventojų. Todėl Kanadą ir reikia laikyti Nau
jojo Pasaulio dalimi.

Pirmasis europietis, aplankęs Kanadą, buvęs 
Leif Ericson’as, Skandinavijos vikingas, kuris 
čia atplaukė iš Islandijos, apie 1.000 — sius
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
NEBUVO KALĖDŲ OKUPUOTOJE 

LIETUVOJE
Okupuotoje Lietuvoje, kaip ir visoje Sovietų 

Sąjungoje, Kalėdų šventės ir atostogos panai
kintos. Jų vietoje triukšmingai švenčiamas Nau
jų Metų sutikimas. Yra įvestos žiemos atos
togos moksleiviams nuo sausio 1-10 d. Kalėdų 
eglutė atkelta į Naujųjų Metų dieną.

Naujųjų Metų sutikimai buvo ruošiami ne 
tik įvairiose bolševikų įstaigose, bet ir kai ku
riuose restoranuose ir kavinėse, kur iš anksto 
galima buvo rezervuoti staliukus, užsisakyti 
visokių gėralų ir sutikti 1951 metus. Aišku, 
kad lietuviai šalinosi nuo to, bolševikų organi
zuojamo, „džiaugsmo” ir tykiai susikaupę na
muose sutiko Naujuosius Metus.

Vilniaus opera, tęsdama Nepriklausomybės 
laikų tradiciją, Naujųjų Metų išvakarėse pas
tatė operą „Traviata” dalyvaujant Kiprui Pe
trauskui ir Antanui Sodeikai. Visa eilė Lie
tuvos teatrų pastatė bolševikines pjeses.

Atrodo, kad bolševikai įvairiomis organizuoja
momis pramogomis nors Naujiems Metams 
norėjo gyventojus priversti nors valandėlei už
miršti žiaurią tikrovę. Nėra šeimos Lietuvoje 
be gedulo, vieni artimųjų kapuose, kiti dar Si
biro plotuose vargsta.

VIETINĖS TARYBOS IR DEPUTATAI
Bolševikai skelbia, kad okup. Lietuvos gy

ventojai 1950 m. gruodžio mėn. daugiau kaip 
99 nuoš. balsų dauguma dviems metams „iš
rinko” į vietines deputatų tarybas 32.017 depu
tatų. Iš jų 5.247 yra komunistai, o likusieji 
26.770, arba kandidatai į partiją arba jos pati
kimieji. Deputatai buvo išrinkti į 4 sričių ta
rybas, 70 miestų ir 7 miestų rajonų tarybas, 
2.755 apylinkių ir 8 gyvenviečių — naujų su
stambintų kolchozų tarybas. Iš pateiktų skai
čių atrodo, kad apmokamų pareigūnų Lietuvoje 
netruks.

„Išrinktieji” deputatai taryboje pasiskirsto 
pareigomis, kurių yra apsčiai. Sričių deputatų 
tarybos turi šiuos skyrius ir valdybas: 1. auto- 
transporto, 2. sveikatos apsaugos, 3. komuna
linio ūkio, 4. kultūros — švietimo, 5. vietos 
pramonės, 6. vietos kuro pramonės, 7. meliora
cijos, 8. liaudies švietimo, 9. bendras, 10. meno 
reikalų, 11. kaimo ūkio, 12. socialinio draudimo, 
13. prekybos, 14. finansų, 15. planavimo ir 
16. kadrų skyrius. Be šių įstaigų, atsiradus 
„reikalui” SSSR ministerijos Maskvoje, Lie
tuvos MVD (vidaus reikalų), MVG (saugumo) 
ir teisingumo ministerijos gali steigti prie tary-
bų savo skyrius. Be abejonės, pastarieji sky
riai jau įsteigti, nes paprastai bolševikams leng
viausiai vyksta kraštas tvarkyti enkavedistų 
(MVG ir MVD) pagalba.

Rajonų tarybos skirstosi į 14 skyrių.. Čia 
taipgi „esant reikalui”, SSSR ministerijos ir 
MVD bei MVG steigia savo skyrius.

Svarbų vaidmenį tose tarybose vaidina taip 
vadinami „instruktoriai”, kurie skiriami vyr. 
instruktoriaus V. Sobietovo ir priklauso jo 
įstaigai prie ministrų tarybos. Tokių instruk
torių jau paskirta 200. Jų pareiga žiūrėti, sekti 
pranešinėti ir mokyti rajonų deputatus, kad jie 
nenukryptų nuo vyriausybės ir partijos nusta
tytos linijos.

„U NAS VSIO ĖST”
Pas mus visko yra — mėgiamiausias sovieti

nio ruso posakis. Dažnai tenka girdėti apie

metus ir sugrįžęs parašė, kad aplankė vaka
ruose kraštą, kuri jis pavadino Vineland. Pen
kiems šimtmečiams praėjus, John Cabot’as, 
genuetis, ieškodamas jūrų kelio į Rytinę Indiją, 
netikėtai užtiko Kanados pakraščius. Tie pa
kraščiai jam neatrodė viliojančiai. Ketvirtis 
šimtmečio po to praėjo, kol europiečiai pradėjo 
domėtis tuo keistu, jiems kelią į Indijos turtus 
pastojančiu kraštu.

1534 m. Jacgues Cartier’is, bretonas, iš St. 
Malo, ruošė eilę kelionių, kurių išvadoj ir buvo 
tikrasis Kanados krantų atradimas. Plaukda
mas Šv. Lauryno upe, jis pasiekė toli vakaruose 
esantį indėnų kaimą Hochelaga, kur dabar 
yra Montrealio miestas. Manoma, kad Cartier’is 
yra pirmas baltasis žmogus, davęs tam kraštui 
„Kanados” vardą, tikriausiai gerai nesuprasda
mas indėnų žodžio „kanata”, kuris reiškia 
grupę namukų.

Sekančiame šimtmetyje prancūzai ir anglai 
įkūrė savo kolonijas Naujame Pasaulyje. Pran
cūzai įsikūrė į šiaurę nuo Šv. Lauryno upės ir 
vertėsi, daugiausia, kailių prekyba. Jų sodybos 
greit plėtėsi į vakarus ir pietus. Anglai įsikūrė 
išilgai Atlanto pakraščių, daugiau į pietus, plės- 
damiesi į vakarus per Alleghanies kalnus; 
vertėsi prekyba.

Kanados turtai. Šis kraštas užima pirmą 
vietą pasauly popieriaus, nikelio, radiaus, pla
tinos ir azbesto gamyboj ;antrą vietą — medžio, 
molipdeno, aluminijaus ir aukso; trečią — 
vario, cinko, sidabro ir aršeniko; ketvirtą — 
kviečių ir magnezijos gamyboj.

Metalo eksporto srityje Kanada užima antrą 
vietą pasauly. Ji turi didelį nuošimtį pasaulio 
urano atsargų, todėl svarbią vietą užima ato
minės energijos gamyboj. (Neveltui prieš kiek

BRITANIJOS LIETUVIS”

Maskvos automobilių fabriką Zis (Zavod Imieni 
Stalina). Neseniai „Elfos” elektros motorų 
fabrikas Vilniuje gavo iš to fabriko užsakymą 
padirbti jų gaminamiems automobiliams ter
mostatus ir išjungėjus, viso 10 dalių. Taip po 
visus okupuotus kraštus išmėčius atskirų dalių 
gamybą, vėliau jas surinkus Maskvoje, galima 
pasigirti, kad pas mus visko yra.

BOLŠEVIKINIS PARNASAS
Okupuotoje Lietuvoje, Stalino saulei bešildant, 

pridygo įvairaus plauko bolševikinių rašytojų 
ir poetų, tarytum kokių šungrybių pūvančiam 
šiukšlyne. Vienas toks „poetų” yra Vladas 
Mozoriūnas, kuris, suklijavęs 60 „eilėraščių” 
Stalino ir komunistų partijos garbei, iš karto 
įkopė į komunistinį parnasą ir panašaus kaip 
jis „poeto” Sirijos Giros yra genijum apšauktas. 
Jo eilėraščių rinkiny „Saulėtekis” yra tokių poe
zijos „perlų”, kaip pav. komunistiniam parei
gūnui (atseit enkavedistui) skirtas eilėraštis, 
kuris skamba taip:

Ir įsakė partija jam
Būti šitam kaime giliam
Būt biedniokio širdim ir galva
Kad jis jaustų valdžią savą.

Matyt ir Mozoriūnas savo širdį ir galvą yra 
iškeitęs į jo liaupsinamo „pareigūno” galvą 
ir širdį.

BUS DAUGIAU AGITATORIŲ, KAIP 
AGITUOTINŲ

Lapkričio 20-21 d. Vilniuje įvyko Okupuoto
sios Lietuvos profsąjungų tarybos IV susirinkimas. 
Tarybos pirm. Baranauskas pranešė, kad okup. 
Lietuvoje 87,3 nuoš. visų fabriko darbininkų 
dalyvauja socialistinėse lenktynėse, 2.000 darbo 
brigadų kovoja dėl „puikios kokybės” brigados 
vardo, 6919 Lietuvos mokytojų dirba kaip komu
nistų agitatoriai. Kitų ministerijų darbuotojų 
įtraukimas į propagandos darbą esąs blogai 
organizuotas. Jis siūlė pasinaudoti Švietimo 
ministerijos pavyzdžiu, kuri prievarta visus 
varo dirbti agitacinį darbą.

NUSIPLANAVO
Jurbarko rajono vykdomasis komitetas buvo 

užplanavęs atremontuoti 15 mokyklų, tačiau 
planas, kaip paprastai pas bolševikus būna, 
liko neįvykdytas. Stakių septynmetė mokykla, 
kurioje mokosi 200 mokinių turi tik dvi naudo
jamas klases. Kitose išdaužyti langų stiklai 
ir sugriautos krosnys.

KAIP MOKOMA ŽEMĖS ŪKIO
Karo metu sugriauti Žemės Ūkio Akademijos 

rūmai Dotnuvoje iki šiol neatstatyti. Akademija 
laikinai vis tebeveikia Kaime. Jai yra paskirtas 
dvaras, kad studentai galėtų atlikti praktikos 
darbus. Pasirodo, kad tame dvare 60-70 vai. 
į metus kiekvienas studentas yra verčiamas 
praktikos darbų vietoje lysves ravėti ir piktžo
les iš dirvų rauti. Nuo karo meto pabaigos ši 
praktika tebetęsiama.

Ir jums yra galimas
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

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

Jonas Juškaitis, 
108 St. George Street, 

Toronto 5, Ontario, Canada.

laiko Kanadoje buvo ypatingai susidomėjusi 
atominėmis paslaptimis ir sovietinio Žabotino 
grupė. Prisiminkime garsiąją šnipų bylą).

Kanadoje pramonės darbininkų uždarbis yra 
gana geras ir kasdieninio vartojimo prekių apy
varta didelė, todėl ir pragyvenimo standartas 
šiame krašte laikomas aukščiausiu pasauly.

Kanados administracinis suskirstymas. Kraštas 
yra suskirstytas į šias provincijas: Nova Scotia, 
su sostine Halifaxe, Prince Edward Island — 
sostinė Charlottetown, New Brunswick’ą — 
sostinė Fredericton, Quebec’a — sostinė Quebeco 
miestas, Ontario — sostinė Toronto, Mani
toba — sostinė Winnipeg’as, Saskatchewan’ą — 
sostinė Regina, Alberta — sostinė Edmonton, 
British Columbia — sostinė Victoria, Yukon’ą 
ir Northwest Territories — sostinė Dawson’o 
miestas. Paskutiniu laiku prisijungė prie Kanados 
dar viena provincija — Newfoundland.

Kanada yra Britų Imperijos Dominija, tačiau 
valdymosi atžvilgiu yra visai nepriklausoma. 
Kanados valdžia turi pilną kontrolę visuose 
krašto vidaus ir užsienio reikaluose, taip pat 
turi teisę net skelbti karą.

Kiekviena provincija atskirai turi savo vy
riausybę, kurios prišaky yra min. pirmininkas, 
tačiau provincijų vyriausybės turi paklusti fede- 
ralinei valdžiai, kurios sostinė yra Ottawoje.

Kanada neturi pilnai parašytos konstitucijos. 
1867 m. Britų Šiaurinės Amerikos Aktas su 
vėlesniais pataisymais yra nustatęs dominijos 
valdymosi principus. O didelė dalis konsti
tucijos — paremta papročiais, praeities ir bendrais 
krašto įstatymais.

Tiek apie Kanadą, apie Kanados lietuvius — 
sekančiame numery.

B-36 — AMERIKOS 
ŠVIETALAS

Karo raida Korėjoje paskatino Amerikos 
aviaciją pasiruošti, reikalui kilus, numesti ato
mines bombas į taikinius kur jie bebūtų.

SAC (Strategic Air Command) vadas, 43 
metų generolas Itn. Curtis E. Le-May’us, niūrus, 
bet nepaprastai gabus karys, dalyvavęs dau
giau kaip bet kas kitas pasaulyje strateginių 
bombardavimų žygiuose. Ir šiandien jis ke
liauja lėktuvu, pats valdydamas jį. Viena proga 
jis pasakė, kad lėksiąs savo eskadros priešakyje 
į Rusiją, jeigu kada nors toks reikalas būtų.
Jis per anksti pražilo dėl sunkios tarnybinės 
atsakomybės naštos.

Generolo Le-May’o vyriausia būstinė yra 
Omaha, Nebraskos valstybėje. Iš ten jis valdo 
80.000 vyrų įgulas įvairiuose JAV aerodro
muose. Jų angaruose yra per 1000 lėktuvų, 
kurių pusė bombonešiai, B-29 modelio. Kiti 
1800 B-29 laikomi įpakuoti angaruose. Be to 
SAC turi visą eilę B-50 (pagerinta B-29 laida) 
ir sprausminių B-17 ir B-45 lėktuvų. Tačiau 
svarbiausia korta arba švietalas yra B-36, di
džiausi, brangiausi ir galingiausi pasaulio lėk
tuvai.

B-36 lekia apie 700 km greičiu per valandą, 
be sustojimo gali sukarti apie 15.000 kilom, 
kelią. Lekia 15 km aukštyje. Jis turi 10 motorų 
paprastų ir sprausminių, kurių galia sudaro 
arti 42.000 arklio jėgų arba tiek, kiek turi 10 
garvežių arba 262 Cadillac’o automobiliai. 
Šie oro milžinai sveria apie 180 tonų ir gali 
paimti apie 42 tonas bombų krovinį arba ke
turis kartus daugiau, kaip B-29 lėkęs į Hirošimą. 
Vieno B-36 pastatymas kainuoja per keturis 
milijonus dolerių.

Šiuo metu apie 50 tokių milžinų dieną ir 
naktį yra parengti lėkti, o šimtai dar tebesta
tomi. Kiekvienas jų turi 8 bokštus su dviem 
20 milim. patrankom. Jos gali būti valdomos 
iš vienos vietos, automatiškai. Įgulos patalpos 
turį dirbtiną oro spaudimą. Kelionės metu 
įgula turi dėvėti deguonį teikiančias kaukes.

Šių bombonešių paskirtis — pulti 73 Sovietų 
taikinius, kurių sunaikinimas suparaližuotų So
vietų Sąjungą. Savaime suprantama, kad Oma- 
hoje gerai žinoma, kiek rizikingas yra šio už
davinio įvykdymas. Turima galvoje, kad rusai, 
prieš puldami Naujorką, Vašingtoną ar net 
atominį miestą Oak Ridge, pirmiausia bandys 
visomis turimomis priemonėmis sunaikinti SAC’o 
bazes. Dėl to šioms bazėms apsaugoti yra pa
naudotos didelės apsaugos priemonės. Be to, 
B-36 prieš pasiekdami taikinius, turės įveikti 
stiprų raudonąjį gynybos tinklą. Šis tinklas, 
susidedąs iš naikintuvų ir iš toli vairuojamų 
sviedinių, yra labai vertinamas. Tačiau SAC’o 
žinovai įsitikinę, kad jų lakūnų daugumas galės 
pasiekti savo taikinius ir nesužaloti sugrįžti. 
„Mūsų nuostoliai vargu ar bus didesni, kaip 
II-jo pasaulinio karo metu” — pareiškė vienas 
žinovų. „Daugeliu atvejų mūsų lėktuvai nebus 
pastebėti, kol nenumes savo krovinio. Savaime 
suprantama, kad pirmiausia mes bandysime 
sunaikinti priešo susisiekimo mazgus ir karo 
bei municijos pramonę. Šios programos didelę 
dalį tikimės galėsią atlikti per pirmąsias 30 
dienų”.

Tai atliekant lemiamą vaidmenį suvaidins 
SAC’o žvalgybos daliniai. Jie veikia ne seno 
stiliaus foto aparatais, bet nepaprastai sudė
tingais elektroniniais aparatais, kurie yra didelė

BALTAS DOBILĖLIS
P. ORINTAITĖ

(Iš jos naujosios knygos „Šulinys sodyboj”)

Baltas dobilėlis
Rymo paliai kelią,
Ir puri galvutė svyra žalumom..
— Ar tu palydėsi
Mano klaidžią dalį
Svetimais pakluoniais — į tenai, namon?

Ar tu man papuoši
Kryžkeles klaikiąsias
Lietuvos takelių kvepiančiais daigais,
Gal parklupsiu menkas,
Vienplaukis ir basas,
Žengdamas benamio vieškeliais dygiais?

Dobilo žiedelis
Sieloj man plevena —
Tai mieliausias daigas žemės prigimtos!
Tai jaunystė mano —
Tai svajonė mano,
Ir širdy žydėti niekad nenustos!

Daug gražių vainikų
Aš aplink regėjau,
Ir kvapai saldžiausi soduos svetimuos:
Skleidžias čion auksinės
Rožės, orchidėjos —
Ne, man jokia puokštė sielos nepaguos...

Dobilėlio balto,
To skaisčių skaisčiausio
Tėviškės takelių žiedo įstabaus,
Sielvarte ilgėtis
Niekad nepaliausiu,
— Niekad nepamilsiu svetimo dangaus...
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NENUSTOKITE PASITIKĖJIMO
Pasitikėjimas savimi yra viena svarbiausių žmo

gaus sielos savybių. Jis nuostabiai tvarko mūsų 
gyvenimo laikrodžio ėjimą. Džiaugsmo ir liū
desio, sėkmės ir nepasisekimo potvyniai bei 
atoslūgiai pirmiausia yra Dievo rankoje, bet 
taip pat jie priklauso ir žmogaus pasitikėjimo , 
pačiu savimi.

Nepalaužiamas pasitikėjimas mažuosius iš- ; 
kelia kartais net į jų sugebėjimus viršijančią 
didybę, kai tuo tarpu pasitikėjimo stoka ir .1 
gražiausius talentus, tarsi švino svoriu, traukia 
į bedugnę. >•

Iš dviejų vienodai sveikų, vienodai gabių, 
vienodai taupių, vienodai garbingų ir beveik 
vienodose gyvenimo aplinkybėse gyvenančių žmo
nių pasitikintį savimi lydi pasisekimas po pasi
sekimo, kai tuo tarpu pasitikėjimo savimi ne
turintį be paliovos kamuoja nepasisekimai.

Pasitikėjimas savimi išlaiko sielos ir kūno ' 
sveikatą, gaivina kūrybines jėgas, žadina apeti
tą, užtikrina ramų poilsį ir tuo būdu leidžia 
pilnai išplėtoti visas fizines ir dvasines galias. 
Slaptas nusiminimo grybas priešingai silpnina ' 
širdį, trukdo kraujo apytaką bei virškinimą, 
iščiulpia smagenų ir nervų syvus ir taip pamažu 
sugriauna visą gyvenimo laimę ir džiaugsmą.

Pasitikėjimas savimi remiasi aiškiu Dievo 
gerumo ir Jo gailestingumo pažinimu, teisingu 
savo jėgų bei sugebėjimų įvertinimu, o ypatingai ” 
ramia, švaria sąžine, „...jei mūsų širdis nepei
kia mūsų”, sako šv. Jonas, „mes turime pasi- •’ 
tikėjimo Dievu ir, ko mes prašytumėm, gausime 
iš jo, nes mes sergime jo įsakymus ir tai darome, 
kas patinka jo akyvaizdoje.” (1 Jon. 3,21-22).

Savimi nepasitikėjimas ir nesėkmės baimė 
dažniausia remiasi iškreiptu, miglotu savęs pa
žinimu, sąmoningu ar nesąmoningu neapgailė
tos kaltės nujautimu ir klaidinga Dievo bei jo 
gerumo sąvoka. Visa tai iššaukia žmoguje 
netikrumą, blogą nuotaiką, išsiblaškymą ir 
kitokį sielos bei kūno pakrikimą. Tokia žmo
gaus dvasios būsena yra betkosios pažangos 
stabdis. Į ją patekęs žmogus netenka ryžtin
gumo ir noro dirbti, visur mato kalnus kliūčių 
ir neperžangiamas bedugnes. Toks nusiteikimas 
veda į nepasisekimus ir nelaimes. Jis jokiu būdu 
nesuderinamas su tikinčio žmogaus nusiteikimu. 
Giliai tikįs žmogus ir sunkiausiose gyvenimo 
aplinkybėse nepraras drąsos, nes jis žino: „Jei 
Dievas yra už mus, kas prieš mus”. (Rom. 
8,31).

paslaptis. Šie aparatai iš 12 kilom, aukščio 
galės nufotografuoti žemėlapius. Žinovai, ištyrę 
nuotraukas, galės išaiškinti kokio dydžio yra 
taikinys, kaip geriau prie jo prisiartinti. Dažnai 
galės jie pasakyti, kas šiuose pastatuose dir
bama ir kiek asmenų dirba.

Tiesą pasakius, nuo II-jo pasaulinio karo 
jokie amerikiečių lakūnai nebuvo virš Rusijos, 
bet SAC turi didelį žinių ir nuotraukų archyvą 
apie taikinius šiapus ir anapus Uralo. Šitos 
medžiagos didžiąją dalį sudaro nepaprastai 
geros vokiečių nuotraukos, tekusios ameri
kiečiams 1945 m.

SAC išlaidos sudaro 5% Amerikos kariuome
nės ir 20% aviacijos išlaidų. Gen. Le-Mey’ui 
1950 metais buvo paskirta 310 milijonų dolerių, 
o šiais metais — žymiai daugiau. Suprantamas
dalykas, kad jis ir jo bendradarbiai didžiuojasi 
tuo gyvybiniu vaidmeniu, koks jiems teks su
vaidinti būsimame kare, bet jie jokiu būdu 
neįsivaizduoja, kad vieni galės laimėti karą. 
Į klausimą ar didysis atominis puolimas bus 
lemiamas, J. B. Montgomery’s, SAC’o opera
cijų vadas atsakė: „Tatai priklauso to, kaip 
suprasti žodį lemiamas. Jei turima galvoje 
greitą karo veiksmų sustabdymą, tai tokia ga
limybe abejoju. Tačiau jei manoma apie smūgį, 
nuo kurio priešas niekados negalės atsigauti, 
tai tokį dalyką laikau esant galimu”. G.H.

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/-
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 
Raugintų agurkų dėžė

30 oz. ... 2/- 
2/6

Jei užsakymas viršija 60 šil. , persiuntimo
išlaidas pamokame mes.

J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD., 
LONDON, E.2. Telef. SHOreditcb 8734. 
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kainaraščių arba nurodykite dalykus, 

kurių pageidaujate.
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KAIP GYVENA ANGLUOS LIETUVIAI S
PAS leamingTono vyrus

Žemės Ūkis ir Mostelis
Netoli Coventry, už 10 mylių yra Leamin- 

gtono miestas. Kiek Coventrys yra pramonės 
miestas ir savo išvaizda vienodas ir nuobodus, 
tiek Leamingtonas primena žemyno miestus ir 
statyba žymiai skiriasi nuo monotoniškos, 
standartinės, coventriškės, kuri vienoda visose 
gatvėse.

Leamingtonas žinomas visoje Anglijoje, kaip 
kurortinis miestas. Jame pramonės mažai ir 
proletariato taip pat. Tai pasiturinčiųjų miestas. 
Švarus. Gatvės plačios; daug parkų.

Lietuvių stovykla ne pačiame mieste. Reikia 
pervažiuoti miestą, išvažiuoji vėl į laukus, ir 
tik už trijų mylių pamatai vidury laukų plikus 
probesius. Tai buvusi vokiečių karo belaisvių 
stovykla. Tik vielų tvoros nėra. Iš gražaus 
miestelio atvykus, ji sudaro niūrų ir širdį sle
giantį įspūdį. Trobesiai — paprasti barakė
liai, net ir lubų nėra. Jų statyba — pati primi
tyviausia, neatspari nei šalčiams, nei vėjui. 
Gera uždanga tik nuo lietaus. O saulei kepi
nant, lubos įkaista, kaip reikia.

Čia gyvena apie 50 vyrų lietuvių. Kitų tau
tybių ir nėra. Taigi, stovykla grynai lietuviška. 
Prieš metus joje buvo apie 90 lietuvių. Tačiau 
daugelis jų persikėlė kitur gyventi.

Pirmutinis stovyklos trobesys — kaip gera 
šuns būda, tai p. Bielinio buveinė. Jis čia vertė
jas, raštininkas, ir, pagaliau, kaip visi kiti, dar
bininkas.

Kai paaiškėjo mano vizito tikslas, p. Bielinis 
pasikvietė talkon dar kelis vyrus, kad bendro
mis jėgomis galima būtų sudaryti jų darbų ir 
gyvenimo vaizdą. Kiekvienas žmogus per
gyvena individualiai ir dažnai tas pats dalykas 
vienam atrodo vienaip, o kitam — kitaip.

Taigi, mūsų pasikalbėjime dalyvavo, p.: P. 
Dapkus, tauragiškis, buv. 80 ha ūkio savininkas, 
J. Kerutis, šakiškis, buv. 38 ha ūkininkas, K. 
Budavičius, panevėžiškis, buv. tarnautojas, M. 
Jarašunas, dar jaunas vyras, buvęs moksleivis.

Darbo sąlygos savotiškos. Man jos priminė 
bolševikų įsteigtas Lietuvoje traktorių stotis. 
Valsčiuje vienoj vietoj įsteigia tokią stotį, pri
veža traktorių, o apylinkės ūkininkai (kol jie 
būna prieškolchozinė era) reikalui esant, gali 
reikalauti ir gauti reikalingą traktorių vienai 
ar kelioms dienoms. Gali gauti, jei tų traktorių 
yra ir jie yra tvarkoje. Tai šičia tų traktorių 
pareigas eina mūsų vyrai. Jie suskirstyti vienoj 
vietoje ir apylinkės ūkininkai, per stovyklos 
komendantą, kuris visuomet yra anglas, gali 
reikalauti reikalingą skaičių darbininkų vienai, 
ar keliom dienom. Pasitaiko ir tokių, kurie 
reikalauja lyg ir nuolatinių 2—3 mėnesiams. 
Tokie darbininkai dirba pavieniui. Tuo tarpu 
pirmieji važinėja grupėmis. Tai yra savotiškos 
talkos, tik ne kaimynų, bet iš stovyklos gauna
mos.

Darbo diena stovykloje vienoda tiek vasarą 
tiek žieną. Keliamasi 6 vai. Pusryčiai 6,30 vai. 
o 7 vai. važiuojama į darbus. Vieni važiuoja 
dviračiais, kiti — sunkvežimiu. Ligi 9 mylių 
darbovietės pasiekiamos tik dviračiais. Dar
bininkas darbovietėj, jei ji yra ne toliau kaip 
4 mylios, turi būti 7,30 vai. Jei darbovietė to
liau, turi joj būti 8 vai.; už tą pusvalandį jam 
mokama.

Sunkvežimis dengtas, viduj yra suolai. Juo 
vežami darbininkai pakeliui išlaipdinami. Dar
bas prasideda 8 vai., bet atlyginimo atžvilgiu 
skaitoma nuo 7,30 vai.

Darbo diena pusdevintos valandos. Dirbama 
ligi 5 vai. vak. su valandos pertrauka pietums. 
10 vai. (bet ne visur) daroma 15 min. pertrauka 
priešpiečiams. Kai kur daroma 15 min. per
trauka ir trečią vai. arbatai išgerti. Šiaip dir
bama be jokių pertraukų ir sustojimų.

„Ar nenusibosta kasdien važinėti?” klausiu.
„Mažesnis blogumas, kaip pas juos gyventi”, — 

replikavo p. Dapkus.
Taigi, 5 vai. darbai baigti ir vėl tomis pa

čiomis susisiekimo priemonėmis važiuojama na
mo. Jei kelionė trunka ilgiau kaip pusvalandį, 
tai už sekantį pusvalandį atlyginama.

6,30 vai. — pietūs. O gulti — kada kas nori.
Darbai. „Ar sunkesni kaip Lietuvoje?”
Čia darbo laikas pilnai išnaudojamas. Net 

parūkyti nedaroma pertrauka. Tokio inten
syvumo Lietuvoje nebuvo. Nors Lietuvoje 
dirbdavo smarkiau ir didesniu tempu, bet su 
pertraukomis. Čia gi visą laiką turi judėti. 
Visuose darbuose yra sistema. Ir visur normos. 
Kur tik įmanoma įvesti akordus, tai be to jau 
ir neapsieisi. Čia dirbama daugiausia maši
nomis, o darbininkas yra tik pagalbinė prie
monė. Mašina savo padaro, o darbininkas 
turi tik pribaigti. Pav. bulvių kasimas. Ka
sama tik mašinomis. Darbininkas tik surenka 
bulves. Gauna vienas žmogus 20—30 yardų 
ilgį ir per 6—10 min. turi surinkti, kad kai at
važiuos mašina, turi būti švaru. Ir taip visur.

„Darbų netrūksta? Kas daroma žiemos 
metu?”

Anglijoje lauko darbai dirbami ištisus metus. 
Žemė nesušąla todėl ir darbininkai reikalingi 
visą laiką. Ligi Kalėdų eina bulviakasys ir 
cukrinių runkelių nuėmimas. Vėliau — kū
limas. Baigus mėšlavežį, prasideda gyvatvorių 
kapojimas. Kur yra drenažas (o jis visur yra),

jei reikia, žiemos metu remontuojamas. Taigi, 
darbų netrūksta.

„Kaip atrodytų palyginus šio krašto žemės 
ūkį su Lietuvos ūkiu?”

Sunku lyginti, nes klimatinės ir materialės 
sąlygos skirtingos. Čia ūkininkauti geras biznis. 
Bet tos romantikos ir meilės, kurią galėjai pa
stebėti kiekvienam žingsny pas Lietuvos ūki
ninką, Anglijoj neužtiksi. Daugumas ūkių yra 
grynai komerciniai, t.y. išsispecializavę atski
romis šakomis ir kitu dalyku nesidomi. Šioje 
apylinkėje yra ūkiai auginą: arklius, melžiamas 
karves, mėsines karves, paukščius, grūdų ūkiai 
labai reti, o daržų ūkiai yra tik arčiau miestų. 
Avių ūkiai, bent šioje apylinkėje, tik kaip pa
galbiniai, greta kitų.

Ūkiai labai mechanizuoti ir motorizuoti. 
Beveik visi ūkininkai turi automobilius. Ypač 
pokariniais laikais ūkis padarė smarkią pa
žangą, gaudamas valdžios didelę paramą įvairių 
primokėjimų pavidalu. Bendrai paėmus, ūkiui 
pagalba iš šalies yra labai didelė. Čia ūkininkas 
nepaliktas Dievo valiai.

„Kokias mašinas ūkiai turi?”
Pavyzdžiui, vienas eilinis 200 akrų (5 akrai 

2 ha) ūkis turi: 2 traktorius, kuriais aria, akėja, 
piauna ir kerta, veža, turi įvairias priekabas; 
sėjamos mašinos — įvairioms sėkloms ir trą
šoms ; bulvių kasimo mašina, įvairūs elevato
riai, pav. šienui iškrauti ir pan. Kombainas, 
samdomas. Jis kerta, kulia, arpuoja ir į maišus 
supila.

Yra elektra naudojama šviesai ir jėgai ir visa 
eilė mažesnių mašinų. Elektrą turi, mažiausia, 
50 nuošimčių ūkininkų.

Kas turi bent 12 karvių, tam jau užsimoka 
turėti karvėms melžti mašiną.

„Lietuvoje buvo susidariusi nuomonė, kad 
melžimo mašina gadindavo spenius ir tešmenį, 
girdi, pamelžus kurį laiką tokia mašina, pienas 
imdavo pats tekėti. Ši nuomonė nepasitvirtino, 
bent taip mes esame patyrę. Grįžęs Lietuvon, 
pirmoj eilėj pirkčiau tokią mašiną” — pabrėžė 
p. Dapkus.

Karvės melžimas mašina trunka 3—4 minutes. 
Vienas melžėjas gali melžti iš karto 3 karves. 
O melžiant rankomis, vienai karvei išmelžti 
reikia vidutiniai 20 minučių. Taigi, 40 karvių 
reiktų 6 melžėjų .kurios būtų užimtos kasdien 
4—5 valandas.

Toks ūkis Lietuvoje — 80 ha reikalaudavo, 
mažiausia, 4 bernų ir 4 mergų. Čia apsieina 
per pus mažesniu darbininkų skaičiumi.

„Kokias mašinas reikėtų Lietuvoje propa
guoti?”

Minėta melžimo mašina reikalinga būtų vi
siems tiems ūkiams, kurie turi bent 12 karvių. 
Labai įdomi nauja bulvių kasamoji mašina, 
kuri gerai išrenka bulves, nuvalo jas nuo žemių 
ir supila į vieną eilutę. Jos trūkumas, kad yra 
sunkoka ir reikalinga traktoriaus. Iš traktorių 
geresni yra „Marshal” — dyzelinis, 1 cilinderio. 
Pigus kuras — nafta. Rekomenduojama kur 
reikia dirbti vietoje — pav. kulti ar malti. Geras 
„Fordson” traktorius su „Ferguson” prika
binimais. Jis gerai juda, lengvai valdomas ir 
patogus.

„Kaip gyvuliai?”
Arklių galima iš viso neskaityti. Didesniuose 

ūkiuose jie yra smulki pagalbinė jėga. Maždaug 
pusė ūkių arklių visai nelaiko. Čia arkliai dau
giau laikomi jojimui, kaip darbui.

SIBIRE BUVAU <5) 
R. GŽYMALA Į SU LIETUVIAIS

Atvykę į priverčiamųjų darbų stovyklą pra
dėjome vergų gyvenimą.

Pradžioje iš mūsų tarpo sudarė stovyklos ad
ministraciją. Atrinko gydytojus, kirpėjus — 
į stovyklos kirpyklą, virėjus — virtuvei aptar
nauti, žmones į vadinamą chlieboriezką, kipia- 
tilką, buhalteriją, o taipgi į brigadininkus ir 
nariadčikus*)

*) Nariadčik — stovyklos darbų vedėjas.

PILVAS VERČIA RŪPINTIS

Juk Argentinoj 
Daug šito gero, 
Bet anglai veržia 
Diržus dėl svarų.

Kol ungurys koks 
Prarys tą slieką, 
Senis, kaip matot, 
Paliks be nieko...

Oras šiurpokas, 
Bet meškerioti 
Jam apsimoka.

Vien tik į sosą 
Duonelę dažo...

Karvės laikomos dvejopu tikslu — pienui 
ir mėsai. Pieninės karvės, daugiausia, žalmargės 
„Jersey” ir „Guernsey” veislių. Pienas riebus. 
Šios veislės karvių būtų įdomu užsiveisti ir 
Lietuvoje. Mėsinės karvės, daugiausia, juodos. 
Dėl gyvulių kiekio sunku kas tiksliau pasakyti, 
nes ūkiai yra komerciniai. Pav. 15 akrų ūky, 
t.y. 6 ha yra 20 melžiamų karvių. Visą pašarą: 
šieną, šiaudus, grūdus ir visokias išspaudas 
reikia pirkti.

Kitam, 300 akrų — 120 ha ūky yra 50 mel
žiamų karvių, 25 galvijai prieauglio, 2 arkliai 
smulkiems darbams, 2 arkliai jojimui, 40 avių, 
4 kiaulės.

Ūkininkavimas skiriasi nuo Lietuvos ūki
ninkavimo. Lietuvos ūkininkas viską pats ga
mindavosi. Svarbiausias jo ūkio tikslas buvo 
išmaitinti ir aprengti ūky gyvenančiuosius. Tik 
produktų likučius ūkininkas parduodavo, pirkda
vo jis nedaug ir tik tai, ko ūkis negali pateikti. 
Lietuvos ūkininkui būtų gėda pirkti duoną ar 
mėsą, o čia priešingai. Ką ūkininkas gamina, 
jis viską ir parduoda, o kas jam reikalinga, 
viską perka. Kaimyninė krautuvė jį, kaip ir 
jo darbininką, viskuo aprūpina.

Ūkių pastatai, palyginus su Lietuvos ūkio 
pastatais, biedni. Kluonų iš viso nėra. Tvartai 
tik kiaulėms ir prieaugliui. Avys ištisus metus 
ganosi laukuose. Mėsiniai gyvuliai taip pat. 
Melžiamos karvės, maždaug vieną mėnesį pra
leidžia naktį pastogėj. Vienintelis trobesys, tai 
gyvenamas namas. Namai visur yra mūriniai 
ir 2 aukštų. Medinių neteko matyti, nors šiau
dinių stogų dar ne mažai matyti.

„O kaip atrodo gyvenamojo namo vidus?”
Nors dirbame jau 3 metus, bet viduje dar 

nė vienam neteko būti. Į gyvenamą namą ga
lima patekti tik „per atlaidus”. O kadangi mes 
atlaidus švenčiame savo stovykloje, dėl to ir 
nebuvo progos į vidų atsilankyti. Čia griežtai 
prisilaikoma dėsnio „mano namas — mano 
pilis”. (Bus daugiau)

KOLLMIHJOS
Kolumbijoje yra apie 400 lietuvių. Jie susi

spietę daugiausia dviejuose centruose: Bogotoje 
ir Medeline, bei šių miestų apylinkėse. Per
nai atvyko keli nedideli lietuvių transportai ir 
dar tebeatvyksta viena kita šeima ar koks vien
gungis.

Visais jais rūpinasi Tėvai Saleziečiai: Bogotoje 
kun. Saldukas, Medeline — kun. Tamošiūnas. 
Tad jiems daugiausia ir krinta našta lietuvius 
įkurdinti ir juos darbu aprūpinti.

Pačiam savistoviai darbą susirasti yra tiesiog 
neįmanoma. Mat čia bernas turi ieškoti pono, 
o ne ponas berno.

Greičiausiai ir geriausiai įsitaiso turį profesiją 
ir amatą. Čia laukiami inžinieriai, technologai, 
mechanikai, elektrotechnikai. Tik jau rie sta
tybininkai ir ypač ne gydytojai, kurie sunkiai 
įsileidžiami. Ieškomi taip pat agronomai, kul- 
tūrtechnikai ir veterinoriai. Žemės ūkyje, gy
vulininkystėje ir šioms sritims artimoje pramo
nėje sumanūs ir su praktika specialistai badu 
nemiršta. Tačiau žmonės be amato ar profe
sijos ir ypač ieškantieji „poniško” ir gerai ap
mokamo darbo, gali galvos nei sau nei kitiems 
nekvaršinti: „Amerikos” čia neatras.

Čia nėra jokio socialinio draudimo ir jokios 
darbo apsaugos, dėl to darbininkas yra visiškoje 
darbdavio malonėje. Nežinau gerai, kaip yra 
fabrikuose, bet „finkose” (ūkiuose) man šitai 
teko išbandyti ant nuosavo kailio.

Dar prieš sudarant stovyklos administraciją, 
išskyrė iš mūsų tarpo apie šimto žmonių grupę 
tvarkymo darbams už stovyklos ribų. Išrikia
vo mus voron, iš užpakalio ir priekio atsistojo 
enkavedistai ir išėjom už tvoros.

Privedę prie įrankių sandėlio liepė pasiimti 
piūklus, kirvius, dalbas, kastuvus ir virves. 
Mūsų darbą sudarė kelmų plėšimas, kurie liko 
iškirtus medžius. Ta proga galėjau apžvelgti 
mūsų stovyklą supančią taigą. Tai buvo graži, 
didžiulė giria, daugiausia lapuočių medžių. 
Augo ten ąžuolai, bukai, gluosniai, beržai, 
pušys net ir kedrai. Iš stovyklos į miško vi
durį vedė vienintelis siauras keliūkštis, o aplin
kui, kiek galėjau suvokti, stovyklą supo tanki, 
nepereinama giria. Norint įžengti į ją kiek

LIETUVIAI
Nepriklausoma Lietuva, Kanados lietuvių sa

vaitraštis, išeinąs Montrealy, ryžosi įsigyti re
dakcijai ir spaustuvei namus. Jiems reiks — 
3000 dolerių. Pinigus numatyta gauti akcijų 
pardavimo būdu. Viso yra 300 akcijų po 10 
dol. kiekviena. Akcijų platinimas neseniai 
pradėtas. Iki šiol parduota 99 akcijos.

Kiek ir kur yra lietuvių tremtinių. Apytikriais 
duomenimis, šiuo laiku lietuvių tremtinių yra: 
JAV — 25.000, Kanadoje — 10.000, D. Brita
nijoje — 6.500, Australijoje — 3.500, Pietų 
Amerikos valstybėse — 2.000, Vokietijoje — 
per 10.000. Iš esančių Vokietijoj lietuvių, gy
vena: Britų zonoje — per 6.000, Amerikos 
zonoje — 4.000 ir Prancūzų zonoje — apie 500.

Lietuviška muzika. Tuo vardu kun. L. Voise- 
kauskas Amerikoje išleido J. Žilevičiaus reda
guotą kompozitoriaus Č. Sasnausko kūrinių 
rinkinį. Leidinys yra 134 pusi., gaunamas: J. 
Žilevičius, 166, Park Place, Elizabeth 1, N.I., U.S.A

Alg. Motiekaitis, čelistas, priimtas į Buffalo 
(Amerikoje) Filharmonijos orkestrą.

Šachmatininkas Škėma, Bostono šachmatų 
pirmenybėse laimėjo čempiono vardą.

Kanadoje kuriamas lietuviškas sodžius. Jam 
žemės sklypas jau įgytas netoli Kingstono, Ont. 
Dailin. Tamošaičiai iš Montrealio išsikėlė į 
kuriamąjį sodžių. Ten jie planuoja sodžiaus 
kelius, takus, tvoras ir statyboms vietas. Pa
vasarį prasidės lietuviškos architektūros pastatų 
statyba. Kaimelio ir p. Tamošaičių adresas: 
R. R. 1. Kingston, Ont., Canada.

Dailininkė Stančikaitė, gyvenanti Argentinoje, 
ruošia Vasario 16 d. davo darbų didesnę parodą.

Agr. B. Laukšas, prieš karą emigravęs Argenti-’ 
non, ir netoli Uragvajaus įkūręs savo ūkį, apie 
kurio egzotiškumą nemaža rašė Nepriklausomos 
Lietuvos spaudoje, šiuo laiku Gaupurės srityje 
yra vieno didelio dvaro ūkvedys.

LIETUVIAI
Medelino lietuvių šeima gausėja ir jau pradeda 

išlįsti į viešumą. Štai jau padarėme pora baza- 
rų (prekybos namų), kad nors kiek galėtume su
rinkti atvykstančiuosius ir sušelpti pagalbos 
reikalinguosius. Didžiausias nuopelnas čia tenka 
p. P. Leimonaitei-Totoraitienei, kuriai energingai 
talkininkavo aukomis ir darbu kitos ponios.

P. Jonušui pavyko iš vietos lietuvių sudaryti 
poros dešimčių chorą, kuris labai užimponavo 
ir patiko čiabuviams. Per Tėvų Saleziečių šven
tę, lapkričio 7-9 d. koncertavo bažnyčioje ir 
radiofone, aukštai iškeldami Dainavos šalį ir 
taip įspūdingai pasirodydami, kad sužavėjo tek
stilės karalių, kuris paprašė, kad choras kovo 
12 d. sutiktų pagiedoti per jo tarnautojų bei 
darbininkų mišias bažnyčioje. Chorui garsėti, 
atrodo, nemaža padeda tikra Lietuvos lakštin
gala — solistė Birutė Čypienė. Turime mes 
čia ir savą kompozitorių, kurio darbų atgarsiai 
buvo gražiai įvertinti Š. Amerikos ir D. Brita
nijos lietuvių spaudoje.

Medeline yra įsikūręs ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės skyrius, kuris tačiau didelio gy
vumo nerodo. Prasimanymai, liežuviavimas, 
pavydas ir artimo meilės stoka trukdo Medelino 
lietuviams susispiesti, susicementuoti. „Kai 
išgirstu žodį vieną, o pridedu šimtą, tai aš gaunu 
pasakėčią, kaip iš knygų imtą”. Štai kas atbaido 
vieną tautietį nuo kito.

V. Grigaliūnas-Glovackis

giliau, reikėjo kirsti kelią kirviu, o dažnai trauk
tis atgal ir lenkti milžiniškus, vienus ant kitų 
suvirtusius medžius.

Dirbome tyliai, gėrėdamiesi karšta šiaurės 
saule ir girios kvapu. Iškastus kelmus tempėm 
ir vertėm į krūvas, o duobes lyginom žeme. 
12 valandą atsklido iš stovyklos gongo garsas. 
Sulig tuo garsu mus nuvedė atgal į barakus. 
Taip pasibaigė mūsų pirmasis susidūrimas su 
taiga.

Naujai sudarytoji stovyklos administracija 
mus suskirstė brigadomis (apie 25-30 žm. kiek
vienoj), paskyrė brigadininkus ir dešimtininkus, 
kurių pareiga buvo prižiūrėti mūsų darbą (dau
gumas jų buvo rusai).

Keldavomės 4 vai. ryto pagal gongo garsus,

4



I

1951 m. sausio 26 d.____________________________________________ “BRITANIJOS LIETUVIS ”

ARG. LIET. BENDRUOMENĖS NUTARIMAS

ZŠ MUSU
GYVENIMO

Perskaičius Tautos Fondo Valdytojo 
Kaminsko laišką, liečiantį Argentinos 
paramos reikalą VLIK’ui, vienbalsiai 
paskirti Vasario 16 minėjimo pelną 
darbo paramai. Kadangi dar nebaigtas

inž. Vilčinskas 
Anglijoj. Jis 
kitais kraštais, 
be to, reikalui

Sėkmingai vyksta Argentinos Lietuvių Ben
druomenės organizavimas. Laikinasis Organi
zacinis Komitetas jau turėjo eilę posėdžių ir 
paruošė organizacijos planus. Paskutiniame 
posėdyje jis svarstė Vasario 16 minėjimo orga
nizavimą, 
prof. J. 
lietuvių 
nutarta 
VLIK’o
A. L. Bendruomenės kūrimas, dėl to šio Vasa
rio 16 minėjimo programą, kaip visuomet, 
ruošia Lietuvai Išlaisvinti Centras Argentinoje 
(LICA). Leonas Kančauskas

Trys didieji koncertuoja. Amerikoje dideliu 
pasisekimu „koncertuoja trys didieji” menininkai: 
poetas Bem. Brazdžionis, jumoristas Antanas 
Gustaitis ir aktorius H. Kačinskas, kurie kai 
kada peklininkais dar vadinami. Jie lanko 
įvairias lietuvių kolonijas ir, kaip jie sako: „at
stovaudami visokias partijas ir pasaulėžiūras, 
graudena ir drauge juokina žmones ir kreivais žod
žiais jiems teisybę apsakinėja”. Neseniai Čikago
je jų suruoštą koncertą aplankė apie 2.000 žmonių.

Amerikos lietuvių teatras. Gruodžio 9 d. 
Čikagoje įvyko pirmasis vaidinimas ten įsikūrusio 
lietuviško profesionalų teatro. Ta proga suvaidin
ta’ A. Škėmos istorinė legenda „Živilė”. Ją 
režisavo J. Blekaitis, dekoratorius — A. Bielskis, 
vaidino: Škėma, L. Barčaitė, I. Nivinskaitė, 
K. Gandrimas, J. Kelečius ir V. Valiukas.

V. Puškorius, Lietuvos teatro aktorius, iš 
Vokietijos atvyko į Ameriką ir apsigyveno 
Brocktone, Mass.

Augustinas Sabas, lietuvis salezietis, gyvena 
Lisabonoje, Portugalijos sostinėje. Jis yra pran
cūzų ir anglų kalbos mokytojas.

Ambergo sanatorijoje, Vokietijoje, šiuo metu 
gydosi apie lietuvių, daugiausia atkeltų iš 
Heilbrono sanatorijos, kuri yra uždaryta. Ta
čiau gydymo ir gyvenimo sąlygos šioje sanatorijoje 
negeresnės, kaip Heilbrono. Tremtiniai ligoniai 
skundžiasi maisto ir vaistų - stoka. Neseniai 
čia mirė Kažemėkas, nepakėlęs kilnojimo iš 
vienos į kitą sanatoriją.

St. Jokūbaitis, neseniai iš Švedijos atvykęs 
į Hamiltoną, Kanadoje, suorganizavo orkestrą. 
Pirmą kartą šis orkestras pasirodė per Kalėdas.

Kaip aš galiu savo tėvų krašto kalbos nemokėti? 
Cambridge, Mass. (JAV) gyvena žydė Emily 
Freeman’ė. Iš Lietuvos į Ameriką ji 
atvyko prieš pirmąjį pasaulinį karą. Ji ne tik 
nepamiršo lietuvių kalbos, bet ir savo sūnų 
išmokė lietuviškai kalbėti. „Nesu Lietuvoj buvęs, 
tačiau mano mama apie Lietuvą man visą laiką 
daug pasakoja. Kaip aš galiu savo tėvų krašto 
kalbos nemokėti ir to krašto nepažinti?”, pareiškė 
jaunas Charles Freeman. „Draugas”

BALFo įgaliotinis Belgijai kun. J. Danauskas 
įsigijo vaizdams rodyti aparatuką, prisigamino 
lietuviškų gilmučių, įsigijo lietuviškų plokštelių 
ir lankydamas lietuvių kolonijėles laiko pamaldas, 
o po pamaldų, grojant lietuviškai plokštelių 
muzikai, rodo lietuviškus vaizdelius, juos dar 
žodžiu paaiškindamas.

DiPi Amerikos kariuomenėje. Apie juos 
Išvietintųjų Asmenų Komitetas savo biuleteny 
pažymi, kad „Buvusių DiPi būdingas bruožas 
yra jų patriotizmas ir ryžtas ginti naująją tė
vynę”.

Vieni už 
Pasta- 

Kai 
Ame-

ANGLIJOJ PASILIKTI, AR VAŽIUOTI 
KITUR?

Šituo klausimu Lietuvių Namuose sausio 17 d. 
buvo diskusijos. Diskusijomis susidomėjimas 
buvo nemažas. Jos buvo gyvos ir praėjo kul
tūringoj nuotaikoj. Pradžioje 
išdėstė motyvus dėl pasilikimo 
nurodė, kad čia, palyginus su 
sąlygos gyventi yra neblogos, o
atėjus, iš čia bus daug lengviau grįžti Lietuvon. 
Dėl išvažiavimo kitur pasisakė kun. Kazlauskas. 
Jis mano, kad jaunam ir darbo nebijančiam 
žmogui užjūryje perspektyvos yra daug geresnės. 
Grįžimas Lietuvon ir iš ten nebus sunkesnis, 
nes uždarbiai yra didesni, dėl to susitaupyti 
lengviau galima. Šiuos savo motyvus jis parė
mė gautais laiškais.

Keli asmenys pasisakė iš publikos,
išvažiavimą, kiti už pasilikimą Anglijoj, 
rųjų buvo nurodyta ir politiniai motyvai, 
kurie mano, kad kovai prieš bolševizmą 
rikos žemyne yra daug geresnės sąlygos.

Diskusijomis publika buvo patenkinta, 
kimasi, kad ir ateityje bus ruošiamos diskusijos 
aktualiais klausimais. (D.)

KLAIPĖDOS ATVADAVIMO MINĖJIMAS
Sausio 20 d. Londone, Lietuvių Namuose, 

būrelis klaipėdiečių suruošė Klaipėdos atvada
vimo sukakties 
pagerbimą. Į 
žmonių būrys, 
vadavimo žygio

Klaipėdietė Ėdė Jankutė skaitė 
Klaipėdos sukilimą ir jo priežastis, 
perskaityta ta proga susirinkimui 
kinimai. 
sveikinime pažymi,

R. Saulė, Lietuvių Namų akcininkas rėmėjas, 
DBLS Huddersfieldo skyriaus narys, pirko Lie
tuvių Namų akcijų už 51 svarą.

PRIE NAMU VAJAUS
DAUG IIETUVIU NEPRISID

minėjimą ir to žygio didvyrių 
minėjimą susirinko ne mažas 
tarp kurių buvo 
dalyvių.

ir Klaipėdos

paskaitą apie 
Po paskaitos 
atsiųsti svei- 

Lietuvos min. B. K. Balutis, savo
kad mums visiems lietu-

LIŪDNA BE „BRITANIJOS LIETUVIO”
Į Argentiną per paskutinius du metus iš An

glijos atvyko nemažas skaičius tremtinių, kurių 
nuotaikos pirmomis dienomis buvo nepaprastai 
liūdnos ir retas kuris nenorėjo grįžti atgal į An
gliją. Į klausimą, kodėl jie nori grįžti, išgirsti 
atsakymą, kad jiems čia labai liūdna be savo 
likimo draugų, ir perdaug šiltas klimatas.

Šiomis dienomis teko pasikalbėti su viena 
šeima tik prieš Kalėdas atvykusia iš Anglijos ir 
iš jos išgirsti vėl tą pačią istoriją: „Liūdna, čia 
visur svetimi žmonės; tai ne Anglijoje, kur gy
venome tarp savųjų”. Šiaip jie materaliniu atž
vilgiu Argentinoje jaučiasi geriau. Kaip ir kiek
vienas atvykėlis iš Anglijos, taip ir jie nepaprastu 
ilgesiu laukia laiškų iš Anglijos, o ypatingai An
glijos lietuvių gyvenimo veidrodžio „Britanijos 
Lietuvio”. Pasak jų, ta diena kada ateina nau
jas „Br. Lietuvis”, jiems yra maloniausia, nes 
jie skaitydami jį pamiršta karštąją Argentinos 
saulę ir pasijunta esą Anglijos padangėje.

Vietos lietuvių laikraščiai naujam ateiviui atro
do labai svetimi ir neįdomus, tačiau laikas, 
bėgdamas užgydo ilgesio žaizdas ir visi pripranta 
prie šio, tolimo pietų krašto klimato, papročių 
ir keistenybių. Dabar, kalbant su tais, kurie 
atvyko prieš metus-kitus iš Anglijos, tenka 
išgirsti, kad jau neturi jokio noro grįžti į Angliją, 
nes čia kai kurie puikiai įsikūrė: turi gerus dar
bus, išmoko amato, o kai kurie net pradėjo 
savistoviai dirbti pramonės arba prekybos srityse. 
Buenos Aires. Leonas Kančauskas

viams yra mielas ir brangus Klaipėdos kraš
tas — tas Lietuvos langas į jūrą ir platųjį pa
saulį. Klaipėdos Krašto ir Prūsų arba Mažo
sios Lietuvos lietuviai giliai įleidę lietuvybės 
šaknis Baltijos pajūryje, sėkmingai ilgi šiol 
išlaikė lietuviškąjį to krašto pobūdį. Amžina 
garbė ir dėkingumas jiems už tai priklauso iš 
visos lietuvių tautos.

Šiandien, kai mums visiems tenka ir vėl grum
tis už Klaipėdos Krašto, už Mažosios Lietuvos 
ir už visos lietuvių tautos likimą, ir taip pat 
sunkiausiomis aplinkybėmis, — terodo mums 
kelią, tebedrąsina mus prie tolimesnės kovos 
už ateitį tas pavyzdys, kurį mums suteikė gar
bingieji mūsų tėvynainiai, neatlaidžiai kovo
dami už lietuvybės išlaikymą Klaipėdos Krašte, 
Prūsų Lietuvoje ir visose senose Lietuvos že
mėse.

Pasiuntinybės Patarėjas p. Stasys Kuzminskas 
savo sveikinime nurodė, kad Klaipėdos krašto 
reikalai jam ne tik rūpi, bet jais gyvena. Klai
pėdos Kraštas, rašo jis, man tiek pat brangus 
kaip ir Aukštaitija, kurioj gimiau. Klaipėdos 
kraštas yra Lietuvos sodas ant Lietuvos jūros 
krantų. Kovoti už Nemuno krantus, Rambyną 
ir Lietuvos sodą ant Lietuvos jūros krantų, aš 
visuomet su jumis pasirengęs, — baigė jis.

Minėjimo dalyviai nutarė pasveikinti Klai
pėdos atvadavimo žygio sukilėlių vyriausią 
vadą Budrį ir visą eilę asmenų, prie Klaipėdos 
atvadavimo prisidėjusių. (e.)

rengdavomės ir nesiprausę (stovykloje nebuvo 
vandens, jį iš toliau tekdavo vežti statinėmis 
tik virtuvei) eidavom pusryčių. Pakely briga
dininkai išdalindavo dienos davinį — 400 gra
mų duonos. Vadinamoj valgykloj eidavom iš 
eilės prie langelio, pro kurį virėjas davinėjo 
mums dubenėlį karšto skystimo. Be duonos, 
tas viralas sudarė pagrindinį mūsų maistą. 
Kartais tam virale plūduriuodavo kažkokie stie
beliai, kartais keletas kruopų, bet dažniausiai — 
žuvų kaulai. Mėsos neaptikdavom ten niekad.

5 vai. brigados rikiuodavęs ties vartais, 
enkavedistai iškratydavo kiekvieną mūsų 
eilės išstumdavo pro vartus, perduodami 
tavais ginkluotiems palydovams.

Po to išklausydavom kasdienę, šiurkščiu
kartojamą pamoką: „Žingsnis kairėn, žingsnis 
dešinėn bus laikomas bandymu pabėgti. Šausiu

ratorinių malkų gabenimas iš miško rogutėmis 
— 16 kub. m. į dieną vienam žmogui. Girioj 
kelių kirtimas vienam žmogui buvo skiriamas 
6 m. pločio ir 120 m. ilgio baras. Kai kuriose 
vietose tam darbui atlikti geram kirtėjui 
reikdavo apie savaitę laiko, nes ten augo 
džiuliai medžiai ir dažnai pasitaikydavo 
virtę vienas ant kito milžiniški kamienai, 
riuos tekdavo nustumti į šalį, 
mas
dirbo be atsikvėpimo, nes nuo persidirbimo 
ir bado netrukus žmonės ėmė masiškai mirti.

Tos normos buvo 
vykdavo jas atlikti, 
dinamos.

Iš principo darbo 
bet sargybinis ar 
galėdavo ją pratęsti

pri- 
di- 
su- 
ku-

Karstų dirbi- 
trys per dieną. Tas darbų sektorius

Ten 
ir iš 
šau-

balsu

nepastovios, 
netrukus jos

Jei kam pa
būdavo padi-

trukti 12 vai.,

IŠ WOLVERHAMPTONO
— Ir Wolverhamptono lietuviai minės Vasario 

16. Nepriklausomybės šventės minėjimą rengia 
Coventrio Apygarda. Minėjimas bus vasario 
17 d., šeštadienį.

— Jau ketvirti metai, kaip Wolverhamptone 
gyvena nemažas būrys lietuvių (naujųjų atei
vių), bet iki šioliai nebuvo kaip reikia susiorgani
zavę. Daugumas nėjo į organizaciją manydami, 
kad čia neteks ilgiau pasilikti.

— Pereitą rudenį buvo perrinkta D.B.L.S-gos 
Wolverhamptono skyriaus valdyba. Ją sudaro: 
pirm. — Žukauskas, sekt'. — Narbutienė, iždin. — 
Ruzgą ir kultūros reikalų vadovas V. Narbutas. 
P. Žukausko pastangomis ir įvyko didesnis lietu
vių subūrimas. Gaila, kad šias gražias pastangas 
neremia visi Wolverhamptono lietuviai, nes 
bendrai galėtume daugiau kultūrinio darbo nu
veikti ir Lietuvos vardą pagarsinti. Žinoma, 
čia kiek blogiau dėl susižinojimo, nes lietuviai 
gyvena plačiai pasklydę Wolverhamptono apy
linkėj. Lengviausia susižinojimo priemonė būtų 
svarbesnius įvykius paskelbti „B. Lietuvyje”.

— Gaila, wolverhamptoniškiai mažai skaito 
„B. Lietuvį’ 
pernai „B. 
šiais metais 
„Britanijos 
informacija

diena turėjo 
dešimtininkas savavališkai 
ligi 14-os ar net 16-os va-

jei neapsiriksiu, tai iš 300 lietuvių, 
Lietuvį” skaitė tik 7. Tikiu, kad 
ir Wolverhamptone atsiras daugiau 
Lietuvio” skaitytojų, dėl to 
galima bus pasinaudoti.

IŠ MANCHESTER! O
Kaip visoje saloje, taip ir Manchestery

ir jo
s.

viskas

Praėjusiam „B.L.” numery keliais žodžiais 
buvo paminėta, kad p. B. Brazauskas nupirko 
100 L. N. akcijų. Abejoju, ar visi tinkamai 
įvertino tos trumpos žinutės reikšmę.

Ne vienam yra sunku skirtis su šilingu, o sva
ro tai ir su lazda neišgausi. Ir štai asmuo įdėjo 
visą 100 sv. į Namų Fondą. P. Brazauskas nėra 
milijonieriuSį bet toks, kokių dauguma mūsų 
šiame krašte yra. Jis dirbo žemės ūkio hoste- 
ly, susitaupė ir savo sutaupąs investavo į Lie
tuvių Namus, nusipirkdamas Namų akcijų.. 
Ir kas svarbiausia, jis tai padarė pats pagyvenęs 
Lietuvių Namuose ir pamatęs kokie jie yra, 
kas ten vyksta ir kaip jie tvarkomi. Tai reiškia, 
kad jis ne tik įvertina namų reikšmę mums čia 
gyvenantiems, jų kultūrinę, tautinę ir visuome
ninę reikšmę, bet ir pasitiki, kad jie yra gerai 
tvarkomi, pagrįsti ant tvirtų ūkiškų pamatų, 
kad jie išsivers ir bus pelningi, ir pasitiki Namų 
administravimu ir jų vadovybe. Jis pats tai 
visa matė ir savo akimis turėjo progos pati
krinti. P. Brazauskui tenka namų ir mūsų visų 
gili padėka už jo tokį aiškų lietuviškų reikalų 
supratimą ir jo reikšmingą įnašą.

Sunku tikėtis daug tokių stambių įnašų. 
Tokių žmonių nedaug yra. Tačiau nebūtų per
daug tikėtis, kad visi lietuviai bent viena akcija 
prisidėtų prie Lietuvių Namų. Tai, atrodo, 
yra minimalis reikalavimas iš kiekvieno lietu
vio, kuris tokiu save laiko ir nori juo toliau 
likti. Lietuvių Namai nėra privatus kieno nors 
reikalas, bet visų lietuvių bendras kūrinys, 
tarnaująs mūsų bendram labui — mūsų viso 
veikimo centras, laisva lietuviška teritorija. 
Deja, dar daug lietuvių nė vienu svaru nepa
rėmė to bendro darbo. Namams įgyti reika
lingas lėšas sudėjo apie 1000 asmenų, kurių 
įnašo vidurkis yra apie 5 svarai asmeniui. Są
junga gi turi apie 2500 narių, o visoj Britanijoj 
yra apie 5-6000 naujai atvykusių lietuvių, kurių 
dauguma dirba ir kurių visų materiale būklė 
yra maždaug vienoda. Niekas nepatikės, kad 
tiek daug lietuvių nepajėgtų nupirkti nė vienos 
akcijos. Liko paskutinė proga — vajus bai
giamas. Būtų gražu ir džiugu, kad baigus 
vajų, neliktų nė vieno lietuvio, kuris nebūtų 
padaręs savo įnašo, kuris nedrįstų pakelta galva 
įeiti į Lietuvių Namus ir gėdytųsi prisipažinti 
esąs ne akcininkas. Jeigu bent pusė tų, kurie 
iki šiol nėra pirkę akcijų, sudėtų tik po svarą, 
vajų būtų galima tuojau baigti, nes reikalinga 
suma, būtų gauta. Jeigu iki šiol 1000 asmenų 
sudėjo 4966 sv., tai likusiems 2-3000 asmenų 
neturėtų būti sunku išpirkti akcijų už 819 sv. 
Be to, galime būti tikri, kad ir tie, kurie jau turi 
akcijų, dar nupirks, jeigu tik jų materiale būklė 
leis. j,

NAMU AKCIJAS PIRKO
Po Naujų Metų Namams gauta 159 sv., liko 

surinkti 819 sv. Akcijas pirko: už 7 sv. J. Zak- 
sauskas; už 2 sv. J. Baškys, už 1 sv.: O. Bace
vičienė, A. Raudonis, J. Rudelis, V. Brokas, 
V. Matulevičius, XY, P. Gugas, A. Kupreišis, 
J. Krivickas, A. Andriuškevičius, J. Kestys, 
J. Šalkauskas, J. Dirvonskis, P. Lechavičius, 
S. Liutikas.

Namams aukojo: DBLS Oldham sk. 4 sv., 
J. Petraitis 1 sv.

LIETUVIU NAMAI
NAMU ATIDARYMO PROGRAMA

Lietuvių Namų atidarymo proga, šeštadienį 
ir sekmadienį bus ši programa:

Šeštadieni, sausio 27 d. 7 vai. vak: oficialus 
Lietuvių Namų atidarymas ir pašventinimas, 
dalyvaujant Ministeriui B. K. Balučiui. Po 
atidarymo šokiai. Klubas ir Baras tą dieną bus 
uždaryti nuo 3 vai. p.p. iki 7.30 vai. vak.

Sekmadienį, sausio 28 d.: 3 vai. p.p. Lietuvių 
Klubo narių susirinkimas; bus renkama nauja 
Klubo Valdyba. *

4 vai. p.p. Paskaita su diskusijomis tema: 
„Valstybinis kontinuitetas ir suverenių organų 
atstatymo problema”. Kalbės prof. S. Žyman
tas ir p. J. Matulionis.

7 vai. vak. šokiai.
Be to, atidarymo proga, bus DBLS Tarybos 

posėdis.
Vaikų ir tėvų pobūvis bus sekmadienį, vasa

rio 4 d. 3 vai. p.p.

be įspėjimo. Ar suprantat?” Paskui leisdavo
mės girion, eidami vieninteliu keliūkščiu. Kiek
vienos brigados užpakaly žingsniuodavo paly
dovas, dažnai specialiai dresiruotais šunimis ve
dinas.

Darbas buvo atliekamas pagal vadinamas 
normas. Nepamenu jų visų, tačiau kai kurios 
yra užsilikusios atmintyje. Štai jos: bulvių 
kaupimas — 600 kv. m. į dieną vienam asme
niui, „Liesopoval”, vadinasi, medžių kirtimas 
taigoje — 9 kub. m. į dieną vienam žmogui. 
Medį reikėjo ne tik nukirsti, bet nugenėti, nu
pjauti vainiką, kamieną supiaustyti į kelis ga
balus, šakas sudeginti.

Piūklų galandimas miške (buvo keletas ka
linių, kuriems tai buvo pavesta) — 12 didelių 
piūklų, 4 vadinamieji „laukiniai” ir ’8 kirviai. 
Malkų gazo-generatoriniams sunkvežimiams ga
benimas — 5 kub. m. vienam žmogui. Tas 
malkas reikėjo tampyti rankomis. Gazo-gene-

landų, kol vienoks ar kitoks darbas būdavo 
baigtas.

Grįžus — vėl krata, patikrinimas, paskui du
benėlis skysčio ir gulti. Tokia būdavo vergo 
diena. (Bus daugiau)

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT & CO., 

24, Charles II St., London, S.W.l. 
parūpina bilietus kelionei į visus pasaulio 
kraštus laivais, lėktuvais, traukiniais ir su

tvarko kelionės formalumus.
Š Patarnavimas skubus, patikimas, be jokio 
į specialaus atlyginimo.
> Rašyti angliškai (rašant lietuviškai laiš- 
| kus adresuoti į DBLS Centrą).

Lietuvių Namams reikalinga, bent kiek pa
tyrimo turinti, virėja. Teirautis: Lithuanian 
House, 43, Holland Park, London, W.ll.

panašiai klostosi. Viso organizacinio gyvenimo 
centras ir židinys yra klubas. Čia renkasi senimas 
ir jaunimas, visokios sekcijos, organizacinių 
vienetų valdybos ir 1.1. Paskutinės Ap. Valdybos 
darbas eina gana sklandžiai. Kalbant apie 
apygardą, nesinori praleisti nepaminėjus ir jos 
skyrių, kurių yra 7.

Po visuotinio atstovų suvažiavimo, dideliu 
tempu prasidėjęs Namu Vajus skyriuose gyvai 
nepasireiškė. Kiek žinoma, iki šiol pirmauja, 
mažiausias narių skaičiumi (13), Buxtono 
skyrius. Kiti, vadinamieji „tūzai”, dar kažko 
laukia. Ta proga negalima daug užmetinėjimų 
daryti eiliniams nariams, nes, atrodo, kad 
skyr. valdybos nerodo pakankamai aktyvumo. 
Tektų susirūpinti.

Kalbant dėl naujų narių — jų yra, bet ben
dras skaičius neauga dėl padidėjusios „į auksines 
šalis” emigracijos. Šiuo metu visi apygardos 
skyriai sudaro apie 250-260 narių. P. Luodis
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TRUMPOS
* Kipro sala, Vidurželio jūroj, labiausia yra 

ištobulinus dirbtinų dantų gamybą. Pernai iš 
Kipro į D. Britaniją atvežta 10 milijonų dantų, 
apie 90.000 vertės.

* D. Britanijos finansų ministeris pareiškė, 
kad dėl padidėjusio ginklavimosi ir ryšium su 
juo kilusio žaliavų trūkumo, teks pakelti ne 
vieną trūkumą. Pirmoj eilėj automobilių fabri
kams teks gamybą apie 20 nuoš. sumažinti.

* Prez. Truman’as pasirašė įstatymą dėl 
civilių gyventojų apsaugos. Šis įstatymas slėp
tuvių statymui numato 3 milijardus dolerių.

* Čilė ir Brazilija JAV pirko po du linijinius 
laivus savo karo laivynui sustiprinti.

* Trygve Lie, JTO gen. sekretorius pereitą 
savaitę lankėsi Paryžiuje ir Londone. Jis aiški
no galimybes ateinančiai JTO pilnačiai sušaukti 
Europoje. Kur pilnačiai yra parinkta vieta, 
dar nepaskelbta, bet jei bus musistatyta pilnatį 
šaukti D. Britanijoj, tai tokiam tikslui gali tikti 
arba Blackpool’is arba Edinburgh’as.

* Nuo sausio 28 d. D. Britanijoj bekono 
norma bus padidinta 1 uncija ir sieks 4 uncijas 
savaitei.

* Sausio mėn. vak. Vokietijoj bedarbių skai
čius dar padidėjo ir pasiekė 2 milijonus.

* Berlyne pradėjo dažnėti rusų provokuojami 
nesusipratimai. Neseniai ginkluoti rusų karei
viai buvo užėmę Britų zonoj vietovę, iš kurios 
pasitraukė po savaitės derybų ir tada, kai Bri
tai į vietą pasiuntė šarvuočius. Pereitą savaitę 
rusai staiga, panašiu būdu, užėmė Prancūzų 
zonos pakrašty esančią vietovę. Dėl šio įvykio 
eina derybos ir protestais pasikeitimas.

* Kaip aiškėja, 300 sovietinių stočių stelbia 
Amerikos Balso transliacijas, panašiai kaip 
naciai trukdė vakarų Europos transliacijų klau
sytis.

* Esamomis Hongkonge žiniomis, per pasku
tiniąsias dvi' savaites kinai Indokinijos pasieny 
sutelkė apie 200.000 kariuomenės.

* Frieldmaršalas Montgomery’s, po pasita
rimo su Belgijos krašto apsaugos ministeriu 
pareiškė, kad visos Atlanto sąjungos valstybės 
turi įvesti dvejų metų karinę prievolę.

* Australijos valdomoje Naujosios Gvinėjos 
salos daly staiga išsiveržė Lamingtono ugniakal- 
nis ir užliejo ugnine mase netoli buvusias gyve
nvietes. Žuvo apie 3000 žmonių, jų tarpe ir 
vienas misijonierius ir 35 europiečni.

* Šeši Amerikos bombonešiai, virštvirtovės 
tipo B-36, kelias dienas pabuvę D. Britanijoje, 
grįžo į savo bazę Teksaso valstybėje. 5.000 
mylių kelią jie sukorė per 30 vai. ir 16 min.

* D. Britanijoj mėsos atsargos šaldytuvuose 
mažėja, o perspektyvų greit gauti mėsą iš Ar
gentinos nėra, nes prasidėjusios su Argentina 
derybos nutrūko. Dėl to mėsos norma 
gali būti sumažinta. D. Britanija per mėnesį 
sunaudoja mėsos 144.000 tonų. Šiam parei
kalavimui dengti vietinės mėsos gali būti pateikta 
apie 70.000 to ir apie 72.000 tenka iš kitur at
sivežti. Sulaikius Argentinai mėsos eksportą, 
įvežamosios mėsos kiekis krito iki 56.000 tonų.

* Pereitais metais Amerikos gyventojų skai
čius padidėjo 2 milijonais ir dabar siekia 153 
milijonus. Būdinga tai, kad pernai gimimų 
skaičius už mirimų skaičių buvo didesnis pu
strečio milijono.

* Grįžus iš Tokijo Amerikos karinių štabų 
viršininkams paaiškėjo, kad kai kurie Amerikos 
generolai iš Korėjos fronto bus atšaukti ir, 
kaip įgiję kovos patyrimą, paskirti karo mo
kyklų viršininkais, o jų vieton pasiųsti jaunesni. 
Iki šiol toks patvarkymas palietė tik du Ame
rikos generolus. Vienas jų bus paskirtas pėsti
ninkų mokyklos Georgijoje viršininku, kitas — 
šarvuočių mokyklos Kentucky viršininku.

* Amerika suteiks Čangkaišeko vyriausybei 
karinę paramą Formozai nuo kinų komunistų 
puolimo ginti. Paramos dydis sieksiąs apie 
50 milij. dolerių.

* Pereitą savaitę už geležinės uždangos esan
čiuose kraštuose buvo minima Lenino mirties 
sukaktis ir ta proga liaupsinamas Stalinas, 
kaip Lenino idėjų tęsėjas. Dėl tokio teigimo 
gausiai atsiliepta laisvajame pasauly, kur įsak
miai nurodyta, kad su Lenino mirtimi pasi
baigė socializmas Rusijoje ir kad Stalinas ten 
sukūrė bjauriausios rūšies kapitalizmą ir išpuo
selėjo rusiškąjį carų imperializmą.

* Komunistinė Kinijos valdžia paėmė savo 
žinion Pekine buvusią Amerikos Medicinos Ko
legiją, kurią įkūrė ir išlaikė Rockfeller’io Mokslui 
remti įstaiga.

* Sov. Rusija, atsakydama D. Britanijai ir 
Prancūzijai į jų notas dėl vokiečių ginklavimo,

\ pakartojo pirmoje notoje surašytus šioms val
stybėms kaltinimus, o apie tai, kad pati pa
žeidė tarpt, susitarimus ryt. Vokietijoj suor
ganizuodama vokiečių kariuomenę, vadinamą 
liaudies policiją, nė žodžiu neprasitarė.

NAUJIENOS
* Amerikos spauda gausiai pakartojo žinią, 

būk Stalinas sunkiai susirgęs širdies liga ir kad 
savo vietininku Kremliuje viešpatauti paskyręs 
Molotov’ą. Jis viską ir sprendžiąs, o Stalino 
nuomonės klausiama tik išimtinais atsitikimais.

* Britų atominės energijos įrengimai, esą Sella- 
fielde. pradėjo gaminti plutonijų arba daiktą, kuris 
naudojamas atominės bombos gamybai ir ato
mine energija varomiems motorams.

* Netoli Cardiffo, Valijoj, bus statoma ga
linga televizijos stotis, kuri galės patarnauti 
pusketvirto milijonų gyventojų turinčiai apy
linkei.

„Tremtis” — lietuvių tremtinių savaitraštis, 
leidžiamas Vokietijoje. Kaina — 5 šil. vienam 
mėnesiui.

„Nemunas” — mėnesinis kultūros žurnalas, 
leidžiamas Amerikoje. Kaina metams 36 šil., 
pusei metų 19 šil. atskiras num. 3/6. Šiuo metu 
yra Nr. 1,2 ir 3-4.

„Dirva” — įdomus savaitraštis, leidžiamas 
Amerikoje. Metinės prenumeratos kaina 48 
šil.

Įvairios lietuviškos knygos — reikalaukite 
katalogų.

Kreiptis: J. Mašanauskas, 58, Newfield Rd. 
Coventry.

Vasario 3 d. Blackley Instituto patalpose 
Manchesteryje, įvyks Manchesterio ir Lowtono 
DBLS skyrių jungtinis

KAUKIU BALIUS
Nepraleiskite retos progos. Be kitų įdomybių 

žada pasirodyti ir „Juozapas su Adolfu”. Kvie
čiame ir svečius pasistengti juo daugiau apsi- 
kaukinti. Gros pirmos klasės džiazas, veiks 
turtingas bufetas, o geriausios kaukės gaus 
vertingas premijas.

Pradžia 6,30 vai. Įėjimas 2/6 šil. .Važiuoti 
iš Cannon st. autobusais: 17, 17x, 63.

Vasario 3 d. DBLS Derby skyrius Derbyje, 
prie „Black Prince” kino, Colyear St. salėje

rengia Vasario 16 minėjimą
Bus turininga meninė programa, kurią išpil

dys Nottinghamo „Rūtos” choro kolektyvas. 
Po minėjimo šokiai ir turtinga loterija, kurioje 
kiekvienas galės išbandyti savo laimę ir laimėti 
vertingų daiktų.

Pradžia 17,30 vai., pabaiga — 22,30 vai. 
Maloniai kviečiame visus atsilankyti. Valdyba

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. 
8 penai į valandą. Po šešių savaičių bonuso 
(išdirbio) priedai ir galimybė gauti didesnį at
lyginimą. Butas: privačiai arba hostely. Tei
rautis: „B. Lietuvis” Nr. 1.

Vasario 3 d. 17 vai. St. Patrick’s Parish Hall, 
Paradise St., Bradforde, rengiamas 

Užgavėnių vakaras
Programoje: Žemaitės 3-jų veiksmų komedija 

„Trys Mylimos” ir kt. įvairumai. Šokiams 
gros modernus džazas. Bufetas — užkandžiai 
ir alutis. Kviečiame visus tautiečius atsilankyti.

Bradfordo skyriaus valdyba

„Nepriklausoma Lietuva” — nepartinis, po
puliariausias, geriausia informuotas lietuvių 
savaitraštis, leidžiamas Kanadoje, 10 pusk, 
didelio formato, metams kainuoja tik 30 šil. 
Kreiptis: J. Janulaitis, 21, Ann Place L. Horton, 
Bradford, Yorks.

Lietuvis, 35 m. amžiaus ieškau gyvenimo 
draugės iki 38 m. amžiaus. Pageidauju katali
kės, gali būti ir našlė. Atsakysiu tik į rimtus 
laiškus, su pirmu laišku prašau siųsti nuotrauką. 
J. Valionis, Forest Town Hostel, Mansfield, 
Notts.

EMIGRACIJA I JAV
Pagal pernai, birželio 16 d. Amerikos pakeis

tąjį įstatymą N 555 dėl emigracijos į tą kraštą 
trečiojo paragrafo C skirsnį, gali imigruoti 
ir tie DiPi, kurie nėra nuolatiniai apgyvendinti. 
Vadinasi, D. Britanijoje gyveną DiPi, vadinami 
EVW, gali pasinaudoti minėtų skirsniu. Ta
čiau Amerikos konsulai buvo linkę manyti, 
kad visi EVW, turėdami teisę neaprėžtą laiką 
D. Britanijoj gyventi, nėra siaura prasme pabė
gėliai, dėl to jiems šito nuostato netaikė, o pra
šymus leisti į JAV emigruoti skirstė į seniau 
nustatytos kiekvienai valstybei kvotos ribas. 
Kadangi Lietuvos kvota yra nedidelė, dėl to 
pagal ją paskirtieji turi eilės laukti kelis metus.

Neseniai JAV Valstybės Departamentas išaiš
kino kaip reikia suprasti „nuolatinį apgyvendi
nimą” Anglijoje. Apgyvendinimo sąvoką De
partamentas sieja su teise į darbą ir laiko, kad 
tie, kurie turi teisę laisvai pasirinkti bet kurį 
darbą savo nuožiūra, bet ne imti tą, kurį darbo 
įstaiga skiria, turi vienodas teises su anglais ir 
dėl to turi būti laikomi pastoviam gyvenimui 
įkurti. Kas turi teisę laisvai darbą pasirinkti, 
Konsulai sprendžia iš pridėto asmens dokumen
te raudono štampo ir įrašo. Vadinasi tie, kurie 
ruošiasi į JAV važiuoti, neturi skubintis nuo 
darbo pasirinkimo varžymo atsipalaiduoti, nes 
jie Amerikon įvažiuoti vizas galės gauti be 
kvotos.

Be kvotos į Ameriką išvykti reikia paprašyti:
1) Iš Amerikos konsulato blanko ir
2) Amerikoje gyvenančių giminių bei bičiulių, 

kad atsiųstų darbo ir buto garantijas. Šituos 
dokumentus ten padeda parūpinti Balfas ir 
kitos organizacijos.

Iš konsulato gautą blanką reikia užpildyti ir 
grąžinti. Kokių dokumentų reiks, Amerikos 
konsulatas praneš, kai pradės bylą svarstyti.

Už kelionę į JAV teks patiems apsimokėti. 
IRO už ją pamokės tik tais pačiais atvejais, 
kaip į Kanadą. (Žiūr. „BL” 2 num.).

Nekvotines vizas į JAV galės gauti tik tie, 
kurie į D. Britaniją atvyko kaip EVW, pagal 
Westward Ho schemą.

PRANEŠIMAI
ŠACHMATININKAMS

Vasario 4 d. 14 vai. St. Ann’s bažnyčios sa
lėje, Edward St., Bradforde šaukiamas Brad
fordo ir apylinkių šachmatininkų mėgėjų ir 
prijaučiančiųjų susirinkimas, tikslu įsteigti prie 
DBLS Bradfordo skyriaus šachmatininkų sek
ciją. Steigėjai

Kanados lietuvis, 33 m. amžiaus, aukšto ūgio 
blondinas, mėlynakis, vedybų tikslu nori susi
pažinti su Anglijoj gyvenančia lietuvaite. Ra
šyti: Paso num. 26197, 21 Lakeview Ave. To
ronto, Ontario, Canada.

Žemiau išvardytieji asmenys malonėkite pra
nešti savo dabartinius adresus: S. Plučas, K. 
Mažonaitė ir A. Jarašius, L. Jūr. S-gos Angli
jos skyr. pirmininkui šiuo adresu: A. Keblys, 
97 West Glebe Rd., Corby, Northants.

Dėl išvykimo perleidžiamas geras, gražioje 
vietoje butas iš 5 kambarių, vonios ir virtuvės. 
Įmokėti 250-300 svarų. Teirautis: 338 Killing
hall Rd., Undercliffe, Bradford, Yorks.

Reikalingas pavienis darbininkas bendram že
mės ūkio darbui Kanadoje. Dėl sąlygų kreiptis 
į: A. Daubaris, R.R.7 Dunnville, Ontario, 
Canada.

Sąjungos centre yra laiškai: J. Tamoliūnui, 
A. Butkui, B. Jurui, S. Pūkui, A. Turčinskui. 
Prašoma atsiimti.

Lietuvaitė, 22 m. amžiaus, nori susirašinėti su 
lietuviais. Rašykit: A. Panaitė, Industr. Hostel, 
Morriston, Swansea.

„Karys” jau Londone. Gautas 1 ir 2 num., 
kiekvienas po 2 šil. 3 p. Kreiptis: V. Zdanavičius, 
35, Fashion St., London, E.l.

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

SPORTAS
„KOVAS” LIVERPOOLYJE

Sausio 16 d. įvyko retas įvykis, gražiai pagar
sinęs Anglų visuomenei lietuvių sportininkus, 
o pastarieji Lietuvą.

Prieš trejetą savaičių Anglijos krepšinio ko
mitetas pakvietė Manchesterio „Kovą”, naujos 
krepšinio salės Birkenhead’e atidarymo proga, 
sužaisti su amerikiečių lakūnų rinktine. Kovie- 
čiai, nežiūrint nuostolių, (teko atsisakyti vienos 
dienos uždarbio ir apsimokėti gana brangiai 
kainuojančią kelionę) gausaus Manchesterio lie
tuvių būrio lydimi išsirengia kelionėn. Pusė de
vynių vakare pasiekė salę. Ji buvo pilnutėlė 
publikos. Buvo 485 žiūrovai.

Viename salės šone iškabinama Amerikos, 
kitame — Lietuvos vėliavos. Rungtynių lentoj 
didelėm raidėm išrašyta AMERIKA-LIETUVA. 
Abi komandos įžygiavo į salę grojant škotui 
savo tautiniu instrumentu. Sportininkai sustojo 
salės gale. Ten buvo miesto burmistras su visais 
savo ceremoniniais ženklais. Iš garsiakalbio 
pasigirdo Amerikos Himnas, o po jo nuskambė
jo, taip pat iš plokštelės, Lietuvos Himno gar
sai ir žodžiai. Stiprus jausmas griebė už širdies: 
Lietuvos Himnas, gal pirmą kartą po karo An
glijoje, grojamas pačių anglų iniciatyva. Nus
kambėjus Himnams, miesto burmistras apėjo 
abi komandas asmeniškai pasveikindamas kiek
vieną žaidėją. Per garsiakalbį paaiškinta, kad 
„Kovas” yra išsikovojęs 1950 metų Anglijos 
lietuvių krepšinio meisterio vardą. Pasinaudo
jant proga, „Kovo” kapitonas įteikė burmistrui 
Genocido knygą, apie ją tuoj pranešta per gar
siakalbį. Tektų dar pridėti, kad šių eilučių auto
rius, dviejų anglų laikraščių korespondentų pa
prašytas, trumpai paaiškino Lietuvos reikalus, 
mūsų Anglijoje atsiradimo priežastis bei ateities 
planus ir troškimus.

Po šių ceramonijų, burmistras išmetė kamuolį. 
Prasidėjo rungtynės. Jose, „Kovas” nepasi
rodė geriausioje formoje, ypač pirmame kėlinyje. 
Netiksliai panaudotas zoninis dengimas leido 
priešininkams, kurie yra puikūs tolimų metimų 
meisteriai, užsivaryti didelę taškų persvarą. 
Rezultatas vienu metu buvo net 23:0 amerikie
čių naudai. Pasikeitus amerikiečių žaidėjams, 
koviečiai atsigavo ir kėlinys baigiamas 37:15.

Antrame kėlinyje vaizdas pagerėjo: stiprus 
asmeninis dengimas neleido amerikiečiams pri
siartinti prie mūsiškių krepšio, darnesnės pa
suolės ir taiklesni koviečių metimai pradėjo 
gerinti rezultatą. Jei amerikiečiai dažnu savo 
pavargusių žaidėjų keitimu nebūtų fiziniai nu
varginę koviečių, tai sunku pasakyti, koks bū
tų buvęs galutinis rezultatas. Nežiūrint didelių 
„Kovo” pastangų, nepavyko išlyginti pirmojo 
kelinio persvarą, ir antras kėlinys baigtas 26:25 
rezultatų.

Bendru rezultatu 63:40 rungtynes laimėjo 
amerikiečiai, tuo būdu atsirevanšuodami už 
ankstyvesnį pralaimėjimą „Kovui”.

„KOVUI” taškus pelnė: Stabačinškas 7; 
Butkus 8, Tamoliūnas 10; Puzinas 4; Pužauskas 
7; Baleiša 4.

Po visko, atsikračius autografų rinkėjų būrio, 
pasileidžiama namų link. Buvo jau trečiadienio 
rytas. Vos pora valandų nusnūdus teko keltis 
ir eiti į darbą. Ar daug kas supras, ar daug 
kas įvertins kokių vargų ir nuostolių tenka pa
kelti tiems sportininkams. Tai daroma ne dėl 
malonumo, bet jungiantis į bendrą propagandos 
frontą. Nežinau, ar daug kas pripažins sporti
ninkams vieną pirmųjų vietų mūsų visuomeni
niame gyvenime, bet žinau viena, kad šio įvy
kio herojus — MANCHESTERIO „KOVAS” 
NETOLIMOJE ATEITYJE TURĖS SUSILIK- 
VIDUOTI, nes nepajėgiama padengti išlaidų. 
Patys „Kovo” žaidėjai nebegali tai atlikti. 
Iliustracijai pasakysiu, kad per trejus „Kovo” 
veiklos metus kiekvienas „Kovo” krepšininkas 
išleido tarp 25-30 svarų. Ar sportinis vienetas, 
kuris Anglijoje daugiau, kaip bet kas kitas 
garsino lietuvių ir Lietuvos vardą turi išnykti? 
lai priklauso tavęs mielas skaitytojau. Primin
siu, jog šios rungtynės gali būti „Kovo” pasku
tinės. V. Steponavičius

MĖSOS 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) ...

1 sv. 8/-
1 sv. 7/-
1 sv. 6/6
1 sv. 6/6
1 sv. 5/6
1 sv. 5/6
1 sv. 4/6
1 sv. 4/-
1 sv. 4/6
1 sv. 4/-

Paprasti lašiniai (1 col. storio).
Lenkiška kiauliena .................
Lenkiška kiauliena ..................
Daniška kiauliena .................
Lašiniai virimui..........................
Aguonos žydr..................................
Švieži krienai ..........................
Pipirai, juod. nemalti..................
Raug. agurkai .........................5
Rang, agurkai .......................10

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

.. 1 sv. 3/9 

.. 30 unc. 7/6 

..12 unc. 3/6 

..........  7/6 

.. 1 sv. 3/- 

.. 1 sv. 2/6 

.. 1 sv. 2/6
1 sv. 19/- 

It. dėžė 9/6 
lt. dėžė 15/- 
Kiti dalykai

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIO NR. 24 SPRENDIMAS

Teisingai išsprendė 
ir taškų garma: 21 
A. R. Mironas, po 
1 t.: V. Stundys, 
Vikt. Zdanavičius.

MODERNUS PRIVATUS VIEŠBUTIS
18, Talbot Square, London, W.2.

Telef.: PADdington 2855
Puikiai mebliuotas, daug kambarių su pri
vačiomis voniomis (2 min. kelio nuo 
Paddington stoties). Susikalbama pran
cūziškai, vokiškai, itališkai ir rusiškai.

Kaina 12/6: nakvynė ir pusryčiai.
Sav. A. Tiškevičius.

.1. RICHARDS (Butchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.1.

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281
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DBLS Leamington Spa. skyriaus narį 
p. Joną ŠERPĖTAUSKĄ 

ir
p. Elyzabeth SAKAWSKI 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir lin
kime laimingo ir ilgo gyvenimo.

Leamington Spa. skyrius

DBLS Leamington Spa. skyriaus narį 
p. Aleksą KASPARAVIČIŲ 

ir
p. Carmen GONZALEZ 

sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir lin
kime laimingo ir ilgo gyvenimo.

Leamington Spa. skyrius
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