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NEGALI BŪTI PUSE PASALIJO 
PAVERGTA

Pereitą savaitę Amerikos prezidento Lin
coln’© gimimo dieną, Filadelfijoj, Nepriklauso
mybės salėje, toje vietoje, kur prieš 175 metus 
buvo paskelbta Amerikos nepriklausomybė, iš- 
kilimingai buvo pasirašyta viduriniosios ir rytų 
Europos kraštų nepriklausomybės deklaracija. 
Ją pasirašė 9 valstybių, šiuo laiku Sovietų oku
puotų: Albanijos, Bulgarijos, Čekoslovakijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos, Jugoslavijos, Len
kijos, Rumunijos ir Vengrijos tremtyje esą val
stybės vyrai. Deklaracija pažymi, kad nepri
klausomybės panaikinimas vienoje pasaulio da
lyje gresia viso pasaulio tautų laisvei ir kad tol 
nebus pasauly tikrosios taikos, kol nebus iš
vaduota rytinė Europa. Pastarosios tautos yra ver
tos būti ginamos tokiomis pastangomis, kokio
mis Jungtinės Tautos gina Korėjos laisvę.

Deklaracijos pasirašymą suorganizavo Lais
vosios Europos Komitetas. Jo pirmininkas p. 
Jackson’as ta proga pasakytoje kalboje pažy
mėjo, kad pirmą kartą tremtiniai laisvai susi
jungė siekdami savo kraštams laisvės. Buvęs 
laisvosios Vengrijos parlamento pirm. prel. 
Varga savo kalboje nurodė, kad Kremlius da
bar yra pavergęs 120 milijonų Europos gyven
tojų. Jis pridūrė, kad anot Lincoln’o, negali 
būti pusė pasaulio vergijoj, o pusė laisva.

AMERIKA ATSIUS DAUGIAU 
KARIUOMENES

Amerikos parlamento ir senato užsienio rei
kalų ir krašto apsaugos komisijos bendrame 
posėdy Svarstė Amerikos kariuomenės pasiunti
mo į Europą klausimą. Užs. reik. min. Ache
son’as, paremdamas kariuomenės pasiuntimo 
reikalą, siūlė pritarti vyriausybės planui pa
siųsti 100.000 kareivių Europoje esančioms Ame
rikos įguloms padidinti. Krašto aps. min. gen. 
Marshall’is, teikdamas komisijoms paaiškinimą 
pažymėjo, kad kariuomenės štabų viršininkai 
pasiūlė ir prez. Truman’as pritarė laikyti Eu
ropoje, grėsmingos ten būklės akivaizdoje, Ame
rikos kariuomenės 6 divizijas. Šiuo laiku Vo
kietijoj yra tik 2 Amerikos divizijos. Vadinasi, 
reiktų pasiųsti į Europą dar 4 divizijas arba 
apie 100.000 žmonių.

Šių komisijų posėdžio proga buvo paskelbta 
duomenų apie Rytų bloko karines pajėgas. Iš 
pranešimo aiškėja, kad Sov. Rusijos karinės pa
jėgos siekia 4 milijonus žmonių, o jos satelitų, 
išskyrus Kiniją, apie 1 milijoną.

Minėta komisija, kaip aiškėja, nagrinėja ne 
tiek dalyko esmę, kiek jo teisinę formą. Toks 
klausimas iškilo po to, kai prez. Truman’as 
pareiškė, kad turi teisę Amerikos kariuomenę 
į Europą pasiųsti ir be parlamento sutikimo, 
tuo tarpu keli senatoriai teigė, kad tokiam žy
giui reikalingas ir parlamento sutikimas.

NOTOS DEL 4 DIDŽIŲJŲ 
KONFERENCIJOS

Amerika, D. Britanija ir Prancūzija atsakė 
Sovietų vyriausybei dėl jos siūlomos keturių 
didžiųjų valstybių užsienio reikalų ministerių 
konferencijos Vokietijos klausimams svarstyti. 
Vakarų valstybės siūlo pirma sušaukti keturių 
didž. valstybių užs. reikalų ministerių pavaduoto
jų konferenciją Paryžiuje kovo 25 d. darbų 
tvarkai parengti. Jos pažymi, kad darbų tvarka 
turi apimti ne tik Vokietiją liečiančius, bet visus 

i susijusius su dabartine tarptautine įtampa klausi
mus, taip jau ir Austrijos taikos sutartį, ly
giai ir dabartinio ginklavimosi klausimus. Kai 
dėl darbų tvarkos bus susitarta, tuomet siūloma 
užsienio reikalų ministerių konferenciją šaukti 
Vašingtone.

MIRĖ A. GIDE
Vasario 19 d. Paryžiuje mirė Andre Gide'as, 

žinomas rašytojas, sulaukęs 81 m. amžiaus. Jis 
buvo vienas žymiausių šių laikų prancūzų ra
šytojų, 1947 metais gavo Nobelio premiją kaip 
rašytojas „už visapusiškai plačius ir didelės 
meninės vertės literatūrinius darbus”. Prieš 
20 metų jis pasiskelbė esąs komunistas ir dėl 
to sakėsi savo gyvenimą skirstąs, jei reiksią, 
Sovietų Sąjungai, bet apsilankęs 1935 m. So
vietų Rusijoje ir pamatęs „sovietinio rojaus” 
tikrovę, iš karto išsiblaivė, išsižadėjo komunizmo 
ir tapo griežtas jo priešininkas.

D. Britanijoj pabrango kai kurie svaigi
namieji gėrimai, kaip whisky ir gin’as.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
AMERIKOS BALSAS PRABILO 

LIETUVIŠKAI
Amerikos Balsas, teikiąs radijo bangomis 

Kremliaus pavergtoms ir geležinės uždangos nuo 
laisvojo pasaulio atskirtoms tautoms teisingas 
žinias, vasario 16 d. prabilo ir lietuviškai. Tai 
yra didelis dalykas mums, tremtiniams, ir dar 
didesnis pavergtoje tėvynėje esantiems mūsų 
tautiečiams. Šis faktas rodo, kad laisvame 
pasauly esančių lietuvių prašymas buvo išklausy
tas, o jų pastangos davė vaisių. Jis rodo ir tai 
kad nuožmios ir žiaurios rusų okupacijos jungą 
velkanti ir kovojanti tauta yra įvertinta ir ne
palikta vieniša baisiam jos pačios likimui. Tą 
faktą pažymėjo ir pirmosiose transliaci
jose mūsų ir Amerikos pareigūnai savo pareiš
kimais. Iš jų didžiausio dėmesio vertas Ameri
kos užs. reik. min. pavaduotojo p. Barret’o 
pareiškimas. P. Barret’as pareiškė, kad Jung
tinės Amerikos Valstybės tiek pat domisi Lie
tuvos likimu, kaip ir prieš dešimtį metų, kai 
Lietuva, Latvija ir Estija buvo laisvos ir Sov. 
Rusijos neokupuotos. JAV ir toliau tebepri- 
pažįsta Lietuvos diplomatinius ir konsulatinius 
atstovus Amerikoje. P. Barret’as perskaitė JAV 
vyriausybės pareiškimą iš 1940 m. liepos 23 d., 
kuris pasmerkia Sovietų Rusijos brutalų žygį 
pavergti tris Baltijos respublikas P. Barret’as 
pažymėjo, kad šios Rusijos aneksijos JAV 
niekad nepripažino.

Amerikos Balso lietuviškoji transliacija yra 
28 iš eilės, teikiama gimtąją kalba geležinės 
uždangos atskirtoms tautoms. Ji būna kasdien 
4 vai. p.p. D. Britanijos (Greenwich’©) ir 7 
vai. vak. okupuotosios Lietuvos laiku, kur, 
kaip žinoma, yra įvestas Maskvos laikas. Lie
tuviškos transliacijos būna šiomis bangomis: 
13, 16, 19, 25, 31, 34, 41, 48 ir 49 m. Nežiūrint 
komunistų pastangų lietuviškas transliacijas nu
stelbti panašiu būdu, kokį naudojo vokiečių 
naciai, kai kuriom bangom jos visai gerai gir
dimos.

KORĖJOS KARAS
Kinų kariuomenės didįjį puolimą JTO ka

riuomenė sėkmingai atrėmė. Gen. MacArthur’as, 
aplankęs Korėjos frontą, pareiškė, kad JTO 
kariuomenė sudavė kinams tokį smūgį, koks 
šiais laikais begali būti pats didžiausias. Kinų 
kariuomenės geriausi daliniai turėjo milžiniškus 
nuostolius, po kurių jie negreit atsigaus. Fronto 
būkle, pareiškė generolas, esąs visai paten
kintas.

Fronto linija vasario 21 d. buvo beveik tiesi 
ir ėjo skersai pusiasalį, kiek į pietus nuo Seulo, 
pro Yongpyongą, į šiaurę nuo Wonju link Kung- 
nungo — rytiniame pusiasalio krante.

Seulas, Korėjos sostinė, buvo netoliese fronto 
linijos. Tačiau neaišku, ar dėl jo bus 
kovojama, nes šiuo laiku jo užėmimas JTO 
kariuomenei neturi karinės reikšmės, o be to 
jis beveik visas sugriautas.

Kinai traukiasi į šiaurę, palikdami vad. sa
vižudžių dalinius JTO kariuomenės žygiui stab
dyti.

Kiek aiškėja, JTO kariuomenė žygiuos iki 
38 lygiagretės, o pastarosios peržengimas, kaip 
politinis klausimas, dar nėra politikų išspręstas.

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
PANAUJINTI — ATLIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ

Oro maršalas Sir William Elliot’as, D. Brita
nijos aviacijos (RAF) vadas, pakeitęs šiame 
poste lordą Tedder’į. Pastarasis bus BBC (Britų 
Radijo Bendrovės) viceprezidentas.

ESTIJOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖ
Vasario 24 d. laisvam pasauly gyveną estai 

mini savo krašto nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktį. Estija—viena trijų Pabaltijo valsty
bių, šiaurinė Lietuvos kaimynė, nepriklausomybę 
pasiekė eidama panašiu kovos keliu, per aukas 
ir pasišventimą, kaip ir Lietuva.

Estija tiek seniau, tiek ir laisvę atgavusi, buvo 
viena geriausių Lietuvos kaimynių. Tai dėl 
to, kad estai yra nuoširdūs žmonės, seniau ir 
dabar kiekviena proga mums stengiasi parodyti 
draugišką širdį. Abipusis nuoširdumas, toks 
pat likimas ir bendras siekis vėl atgauti savo 
kraštams nepriklausomybę sieja mus su estais 
į dar glaudesnius santykius ir tuo pačiu įparei
goja eiti kartu ir bendrai to paties tikslo siekti.

Estija, kaip ir Lietuva, tuo pačiu laiko neteko 
laisvės ir didelės dalies savo geriausių sūnų ir 
dukrų. Vieni jų žiauraus okupanto yra išžu
dyti, kiti į šaltąjį Sibirą ištremti, kur mirė ir 
miršta iš bado ir šalčio.

Šios sukakties proga mūsų nuoširdžiausias lin
kėjimas estams—juo greičiau sulaukti jiems ir 
jų tėvynei laisvės. 

* * •
D. Britanijoj gyveną estai Estijos nepriklauso

mybės paskelbimo sukaktį minės iškilmingai. 
Tą dieną ir mums yra proga parodyti jiems savo 
nuoširdumą apsilankyti jų iškilmėse ir pasvei
kinti juos.

Londone, vasario 24 d. 6 vai. 30 min. p.p. 
Kingsway Hall’e, Kingsway Holbom, bus iš
kilmingas aktas Estijos nepriklausomybės pas
kelbimo sukakčiai paminėti.

PADIDĖS D. BRITANIJOS KARINĖS 
PAJĖGOS

Pereitą savaitę Britų parlamente buvo debatai 
gynybos klausimais. Iš krašto aps. min. Shin
well’io pranešimo paaiškėjo, kad D. Britanijos 
karinės pajėgos iki 1952 m. balandžio 1 d. pa
didės 100.000 žmonių ir sieks 900.000. Bus pa
didinta ir Britų kariuomenė Vokietijoje iki 4 
divizijų vietoj dabar ten esamų 3. Ginklų gamyba 
iki to laiko siekiama dvigubai padidinti. Iš 
paskelbto tuo laiku Baltosios knygos pavidalu 
karo ministerio pranešimo aiškėja, kad iki to 
laiko D. Britanija kariniams reikalams numato 
skirti 1.026.050.100 svarų arba per 311 milij. 
svarų daugiau, kaip buvo numatyta.

Konservatorių partijos vadas p. W. Chur- 
chill’is, kritikuodamas valdžios ginklavimosi pro
gramą, įspėjo, kad jei nebus sukurta atatinkama 
vakarų Europai ginti kariuomenė, tai D. Bri
tanijai gresia didelis pavojus. Jis nurodė, kad 
Sovietinė grėsmė, kuri dabar yra ties Laba (upė 
Vokietijoj), jei ji priartės prie Kanalo (Lamanšo) 
arba nors iki Reino, tuomet D. Britanijai grėstų 
didelis pavojus. Sovietinės armijos, nors ir 
nepajėgs persikelti per Kanalą, bet jų didelė 
aviacija galėtų numesti pavyzdžio neturintį 
didelį kiekį parašiutininkų. Tokiu atveju bū
tume nuolat apšaudomi raketiniais sviediniais, 
o didėjančios atominių bombų atsargos galėtų 
sugriauti Britų uostus. Toliau p. Churchill’is 
kritikavo ir tą faktą, kad per pusšeštų metų 
D. Britanija nepajėgė pasidirbti atominių bom
bų, kai tuo tarpu ją Sovietai pralenkę.

STALINAS VISUS KALTINA
Pereitą savaitę Rusijos laikraščiai paskelbė 

Stalin’o pasikalbėjimą, duotą „Pravdos” lai
kraščiui. Pasikalbėjimą Stalin’as pradėjo p. At
tlee’s puolimu, esą jis melavęs, sakydamas par
lamente, kad po karo Sov. Rusija savo kariuo
menės nedemobilizavusi. Girdi, Sov. Rusija 
dviem atvejais demobilizaciją padariusi. Ta 
proga jis paminėjo ir datas. Norėdamas šį 
teigimą paremti, Stalin’as pridūrė, esą kaip 
nedemobilizavus kariuomenės Rusija būt pajė
gusi tokius didelius kapitalus investuoti į pra
monę.

Ta proga jis kaltino 10 Atlanto sąjungos val
stybių ir 12 pietų Amerikos valstybių, kurios, 
esą iš JTO padarę Amerikos įrankį naujam karui 
kurstyti. Kiniją Stalin’as teisino, būk ji, ka
riaudama Korėjoje, ginanti savo sienas. Jis 
kaltino Ameriką, kam ji kariauja Korėjoje.

Stalin’o kalbos šiurkštus tonas ir mėginimas 
kitiems kaltes dėl netaikos pasauly sumesti, 
Vakaruose buvo aiškinamas kaip įtemptos būk
lės didinimas.

Britai, atsakydami į ankstyvesnę Sovietų notą 
dėl tariamo Potsdamo susitarimų laužymo, 
ta proga atrėmė ir dabar Stalin’o taikytus 
Britams priekaištus.

Pentagon’as, Amerikos Jungtinių Valstybių 
karinių pajėgų vadovybės pastatas, pastatytas 
truputį ilgiau, kaip per metus laiko. Tai yra 
didžiausias pastatas pasauly. Šito trobesio dy
dis paaiškės iš to, kad jame gali dirbti 32.000 
žmonių. Jis pastatytas pagal prez. Roosevelt’o 
patvarkymą iš 1941 metų. Pentagon’e yra sau
sumos kariuomenės, jūrų karo laivyno ir avia
cijos centro įstaigos. Jis yra 3 mylios atstu 
nuo Vašingtono. Sušisiekimą tarp Pentagon’© 
ir Vašingtono palaiko 1.000 autobusų.

TEBESKYLA PENKTOJI 
KOLONA

Italijos komunistų partijos skilimas, prasidėjęs 
iš jos pasitraukus dviems įžymiems komunistų 
vadams Magnani’ui ir Cucchi’ui, plečiasi. Abu 
šie asmens iš partijos pasitraukė nesutikdami 
būti Maskvos įrankiais. Jų pavyzdį pasekė 
ir daugiau italų komunistų. Magnani’s ir 
Cucchi’s įsteigė naują komunistų partiją visai 
savistovią. Šis reiškinys labai paveikė tiek Ita
lijos, tiek kitų kraštų komunistus, sukeldamas 
jų organizacijose narių dvejojimą. Prof. 
Malfettone, Capaccio vietovės komunistų par
tijos sekretorius, pasitraukdamas pareiškė: gal 
būt, jūs komunistai, nemylite Italijos, bet my
lite Rusiją. Jei taip, tai tada kraustykitės į 
Rusiją.

Vakarų Vokietijoj ir Olandijoj jau įsikūrė 
nepriklausomos komunistų partijos, kurios pa
našiai, kaip ir itališkoji, nenori priklausyti Krem
liui ir vykdyti jo įsakymus, dažniausia priešin
gus jų pačių ir jų krašto interesams.

KREMLIAUS STATYTINIAI
VALDO ČEKOSLOVAKIJA

Spaudos žiniomis, pereitą savaitę į Pragą at
vyko vyriausias Kremliaus čekistas Berija su 
76 „specialistais”. Atvykę jie pasiskirstė ma
žomis grupelėmis ir tuoj įsikūrė visose Čeko
slovakijos ministerijose ir paėmė valdžią į savo 
rankas. Po to bet kuris klausimas negali būti 
sprendžiamas be šios grupės žinios. Dėl tos 
priežasties visa Čekoslovakinio Sovietų Rusijos 
satelito valdžia atsidūrė Kremliaus bernų ran
kose. Tuo pačiu laiku Čekoslovakijoje prasi
dėjo didžiausias teroras. Šimtai įžymių čekų 
komunistų neteko galvų ir šimtai atsidūrė ka
lėjimuose. Kremlius liberalizuojantį satelitą 
stipriai užgniaužė į žiaurųjį kumštį. Gyventojus 
nusiaubė baimė ir nusiminimas.

APIE DARBO KONTROLES 
GRĄŽINIMĄ

D. Britanijos darbo ministeris Bevan’as savo 
kalboje pereitą savaitę parlamente pareiškė, 
kad šiuo laiku kalbėti apie darbo kontrolės grą
žinimą dar per anksti. Tokios nuomonės yra 
darbdaviai ir profesinių darbininkų organiza
cijos. Kita vertus, pasakė jis, kontrolės rei
kalingi ir darbdaviai. Reiktų spręsti ir tokį 
klausimą, kiek darbdaviai gali turėti darbininkų 
tokiems darbams, kurie visuomeniniu atžvilgiu 
nėra būtini.

LĖŠOS STRATEGINIŲ MEDŽIAGŲ 
ATSARGOMS

Britų vyriausybė paprašė parlamentą paskirti 
papildomus 12.700.000 svarų šiais, biudžeti
niais metais (jie baigiasi balandžio 1 d.) reika
lingų strateginių medžiagų ir maisto atsargoms 
sudaryti.

Ssr
ATVYKO GEN. EISENHOWER’IS

Vasario 21 d. į Paryžių atvyko gen. Eisen- 
hower’is ir pradėjo eiti savo pareigas, kaip 
vyriausias Europos kariuomenės vadas. Jo lai
kina būstinė bus Versaly, netoli Paryžiaus.
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AMERIKA IR
(Mūsų bendradarbio Amerikoje)

1950 m. gruodžio mėnesio pačioje pabaigoje 
daugelis Amerikos laikraščių smulkiomis rai
dėmis paskelbė United Press pateiktą žinutę, 
jog respublikonų senatorius Alexander Wiley 
pasiūlė Amerikos valdžiai sukurti strateginę ta
rybą, kurios uždavinys būtų... kelti revoliucijas 
anapus geležinės uždangos.

AR EMIGRUOTI
Emigruoti iš Anglijos ir ne, atrodytų, kad tai 

yra kiekvieno asmeniškas reikalas, kai kas apsi
sprendžia. Gal vienam nevyksta šiam krašte 
susirasti įprasto darbo, kitas nori gyventi ar
čiau giminių ar draugų. Bet kai emigracija 
virsta epideminio pobūdžio, verta tą klausimą 
parsvarstyti ir laikraščio skiltyse. Kyla klausi
mas, ar mums šis kraštas netinka gyventi, o jei 
tinka, tai ar gerai darom iš jo išvažiuodami?

Kai emigruojame į kurį nors kraštą, tai bene 
pirmas klausimas, kuris kyla galvoje: koks ten 
klimatas. Ar galėsime ilgesnį laiką ten gyventi. 
Šio krašto klimatą visi jau pažįstame ir niekas 
negali juo per daug skųstis. Temperatūra pa
kenčiama, tik lietaus kai kuriose vietose galėtų 
būti mažiau. Bet Londone ir apylinkėse lie
taus lyja tiek, kiek Lietuvoje.

Darbo sąlygos Anglijoje yra neblogos. Dar
bo tempas vidutinis, tad net neįpratusiems fizinį 
darbą dirbti nėra sunku dirbti su vietiniais dar
bininkais. Kiekvienas lengvai gali susirasti dar
bo, nes nėra nedarbo. Daugelyje pramonės 
šakų dar tebedirbama penkios dienos savaitėje 
ir vyras uždirba tiek, kad gali lengvai išlaikyti 
mažą šeimą.

Labai retame krašte už jūrų ar žemyne rasite 
tokią tobulą socialinio draudimo sistemą, kaip 
Anglijoje. Draudimas čia liečia visus gyven
tojus per 15 metų amžiaus. Už reguliarų sa
vaitinį draudimo mokestį, kuris yra nedidesnis 
kaip 5% uždarbio,- duodama pašalpos: ligos, 
susižeidimo, nedarbo ir našlystės atvejais. Gim
dymo ir mirties atvejais duodamos kartinės 
pašalpos. Netekus darbingumo ar pasitraukiant 
iš darbo dėl senatvės duodamos pensijos. Vi
soms šeimoms, kurios turi daugiau kaip vie
ną vaiką, mokami šeimos priedai 5 šil. savaitėje 
vienam vaikui.

Nemokamas gydymas yra užtikrintas kiek
vienam vyrui, moteriai ar vaikui, gyvenančiam 
D. Britanijoje, nepriklausomai to, ar yra apdraus
ti ar ne. Nemokamas patarimas ligoje, nemoka
mi vaistai, ligoninės, nemokamas dantų ir akių 
gydymas. Nemokami akiniai ir dirbtini dantys.

Valstybinė šalpa apima visus tuos, kurie 
dėl kurių nors priežasčių nėra pakankamai 
aprūpinti pagal valstybinio draudimo schemą, 
pav.: asmenys, kurie nėra išbuvę apdrausti pa
kankamai ilgai gauti valst. draudimo pašalpą 
ar pensiją.

Nemokamas ir privalomas mokslas visiems 
vaikams iki 15 metų amžiaus. Gabiems vaikams 
duodamos stipendijos aukštam mokslui eiti. 
Nepasiturinčių tėvų vaikams mokyklose duo
dami pietūs pigia kaina, arba visai nemokamai. 
Nemokamas važiavimas iki mokyklos. Nemo
kamos knygos ir rašomoji medžiaga.

Nuo šių metų pradėta teikti nemokamą tei
sinę pagalbą visiems, kurių metinės pajamos 
neprašoka 700 svarų.

Krašto politinė santvarka garantuoja kiek
vienam piliečiui laisvę. Niekas nepersekiojamas 
dėl politinių pažiūrų, religijos ar rasės. Mes, 
lietuviai, galime laisvai kalbėti savo gimtąja 
kalba, leisti savo laikraštį, steigti draugijas.

Anglijos geografinė padėtis yra palanki krašto 
gynybai karo atveju. Nėra pavojaus, viso pa
saulio spauda tai tvirtina, kad priešas okupuotų 
šias salas ateinančiam kare. Bet tuo pat laiku 
D. Britanija yra Europos valstybė ir tik 1.700 
km. atstu nuo Lietuvos. Londonas — pasaulio 
politinio gyvenimo centras. Čia buvo ir bus 
sprendžiama daug svarbių klausimų, taip pat 
liečiančių mūsų tėvynę. Lietuviai čia turi būti 
stipriai atstovaujami. Lig šiol mes ėjome tei
singu keliu stiprindamiesi čia, pirkome namus. 
Dabar neturime pusiaukelyje sustoti.

Mūsų uždaviniai yra aiškūs. Apleisdami tė
vynę pasižadėjome prieš Dievą, kad po metų, 
kitų, grįšime atgal, kaip tėvynės išvaduotojai. 
Praėjo keli metai, o Lietuva laisvės dar neatgavo. 
Bet dėl to nusiminti dar nėra ko. Pusė Europos 
kenčia vergijos jungą, ir dėl to mes galime būti 
dar tikresni, kad vergijos pančiai subyrės gal 
greičiau kaip mes tikimės.

Gyvendami šiame krašte, mes turime gali
mybes ir todėl privalome visomis jėgomis pri
sidėti prie to darbo, kuris priartintų mūsų tė
vynės išlaisvinimą. Čia mes esame kiekvienas 
labiau reikalingi, kaip Amerikoje, kur be mūsų 
yra milionas lietuvių. Šimtas ar kitas mūsų 
emigrantų Amerikoje yra lašas jūroje, o čia, 
Europoje nuo mūsų svorio daug priklausys 
visa mūsų veikla. Mes neprivalome taip pat 
išsibarstyti po viso pasaulio užkampius ir už
miršti pažadą, kurį išsivežėme iš Tėvynės pasi
traukdami.

Kiekvienas mūsų brolis ar sesuo, kuris ruo
šiasi apleisti Europą, turi gerai apgalvoti savo 
žingsnį. Emigruoti turėtų tik tie, kurie turi 
labai rimtas priežastis. J. Vilčinskas

REZISTENCINIAI SĄJŪDŽIAI
Mr. Wiley yra įtakingas respublikonų partijos 

narys Senato užsienių reikalų komisijoje. Įdo
miau tačiau yra ne tiek patsai pasiūlymas, kiek 
jo motyvai. Senatoriaus nuomone, jei Jungti
nės Valstybės sugebėtų sukurstyti tikrus nera
mumus Rusijoje ir satelitiniuose kraštuose, tai 
žymia dalimi būtų galima atstumti trečiojo pa
saulinio karo grėsmę... Rusija per daugelį me
tų savo pinigais, ginklais ir sabotažo priemonė
mis rėmė sąmokslininkus įvairiuose kraštuose, 
tad dabar būtų teisinga panaudoti tokias pat 
priemones ir prieš ją. Taryba turinti būti suda
ryta iš karo, ypač partizaninio karo žinovų, ji 
turi glaudžiai veikti su vyriausiu kariuomenės 
štabu, centrine žvalgybos įstaiga ir Valstybės 
departamentu. t

Ta proga senatorius pažodžiui išsireiškė: 
„Juo daugiau rusai bus užsiėmę savo pačių vi
daus sunkumais ir neramumų židiniais, juo ma
žiau jie galės pasikliauti savo pačių ir satelitų 
liaudimi, ir tuo atžvilgiu karo grėsmė bei įtampa 
bus sumažinta”.

Kiek ir ar iš viso toks pasiūlymas duos ap
čiuopiamų vaisių, jūsų bendradarbis negali 
žinoti. Bet jis jaučiasi galįs pasakyti, kad toks 
pasiūlymas ar, tiksliau, toks galvojimo būdas 
yra tipiškas Amerikos pažiūrai į rezistencinius 
sąjūdžius už geležinės uždangos. Ta prasme jis 
gana įdomus mums lietuviams ir vertas pana- 
grinėt.

Rezistencijos galycė ir mitas
Lotynų kilmės žodis, rezistencija (pasiprie

šinimas, spyrimasis) įgijo savotišką prasmę ypač 
nuo Antrojo pasaulinio karo meto, nors pats 
metodas iš pogrindžio bei iš užnugario vesti 
kovą prieš okupantą ar kokį kitą tironą yra 
tūkstančių metų senumo. Bet gal niekad jis 
nebuvo tokiu plačiu ir sėkmingu būdu panaudo
tas, kaip per praėjusį karą. Vakaruose garsėjo 
prancūzų, belgų, olandų, norvegų, rezistenciniai 
sąjūdžiai. Rytuose jugoslavų, lenkų, lietuvių, 
ukrainiečių. Karui baigiantis, net italai ir net 
dalelytė vokiečių turėjo savo rezistenciją.

Rezistencinių sąjūdžių veiklos metodai pri
klauso kiekvienos vietos ypatingų aplinkybių. 
Jie buvo susieti su špionažu, sabotažu, slaptu 
karinių grupių telkimu, atviru partizaniniu karu, 
ekonominiu ir moraliniu okupanto žlugdymu, 
gelbstint savo žmones ir turtą nuo sunaikinimo ir 
tt. Rezistenciniai sąjūdžiai veik visur buvo pir
mieji, kurie davė administraciją išvaduotajam 
kraštui ir vaidino svarbiausią rolę išvadavimo 
metu.

Kai okupantas yra labai stiprus ir veikia beato
dairiškai, rezistentai niekad negali turėti vilties 
patys vieni savo krašte laimėti kovą. Tokie 
bandymai baigiasi tragiškai ir kaikada net be
prasmiškai. Rezistencija tačiau visuomet tampa 
svarbi ir reikšminga, kai ji gali suderinti savo 
veiksmus su didžiųjų pajėgų veiksmais prieš 
bendrą priešą arba kai tie didieji pasistengia 
suderinti savo planus su priešo pogrindžiu taip, 
jog šiam būna įmanoma pareikšti savo jėgą 
stipriausiu būdu ir su mažiausiais beprasmingais 
nuostoliais. Pereito karo metu apsčiai būta 
neigiamų ir teigiamų tokio bendradarbiavimo 
pavyzdžių. Rezistencijos veikimas pogrindyje

(Tęsinys)
— Negali būti jokių abejonių... Vokiečių- 

sovietų karas prasidės pavasarį... Žinios pati
kimiausios... Tad tik kelių mėnesių klausimas, — 
įtikinamai tarė Garėnas. — Ilčinskui prieglobstis 
bus patikrinta. Pranešiu prieš prasidedant 
akcijai. Ar tame sandėly, be Ilčinsko, dar mai
šosi kas?

— Ne. Sandėliukas mažas, atokiai nuo kitų. 
Artimiausio sargybinio postas — apie tris šim
tus metrų. Ilčinskas turi sandėlio raktus. Sa
kau, biesas žino, kaip jie galėjo pamiršti apie 
to sandėliuko egzistenciją.

— Į sveikatą! — Garėnas skambtelėjo stik
liuku į Atkočiūno stiklą.

Į podiumą įkopė dainininkė ir rusiškai už
traukė dainą iš Sovietinės filmos „Čieloviek 
s ružjom” („Žmogus su šautuvu”).

„Tuči nad gorodom stali, v vozducke pachniet 
grozoj...” (Pakilo debesys virš miesto, perkūnija 
padvelkė oras) — skambėjo nedidokas, gražus 
sopranas.

— Gražiai dainuoja, — pastebėjo Garėnas.— 
Viena geriausių „Liutnės”, lenkų operetės, artisčių.

---Stervą! — spjaute išspjovė Atkočiūnas. 
— Mat, kaip stengiasi įtikti...

— Visi turi kaip nors verstis, gyventi, — filo
sofiškai pastebėjo Garėnas. — Ko siautėji? 
Gal tu nesistengi, tarnaudamas Raudonosios ar
mijos Teritoriniame Korpe? Gal aš nesistengiu, 
dirbdamas įstaigoje?

— Skirtumas, gal, yra. Aš priverstas... — 
atkirto Atkočiūnas.

.— Ką žinai, kad ji nepriversta? Visiems rei
kia kaip nors gyventi... — pakartojo Garėnas 
ir ūmai paklausė: — Kaip Gražina?

— Ką turi galvoj? — nesuprato anas. 

ir tos veiklos derinimas su lemiamaisiais fakto
riais be abejones yra tapęs atskira bei sudėtinga 
karo ir politikos mokslų šaka.

Šalia praktinės apčiuopiamos veiklos, rezi
stencija visuomet turi ir tam tikro psichologinio 
mito elementų. Kartais ji daugiau padaro dva
siškai, nei su bomba ar kulkosvaidžiu. Kartais 
gi bomba ir partizano gyvybės auka daugiau 
lemia, nei romantiškiausios ir karščiausios pro
pagandos žodžiai. Bet visuomet ji būna ir 
lieka paskui, kaip vienas iš pačių kilniausių ir 
stipriausių dvasinių mitų, — laisvės, kovos ir 
garbės etika, didvyriškumo giesmė, pasiaukojimo 
kilnybės malda, drąsos ir pasitikėjimo versmė, 
be ko viso jokia tauta negali svajoti įgyti ir 
išlaikyti nepriklausomybę.

Po šio karo padėtis kiek pasikeitė. Išvaduotos 
tautos Europos vakaruose ir Azijos bei Afrikos 
kolonijose greit užmiršo apie rezistencijos pras
mę. Gi mūsų broliai Europos rytuose rezisten
ciją tęsė, jiems karas nepasibaigė, jis tik šimte
riopai pasunkėjo. Dar ir dėl to, kad laisvas 
pasaulis mūsų rezistencijos nebeparėmė, jos 
nesuprato, kartais iš jos net šaipėsi. Ar tas pu
santro milijono antikomunistinių pabėgėlių kada 
nors galės' užmiršti, kaip demokratinių kraštų 
vyriausybės juos ragino ir net vertė grįžti į Ru
siją ir geruoju, kaip veršiams, pasiduoti enka
vedisto valiai?

Ar tam reikalinga laisvės kovotojų auka?
Kiekvienas doras žmogus, patekęs šiapus 

geležinės uždangos ir galvodamas apie savo 
tautos likimą bolševizmo vergijoje, be abejo ne 
sykį sau statėsi klausimą: kiek mūsų laisvės 
pastangoms gali padėti Amerika, kurios prie
šininku tapo ta pati Rusija? Ir kas tokį klausi
mą viešai statė ar su pažįstamais diskutavo, ne 
kartą gavo išgirsti, pvz., tokį komentarą:

— O, brolau, čia gana painus klausimas. 
Padėties logika reikalautų, kad Amerika būtų 
teigiamai nusistačiusi rezistencinių sąjūdžių ir 
veiksmų atžvilgiu anapus geležinės uždangos. 
Bet toks reikalas pirmiau turi būti apsvarstytas 
kongreso komisijose, paskui kongreses turi pas
kirti atitinkamas lėšas ir tt. Čia, matai, demo
kratija, viskas turi eiti legaliai, tautos atstovai 
turi būti įsitikinę reikalo rimtumu, turi jį gerai 
išnagrinėti...

Daugiau patyręs rezistentas nesunkiai nuvo
kia, ką toks metodas reiškia. Jis žino, kad da
lykas bus svarstomas ir spaudoje, ir įvairiose 
vietose, ir kongreso komisijose, ir specialiuose 
„hearinguose”, po ko visi planai sudarys po- 
pierio krūvas, o juos kartais gaus pavartyti 
koks dar likęs Hisso bičiulis Valstybės depar
tamente, koks nors kvakerių draugas, ruošiantis 
planus, kaip pasiekti susipratimo su Rusija, 
arba kokia nors Koplanaitės pusseserė Teisin
gumo departamente, prof. Latimorės ar Remin- 
gtono draugai kitose žinybose... Visi gudriausi 
suplanavimai „vykdyti revoliucijas” anapus ge
ležinės uždangos Maskvoje bus žinomi anksčiau, 
negu suspės sunkiais keliais nueiti instrukcijos ir 
priemonės revoliucionieriams. Be abejo, visa 
tai bus pranešta ir per Voice of America, idant 
pavergtoji bolševikų liaudis iš anksto žinotų, 

Tai ne moterų darbas, laikraščiu ir

— Aš reikalingas Gražinos pagalbos, — kie
tai pabrėžė Garėnas.

— Gražinos? Ne!
Aš nesutinku įpinti Gražiną į tą aferą...
karščiavosi Atkočiūnas.

— Klausyk, leitenante, — pašnibždomis, pri
mygtinai dėstė Garėnas. — Ar manai, kad gali 
kalbėti savo sužadėtinės vardu? O jei aš pasa
kysiu tau, kad ji daugiau žino, negu tu?

Atkočiūnas pastebimai drebančia ranka pri
sipylė stikliuką ir išlenkė.

— Ko nori iš Gražinos? — paklausė.
— Nieko ypatingo. Noriu, kad ji užverbuotų 

Raibį, — ramiai atsakė Garėnas.
— Kas — tas Raibys?
— Mūsų įstaigos vyresnysis kurjeris. Puikus 

vyras. Daugel metų jį pažįstu. Jis būtinai 
reikalingas. Matai, jo žinioje anglių ir visokių 
atliekalų sandėlys mūsų įstaigos rūsy. Ten vel
nias koją gali nusilaužti. Slėptuvių slėptuvės 
tame rūsyje. Ir, svarbiausia, įėjimas į tuos rū
sius tik per aklą koridorėlį greta Raibio buto. 
Nepastebimai galima sukrauti ten visus tuos 
šautuvus ir amuniciją ir užkasti rūsyje. Visgi 
pusantro šimto šautuvų. Tokio skaičiaus iš kar
to išdalinti neįmanoma. Nė žmonių dar tiek 
neturim. Taigi, reikia susandėliuoti. Aišku?

— Nevisai. Kam reikia Gražinos? Gali pats 
tą Raibį užverbuoti, jei pasitiki juo, — nepaten
kintas kalbėjo Atkočiūnas.

— Petrai, tu geras vyras, bet galva tavo ne- 
didžkė, — nusijuokė Garėnas. — Negi aš galiu 
visus verbuoti? Mane, dirbant Sąjūdžiui, žinai 
tu, dar vienas ir tas, iš kurio gaunu nurodymus. 
Žinos dar ir Gražina — viskas! Gražina ir 
šiaip žino. Raibys neturi nieko apie mane ži
noti. Gražina jį suves su tavim. Aišku? Taip 
turi būti. Ryt aš pats kalbėsiuos su Gražina... 
— baigė Garėnas.

Atkočiūnas buvo bepradedąs kažką sakyti, 
tačiau, lyg užspringęs, nutilo ir melancholiškai 
sužiuro į šokančias salės vidury poras. 

kaip ir kada jos išsilaisvinimo kovai čia rimtai 
ruošiamasi padėti...

Tokius komentarus, pusiau rimtas, pusiau 
pašaipingas pastabas ne kartą yra girdėjęs jūsų 
bendradarbis ir tikriausiai ne jis vienas, ir ne 
paskutinis. Take ir or leave it, — bet Ui pa
vaizduoja tam tikrą atmosferą apie šias švelnias 
materijas.

Tačiau senatoriaus ir Senato užsienių komi
sijos nario Wiley pasiūlymas mane sudrebino. 
Ne tiek pats pasiūlymas, kuris keliamas gal jau 
laiku ir gal net labai išmintingai, kiek to pasiū
lymo motyvai. O jie juk yra stačiai šiurpūs. 
Ir tokie aiškūs, kad dviprasmiškai neiškomentuo
jami.

Rezistentai Rusijoje ir satelitiniuose kraštuose 
aukoja savo gyvybes, ne rizikuoja, bet yra tikri, 
jog už tai jų giminės atsidurs Sibire, tūkstan
čiai jų tautiečių bus ištremti ir išžudyti, — bet 
juk tam, kad tautų atsparumas nebūtų galuti
nai palaužtas, kad žmonės nenustotų paskutinės 
vilties, kad būtų iškentėta ir sulaukta valandos, 
kai galės prasidėti paskutinis išsivadavimas, 
kalbant be jokio pagražinimo, kai prasidės didy
sis karas prieš tautų kalėjimo tironus, grasinan
čius šiandien visam pasauliui. Rezistentai nė
ra vaikai, ir jų daugelis gerai supranta, kad 
tik tada ateis laimėjimas, kai Kremliaus dikta
toriai bus pakviesti ne prokurorais, bet atsako
vais į Niurnbergo teismą.

O senatorius motyvuoja, kad štabas „revoliu
cijoms kelti” už uždangos teikalingas sudaryti 
tik atsikeršijant Rusijai už jos diversiją demo
kratiniuose kraštuose ir tam, kad bolševikų 
kariuomenė bei MDV gautų tiek darbo namie, 
jog jiems kuriam laikui praeitų noras kelti „tru- 
belius” užsieniuose ar planuoti naują kąra. 
Kitaip sakant, jo žodžiais, rezistencija tenai rei
kia remti tam, kad būtų galima jei ne išvengti, 
tai juo daugiau atitolinti tretįjį karą ar bent 
sumažinti jo grėsmės įtampą.

Klaiku ir pagalvoti, jei tokie šio svarbaus 
pasiūlymo motyvai jau buvo atreferuoti per 
Voice of America partizanams anapus geležinės 
uždangos, reta girdėti, kas taip nuoširdžiai ir 
šiurkščiai norėtų pirkti taikinius MVD švinui... 
taikos išlaikymo ir karo atitolinimo tikslu. 

* * *
Visi prisimename, kaip Hitlerio pats didžiau

sias priešas Europos rytuose buvo psichologi
nio karo priemonių ignoravimas ar stačiai ne
sugebėjimas jomis pasinaudoti. Viskas buvo 
daroma taip, kad karą pasunkintų, visur reikėjo 
naudoti pliką jėgą ir pagaliau žūti nuo jos. 
Ir Amerikoje mėgstama kalbėti apie materiali
nės jėgos santykį bei galimą persvarą. Tauti
nės, politinės, dvasinės rytų Europos tautų 
problemos mažai judinamos. Pasitikima plika 
jėga, taigi, ryžtamasi eiti pačiu sunkiausiu keliu.

Rezistencinės nuotaikos žmonės šiapus gele
žinės uždangos tebemato prieš save didelį užda
vinį išaiškinti rezistencijos prasmę ir metodus 
tautoms bei jų politikams, kuriems dar niekad 
neteko rezistencijoje dalyvauti, taigi ir jos su
prasti. Antra vertus, tarptautinių įvykių raida 
rodo, kad atėjo metas mūsų rezistentams ir 
savitarpy daug ką atgaivinti, suvienyti, persi
tvarkyti, paliekant nuošaly, ką nelaiminga emi
gracija pridrumzlino, santarmingai susitelkiant 
prie uždavinių ir kelio, kurio prošvaistes jau 
rodo darganotasis rytojus. Bronys Raila 

Besibaigiant darbo valandoms įstaigoje, Ga
rėnas kiek lukterėjo koridoriuje ties sieniniu

skelbimų lenta, sulaukė Gražiną
— išeinant ir leidosi laiptais paskui ją.

Gatvėje priėjo prie jos, paėmė už parankės 
pasakė:

— Palydėsiu jus.
Toji pažvelgė į jį nustebusi, bet neklausė nieko. 

Eidami, kalbėjosi apie šį bei tą.
Dangus buvo prasitrynęs ir pro nuogus liepų 

virbus ryškiai juodavo jo fone sunkios šv. Jo
kūbo bažnyčios apybraižos.

Gražina vienu tarpu žvilgterėjo kitapus gat
vės, kur paliai N.K.V.D. užimtus rūmus žings
niavo sargybinis. Ji nejučiomis prisiglaudė prie 
Garėno ir alkūne spūstelėjo jo ranką.

— Kas jums ? — paklausė jis.
— Nieko... Kiekvieną dieną kelis sykius pro 

čia praeinu ir kiekvieną kartą patiriu keistą 
jausmą... — kalbėjo ji lėtai.

— Kokį? Baimės?
— Ne. Ne tai... Mane traukia... Stačiai 

traukia eiti į tas duris, pažiūrėti, kaip ten yra... 
Ir drauge, pagalvojus, darosi bjauru... Ne baisu, 
bet stačiai bjauru...

Garėnas nusijuokė.
— Kiekvienu atveju nepatartina eksperimen

tuoti... Geriau laikytis atokiai nuo tų durų. 
Bet kuriuo atveju, — pakartojo jis.

Atsisėdęs sofoje, šiltai prikūrentame Gražinos 
kambaryje, jai dar tebetaisantis plaukus prieš 
veidrodį, Garėnas pradėjo:

— Panele Gražina... Ar galėtumėt ryžtis... 
dėl Lietuvos, dėl jos išlaisvinimo... ar ryžtumė
tės imtis darbo... surišto su pavojum...

Jis vargiai betarė žodžius. Negalėjo rasti 
reikiamo tono. Antrus metus kasdien susitik
damas su Gražina įstaigoje, jis pirmą kartą pa
sijuto susivaržęs jos akivaizdoje.

Mergina nuleido rankas, neskubėdama pasi
suko į kalbantį ir šyptelėjo.
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KAS SUSERGA GRIPU
Kiekvieną žiemą didžioji gripo epidemija pa

liečia apie 40 milijonų žmonių. Šiemet ji kilo 
Švedijoje; iš čia persimetė į Daniją, po to į Bel
gija, Prancūziją ir Angliją.

Tačiau šių metų epidemija nėra tokia baisi, 
kaip 1918 ir 1919 metais. Tuomet nuo jos mirė 
lygiai 15 milijonų žmonių. Vadinasi, gripo 
aukų skaičius buvo didesnis, kaip pirmojo Pa
saulinio karo. Šv. Elenos sala buvo vienintelė 
pasaulio vieta, kurią epidemija aplenkė. Šian
dien gripas nesiaučia taip smarkiai kaip tada; 
atrodo, jis bus susilpnėjęs. Tačiau visuomet 
tenka skaitytis su staigiu jo pasireiškimu, juo 
labiau, kad mokslas šios epidemijos priežasčių 
dar nežino, atseit, yra beveik beginklis.

Pernai Hampsteade, Londono priemiesty, į- 
steigtas Tarptautinis Studijų Centras kovai su 
gripu. Jo vadovas Dr. Andrews, didžiausias 
gripo specialistas, apie šią epidemiją suteikė 
spaudai tokių žinių.

gripas, kai maitinimas blogas ir po sunkios 
žiemos, kada kūno energijos atsargos dėl šalčių 
išsisėmę.

Tačiau sunkiausios epidemijos iki šiol buvo 
išsiplatinusios nešaltų žiemų laiku, nes nešaltos 
žiemos yra drėgnos, o drėgmė kenkia orga
nizmui. Londoniečiai kasdieną susirūpinę lau
kia meteorologijos žinių. Jei jos praneša „švel
nų, drėgną, ūkanotą orą”, tai tat reiškia, kad 
gripo ligos pavojus gali padidėti.

virusų vos padengtų smeigtu-

priklausyti dviem skirtingom 
Šių grupių virusai epidemijas 
Didžiosios epidemijos, daž-

Pirmasis požymis, pavojingiausias laikas
Dr. Andrews’o surastas gripo virusas, pagal 

dydį, yra mažiausias iki šiol žinomas ligos su
kėlėjas. Jis matomas tiktai per ultramikroskopą. 
40 milijonų gripo 
ko galvutę.

Šis virusas gali 
grupėm: A ir B. 
sukelia paskirai,
niausiai buvo sukeltos tik A viruso.

Gripo virusas naikina raudonuosius kraujo 
kūnelius. Pirmieji ligos požymiai: lengvas dre
bulys ir bendras kūno nusilpimas. Po to kyla 
temperatūra iki 39 laipsnių, dažniausia, keletai 
valandų praslinkus po pirmojo drebulio. Li
goniui skauda sąnariai ir jis jaučiasi lyg su
daužytas.

Sekančiomis dienomis liga puola galvos nervus, 
skilvį (vėmimas) arba plaučius, dėl to prasi
deda plaučių uždegimas. Pavojingiausias būna

Nosis turi būti apsaugota iš vidaus
Viešosios susirinkimų vietos (posėdžių 

teatrai, kinai, mokyklos ir t.t.) didina užsikrėti
mo pavojų. Patirta, kad vyrai, dirbą fabrikuose 
ir raštinėse, daugiau serga, kaip jų žmonos, 
būdamos namie.

Apie 60 nuoš. ligonių užsikrečia per palietimą 
(nosinės, rankos padavimas ir t.t.), 20 nuoš. 
per kosulį. Po to, kai ligos antkritis įsiveržė 
į kūną, po 24—48 vai. prasideda gripas.

Gripo virusas atsilaiko prieš visus ligšioli
nius vaistus. Nei penicilinas nei sulfamidai jo 
neveikia.

Svarbiausias vaistas — neužsikrėsti. Yra 
keletas paprastų priemonių apsisaugoti jo: 
kūno higiena; šilti drabužiai, ypač gera kojų 
ir rankų apsauga.

Įsakmiai nepatariama apgaubti 
nosinėmis, nes jos greit virsta 
lizdu.

Alkoholis nuo gripo nesaugo,
labai karšta kava geriau. Tik sugrįžus iš darbo, 
galima išgerti truputį alkoholio. Nesaikingas 
rūkymas pavojingas. Gyvenamosios patalpos 
turi būti gerai vėdinamos, bet skersvėjo vengti. 
Miegamajame palikti pusiau atdarą Jangą, nes 
šildomame kambaryje oras greit suvartojamas, o 
dėl gryno oro stokos didėja susirgimo pavojus.

Gripo sukėlėjas visuomet įsiveržia pro nosį 
ir burną. Kaip apsaugos priemonė gali būti ir 
įkvėpimas per nosį dezinfekuojančių garų. Bri
tų oro bendrovių lėktuvuose keleiviai įkvėpia 
iš mažų bonkučių dezinfekcijos vaistus.

Jeigu manoma, kad 
priemonių, jau užsikrėsta 
gydytojas, reikia tuojau 
vandens bonka ir, kiek 
šiltų vaisių sulčių ir kas

skausmams sumažinti, 
būdu išnyksta gripas per 24 
taip neįvyko, vadinasi, virusas 
savijauta blogėja ir gali pasi-

salės,

nosį ir burną 
tikru mikrobų

Arbata, arba

Alė Rūta-Nakaitė

Tenai, kur kalnai neaukšti ir lankos nepcrplačios, 
ten duona ir medum vaišinasi kiekvienas svečias.

Vargus, kovas ir laimę dainos supdamos palydi, 
kur linas mėlynas kaip akys lietuvaičių žydi.

nežiūrint apsauginių 
gripu, tai, ko! atvyks 
gulti į lovą su šilto 
galima, daugiau gerti 
keturias valandas dvi

Tenai ir miestai neaukšti ir upės mažos plaukia, 
tačiau kaip aukso kalnais derlium geltonuoja 

laukas.
Ir jei lietuviui atiduotų nors pasaulį visą, 
j savo žemę gimtąją iš tolumų sugrįš jis.
Tiktai man laisvės! — Lietuvos tamsus vis ūžia 

miškas. 
Laisvės! — Upės, neramūs ežerai, šaltiniai trykšta.

aspirino tabletes
Dažnai tokiu 

valandas. Jeigu 
įsigalėjo, ligonio
reikšti komplikacijos.

Nors gripas ir trumpai truktų, bet pasveikus, 
dar ilgesnį laiką organizmas yra susilpnintas. 
Todėl būtinai 
mui įveikti.

reikalinga savaitę pailsėti silpnu-

Laisvės! — Drąsiai gimtojon žemėn vyrų liejas 
kraujas.

Laisvės!—Banguoja sesių dainos senosios ir 
naujos.

Kur linas mėlynas kaip akys lietuvaičių žydi, 
tenai žmogus nešioja laisvės ilgesį taip didį!

Iš poezijos rinkinio „Be Tavęs”.

Skiepai nuo gripo
viena paskutiniųjų, didžiųjų epi- 
su kuria kovoti mokslas dar ne- 

bet, atrodo, kad neilgai

Gripas yra 
deminių ligų, 
pajėgia sėkmingai, 
taip bus.

Dr. Laidlow’as Amerikoje ir Dr. Andrews 
Anglijoje išrado skiepus, kurie gerai veikia. 
Tačiau skiepų dar negalima panaudoti, kol 
neįšspręsta visa eilė technikinių ir kitokių klau
simų. Skiepijimo medžiaga gaunama iš vištų

pradžių nepastebimas, kol

nuo didžiųjų

bet užsikrėtimas 
epidemija kyla.

ende- 
pėrė-

Šiau- 
iš-

KLASTA IR MEILĖ” NOTTINGHAME

Tam 
vartojami Amerikoje nuo 1943 
parodė patenkinamus rezultatus, 
miestuose po skiepijimo susirgi- 
iki ketvirtadalio. Tačiau 1947

kiaušinių, prieš tai užkrėstų gripo antkričiu. 
Bet skiepijimas nuo A viruso neveikia nuo B 
viruso. Be to, tarp šių dviejų virusų grupių 
ligos sukėlėjai yra tiek gausūs, kad naujoji skie
pijimo medžiaga visų neveikia sėkmingai, 
tikri skiepai, 
metų, aiškiai 
Kai kuriuose 
mai sumažėjo
metų epidemijos laiku jie visiškai neveikė.

Šiuo metu pasaulio mokslininkai bendrai 
tiria gripą. Jų tikslas — pasiruošti sekančių 
metų epidemijai. Tarptautiniame Studijų Centre 
kovai su gripu (arba influenca) Hampsteada 
nuodugniai tikrinama skiepų veikimas, sekame 
visos ištirtos gripo epidemijos pasaulyje.

Kaip kyla epidemijos
kurie mokslininkai buvo nuomonės, kad 
yra endeminis ir kyla epidemijos 
(neveikliosios) į aktyvią būklę jo

Kai 
gripas 
minės 
jimo laiku.

1948 m. rugsėjo mėn. prasidėjęs gripas 
rinėje Sardinijoje, per Siciliją ir Kalabriją, 
siplėtė visoje Italijoje, Šveicarijoje ir Austri
joje. Pietų Prancūzija, Vakarų Vokietija, Danija, 
Belgija, Olandija, Anglija taip pat buvo jo pa
griebtos, ir pagaliau Airija.

Nėra abejonės, kad čia būta užsikrėtimo, 
nes visų paliestųjų kraštų virusų pavyzdžiai 
buvo tie patys. Visi priklausė A grupei, pana
šiai, kaip ir virusas, sukėlę 1947 metų epide
miją, tačiau kai kuriais atžvilgiais jie buvo skir
tingi.

Kaip kilo epidemija Sardinijoje? Įvairių 
stebėtojų duomenimis, ji buvo pastebėta tuo 
pačiu laiku daugelyje kaimų, net atskirose tro
belėse. Vadinasi, epidemijos sukėlėjas pirma 
pamažu išsiplatino žmonėse, o paskiau tapo 
veiklus. Be abejonės, epidemija išsiplatino už
sikrėtimu iš vieno krašto į kitą, 
iš

Mažosios epidemijos apsaugo
Kadangi yra tiek daug gripo sukėlėjų, kurie 

kiekvienoje naujoje epidemijoje kitaip pasi
reiškia, dėl to tenka manyti, kad skiepai, veikda
mi tam tikrą ligos sukėlėją, gali neveikti naujo 
sukėlėjo.

Dabar Hampsteade mokslininkai ruošia naują 
skiepijimo medžiagą, kuri, gal būt, galės su
laikyti epidemiją. Tūkstančiai vištų kiaušinių 
dirbtinai virusais apkrečiami. Kai kiaušinio 
gemalas nuo gripo miršta, ištraukiama iš kiau
šinio skystis, ir iš jo dirbami brangūs skiepai. 
Tūkstančiai žmonių jais jau įskiepyti. Jei šie 
asmenys per sekančius du mėnesius bus atspa
rūs ligai, bandymą galima bus laikyti pavyku
siu. Skiepai galės būti naudojami kaip apsau
ginė ir kaip gydymo priemonė.

Ar yra pavojus, kad vėl gali iškilti tokia baisi 
epidemija, kaip 1918/1919 metais? Moksli
ninkai nepajėgia į šį klausimą atsakyti.

Klausimas, kur slepiasi gripo virusas tarp 
įvairių epidemijų ir vasarą — yra mįslė. Ame
rikietis mokslininkas Shope susekė, kad kiaulių 
gripo virusas nuo vieno' sezono iki sekančio 
yra užsikonservavęs plaučiuose. Galima pri
leisti, kad kiaulės žmonių gripo sukėlėjui savo 
plaučiuose suteikia pastogę per epidemijos per
traukas. J. M.

I burton rrr* 
’ ’ Skoningų vyriškų drabužių

įsteigta 1900 m., 20.000 tiesioginiai at- 
* ■ lyginamų ir 100.000 netiesioginiai žmo-
- - nių; moka aukščiausius atlyginimus Eu- 
-■ ropoję; 15 milijonų svarų kapitalas; 100 
■» akrų plotą užima siuvyklos įrengimai 
-- centras: Hudson Road, Leeds 9, skyriai
- ■ Londone, Glasgowe, VVorsley, Walkdene
- ’ Boltone. •• ►
; ‘ Gerb. Skaitytojau!
Z I Pasinaudodami šia proga, norime tams- 
; '» tai pranešti, kad tamstos malonaus žvilgs- 
“» nio laukia mūsų parduotuvėse nauji, 
; ’ puikūs vyriški drabužiai.
’ ’ Patrauklūs kostiumai, paltai ir lietpal-
■ ’ čiai yra Montague Burton firmos pažy- 
; ’ mėtinas, naujausia mada pagrįstas laimė- 
’' jimas.
'' Norėtume jūsų malonų dėmesį atkreipti 
" ypač į spacialų Laird’o ir Argyll’o ge-
- ► lumbių Tweed (audimo būdas) kostiumus 
; ► ir paltus po 195 šilingus. Šie ir kiti dra-
■ • bužiai, be abejonės, patenkins tuos, kurie
- ■ supranta, kad skoningas parėdas teikia 
-- skaistų pasididžiavimą.
■ - Penkiasdešimties metų siuvimo prak-
- > tiką grindėme šiuo keturgubų siekiu:
- ’ aukščiausia kokybe, verte, grožiu ir darbu.

Montague Burton’o drabužių kokybė yra 
‘ ’ sinonimas. Drabužius siuva labiausia pa- 
‘' tyrę siuvėjai. Montague Burton’o dra- 
’» bužiams gerą vardą laimėjo pusės šimto 
“; metų praktika, madingas ir geras darbas. 
; ’ Kai dėl kokybės — tai kainos įsakmiai 
; “ pasako, kad ji niekeno kito dar nepra- 
; ’ lenkta.

Pasirengę jums patarnauti.
; ; Jus gerbiąs
“; Montague Burton

BURTON 
TED 
siuvykla,

Kovo 3 d. 6 vai. 30 min. p.p. Sycamore Rd., 
Schools (Lietuvių Klubo „Romuva” patal
pose) Londono Lietuvių Meno Sambūrio grupė 

pakviesta, vaidins 
Meilė”.
apylinkės lietuviai 
miesto centro pa- 

„Rūta” valdyba

„Vaidila”, choro „Rūta” 
Schiller’io dramą „Krasta ir

Visi kolonijos ir plačios 
prašomi atsilankyti. Salė iš 
siekiama 31 autobusu.

Lietuvaitės! Parašykite 35 ir 39 metų ne- 
vedusiems lietuviams. Susipažinsim, pasikal
bėsim ir, jei patiksim, apsivesim. Adresas: 
Check No. 4211 (dėl 35, arba dėl 39), CourtaUlds, 
Little Heath Factory, Coventry.

DBLS Manchesterio skyriaus narį 
p. Juozą MAKAREVIČIŲ 

ir 
p-lę Oną KALAKAUSKAITĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, svei
kina ir šviesaus ir laimingo gyvenimo linki.

Manchesterio skyrius

— Nebandykit deklamuoti... Nereikia ir 
ypatingai skambių žodžių... Sakykit tiesiai, ko 
iš manęs norit? — ji patogiai atsisėdo sofos 
kertelėj, prisitraukusi kojas. —Na, klausau...

Garėnas dar labiau sumišo. Valandėlę ty
lėjo. Paskui ėmė sakyti...

♦ * *
Apskrita angelė duryse prasiskleidė. Joje 

žybtelėjo akis. Žiūrėjo. Paskui akis dingo, ty
liai sučežėjo užsklandėlė.

Žingsnių nebuvo girdėti.
Ir taip jau vis dažnais tarpais. Dieną ir naktį.
Garėnas gulėjo, užsiklojęs apsiaustu. Elek

tros leputė įkyriai švietė tiesiai į akis.
Jis užsitempė apsiausto kraštą, pridengė veidą, 

akis nuo skaudžios šviesos.
Po valandėlės sučežėjo užsklandėlė. Tylus, 

įsakmus balsas paliepė:
— Atidengi veidą. Nevalia dangstytis. Mie

goti reikia.
Pro užmerktus vokus šviesa veržiasi raudo

nais, judančiais ratais. Skaudina akis. Ver
čiau visai nesimėrkti.

Šiąnakt, po pirmojo tardymo, Garėnas ne
buvo grąžintas į bendrąją kamerą.

Vienukėje buvo geresnis oras ir erdvus, bet šalta.
Jį purtė nesuvaldomas drebulys iš vidaus. 

Garėnas lakiai pagalvojo: nuo šalčio ar nervai 
pasileido? Čia pat nuplakė save mintimi: jo
kių nervų!

Tardytojas buvo labai mandagus. Gerašir
diškai šypsojos, pasiūlė rūkyti. Neskubėdamas 
klausinėjo, rašė, rūkė. Tarpais, atsilošęs kėdėje, 
primerkdavo akis, tarsi pavargęs ar susimąs
tęs. Čia vėl, nutraukęs klausinėjimą, kėlėsi ir 
vaikštinėjo po kambarį, susikišęs rankas į ki- 
šenius.

Klausimai buvo paprasti, asmens žinių patik
rinimas.

Vienu tarpu jis įsmeigė žvilgsnį tiesiai į Ga- 
rėno veidą ir paklausė:

— Hm...
Kiek pavartęs raštus byloje, paklausė vėl:

— Važinėjot po užsienius. Esat buvęs Vo
kietijoje, Prancūzijoje, Šveicarijoje. Kokius už
davinius ten vykdėt ?

Garėnas neišsyk suprato. Pakartojo:
— Uždavinius?
— Aišku.
— Jokių uždavinių. Važinėjau atostogų metu 

savo malonumui, — atsakė, gūžtelėjęs pečiais.
— Razskažitie svojei babuškie, možet povie- 

rit (papasakokit savo senelei, gal ji patikės), — 
nusijuokė tardytojas. Jo platus, veikiau malo
nus, veidas šviesiai šypsojos. Tačiau vienu aki
mirksniu tas jaunas veidas tarsi paseno, apsi
niaukė.

— Nesiunčiamas niekas nevažinėja po užsie
nius, — pridūrė.

— Pas mus kas norėjo, tas ir keliavo, jei pi
nigų tam nestigo, — bandė aiškinti Garėnas.

— Pasakokit senelei... — atšovė tardytojas ir 
ėmė rašyti.

— Po geros valandos baigė, atsikėlė, pakišo 
Garėnui protokolą:

— Pasirašykit.
Garėnas ėmė skaityti.
— Greičiau, — ragino anas.
Perskaitęs pasakė:
— Nepasirašysiu.
— Kodėl ?
— Todėl, kad neteisingai suformulavot mano 

atsakymą. Štai parašyta: „lankiausi užsie
niuose..., vykdydamas žvalgybos uždavinius”. 
Jokių žvalgybos uždavinių nesu vykdęs. Važi
nėjau savo malonumui, už nuosavus pinigus, — 
tarė kietai.

Tardytojas vėl atsisėdo į savo kėdę ir šypso
damasis žiūrėjo į Garėną.

— Nepasakokit nesąmonių, — pagaliau pa
sakė jis.

Slinko valandos. Juodu vis ginčijosi. Tar
pais atrodė, jog tardytojas netenka kantrybės. 
Jo kiek paraudusios akys imdavo žybčioti pyk
čiu, tačiau jis susivaldyvavo ir vėl maloniai 
šypsodavos.

Garėnui kategoriškai atsisakius pasiiašyti, jis 
pagaliau nusileido. Parašė: „bendra tvarka”.

Pasirašęs, Garėnas paklausė:
— Už ką mane suėmė?
Tardytojas gūžtelėjo pečiais ir šiurkščiai sviedė:
— Jūs pats žinot geriau už mane. Nereikia 

kvailai klausti.
Jis priėjo prie durų, jas atidarė, pašaukė sar

gybinį.
— Į vienukę, — įsakė.
Per tas dvi dienas, kurios jau skyrė Garėną 

nuo suėmimo momento, jis nė valandėlę nega
lėjo nusikratyti varginančio klausimo, kas jį 
įdavė ir ką NKVD žino.

Jis keliom dienom buvo išvykęs į Kauną tar
nybos reikalais. Grįžo vėlai naktį, nuvargęs 
kietai užmigo. Paryčiu jį išsivedė.

— Kelkis. Renkis. Apklausinėjimui, — iš
girdo balsą.

Durų langelis buvo atskleistas. Jame ky
šojo prižiūrėtojo veidas.

Garėnas pašoko ant stačių kojų. Negalėjo
išsyk susivokti. Juk gal tik pusvalandis, kai
grįžo iš apklausinėjimo. Tik ką jam buvo at
nešę jo daiktus iš bendros kameros. Tik ką 
buvo atsigulęs.

Netrukus jis vėl kopė laipteliais į trečiąjį augštą.
Tardymų varžtas su kiekviena naktimi vis 

labiau veržėsi.
Su antruoju apklausinėjimu jaunąjį tardytoją 

pakeitė kitas. Pagyvenęs, kresnas, tankiais juo
dais antakiais, trumpai kirptais, „ežiu” pasi
stojusiais plaukais ant apskirto, buko kiaušo.

Tardė šiurkščiai, klausimus kataliojo, lyg fi
gūras šachmatų lentoj. Staiga kartojo tuos pa
čius ir vėl šoko prie kitų.

Kartais išlaikydavo tardomąjį per ištisą naktį 
ligi aušros. Tarpais išeidavo keliom valandom, 
pastatęs sargybinį Garėno saugoti.

Vis dažnėjančiu motyvu buvo:
— Prisipažinkit, mes viską ir šiaip žinom.
Garėnas atkakliai neigė.
Nieko nežino apie kokį ginklų sandėlį. Ne, 

nepažįsta leitenanto Ilčinsko. Taip, pažįsta lei
tenantą Atkočiūną, bet niekad nebuvo su juo 
kalbėjęs apie kokius ginklus. Nieko nežino 
apie jokią organizaciją. Gražiną Raudonikaitę? 
Aišku, pažįsta. Bendradarbė įstaigoj.

— Ką gi ji galėtų turėti bendro su jūsų kalti
nimais? — įstengė nusišypsoti Garėnas.

— O jūs, kvailiu apsivertęs, nevaidinkit. Žinot 
puikiai, — sviedė tardytojas ir, čia pat pakei
tęs toną, pridūrė: — Prisipažinkit geruoju.

Jis palinko per stalą Garėno pusėn. Jo veidą 
iškreipė šypsnio pavidalas. Tarė nuslopintu bal
su, lyg sąmokslininkas:

— Jei prisipažinsit geruoju, aš padarysiu vis
ką, kad jums būtų paskirta kuo mažiausia bausmė.

— Nežinau nieko.
Tardytojas atsikėlė, priėjo prie Garėno, pa

dėjo jam ranką ant peties ir primygtinai pakartojo:
— Prisipažinkit, mes ir šiaip viską žinom.
— Jei žinot, tai ko kamantinėjat ? Kam jums 

reikia mano prisipažinimo ?
Tuo pačiu momentu Garėnas kumščio smū

gio į veidą buvo nutrenktas ant grindų.
Nesuvaldomo pykčio banga raudonu šydu 

aptraukė jo akis. Iš praskeltos lūpos varvėjo 
kraujas. Garėnas pajuto sūrokai šleikštu skonį 
burnoje, kai kėlėsi.

Ir tuo pat momentu, kai jis buvo pasistojęs 
keturpėščias, pykčio vieton užplaukė begalinio 
pažeminimo jausmas. Jį apgaubė abejingumas. »

Sunkiai dribo kėdėn. Nesišluostė nė lūpų, 
iš kurių lašėjo kraujas.

Tardytojas vėl sėdėjo savo vietoje. Paliai 
dešinę ranką buvo dabar pasidėjęs „Naganą”.

— Jūsų prisipažinimas reikalingas, nes So
vietų Sąjungoje viskas turi būti atliekama pagal 
įstatymus, — pasakė jis ramiai ir paspaudė 
mygtuką.

— Pasikalbėsim vėl iš ryto, — pridūrė jis, 
sargybiniui įėjus.

Tačiau nei rytą, nei kitą naktį Garėno ne
bešaukė tardyti. Tik po kelių dienų vėl prasi
dėjo klaikios naktys. (B. d.)
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KELNERIO PADĖJĖJAS
Mūsų žmonėms besibarsiant po įvairius pa

saulio kampus, teko ir tenka pergyventi visokių 
nuotykių, tenka paragauti įvairių duonų, kar
tais ir labai karčių. Savotišką karjerą teko iš
gyventi ir buv. „Maisto” bendrovės vyr. inži
nieriui p. L. Giriūnui. Jis išbuvo 15 metų 
b-vės inžinieriumi, o paskutiniuosius laikus ir 
b-vės vyr. direktoriumi. Panašiais likimo ke
liais ir jis atvyko Anglijon ir kaip visi kiti, pa
teko pereinamojon stovyklon.

Jis ir malonėjo pasidalinti su jūsų korespon
dentu savo pergyvenimais, šiame krašte.

„Pradžioje buvau didesnis optimistas, nes 
optimizmui pagrindą sudarė Anglijoje anksčiau 
apsigyvenę bičiuliai. Turėjau ryšius su anglų 
firmomis iš tų laikų, kada „Maistas” iš jų pirko. 
"Greit mano iliuzijos sklaidėsi, nes į laiškus ne
gavau net atsakymo. Tik viena garvežių sta
tybos firma atsakė labai maloniai ir pažadėjo 
per kelias dienas mano reikalus sutvarkyti. 
Tos kelios dienos pavirto 3 mėnesiais. Man 
buvo neaišku, kas kliudė gauti man darbą šioje 
firmoje ar Darbo M-ja ar inžinierių profesinė 
sąjunga.

„Pradėjau vėl ieškoti darbo. Į žemės ūkį 
eiti atsisakiau, nes kur būčiau dėjęs šeimą. Pra
šiau Darbo Ministerijos duoti man tokį darbą, 
kad galėčiau kartu su šeima gyventi. Tas truko 
gana ilgai. Į Angliją atvažiavau 1947.7.20, 
o darbą gavau tik 1948.5.1. Ligi to laiko teko 
gyventi pereinamosiose stovyklose. Eidavau dir
bti į kaimyninius fabrikėlius, kur gaudavau 
atsitiktinio ir sezoninio darbo.

„Darbą gavau netoli Market Drayton’o tur
tingame dvare, kaip kelnerio padėjėjas. Apsi
gyvenau ponų rūmuose su šeima. Žmona irgi 
buvo įpareigota dirbti. Mano darbo laikas 
buvo nuo ryto 7,30 ligi 10-10,30 vai. vakaro, 
o žmonos daug trumpesnis nuo 6 vai. vakaro 
ligi 9 vai. vak. Ji turėdavo laike ponų pietų 
mazgoti indus. Mano darbas buvo sudėtin
gesnis: turėjau valyti valgomąjį, svečių ir kitus 
kambarius, poliruoti grindis, kilimus dulkinti, 
langus šluostyti, ponų indus ir sidabrinius indus 
valyti, svečius priimti, jų lagaminus nešioti, 
drabužius iš tų lagaminų iškraustyti, svečių 
drabužius ir batus valyti. Į stalą valgių nepa- 
davinėjau. Tai buvo kelnerio pareiga, o kelneris 
buvo italas. Tik svečiams rytmetį nunešdavau 
į kambarius arbatą. Ponui reikėjo nešti kas 
rytą. Turėjau ir uniformą: trumpą baltą švarką. 
Ponai buvo turtingi: vien miegamųjų turėjo 
10 kambarių ir begales kitų. Tarnų prie stalo 
sėsdavo visa 10, o iš viso tarnų buvo apie 30, 
o ponų tik du. Svečiai atvažiuodavo tik sa
vaitgalių praleisti.

„Dvare gyvenome ir valgėme. Valgis prastsa. 
Negaudavome netgi savo normos. Atlygini
mas buvo mažas. Aš gaudavau žemės ūkio 
darbininko atlyginimą. 4.10.0, o žmona — 
visą 16 šilingų Kada atskaičiuodavo 
už butą ir maistą, tai likdavo nepilni 
2 svarai. Darbo sąlygos buvo sunkios, ir ap
linka biauri. Ponai niekad nebuvo patenkinti, 
o draugų-tarnų intrigos tą gyvenimą darė ne
pakenčiamą”.

„Dovanokit, kad jus pertrauksiu. Ar nekilo, 
gyvenant tokiose sunkiose sąlygose mintis grįžti 
į Lietuvą nors ir pas bolševikus?”.

„Ot šito tai niekuomet nebuvo. Aš jaučiau, 
kad vistik esu laisvas žmogus, galiu mesti dar
bą ir galiu ieškoti kito. Pagaliau, darbas dar
bu pasilieka. Bet yra gyvenimas ir šalia dar
bo. Visada tikėjau, kad taip yra laikinai ir 
ką nors geresnio gausiu. O pas bolševikus iš 
viso gyvenimo nėra. Pagaliau nėra vilties ir jį 
pakeisti. Ten yra žmogus-vergas”.

„Spėju kad tamstai ir pasisekė darbą pakeisti?”
„Taip ir buvo. Nuo gegužės mėn. ligi tų 

pačių metų rugpjūčio tapau sodininkas, tiksliau 
sakant, daržo darbininkas, kur be manęs buvo 
daržininkas, mūsų viršininkas ir 4 darbininkai. 
Daržas ir gėlynas neturėjo komercinio tikslo 
ir tarnavo ponų reikalams. Turėjau iš palocių 
išsikelti. . Apsigyvenau dviejuose kambariuose 
greta šiltadaržio”.

„Buvo gerai, nes turėjome ir savo virtuvę” 
į įterpė p. Giriūnienė.

„Atlyginimas buvo tas pats. Už butą, kurą 
ir šviesą mokėjau 17 šilingų. Dirbau darže ar 
šiltadaržy. Jau turėjau laisvus sekmadienius. 
Po darbo rūmuose jaučiausi gerai. Šį darbą 
dirbau ligi f1949 m. lapkričio m. Tuomet gavau 
darbą Birminghame, kaipo braižytojas kon
struktorius. Firma „Imperial Chemical Indus
tries Ltd.” turtinga, turi daug skyrių Anglijoje, 
kuriuose dirba apie 100.000 darbininkų. Cen
tre, kuriame dirbu, kartu su manim dirba apie 
50 braižytojų. Algos į metus gaunu 525 svarų. 
Taigi, pakenčiamai. Ir darbas, palyginus, leng
vas ir nesudėtingas. Ir šiek tiek arčiau savo 
specialybės. Dirbu 5 dienas savaitėje, o šeš
tadieniai ir sekmadieniai visada laisvi. Dirbu 
-kasdien nuo 8.45 ligi 5.35. Viena valanda 
būna pietų pertraukos. Galima kęsti ir kol 
negausiu darbo pagal savo specialybę, tai ir 
nekeisiu”.

„Kaip kiti reikalai? Pragyvenimas, butas?” 
„Blogiausia su butu. Už du kambarius, ga

lima sakyti, be saulės moku 70 šilingų į savaitę. 
Birminghame butų klausimas nelengvai spren

džiamas. Jei ir randi, tai brangus. Maistui 
išeina per 3 svarus. Esame trys žmonės”.

„Paskutinis klausimas. Grįžtant dar prie jūsų 
pirmosios „profesijos”, norėčiau paklausti: juk 
tie ponai žinojo, kad esate politinis emigrantas, 
pasitraukęs nuo bolševikinio teroro, kad pali
kote tėvynę ne dėl uždarbio svetur. Ar neteko 
pasikalbėti tais klausimais ir kaip jie reaguoda
vo?”.

P. Inžinierius plačiai nusišypsojo ir paglostęs 
savo plikę atlaidžiai pažiūrėjo į mane.

„Matyt, tamsta net ri nuovokos apie luomų 
santykius. Aš buvau, tarnas ir dar žemo rango. 
O jie buvo viešpačiai. Tai apsprendžia visą. 
Jokios kalbos negali būti tarp tų dviejų pasaulių. 
Taip, susitikdavau su ponais, bet visi santykiai 
baigdavosi įsakymų davimu ir mano žodžiu: 
„Yes, Sir” arba rečiau „No, Sir”. Taip buvau 
išmokytas. Tiesiai įsakymus gaudavau tik ge
rais atvejais, paprastai juos gaudavau iš savo 
šefo-kelnerio. - Taigi net įsakymai ateidavo ko
mandos keliu. Kokios galėjo būti kalbos? 
Jokių. Ir aš nesu tikras, ar jie žinojo mano 
tautybę. Žinoma, mums lietuviams visa tai 
atrodo kiek keistoka, bet tai yra atgyvento pa
saulio likučiai, kurie baigia savo dienas ir šiame 
krašte. Juk tai yra nenormali būklė, kada 
30 žmonių nieko daugiau nedaro, kaip tik šo
kinėja apie 2 žmones. Nestebėtina, kad šis 
turtingas kraštas taip sunkai kovoja dėl savo 
exporto ir importo subalansavimo. Bet tai ne 
mums spręsti”.

KUO SKIRIASI MOTERYS NUO VYRU
Šiandien moterys turi viską, ką anais laikais 

bandė išsikovoti: teisiniu, socialiniu, politiniu 
ir ekonominiu atžvilgiu. Viską, išskyrus lygybę. 
Jos nėra tokios, kaip vyrai, ir tokiomis niekuo
met nebus. Yra ir bus skirtingos kiekvienoj 
gyvenimo srity.

Senoji nuomonė dėl moterų žemesnės padė
ties tebėra, nors „silpnoji lytis” fiziniai yra 
aukštesnė. Metinis moterų mirtingumas mažes
nis, kaip vyrų. (Pati gamta jau taip sutvarkė, 
kad 106 gimstamiems berniukams tenka 100 
mergaičių). Moterų mirtingumas prieš gimdy
mą mažesnis, kaip po jo. Negimusių vyriškos 
lyties kūdikių mirtingumas taip pat didesnis.

Išskyrus kokliušą, limpamosios vaikų ligos 
labiau mėgsta berniukus. Priešmokykliniam am
žiuje skarlatina, gripas, plaučių uždegimas, sme
genų plėvės uždegimas, viduriavimas ir kruvinoji 
greičiau susargdina broliuką, kaip jo mažąją 
sesutę. Nuo vienų iki 4-rių metų amžiaus ber
niukų mirtingumas didesnis net 20%.

Jaunystės amžiuje berniukai labiau linkę į 
nelaimingas atsitikimus, kaip mergaitės. Ta
čiau mergaitės dažniau suserga džiova: šia liga 
miršta apie 63 % mergaičių daugiau, kaip ber
niukų. Širdies ligos liečia beveik vienodai: 
15 berniukų ir 14 mergaičių miršta iš kiekvieno 
100.000.

Tik subrendimo amžiuje abiejų lyčių mirtin
gumas beveik susilygina. Nežiūrint tai, moterys 
vistiek yra pranašesnės: 25 metų amžiaus mo
teris gali tikėtis sulaukti 48 metų, tuo tarpu 
to pat amžiaus vyras tik — 44.

Jeigu vyras ir žmona yra to paties amžiaus, 
tai galimybę, kad žmona liks našle, galima iš
reikšti santykiu 55 prieš 45. Tačiau kasdieni
niame gyvenime yra kitaip: moterys dažniausia 
išteka už senesnių vyrų ir dėl to dar pasididina 
našlystės galimybę. Šešiasdešimt penkių metų 
amžiaus vyrų ir moterų santykis yra: 100 prieš 111.

Iki aštuonių metų amžiaus berniukai yra 
didesni ir sunkesni kaip mergaitės. Tarp aš
tuonių ir dešimties metų mergaitės pradeda 
pasivyti berniukus, o būdamos 15 ar 16 metų, 
jos ūgiu ir svoriu pralenkia to paties amžiaus 
berniukus. Po to augimo greitis vėl keičiasi.

Berniukų ir mergaičių būdo skirtumas pra
deda reikštis labai anksti. Mažos meigaitės 
būna keleriopai labiau susirūpinusios, nervuotos 
ir bailesnės. Ta jų baimė yra visai kitokios 
rūšies, kaip berniukų. Berniukai bijo fizinių 
sužeidimų, o mergaitės — abstrakčių dalykų, 
pav. tamsos. Jos yra pavyzdingesnės, erzlesnės 
ir savistovesnės.

NUO LIKIMO NEPABĖGSI

Brangus dalykas, Dėl jo net galvą Stiprus pakaušis Būk tu gudriausias,
Visi mes žinom, Verta guldyti, «-? Plytą sulaikė. Kudlius ar plikis,
Tai skystimėlis Kai trūksta svaro Butelis liko Bet nežinai, kur
Stiprus ir grynas. Nupirkti kitą. Vis dėlto sveikas! Nelaimė tyko...

DAILININKAS JONAS RIMŠA 
ARGENTINOJE

Šiuo metu Argentinoje vieši garsus lietuvis 
dailininkas Jonas Rimša. Apie jo kūrybą žino 
netik lietuviai, bet ir tų kraštų žmonės, kur jis 
gyveno. Daugiausia jis yra garsus Bolivijoje. 
Ten jam teko ilgiausia gyventi, dirbti ir plėsti 
naujus kelius, beveik vietoj stovinčiam, menui.

Kaip ir kiekvienam išeiviui, taip ir dail. J. 
Rimšai pirmieji žingsniai buvo labai sunkūs, 
bet per savo lietuvišką darbštumą juos nuga
lėjo ir atkreipė meno žmonių ir Bolivijos Vy
riausybės dėmesį. Todėl jam teko garbė būti 
pakviestam vadovauti Bolivijos Meno Akade
mijai ir ją išplėsti tiek, kad visiems norintiems 
Akademiją lankyti studentams pritrūko vietos. 
Po to, kai Valdžia nesutiko lėšomis paremti 
Meno Akademiją, dail. J. Rimša atsistatydino 
ir įkūrė savo Meno Mokyklą, kuri sėkmingai 
veikė iki pereitų metų. Dail. J. Rimša nesiten
kino vien tik meno dėstymu savo studentams, 
bet nuolat keliavo po Bolivijos tropikinius už
kampius studijuodamas gamtų ir čiabuvių gy
venimą. Tas didelis jo atsidėjimas darbui ir 
Bolivijos klimatas palaužė jo sveikatą. Dėl to 
buvo priverstas kuriam laikui išvykti iš Boli
vijos. 1950 m. birželio mėn. jis suruošė didelę 
atsisveikinimo parodą, kurios atgarsiai skam
bėjo visoje Bolivijos spaudoje, daugumas pa
veikslų parduota aukštomis kainomis.

Dail. J. Rimšos paveikslai puošia netik lie-

Mergaičių vaizduotė turtingesnė, bet berniu
kai yra aktingesni. Dažnai mergaitė savo veid
mainiškumu išveda tėvus, mokytojus bei drau
gus iš pusiausvyros. Jos tampa istorinėmis mo
terimis, pamiltais mokytojais arba kuo kitu, 
kas jų vaizduotę pagauna.

Mokyklose mergaičių ir berniukų išsilavini
mas lygus. Egzaminatoriai pastebėjo, kad kai 
kuriuose dalykuose mergaitės yra pranašesnės, 
o kai kuriuose — berniukai. Priešmokyklinio 
amžiaus mergaitės labiau mėgsta spalvų deri
nimą, popierio lankstymą, lankelių darymą; 
pradžios mokykloje — skaitymą ir gimtąją 
kalbą. Berniukai pirmauja mechanikoj, aritme
tikoj, gamtos moksluose; vėliau — istorijoje 
ir visuose griežtuosiuose moksluose.

Mergaitės negalvoja visą amžių dirbti ir laiko 
tai nereikalingu dalyku. Jų nuomone, vyrai 
turi dirbti. Po vedybų, jos ramiai apsiriboja 
namais ir rūpinasi šeima.

Moterys dažniau serga. Viena bendrovė 
paskelbė, kad dėl ligų vyrai per metus pra
leidžia 9 darbo dienas, o moterys —- i 2 1/2 
dienų. Tai nerodo, kad moterys daugiau serga, 
kaip vyrai. Moterų susirgimai trumpiau trunka. 
Tuo tarpu vyrų susirgimai reikalauja apleisti 
darbą ilgesni laiką, yra dažnesni. Moterys, 
susirgusios labiau rūpinasi savimi. Jos neina 
iš namų net kai turi sloga arba menkus nega
lavimus. Tat dažnai apsaugo nuo didesnės 
ligos. Tai, gal būt, yra viena priežaščių, dėl 
ko moterys ilgiau gyvena.

Daugiau moterų, kaip vyrų bando žudytis. 
Tačiau vyrai sėkmingiau žudosi santykiu 3 
su 1. Galimas dalykas, kad moterys negalvoja 
iš tikrųjų nusižudyti, bet nori tik atkreipti kitų 
dėmesį į jų tikrą ar įsivaizduotą sielvartą.

Ir turto valdymas pabrėžia faktą, kad mo
terys ilgiau gyvena kaip vyrai. Pav. JAV iš 
apdraudusių gyvybę 80% yra moterys. Jos 
ten paveldi nekilnojamo turto iš vyrų ir kitų 
moterų 64 %.

Vaikų gimdymas visuomet bus moterų pa
grindinis veiksnys gyvenime. Tai ir bus svar
biausia priežastis, dėl ko moterys saugosi per
sidirbti, saugo savo sveikatą, yra atsargios ir 
jautrios savo vaikų atžvilgiu; dėl ko jos trokšta 
taikos ir nori išlaikyti esančią socialinę padėtį. 
Tas dalykas ir yra esminis, kuris jas skiria nuo 
vyrų. L.D.
M———I—■!■■■ — ■! I J__ !■!■■■■ ~ --- —--- -------- - J

Ieškomi: Kazimieras ir Petrą; Raguckai, kilę 
iš Plutiškių parapijos, Ieško A. Vitkauskas, 
182, Craigneuk St. Wishaw, Lanares.. Scotland. 

tuvių, bet ir svetimtaučių, daugiausia bolivie- 
čių, butus ir įstaigas. Geriausias jo paskutiniųjų 
metų kūrinys „La Paz įkūrimas” kabo 
La Paz miesto Savivaldybės rūmuose, kuris 
buvo užsakytas to miesto 400 metų sukaktuvių 
proga.

Už nuopelnus Bolivijai, šios šalies prezidentas 
dailininką apdovanojo „Andu Kondoro” aukš
čiausiu orderiu, kuris buvo įteiktas 1950 m. 
gruodžio 22 d. La Paz Užsienių Reikalų Minis
terijoje, dalyvaujant valdžios ir meno atstovams.

Iš Bolivijos pirmiausia atvyko į Argentiną 
ir viešėjo Buenos Aires kelias savaites. Dabar 
išvyko į San Carlos de Bariloche (Argentinos 
Šveicarija) iš kur grįžęs į Buenos Airęs numato 
suruošti savo darbų paroda. Po to pet Rio de 
Janeirą vyks į Madridą (Ispaniją), kur yra pa
kviestas dalyvauti ruošiamoje Ispanijos ir Ame
rikos Meno Parodoje ir atstovauti Ispanų Kul
tūros Institutą Bolivijoje, kaipo tos parodos 
organizacinio komiteto narys. Iš Europos 
dail. J. Rimša numato -vykti į JAV, kur Nau- 
jorke nori suruošti savo paveikslų parodą. Čia 
numato pasilikti ilgesnį laiką, nes yra perdaug 
išsiilgęs šiaurės gamtos ir arčiau susipažinti su 
Lietuvos meno atstovais, kurių gana daug yra 
JAV įsikūrę.

Čia yra tik trumputė dail. J. Rimšos gyve
nimo santrauka. Gana įdomi ir visai smulkiai 
aprašyta dailininko Odisėja tilpo Argentinos 
lietuvių laikraštyje „Laikas”. Iš jo matyti, kad 
šis mūsų tautos atstovas, garsindamas Lietuvos 

. vardą pasaulyje, yra daug nusipelnęs mūsų tau
tai. Leonas Kančauskas

DIDĖJA LIETUVIŲ INŽINIERIŲ 
SKAIČIUS

Paskutiniais metais Argentinoje pradėjo augfi 
lietuvių inžinierių skaičius, nes vis iš Europos 
atvyksta vienas kitas inžinierius. Nesenai vėl 
iš Anglijos pas savo tėvus (tremtinius) atvyko 
inžinierius Stasys Kavaliauskas su šeima. Tai 
dar jaunas ir energingas žmogus, kuris studijas 
pradėjo Tėvynėje, o jas atliekamu nuo darbo 
laiku, baigė Anglijoje. Argentinoje esant geroms 
galimybėms dirbti savistoviai, inž. S. Kava
liauskas nepasitenkina geru darbu lietuvio inž. 
J. Ramanausko metalo dirbinių fabrike, bet 
nuolat ieško būdų kaip pradėti savistoviai. 
Reikia manyti, kad jam greitu laiku pasiseks, 
nes gabumų ir energijos užtenka.
Buenos Aires, 13.2.-51. Leonas Kančauskas

LIETUVIAI ATSAKINGOSE PAREIGOSE
Prieš dvidešimt metų, kartu su • lietuviais 

darbininkais į Argentiną atvyko nemažai in
teligentų, kurie čia sutiko didelius sunkumus, 
nes reikėjo dirbti sunkius fizinius darbus. Laikui 
bėgant, daugeliui pasisekė įsibrauti į įmonių 
raštines ir iki šiol užimti atsakingas pareigas. 
Lietuvių, einančių atsakingas pareigas, galima 
daug užtikti ne tik privačiose įmonėse, bet ir 
Valdžios Įstaigose. Yra lietuvių, net Preziden
tūroje ir Darbo Ministerijoje. Iš naujų ateivių 
kol kas dar nei veinam inteligentui nepasisekė 
užimti atsakingesnes pareigas, nes trukdo kal
bos nepakankamas mokėjimas. L. Kančuaskaš

Agr. Garšva ir Goštautas, gyveną Kolum
bijoj, išsinuomavo ūkį Rionegro netoli Mede- 
lino miesto ir žada ūkininkauti.

Muz. Jeronimas Kačinskas kuria mišias pir
mojo Lietuvos karaliaus Mindaugo krikšto ju
biliejaus proga. (700 metų sukaktis šiemet).

Prof. Ign. Končius, gyvena Bostone (JAV), 
universitete skaito fizikos paskaitas, o laisvalaikį 
sunaudoja medžio drožybai ir skautiškajai vei
klai.

Austrijos Lietuvių Bendruomenės LOK dabar 
sudaio C. Liutikas — pirm., J. Marčiukaitis ir 
J. Rutkauskas — nariai ir J. Rutkauskas (jun.) 
sekretorius.

Austrijos Lietuvių Taryba jau ketveri metai, 
kaip leidžia biuletenį „Austrijos Lietuvių Ta
rybos Informacijos”, kuris įdeda daug žinių 
iš tremtinių gyvenimo ir veikimo.

Prof. Dr. K. Oželis, buvęs teismo medicinos 
profesorius Kauno V D universitete, baigė in
terne praktiką irjdirba vienoje ligoninėje India
noje.
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IS MŪSŲ GYVENIMO REZERVAS JAU ATSILIEPĖ
PASKAITA ANGLAMS APIE LIETUVĄ

Vasario 16 d. 8 vai. vak. Southend’e įvyko 
didelis mitingas, kurį suruošė Liberalų Inter
nacionalo Britų skyrius. Publika buvo vien 
anglai.

Mitingo tikslas — supažindinti anglus su 
tarptautinės politikos problemomis. Kalbėjo 
Liberalų partijos iždininkas ir Chatham House 
(užsienio politikos studijų organas) narys, pla
čiai žinomas veikėjas ir politikas Sir Andrew 
McFadyean’as ir DBLS-gos pirm. M. Bajorinas. 
Pirmasis išnagrinėjo valstybių elgesį iš teoreti
nės pusės, sulygindamas jį su santykiavimu tarp 
privačių asmenų. Moralinės elgesio taisyklės 
turi būti tos pačios valstybėms, kaip ir paski
riems asmenims. Prieidamas prie praktiškų da
lykų, Sir Andrew aštriai pasmerkė Sovietų Ru
siją, kuri sulaužė kiekvieną padoraus pasielgimo 
dėsnį, pavergdama svetimas tautas ir atimdama 
iš žmonių laisvę gyventi pagal savo pačių įsiti
kinimus ir pasirinkimą.

M. Bajorinas trumpai supažindino klausyto
jus su Lietuvos istorija ir ilgiau apsistojo prie 
šiandieninio gyvenimo Lietuvoj. Palietė ekono
minį gyvenimą, lietuvių troškimą į laisvę ir 
plačiai nupasakojo deportacijas ir gyvenimo są
lygas vergų stovyklose, paskaitydymas ištraukas 
laiškų, rašytų iš tų stovyklų. Baigė pacituodamas 
tremtinių liberalų deklaraciją, kad laisvė yra 
viena ir nedaloma ir kad jeigu nebus greitai 
sugrąžinta nepriklausomybė pavergtoms tau
toms, tai visų valstybių ir visų asmenų laisvė 
žus.

Mitingo data sutapo su Lietuvos Nepri
klausomybės paskelbimo diena, ir tas faktas 
buvo pažymėtas. Liberalų Internacionalas, 
mitingo rengėjas, yra nepolitinė organizacija, 
susidedanti iš įvairių tautybių, jų tarpe ir lie
tuvių.

Lietuvių gi upei pirmininkauja p. St. Kuz
minskas, o jos sekretorius yra prof. S. Žyman
tas. Jis yra ir Liberalų Internacionalo valdy
bos (Londone) sekretorius. X.

VASARIO 16 GRAŽIAI ATŽYMĖTA 
LONDONE

Lietuvių Namuose, vasario 16 d. vakare šių 
namų gyventojai ir būrys svečių susirinko vie
nuoliktąjį kartą švęsti Vasario Šešioliktąją ne
sant Lietuvos Nepriklausomybės ir tautos lais
vės. Šiose sąlygose ją tenka švęsti kitaip, kaip 
laisvės laikais. Gyvenamas momentas reikalauja 
iš mūsų visų jėgų įtempimo, kad reikiamu laiku 
galėtume įsijungti į mūsų Tėvynės atstatymo 
darbą.

Tai dienai pritaikytą paskaitą skaitė DBLS-gos 
kūrėjas p. Varkala. Jis trumpai peržvelgęs da
bartinę tarptautinę būklę, pateikė konkrečių 
minčių, svarbių mūsų ateities uždaviniams, at
kuriant savo valstybę, kad galima būtų joje 
įgyvendinti ekonominis gerbūvis ir socialinis 
teisingumas. Gyvendami tremtyje, pažymėjo 
jis, — turime pasimokyti ir pasisavinti tai, kas 
gero. Ateities Lietuvoje mes neturime pamiršti 
pramonės ir prekybos sričių, kuriose daug lie
tuvių galės rasti sau darbo. Iš viso kraštas bus 
reikalingas didelio atstatymo darbo. Tam mes 

• turime ruoštis. Mūsų uždavinys bus prie at
statymo savo ištekliais prisidėti.

Po paskaitos sekė lietuviškos muzikos ir 
dainų koncertas iš plokštelių. Teko išgirsti 
Nepriklausomoj Lietuvoj garsų Karo Mokyk
los chorą ir mūsų žinomų dainininkų dainas.

Minėjimas baigtas Lietuvos himnu. (.) 
Lietuvių parapijos salėje, Victoiia Park Rd.

345a, Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 
minėjimas įvyko vasario 18 d. vakare. Didžiulė 
salė sausakimšai buvo pilna lietuvių. Buvo atsi
lankęs min. B.K. Balutis, keletas D. Britanijoj 
gyvenančių lietuvių kunigų, kartu su jais ir tuo 
laiku Londone viešėjęs kun. Dr. Klebauskas, 
grįžtąs iš Romos į Ameriką.

Scena buvo papuošta momentui pritaikyto
mis dekoracijomis. Buvo didelė laisvės sto- 
vyla, panaši, kaip Karo Muziejaus sodely, o 
greta jos — degąs aukuras ir didžiųjų Lietuvos 
miestų: Kauno, Vilniaus ir Klaipėdos herbai.

Minėjimą ruošė Londono Lietuvių Meno 
Sambūris. Atidaromąjį žodį tarė Sambūrio pirm, 
p. Mašalaitis. Momentui pritaikytą paskaitą 

— Šiaurė pradeda. įsišneko.

skaitė p. A. J. Kaulėnas. Jis pažymėjo, kad 
pastaroji Vasario 16 mums išaušo esant tremtyje, 
o tautai — kovoje. Tėvynės laukuose ginklai 
nenutilo, o tremtinio lietuvio širdis nesustojo 
plakusi tėvynės meile ir ryžtu jai laisvę iškovoti. 
Su pagarba lenkiame galvas laisvės kovų mil
žinams. Mes prisiekiame šventiems brolių ka
pams, kad ištversime ir į gimtinę grįšime laiku 
ir naudingi. Esame didelių įvykių išvakarėse. 
Kada užvirs galutinė kova dėl laisvės, mes bū
sime kovojančiųjų brolių gretose. Sujungtos 
rankos suteiks stiprybę, o kova ir vargas pa
gimdys galiūnas.

Meninę dalį sudarė įdomiai parengta popu
liariausių dainų ir eilėraščių pynė. Ją atliko 
Meno Sambūrio choras, p. V. Mamaičio diri
guojamas, solistai: B. Povilavičius, L. Šturmai- 
tytė ir J. Černis ir „Vaidilos” grupės artistai: 
L. Adomavičiūtė, S. Kaulėnienė, A. Mašaiai- 
tienė, O. Liudvinavičiūtė, P. Mašalaitis, B. 
Šturmaitis, A. Pesys ir V. Šalčiūnas.

Dainų ir žodžio montažas buvo įspūdingai 
atliktas ir kilniai susirinkusiuosius nuteikė. 
Iškilmė baigta Lietuvos himnu.

Dekoracijas piešė ir meninį montažą sudarė 
p. A. J. Kaulėnas. (—)

IŠVYKO P. ŽMUIDZINAI IR 
P. BAL. BRAZDŽIONIS

Vasario 21 d. į Kanadą išvyko p. Žmuidzinai, 
pastaruoju laiku gyvenę Leedse. P. Žmuidzi- 
nienė, kaip dailininkė, buvo gavusi darbo gaub
tuvų dirbtuvėje. Dabar į tą dirbtuvę yra priim
tas ir p. Jokūbaitis, žinomas tautodailės dalykų 
dirbėjas.

Vasario 22 d. į JAV išvyko p. Bal. Brazdžionis 
buvęs DBLS Bradfordo skyriaus pirmininkas 
ir lietuviškosios spaudos platintojas. Jis vyk
sta į Worcester’! (Mass.) pas gimines.

LIETUVIU GIMNAZIJAI 
VOKIETIJOJE AUKOJO

O. Kairiūkštienė 3 sv., V. Juodišius 3 sv., 
B. Širvidas 2 sv., L. Trilupaitis 1 sv., O. Giriū- 
nienė 1 sv., J. Gaudzė 1 sv., DBLS Leicester 
skyr. 17 šil., K. Deveikis 10 šil., J. Lažauninkas 
10 šil., A. Petrauskas 15 šil., L. Nemeika 10 
šil., K. Barauskas 10 šil., J. Krivickas 5 šil., 
DBLS Newgate skyr. nariai: V. Montvilas 
5 šil., M. Antanaitis 10 šil., M. Pranckūnas 
10 šil., J. Petronis 10 šil., J. Mišeikis 1 sv., P. 
Jonaitis 8 šil., J. Laurinaitis 3 šil., A. Laurinai
tis 10 šil., A. Leveckis 5 šil., V. Varnas 4 šil., 
S. Radvila 10 šil., S. Dabrila 5 šil., I. Gineikis 
5 šil., J. Aladavičius 5 šil.

Ligoniams Vokietijoje aukojo: M. Trane- 
vičius 1 sv., A. Gracholskis 1 sv., A.' Raške- 
vičius 1 sv.

PAMALDOS
Bradforde, St. Ann’s bažn., gavėnios rekolek

cijos. Kovo 3 d. 11 vai. Mišios ir pamokslas, 
4 v. p. p. išpažintis. Kovo 4 d. 12,30 v. Mi
šios; 4 vai. p.p. St. Patrick’s salėje akademija 
Šv. Kazimiero garbei.

Keighley, St. Anne, išpažintis ir pamaldos 
kovo 11 d. 12,30 v.

L I ET- U V I U

DIENOS
Modemiškas iliustruotas lietuvių ma

gazinas, 9204 So. Broadway, Los An
geles 3, California, U. S. A.

Prenumerata visame pasaulyje 3 do
leriai metams. Anglijoje atsiskaityti: 
J. Mockevičius, White Hart Hotel, 
Holmfirth, Huddersfield.

Antaną Ruzgą prašo atsiliepti Eleonora An- 
driulionienė — Matulionytė, gyv. Kanadoje 
Rašyti: S. Gaidelis, 31, Mayfield Rd., Eccles, 
Manchester.

Akrobatų amatas tinka ir 
daiktų susidėjimo reikalams.

P. B.K. Balutis, per Lietuvių Namų atidarymą 
pažymėjo, kad tie lietuviai, kurie dar prie mūsų 
organizacinio darbo iki šiol neprisidėjo, yra 
rezervas, kuris ateis ir paims dalį pareigų iš tų, 
kurie jau pavargo bei išsisėmė. Wolverhampto- 
nas pirmasis į tai atsiliepė ir gana gausiai. Nie
kur kitur nesu matęs tokio gausaus lietuvių bū
rio, koks susirinko Wolverhamptone, Bingley 
Secondary School salėje, vasario 17 d., paminėti 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimą.. O bu
vo jų netoli 700. Sugretinus tai su tuo faktu, 
kad anksčiau ten beveik negalima buvo sušaukti 
susirinkimo, paaiškės, kas galima padaryti esant 
geriems norams, uoliai dirbant, aukojantis ir 
turint gerą valdybą, ir ypač gyvą ir energingą 
pirmininką Kl. Žukauską, kuris, dirbdamas 
anglių kasyklose ir turėdamas prižiūrėti ne mažą 
šeimą, randa laiko ir visuomeniniams, organi
zaciniams reikalams. Wolverhamptone dar 
daug darbo reikės atlikti; yra daug rezervo, 
kuris reikia įkindyti į mūsų veiklos vežimą. 
Skyrius turi tik apie 50 narių, o juk ten priskai- 
toma du ar net trys šimtai lietuviškų pavardžių. 
Kiek „B.L.” egzempliorių ten ateina, kiek 
Namų akcijų parduota — nedrįsau nė klausti 
po taip gražiai surengto minėjimo. Pagaliau 
mums svarbiau ne praeities, bet ateitis; išvažia
vau pilnas optimizmo dėl ateities.

Viena maloniausių minėjimo steigmenų buvo 
Nottinghamo „Rūtos” choras ir tautinių šokių 
grupė, kuriuos mačiau pirmą kartą. Stebėtina 
ir džiugu, kad gyvenant ir dirbant vargingose 
sąlygose, galima pasiekti tokį aukštą lygį, kokio 
yra „Rūtos” choras pasiekęs. Dirigento įtaka, 
gyvumas ryškiai atsispindi choristuose, kurių 
daina veržėsi iš vidaus, iš širdies, kurie patys 
atrodė pergyvena dainos dvasią ir hipnotyzuoja

NAU JOS KAINOS/
lenkiškai kiaulienai: 29 unc. dėžė 9/-, 
12 unc. dėžė 4/6, daniška kiauliena 

29 unc. dėžė 8/6

TURIME NEDIDELĮ KIEKĮ 
UOGIENĖS

iš Lenkijos. Vyšnių — 2 sv. 6 unc. 
dėžė 3/6, renklodai (slyvos) sirupe — 
2 sv. 1 unc. dėžė — 2/6, vyšnios siru

pe — 2 sv. dėžė — 3/6.

PIGŪS GAVĖNINIAI SIUNTINIAI PO 
10 ŠILINGŲ

susideda iš šių dalykų: 2 dėžės po 13 unc. 
silkių acto sunkoje; 1 dėžė 13 unc. 
silkių pamidorų sunkoje; 1 dėžė 13 unc. 
kiplingų; 1 dėžė 10-J unc. lenkiškų 
karpių pamidorų sunkoje; 1 dėžė 5 į 
unc. lenkiškų byčkų (žuvis); 1 dėžė 4 

unc. žuvų pastos.

ŽYDRIOSIOS AGUONOS — 1 sv. 2/6, 
ŠVIEŽI KRIENAI IŠ LENKIJOS — 
1 sv. 2/6, JUODJEJI PIPIRAI NEMAL- 

TI — 1 sv. 19/- (be persiuntimo).

MĖSA IR KITI GAMINIAI
Palendvicinė dešra 1 sv. 7/6
Medžioklinė dešra.................. 1 sv. 8/-
Lašininė dešra .................. 1 sv. 7/-
Kiaulienos dešra .................. 1 sv. 6/6
Krokuvinė plona dešra... 1 sv. 6/-
Lietuviška dešra ... ... . 1 sv. 6/-
Čekiška (lunch) mėsa ... . 1 sv. 3/6
Šviežia rūkyta dešra 1 sv. 5/-
Rūkyti lašiniai .................. 1 sv. 4/6
Stori lašiniai (11/2 colio) . 1 sv. 4/-
Papr. lašiniai (1 colio)... 1 sv. 3/9
Virimui lašiniai (gab.) ... 1 sv. 3/-

RAUGINTI KOPŪSTAI „HART M
25 litrų (apie 56 sv.) statinė — 38/6 
(su prisiuntimu); rauginti agurkai 10 
litrų dėžė — 15/- (su prisiuntimu); rau
ginti agurkai 5 litrų dėžė — 9/6 (su pri

siuntimu).
Užsakymai didesni kaip 60 šilingų vertės, 
siunčiami mūsų kaštu; mažesnės vertės 
užsakymams reikia pridėti 1/6 įpakavimo 

ir persiuntimo išlaidoms.

J. RICHARDS
(BUTCHERS) LTD.

91-93, CHARTERHOUSE STREET, 
LONDON, E.C.l.

TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, 
siuntinių skyriaus — BER 3281. 

klausytojus. Visame išpildymo buvo jaučia
mas nuoširdumas — toks pat nuoširdumas, 
kuriuo pasižymi ir choro dirigentas p. V. Untu
lis, su pasiaukojimu dirbąs lietuvių dainos me
no labui.

Panašiai gali būti pasakyta ir apie tautinių 
šokių grupę, kurios visi dalyviai šoko ne kaip 
pareigą atlikdami, bet su pamėgimu, pasitenki
nimu, ir tai jautė žiūrovai, grožėdamiesi pui
kiai stilizuotų šokių atlikimu. Akordeonu gro
jo p. K. Venckus, labai vykusiai pardavęs šokių 
„toną” šokėjams. P. B. Strumskis, šokių vado
vas, gali tikrai jausti pašitenkinimą savo darbo 
vaisiais.

Dainų ir taut, šokių geras išpildymas, choristų 
ir šokėjų nusiteikimas, šypsena jų veiduose 
džiugino mus visus ir paliko neišdildomus 
prisiminimus. Veikite ir tobulinkitės, jūs atlie
kate vieną iš svarbiausių misijų tremtyje, išlai
kant lietuviškumą tarp išeivių, pagyvinant mūsų 
veiklą ir parodant tikrąją lietuvių dainos ir 
šokių meno mėgėjų veidą svetimtaučiams.

Meninėj daly taip pat pasirodė ponia Birutė 
Valterienė, kuri gerai išlavintu, švelniu balsu 
atliko kelis solo numerius, operų ir liaudies 
dainų. Artistiškai ir žavingai deklamavo tėvelio 
parašytus eilėraščius p-lės L. ir G. Lauciutės, 
kurių deklamacija buvo lygiai tiek graži, kiek 
ir jos pačios.

Minėjimas pradėtas Akademija, kurią atida
rė ir jai vadovavo sk. pirm. K. Žukauskas. Nuo
širdžiai ir jausmingai angliškai ir lietuviškai 
kalbėjo Pasiuntinybės Patarėjas p. V. Balickas, 
kuris jau kelintas kartas nepatingi apsilankyti 
ruošiamuose minėjimuose, lietuvius padrąsinant 
ir moraliai sustiprinant. Žodžiu sveikino įvai
rių tautybių atstovai, o raštu Ministeris p. Ba-
lutis ir p. Varkala. Akademiją baigė nenuil
stamas ir ištikimas Sąjungos darbuotojas Co- 
ventrio apygardos pirm. p. J. Matulionis, pa
dėkodamas visiems šventės rengėjams ir daly
viams.

Minėjimas buvo ruoštas visai Coventrio apy
gardai ir dėl to į jį suvažiavo lietuviai iš kitų 
apygardos skyrių pasisvečiuoti ir pabendrauti su 
Wolverhamptono lietuviais, kurie, kaip šeimi
ninkai, savo pareigas puikiai atliko.

Per akademiją pageidavau, kad Wolverham
ptono skyrius padvigubintų savo narių skaičių. 
Tuo pageidavimu ir baigiu man taip malonių 
įspūdžių aprašymą. M. Bajorinas

NENULESKIME RANKU
L. Namų Fondo Vajus rodo „išsipompavi- 

mo” žymes, nes įplaukos sumažėjo. Ir neste
bėtina, jeigu po tokio intensyvumo, kuriuo jis 
buvo vedamas iki Naujų Metų, įvyko atslūgimas. 
Vis dėlto, negalima neišreikšti nusivylimo. Nors 
ir esame įsikūrę Namuose, turime nepamiršti, 
kad šiais metais reiks pamokėti 1000 sv. pas
kolos, ir jeigu tai nepajėgsime padaryti, viskas 
žus. Tai yra labai rimtas reikalas ir vertas ypa
tingo dėmesio. Atrodo būtų nesąmonė gal
voti, kad mes, surinkę per 5.000 sv., nepajėg
tume sudėti likusių 700 sv., ir tai per trumpą 
laiką. Namų Vajus jau ilgai užsitęsė ir dėlto 
reikėtų jį juo greičiau baigti, nes visiems pabodo. 
Ką reiškia tie, keli šimtai svarų mums penkiems 
ar daugiau tūkstančių lietuvių. Juk dar yra 
didelis rezervas kuris labai mažai ar visai prie 
namų neprisidėjo. Ypatingai dabar kreipia
mės į juos: rezervo žmonės — ateikte į pagelbą 
ir baikite namus statyti.

Verta žymėti, kad skyriuose pastebimas nuo
stabus vienodumas akcijų pardavimo darbe. 
Yrą skyrių, kurių beveik visi nariai nupirko po 
kelias akcijas ir kur vidurkis išeina 5 ar daugiau 
svarų. O kituose skyriuose nė vienas narys 
neturi daugiau kaip vieną akciją, o kai kurie 
ir visai nepirko. Gal tuose skyriuose ir valdybos 
neparodė pakankamai energijos ir iniciatyvos 
parduoti daugiau akcijų. Tai dabar dar galima 
ir reika atitaisyti. Dar vienas kitas svaras iš 
kišenės — mūsų nepalauš, o namams bus išsi
gelbėjimas. Kviečiame skyrių valdybas ir na
rius kiek pasistengti ir baigti Namų Vajų.

NAMŲ FONDO AKCIJAS PIRKO
Už 5 sv.: K. Kuosaitienė; už 4 sv.: A. Janu

šauskas; už 3 sv.: M.B., už 2 sv.: V. Janušaus
kas, P. Šumauskas, P. Vilkauskas; už 1 sv.: 
S. Kvietkus, B. Rinkevičius, A. Trinskis, J. 
Rutkauskas, B. Litvaitis, A. Vrubliauskas, P. 
Beleckas, E. Zemlickas, I. Karpavičius, A. Pil
kauskas, K. Kėvalaitis, K. Skrabas, V. Velička, 
A. Kroliūtė, J. Semėnas.

Namams aukojo S. Palaitis 1 sv.
Dar liko surinkti 708 sv.

Reikalingi: virėjas ir namų darbininkas (gali 
būti bevaikė šeima) provincijoje gyvenančiam 
vienam asmeniui. Kreiptis: Lt. Col. L. Parratt, 
Beachampton, Nr. Wolverton, Bucks.

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
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TRUMPOS
* Britų uosto darbininkus treikas vėl buvo padi

dėjęs, nelegalaus streiko komiteto narius 
pašaukus į teismą, bet bylos nagrinėjimą atidėjus, 
pradėjo mažėti. Daugelis anksčiau streikavusių 
uosto darbininkų grįžo į darbą, kiti žada grįžti.

Nepasibaigus uosto darbininkų streikui, gre
sia kilti geležinkelio darbininkų streikas. Gele
žinkelininkai reikalavo padidinti savaitinį atly
ginimą 10 šil. Jiems buvo pasiūlyta 5 šil. Jie 
su tuo nesutinka. Šiuo laiku geležinkelininkų 
prof, sąjungos ir geležinkelių vadovybės at
stovai, susirinkę šį klausimą svarsto.

* Amerikoj, Aberdeen’o poligone neseniai iš
mėgintas naujas tankas T-41. Tai yra lengvo 
tipo greitasis tankas, ginkluotas 76 milim. greit 
šaudančia patranka, skiriamas žvalgybos tiks
lams. Šio tipo tankai statomi Clevelande ma
siniu būdu, bet kare dar nebuvo panaudoti.

* Japonai, nors ir būdami okupuoti, 
darbštumo ir valios ištvermės dėka, pamažu at
gauna savo gaminiams prieškarines rinkas. 
Pav. pernai jie eksportavo arti dviejų milijonų 
grosų (12x12 tuzinų) pieštukų, arba tiek, kiek 
prieš karą ir už juos gavo per milijoną dolerių.

* Spaudos žiniomis, admirolas Fechteler’is, 
Atlanto vandenyne esančio Amerikos laivyno 
vadas, būsiąs paskirtas Atlanto valstybių sąjun
gos jūros laivyno vyriausiu vadu. Adm. Fech- 
teler'io pareigos bus tolygios gen. Eisenhovver’io. 
Pastarasis bus atsakingas už sausumos apsaugą 
Europoj, o antrasai už Atlanto saugumą.

* Šiais metais D. Britanijos gyventojams bus 
duota papildomai šeši svarai cukraus. Cukraus 
davimas prasidės balandžio mėn.

* Pereitą savaitę Italijoj, dėl sniego griūčių 
nuo kalnų, žuvo 91 žmogus.

* Ryt. Vokietijoj komunistai propagandos 
tikslams naudoja oro pūsles. Neseniai 6.(XX) 
tokių pūslių su propagandiniais lapeliais buvo 
paleista į vak. Vokietiją.

* Komunistų agentai vak. Vokietijoj sugebėjo 
nupirkti 2.000 sunkvežimių komunistinei Kini
jai. Šveicarams tarpininkaujant, 150 jau pa
siuntė; kitus sulaikė sąjungininkų įstaigos, kaip 
strateginę medžiagą.

* Pereitą savaitę Amerikos užs. reik. min. 
Acheson'as, per pasikalbėjimą su spaudos at
stovais pareiškė, kad tuo atveju, jei komunistai 
užpultų Jugoslaviją, pasaulio taika atsidurtų 
pavojuje.

* Turkų daliniui Korėjoje papildyti reikėjo 
600 kareivių, bet norinčiųjų atsirado 4.500. 
Karinė vadovybė laisvanoriams pasiūlė traukti 
burtus.

* Spaudos žiniomis, Sovietų Rusijos kariuo
menės daliniai, ligi šiol buvę Rytprūsiuose, 
kraustomi į vakarinį Sovietų okupuotos Vo
kietijos pakraštį, prie Elbės upės. Rytinėje 
Vokietijos dalyje esančios 33 raudonosios ka
riuomenės divizijos, tuo tarpu Vakarų valsty
bės vak. Vokietijoje turi tik devynias divizijas.

* Amerikos Balsui Naųjorke išnuomota 20 
aukštų namai. Juose bus 36 radijo studijos. 
Tarnautojų skaičius iš dabartinių 600 bus pa
didintas iki 2.500. Radijo stotis veiks 54 va
landas per savaitę, vietoj 30 dabartinių.

* Neseniai į vieną Edinburgh'© hostelj at
vyko puošniai pasirėdęs vyras ir radęs ten 60 
gyventojų, išdalino jiems 350 svarų. Atvykusi 
policija įvykio tirti pareiškė, kad padalytieji 
banknotai yra tikri.

* Sovietų Rusija įteikė protesto notą Ame
rikai dėl to, kad gen. MacArthur’as paleido 
keletą kalėjusių japonų karo nusikaltėlių. Kaip 
tik tuo pat laiku patys rusai Vienoje iš kalė
jimo paleido per šimtą nacių karo nusikaltėlių.

* Vasario 18 d. pietinėj Anglijos daly siautė 
labai stipri sniego pūga su perkūnija. Tokios 
pūgos nebuvo daugiau, kaip 40 metų. Dėl 
sniego vėlavo traukiniai, o kai kurios upės iš
silieję apsėmė kelius. Tuo pačiu laiku didelės 
sniego pūgos siautė Australijoj ir Venecuėloj.

* Lamington’o ugniakalnis N. Gvinėjoje, kurį 
laiką buvo aprimęs, bet pastaruoju metu vėl 
pardėjo veržtis. Iš jo dūmų ir pelenų stulpas 
pakilo 20 kilom, aukščio. Per pirmąjį ugnia- 
kalnio išsiveržimą žuvo apie 4.000 žmonių.

* Kiek antrojo pasaulinio karo metu vo
kiečių žuvo tarp Elbės ir Volgos esančiame 
plote, — didelis klausimas, pareiškė Federa
linės Vokietijos parlamento pirm. Ehlers'as. 
Tačiau vakaruose yra 800.000 vokiečių kareivių 
kapų ir 70.000 kapų pietinėj rytinėj Europoj.

NAUJIENOS
* Kovo mėn. švedai ruošė savo 30 karinių 

lėktuvų skridimą į Šveicariją, mokymosi tikslais, 
bet dabar, Šveicarijos prašomi, šį sumanymą 
atšaukė.

* Vak. Vokietija turės daugiau mokėti oku
pacinės kariuomenės išlaikymui. Iki šiol ji 
mokėjo apie 6 milijardus markių, bet ateity, 
ryšium su padidinimu Vakarų valstybių ka
riuomenės įgulų, padidės ir jų išlaikymo iš
laidos, manoma, dar 10 milijardų.

* Pereitais metais amerikiečiai surūkė 360.000 
milijonų cigarečių arba tiek, kad kiekvienam 
gyventojui: vyrui, moteriai ir vaikui per dieną 
tenka 45 cigaretės.

* Amerikoj bus sustabdyta žaislų ir sporto 
reikmenų gamyba, nes šiems dalykams nau
dojama medžiaga reikalinga ginklavimosi rei
kalams.

* Argentinos vyriausybė pareiškė sutinkanti 
pradėti derybas su D. Britanija dėl mėsos Bri
tams tiekimo. Kaip žinoma, sausio mėn. pra
sidėję derybos nutrūko dėl to, kad Argentina 
už mėsą norėjo aukštesnes kainas gauti.

* Prieš keletą metų mirusio žinomo Amerikos 
milijonieriaus ir automobilių gamintojo H. 
Ford’o dvaras Dearborne (Mich.) ir jame esą 
27 trobesiai bus parduodami iš varžytynių. 
Varžytynės prasidės nuo 2 milijonų dolerių 
sumos.

* Australijoj vilnų kaina dar pakilo. Pe
reitą savaitę už vilnų svarą mokėta rekordiniai 
aukšta kaina — 411 penų, arba 11 penų bran
giau, kaip užpereitą savaitę.

* Pernai, Šventųjų Metų proga, Vatikano 
muziejus aplankė apie 7 milijonai žmonių arba 
tris kartus daugiau, kaip įprastiniais metais.

* Pastaroji žiema Norvegijoj gausi sniegu. 
Dėl to norvegams sniego valymas miestuose 
jau kaštavo apie 200.000 svarų, skaitant Britų 
pinigais.

* Amerika pažadėjo Italijai karinę pagalbą 
375 milijonų dolerių per ateinančius pusantrų 
metų italų ginklavimosi reikalams.

* Auksinio kranto krašte, pietų Afrikoj, 
negrai nacionalistai, laimėję pirmuosius parla
mento rinkimus, nutarė visai atsiriboti nuo 
baltųjų. Su jais jie siūlo turėti tik tiek santykių, 
kiek tai neišvengiama, bet ne daugiau.

* Kuba ruošiasi pasiųsti į Korėją batalioną 
kariuomenės. Tuo reikalu parlamentui pateiktas 
atatinkamas įstatymo projektas.

* Dvi Egipto moterų organizacijos: „Nilo 
dukterų” ir „Feminisčių sąjunga” įteikė karaliui 
ir parlamentui prašymą pripažinti Egipto mo
terims visais atžvilgiais lygias teises su vyrais.

* Iš komunistų valdomos Albanijos bėga ne 
tik žmonės, bet ir avys. Neseniai vienas avi
ganis, su 200 avių atbėgo, į Graikiją. Jis pabėgo 
dėl to, kad jo avys buvo „užplanuotos” sukol- 
chozinti.

* Paryžiuje, iš vieno ginklų konstruktoriaus 
pavogta slapti prieštankinės granatos brėžiniai. 
Dabar vagių ieško Prancūzų policija.

* Britų sprausminis bombonešis, susidūręs su 
žuvėdra, turėjo nutraukti skirdimą į Airiją, nes 
žuvėdra pramušė lėktuvo sparne ne mažą skylę.

NORINTIEMS AMERIKON 
EMIGRUOTI

Šią savaitę DBLS Centro Valdybos atstovai 
lankėsi Amerikos Ambasadoje Londone, norė
dami išsiaiškinti galimybes lietuviams emigruoti 
iš D. Britanijos į Ameriką.

Konsulas p. Dutko rūpimus klausimus malo
niai paaiškino. Kaip aiškėja:

1. Lietuviai, tarnavę lenkų kariuomenėje, da
bar esą Polish Resettlement Corps sąrašuose, 
gali cmigiuoti be eilės, jeigu jie yra užsiregistravę 
Amerikos Ambasadoje prieš 1950 m. birželio 
16 d. Po tos datos užsiregistravę, naudojasi 
bendra lietuvių kvota.

2. Visi lietuviai, kurie atvyko į Britaniją kaip 
Europos savanoriai darbininkai (EVW) arba 
moterys darbams į ligonines (pagal schemą 
Balt Cygnet) gali pasinaudoti pirmenybe ir iš
važiuoti be kvotos pagal 1948 m. DP Act, as 
amended June 16, 1950, jeigu jie D. Britanijoje 
dar nėra išgyvenę trejų metų. Trejus metus 
išgyvenęs asmuo laikomas pastoviai įkurdintu 
ir šia pirmenybe naudotis negali, nepaisant, ar 
jis buvo įregistruotas Ambasadoje anksčiau, ar 
jo angliškam pase (Police Registration Certifi
cate) štampas dėl darbo sąlygų atšauktas ar ne.

3. Pagal lietuviams skirtą kvotą emigracija 
vyksta sparčiai. Užsiregistravę . 1948 m. pra
džioje gali tuiėti vilties būti pašaukti patikrini
mui ir vizas gauti keleto mėnesių laike.

4. Ambasada prašo nerašyti jokių naujų blan
kų ir prašymų. Eilė kiekvienam ateina automa
tiškai ir kiekvienas apie tai painformuojamas.

A. Zagurskis, gyv., South Boston, Mass., 
U.S.A., prašo atsiliepti Bronių ir Izabelę Sta- 
siulius, gyvenusius Vokietijoje. Žiną apie juos 
prašome pranešti DBLS C. valdybai.
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Soraya, Persijos karalienė, kurią užpereitą 
savaitę Persijos šachas vedė.

I VAIRENYBĖS
SKRAIDANČIOS LĖKŠTĖS—NE MISTERIJA

Skraidančiųjų lėkščių misterija pamažu aiš
kėja. Nors ir labai bus nemalonu tiems, kurie 
teigė, kad skraidančios lėkštės yra tik isterijos 
vadinasi liguistos vaizduotės, padarinys, bet 
visgi daugiau faktų atsiranda, kad tas dalykas 
ne misterija ir ne liguistos vaizduotės vaisius. 
Skraidančios lėkštės yra ne prasimanymas. Jos 
yra dideli plastiniai kamuoliai, pritaikyti kos
miniams spinduliams tirti, — rašo Dr. U. Lid- 
del’is, JAV karo laivyno Studijų Biuro atomi
nės fizikos skyriaus vedėjas „Look” žurnale. 
Šitie kamuoliai, su atatinkamais instrumentais, 
pakilę į 35 kilom, aukštį, kartais vėjo yra neša
mi didesnių greičiu, kaip 300 kilom, per valan
dą. Tie balonai, iš šono saulės apšviesti, ti
krai panėši į lėkštes, kurios tuomet atrodo skren
da. Balonai buvo pradėti naudoti kosminiams 
spinduliams tirti 1947 m. ir iki šio laiko buvo 
laikomi paslapty. Vienas toks balonas, teles
kopo pagalba buvo nufotografuotas 25 kilom, 
aukšty. Jis ir tokiam aukšty atrodė taip, kaip 
skraidančios lėkštės.

KUR YRA SOVIETINIAI „ATOMGRADAI”
Amerikos Geografinės Draugijos žiniomis, 

Sovietų Rusija viduriniojoj Azijos daly turi 
keletą atominės bombos gamyklų, vadinamų 
„atomgradų”. Draugija tokią prielaidą daro 
iš to fakto, kad toje krašto daly statomos di
delės elektros jėginės. Kitas „atomgradas” gali 
būti Angaros upės slėny, netoli Baikalo ežero ir 
Uralo kalnuose, kur yra prastos kokybės urano 
rūdos. „Atominės tvirtovės” dar gali būti 
netoli Taškento, Kaukazo kalnuose ir Kara- 
kumo dykynėje, netoli Persijos sienos.

Mgr. W. Svviderska atlieka mediciniškas kraujo 
analizes (Wasseimann, Kahn), šlapumo ir kitas. 
16,St.Gabriels Rd., London, N.W.2, tel.GLA 8776.

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.

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo :

Australiška salami 1 sv. 6/6
Airiška salami 1 sv. 5/-
Daniška salami 1 s v. 7/-
Kiaulienos dešros 1 sv. 5/6
Arbatinė dešra dėžutėse 1 sv. 2/-
Daniška kiauliena ” 12oz. dėžė ... 3/-
Lenkiška kiauliena 12 oz. 4/-
Rūkyti lašiniai 1 sv. 4/3
Rūkyti lašiniai ploni 1 sv. 3/6
Sūdyti lašiniai 1 sv. 4/-
Olandiškas sūris 1 sv. 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. ... 2/-
Raugintų agurkų dėžė 2/6
Austrai, riešutinis sviestas 12 oz. dėž. 2/-
Jei užsakymas viršija 60 šil., persiuntimo

išlaidas pamokame mes.
Siuntinius galime pasiųsti ir į Vokietiją. 
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY ROAD, 
LONDON, E.2. Telef.: SHOreditch 8734. 
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kainaraščių arba nurodykite dalykus, 

kurių pageidaujate.

Šveicarijos lietuvių žinios. Neperiodinis lei
dinys, Nr. 1. Bernas, 1951 m. vasario 8 d. Ra
šomojo lakšto formato, 8 rotatorium spausdinti 
puslapiai. Red. Dr. A. Gerutis, leidžia — 
Šveicarijos Lietuvių Bendruomenės valdyba, adr.: 
Zuerich — Hoengg, Hohenklingenstr. 23.

Šios žinios, kaip įžanginiame straipsny pasa
kyta, bus leidžiamos neperiodiškai, pagal reika
lą, ir lankys kiekvieną Šveicarijoje gyvenantį 
lietuvį.

Jau kelinti metai esame atsidūrę tremty, ta
čiau liekame šventai įsitikinę, kad vėl grįšime 
į gimtąjį kraštą. Šis numeris išeina Vasario 
16 dienos išvakarėse. Šiandien Lietuvos val
stybės nepriklausomybė vėl yra išplėšta. Bet 
niekas nepajėgs iš lietuvių širdžių išrauti laisvės 
pasiilgimo ir tvirto pasiryžimo atkurti valstybinę 
nepriklausomybę. Mus sieja bendras likimas da
bartyje, mes laukiame tų pačių vilčių išsipildymo.

Tačiau neužtenka vien tiktai laukti. Visi be 
išimties turime vienokiu ar kitokiu būdų prisi
dėti prie kovos už Lietuvos laisvę. Toje ko
voje galime įvairiai dalyvauti: darbu, medžia
giniais ištekliais ir 1.1. Pašvęskime kovai už
Lietuvos laisvę vieną kitą daibo valandą, vienos 
kitos valandos uždarbį. Taip elgdamiesi, nu
dirbsime didelius darbus ir sudėsime stambia 
lėšas, kurios įgalins dar labiau papartinti kovąs 
už Lietuvos laisvės grąžinimą.

„Šveicarijos Lietuvių Žinios” siekia pagy
vinti saitus tarp čia gyvenančių lietuvių. Nors 
Šveicarija, mums suteikusi prieglobstį, nėra 
didelė, bet esame išsiblaškę po visą kraštą. 
„Šveicarijos Lietuvių Žinios” nori apjungti 
visus tautiečius į tikrą, aktingą lietuvišką ben
druomenę, kuri savo ruožtu veikliai dalyvautų 
viso pasaulio lietuvių bendruomenės gyvenime.

Australijos Lietuvis dvisavaitinis lietuvių lai
kraštis, ketvirtieji leidimo metai, Adelaide, 
1951 m. sausio 1 d. Nr. 1., žurnalinio formato, 
16 pusi., paskiro num. kaina 1 šil. 4 p. Redakt. 
J. Glušauskas, leidžia — „Australijos Lietuvio” 
leidykla.

Trejus metus „Australijos Lietuvis” buvo 
rotatorium spausdinamas, bet nuo šių metų 
pradžios išeina jau normaliais spaustuvės spausd- 
menimis spausdintas. Prie to prieita ne iš 
karto. Pernai buvo įsteigta laikraščiui leisti 
leidykla, surinktas reikalingas spaudos priemo
nėms įgyti kapitalas ir pasirengta darbui.

Tai yra labai reikšmingas žygis, siekiąs suda
ryti tvirtesnį pagrindą lietuviškam spausdintam 
žodžiui, kartu ir džiugus, nes atliktas atspėjamu 
laiku ir kukliais ištekliais atitrauktais nuo bū
tinų asmeninio gyvenimo reikalų. Toks žygis 
rodo ne tik ryžtą, dar didesnės kultūrinio darbo 
naštos užsikrovimą, bet ir pasigėrėtiną solida
rumą, nes visa tai yra atlikta didelio būrio lie
tuvių sutelktinėmis jėgomis. Pastarasis faktas 
itin džiugina, nes rodo tų žmonių gerą valią ir 
didelę toleranciją sutartinai dirbti reikšmingą 
kultūros darbą.

Dėl paties laikraščio tiek pasakytina, kad 
spausdinimo būdo pakeitimas jo turiniui žy
mesnės įtakos nepadarė. Normaliose sąlygose 
gyvenant ir tokį laikraštį leidžiant, praverstų 
tokia proga pastaba dėl nepilnai išnaudotų pa
gerėjusios spaudos galimybių, bet tremties gy
venimą gyvenant, kada kultūros darbas dirba
mas, taip sakant tik prišoktinai, ir tai jau daug 
padaryta. Dėl to tenka tik pasidžiaugti gra
žiu Adelaides lietuvių laimėjimu ir palinkėti 
jiems sėkmės. (o)

Užuovėja, Australijos lietuvių katalikų mėne
sinis laikraštis, Sidney, 1950 m. lapkritis-gruo- 
dis mėn. antrieji leidimo metai. Red. kun. P. 
Butkus, leidžia — Sidney Australijos Lietuvių 
Katalikų Draugija, Nr. 21-22. Rotatorium spaus
dintas, žurnalinio formato, 32 pusi., viršeliai 
— spaustuvės spaudmenimis.

Šis numeris yra paskutinis. Tolimesnis lai
kraščio spausdinimas dėl lėšų stokos sustabdy
tas. Dabar Sidney liko tik vienas lietuviškas 
laikraštis „Mūsų Pastogė”. Pastaroji norima 
pagerinti. Tuo tikslu rūpinamasi įgyti spaus
tuvė jai spausdinti.

Ak, norėčiau raudoti iš džiaugsmo, 
Ir pajust, kad po kojom esi, 
Lietuva, žemės žodis švenčiausias, 
Lietuva, žemės laimė šviesi. B. Brazdžionis

— Palauk, valandėlę.
— Tingiu kablį išjungti.
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