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SOVIETINES VERGIJOS BYLA
Lapkričio 25 d. Paryžiaus Baudžiamasis Tri

bunolas pradėjo svarstyti garsiąją Davido Rous- 
set’o bylą, kurią jis iškėlė komunistiniam sa
vaitraščiui „Lettres Francaises”. Šis savaitraš
tis D. Rousset’ą išvadino melagiu ir iškoliojo 
už tai, kad D. Rousset’as tvirtina, jog Sovietų 
Rusija turi gausias priverstino darbo stovyklas, 
ne mažiau baisesnes, kokias turėjo naciai Vo
kietijoje ir kad jose laiko milijonus vergų. D. 
Rousset’as iškėlė laikraščiui bylą už šmeižimą 
ir pažadėjo savo tvirtinimus liudininkų pa
rodymais ir dokumentais paremti. Visą eilę 
liudininkų jis jau pakvietė, daugiausia tų, kurie 
buvo sovietinėse vergų stovyklose.

Ši byla dar kartą visu platumu atskleis didžiau
sią šios gadynės žmonijos dėmę, kurią jai 
daro Sovietų Rusija, laikydama priverstino 
darbo stovyklas ir kankindama jose milijonus 
suvergintų žmonių.

PERSIJA PALINKO SOVIETU 
PUSĖN

Persija pakrypo Sov. Rusijos pusėn. Tai 
pradėjo ryškėti, pasirašius Persijai su Rusija 
prekybos sutartį. Po to Persijos radijas staiga 
liovėsi transliavęs „Amerikos Balso” ir BBC 
programas, taip jau indų ir pakistaniečių trans
liacijas. Be to, atsakingi Persijos pareigūnai 
pradėjo kalbėti, kad Amerikos pagalba Persi
jai apvylusi persus, tarsi Sov. Rusija jiems dau
giau gali duoti.

Nutraukus persams minėtas radijo translia
cijas, ir Sov. radijas sumažino savo propagandą 
prieš Persiją.

Toks Persijos laikysenos pakitėjimas laikomas 
Sovietinės diplomatijos laimėjimu. Ryšium su 
šiais įvykiais, Amerikos pasiuntinys Persijai 
Grady’s išvyko į Ameriką, spėjama, tartis su 
vyriausybė dėl naujai susidariusios būklės.

KATASTROFOS IR AUDRA
Pereitos savaitės gale įvyko visa eilė susisie

kimo katastrofų, pareikalavusių daug žmonių 
aukų. Ypač jų nemažai buvo Amerikoj. Pami
nėtinas dviejų traukinių susidūrimas ant Tres
tle’s tilto, netoli Naujorko. Abiejuose trau
kiniuose buvo 2.000 žmonių, iš jų 76 žuvo, 

p 332 sužeisti.
| Kitą didelę katastrofą padarė nepaprastai 
Stipri audra, siautusi rytinėje JAV daly, pereitą 
Šeštadienį ir sekmadienį. Dėl audros pakilęs 
vanduo buvo apsėmęs dalį Naujorko miesto 
ir kitų gyvenamų vietų. Dėl šios priežasties 
buvo sustojęs Naųjorke ir jo srity susisiekimas. 
fc)ėl audros negalėjo įvykti ir eilinis Saugumo 
Tarybos posėdis.

Per audrą žuvo 168 žmonės, o keli šimtai 
sužeista. Medžiaginiai nuostoliai siekia apie 
100 milijonų dolerių.
I
IŠ ETNOS VERŽIASI UGNIS
į Etnos ugniakalnis, esąs pietinėj Italijoj, Sici
lijos saloje, lapkričio 26 d. staiga pradėjo veikti. 
B pradžių iš jo viršūnės pasirodė labai raudona 
Ugnis, o po kurio laiko pradėjo tekėti akinan
čiai skaisčiai įkaitusi ugninė masė. Ji nukrypo 
į Bove’s slėnį, kurio statūs krantai neleidžia 
viską deginančiam tirpiniui plačiau pasiskleisti. 
Tačiau pavojus Famaco kaimui (turinčiam apie 
1000 gyventojų), buvo.
į Etnos ugniakalnis yra vienas didžiausių kalnų 
Europoje. Jo aukštis siekia per pusketvirto 
kilom. Kalno apskritimas papėdėje turi apie 
pusantro šimto kilom. Į viršų kalnas kyla beveik 
Stačiai ir pirmauja visą šiaurės rytinę Sicilijos 
dalį. Jo šlaituose yra daug miestų ir kaimų, 
į Etna turi tris klimatines juostas: kalno vir
šūnėje nuolat laikosi sniegas, vidurys — miš
kais apaugęs, o papėdėje auga puikūs sodai, 

i vynuogių ir alyvų medeliai. Dėl šių savybių 
į :alnas yra gausiai gyvenamas. Šio ugniakalnio 

? onuose gyvena apie 300.000 žmonių.
Etnos išsiveržimai gana dažni, kas šimtmetį 

. tąsi taiko nuo 10 iki 20 išsivetžimų. Kai kurie 
, ą pareikalavo labai daug žmonių gyvybių, 

baugiausia žmonių žuvo 1693 m. per išsiver- 
I imą. Tuomet žuvo apie 60.000 žmonių. Dėl 
| o kiekvienas Etnos išsiveržimas ugniakalnio 
! rities gyventojams sukelia baimę. Svarbiausia 
I tad nuo šios nelaimės nėra kitokių būdų apsi- 
į augoti, kaip tik skubus pasišalinimas iš pavo- 
Jingos vietos. Pastarasis Etnos išsiveržimas 

' l*ame šimtmety yra dešimtas.
į Paskutinėmis žiniomis, ugniakalnio veržimą 
f s Pra<iėjo silpnėti.

SAVAITES ĮVYKIAI
KORĖJOS KARAS

Lapkričio 24 d. JTO kariuomenę, stiprios 
aviacijos remiama, pradęjo puolimą šiaurės 
Korėjoje. Šis jos žygis oficialiai buvo vadinamas 
Korėjos karo užbaiga. Tą dieną didesnių su
sirėmimų nebuvo, nes atrodė, kad komunistinė, 
šiaurės korėjiečių ir kinų kariuomenė yra pasitrau-» 
kusi. Asmeniškai frontą aplankęs JTO ka
riuomenės vyr. vadas gen. MacArthur’as pa
reiškė, kad žygis eina pagal planą. Dėl to ir 
atrodė, kad jo ankstyvesnis pasakymas, jog 
Korėjos karas ligi Kalėdų bus baigtas, yra šiuo 
tuo paremtas. Tačiau vilčių teikianti būklė 
neilgai truko.

Lapkričio 27 d. korėjiečių ir kinų kariuomenės 
didelės jėgos netik sustabdė JTO kariuomenės, 
žygiuojančios visu frontu, žygį, bet pradėjo 
atgal ją spausti. Tą dieną Amerikos karinės 
vadovybės pareigūnas pareiškė, kad fronte 
JTO kariuomenės būklė rimta. O šis rimtumas, 
kaip vėliau paaiškėjo, pasireiškė visu frontu 
JTO kariuomenės atsitraukimą. Nors jos galią 
sudarė apie 100.000 vyrų, bet priešo jėgos buvo 
dar gausesnės ir neblogiau ginkluotos. Vėliau 
paaiškėjo, kad vien kinų kariuomenės yra apie 
200.000 ir kad ji jau toli atstūmė JTO kariuomenę, 
o kai kuriose vietose jos vienetus atkirto.

Lapkričio 28 d. gen. MacArthur’as pareiškė, 
kad „esame visiškai naujo karo akivaizdoje 
ir kad jis sudaro tokią problemą, kuri negali 
būti JTO kariuomenės vadovybės išspręsta. 
Ją turi išspręsti JTO ir pasaulio diplomatų 
kanceliarijos.”

Šitą klausimą netrukus pradėjo svarstyti 
visos generolo paminėtos įstaigos. Klausimas 
sunkiai sprendžiamas, nes atrodo, kad sovietams 
pavyko užsiundyti didžiausią komunistinę pajėgą, 
kokią sudaro Kinija, prieš Ameriką ir tuo pačiu 
prieš kitus kraštus.

Ryšium su susidariusia Korėjoje būkle, skubiai 
buvo sušauktas Amerikos karo tarybos posėdis 
prez. Truman’ui pirmininkaujant, o vėliau ir 
ministerių kabineto posėdis. Naujai susida
riusią būklę svarstė ir kitų kraštų vyriausybės. 
Tačiau sprendimas nepaaiškėjo.

Lapkričio 29 d. visame fronte ėjo smarkios 
kovos ir raudonųjų slinkimas į pietus. Buvo 
suaktyvėjusi ir partizanų veikla JTO kariuomenes 
užnugaryje.

Kaip aiškėja, dėl dabartinio JTO kariuome
nės žygio Korėjoje, gen. MacArthur’as yra 
gavęs prezidento, užsienio ir krašto apsaugos 
ministerijų pritarimą. Žygis turėjo tikslą pa

TEKO VERGIJOS SUKŪRIMO METINES ŠVĘSTI
(MŪSŲ BERLYNO KORESPONDENTO)
Lapkričio 7 d. visa Lietuva buvo priversta švęsti 

kartu su okupantais Spalio revoliucijos 33 me
tines. Vilniuje ta proga įvyko raudonosios ar
mijos paradas. Parado proga pėksčiųjų ir va
žiuotų judėjimas nuo 8 vai. ryto Gedimino 
gatvėje nuo Katedros aikštės iki Žvėryno tilto 
buvo uždarytas. Į uždraustą rajoną galima 
buvo pakliūti tik specialiais leidimais, atsieit, 
ne kiekvienas „mirtingasis” gali parado pasižiūrėti.

J. Sibelius, garsus suomių kompozitorius, 
šiuo metu minėjęs 85 gimtadienį. Jis parašė 
keletą simfonijų ir kitokių muzikos kūrinių. 
„Suomija” — yra plačiausia jo žinoma simfonija. 
Be to, jis harmonizavo apie 100 liaudies dainų.

siekti pasieninę Jalo upę ir parodyti komu
nistinei Kinijai, kad Amerika neturi tikslo brau
tis į Mandžūriją. Tuo tarpu kinų priešpuolis 
Korėjoje sudarė ne tik naują, bet ir tikrai rimtą 
būklę.

SAUGUMO TARYBA
Komunistinės Kinijos delegacija jau atvyko į 

Naujorką.
Delegacija buvo pakviesta į Saugumo Ta

rybą. Ten delegacijos vadas Wu-Hsin-Chun’as, 
kalbėdamas apie Formozą, kalbėjo labai aro
gantišku tonu ir pakartojo visus tuos kaltini
mus Amerikai, kuriuos jau yra Taryboje pa
sakęs Sovietų atstovas Malik’as. Apie Kinijos 
įsibrovimą į Korėją ir jos karą su JTO kariuo
mene, komunistinės Kinijos delegacijos vadas 
visai atsisakė kalbėti.

♦ * *
Amerikos atstovas Saugumo Taryboje iš

samiai išaiškino komunistinės Kinijos įsibro
vimą į Korėją ir ten pradėtą karą su JTO ka
riuomene. Jis nurodė šito įsibrovimo pavojų 
pasaulio taikai. Taryba iškeltą reikalą svarsto. 
Ji turės pasisakyti ir dėl grupės valstybių įteik
tosios rezoliucijos. Rezoliucija smerkia Kiniją 
dėl jos įsibrovimo į Korėją ir reikalauja tuojau 
atitraukti iš ten savo kariuomenę. Kadangi 
Taryboje šiai rezoliucijai gali pritaikyti Sov. 
Rusija veto, dėl to rezoliucija, greičiausia at
sidurs JTO pilnaty.

Būdinga šiame reikale tai, kad Amerika pir
mą kartą oficialiai Kiniją pavadino agresorium, 
nes iki šiol stengėsi nevartoti tokių apibudi
nimų. Tai rodo, kad daugiau jau Amerika 
nesitiki taikiu būdu klausimą su komunistinės 
Kinijos vadovybe išspręsti.

BAVARIJOS PARLAMENTO RINKIMAI
Pereitą sekmadienį Bavarijoj įvyko rinkimai 

į krašto parlamentą. Rinkimų duomenys rodo 
krikšč. demokratų partijos įtakos sumažėjimą. 
Iš 204 atstovų, ši partija naujam parlamente 
turės 64 (turėjo 100), socialistai — 63 (54), de
šiniųjų separatistų partija — 39 (0), naciona
listinė ateivių partija — 26 (0), liberalų — 12 
(10). Kraštutinės partijos, nei dešinioji, nei 
kairioji (komunistai) neturės nė vieno atstovo.

Rinkimai ėjo panašiu šūkiu, kaip ir prieš 
tai į buvusius krašto parlamentus: krikšč. de
mokratai kėlė reikalą tuojau atsiginkluoti, o 
socialistai siūlė su tuo reikalu palaukti. Šių 
rinkimų duomenys rodo socialistų įtakos su
stiprėjimą.

Paradą priėmė raudonosios kariuomenės ir 
vyriausybės atstovai Tarybų aikštėje, anksčiau 
Lukiškio, greta buv. NKVD rūmų. Sostinėje, 
kaip ir visoje Lietuvoje buvo sušaukta eilė iš
kilmingųjų posėdžių, kurie visi pasibaigė padė
kos laiško rašymu Stalinui. Lietuvos Mokslų 
Akademijos iškilmingame posėdyje, kaip vi
suomet priprasta, į garbės prezidiumą buvo 
„pakviestas” Stalinas su visa jo karališkąja 
svita. Kalbėjo Akademijos sekretorius prof. 
K. Bieliukas ir Akademijos prezidentas prof. J. 
Matulis. Vilniaus Universitete iškilmingam 
susirinkime pranešimą turėjo Teisių fakulteto 
dekanas Kęstutis Domaševičius. Lapkričio 4 d. 
Karininkų namuose buvo iškilmingas posėdis 
Stalino rajono gyventojų, tikriau sakant komu
nistų, nes eiliniam piliečiui tie posėdžiai tikrai 
neįdomūs. Reikia pastebėti, kad Vilnius, kaip 
ir Kaunas yra dabar suskirstyti į rajonus — 
Stalino, Lenino, Dzeržinskio, Tarybų. Kiekvie
nas rajonų „renka” savo vykdomąjį komitetą 
ir turi savo komunistų partijos komitetą su 
sekretoriais priešakyje, kurie ir yra tikrieji ra
jono šeimininkai.

Stalino rajono iškilmingam posėdyje prane
šimą darė KP (b) komiteto sekretorius Nau
mov. Lenino rajonas iškilmingą posėdį turėjo 
lapkričio 3 d., pranešėjas buvo KP(b) komiteto 
sekretorius Vildžiūnas. Lapkričio 2 d. Kon
servatorijos salėje — Gedimino 38 buvo Dzer
žinskio rajono iškilmingas posėdis, kur pra
nešimą darė taipgi rajono KP(b) sekretorius.

Vilniaus miesto KP(b) komitetas buvo taipgi 
suorganizavęs savo „iškilmingą” posėdį, ku
riame pranešimus darė vykdomojo komiteto 
pirmininkas, atsieit, burmistras P. Kareckas, 
naujai paskirtas Vilniaus srities KP(b) komiteto 
sekretorius Olekas, LKP(b) CK sekretorius

(Tęsinys šeštam puslapy)

Prof. C. F. Powell’is, gavęs šių metų Nobelio 
premiją už mokslinius darbus iš fizikos srities, 
šiuo laiku ruošia planą pasiekti stratosferą. 
Jis mano padirbti iš plastinės medžiagos ka
muolį, 60 metrų skersmens. Šis kamuolys- 
aprūpintas įvairiais instrumentais, turės pakilti 
į viršų 35 kilom, ir ten atlikti skirtus tyrimo 
darbus, svarbiausia, kosminių spindulių tyrimą.

TREMTINIAI DEMASKAVO 
KONGRESĄ

Pereitą savaitę Manchestery įvyko gausus 
tremtinių mitingas pasisakyti dėl komunistų 
suruošto, vadinamo taikos kongreso. Mitinge 
dalyvavo tremtiniai iš visų, dabar už geležinės 
uždangos esančių ir komunistų valdomų kraštų.

Komunistų suruošto taikos kongreso tikslus 
išsamiam pranešime demaskavo prof. Polany’s 
(vengras). Jis komunistinės taikos kongreso 
dalyvius suskirstė į keturias grupes. Pirmajai 
priklauso NKVD agentai; antrajai — tų agentų 
aukos, įvairių tautų žmonės, prievarta atvaryti 
į kongresą: trečiajai — vakarų komunistai, ka
vinių politikai, fanatiški šalininkai tos santvar
kos, kurią jie pažįsta iš propagandinės litera
tūros ir propagandinių ekskursijų į Sov. Rusiją; 
ketvirtajai — būrys naivių ir suklaidintų žmonių, 
kurie leidžiasi bolševikiniams agentams mul
kinti ir pagal jų norą veikti.

Kongresas vienbalsiai priėmė rezoliuciją, kuri 
smerkia apgaulingą komunistų kongresą, sie
kiantį taikos šūkiais paslėpti sovietinį grobuo
niškumą.

BALTIEČIU RAŠTAS 
TRUMAN’UI

Trijų Baltijo kraštų: Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos, apie 1500 žmonių, susirinkę Naųjorke, 
minėjo Latvijos nepriklausomybės šventę, priė
mė rezoliuciją, dėkojančią Amerikai už tai, 
kad ji nepripažino tų trijų valstybių pagrobimo 
ir prašo dar kartą deklaruoti, kad Amerika 
nepripažįsta tų kraštų įjungimo į Sovietų Ru
siją. Be to, rezoliucijoje prašomas Amerikos 
Senatas greičiau patvirtinti Genocido arba žmo
nių užmušinėjimo pasmerkimo konvencijas.

PRIEMONĖS PRIEŠ KAINŲ KILIMĄ
Pastaruoju metu D. Britanijoje pradėjo brang

ti kai kurie būtino vartojimo dalykai. Ryšium 
su kainų kilimu, spaudoj ir parlamente iškelta 
reikalas priemonių kainų kilimui sustabdyti. 
Tuo tikslu jau sudarytas žinovų komitetas, 
kuris turi ištirti ar reikalinga kainų kontrolė 
ir kurie dalykams. Spėjama, kad daliai prekių 
bus grąžinta kainų kontrolė.

AMERIKIEČIAI ATKURIA 7 ARMIJĄ
Amerikos karinių pajėgų vadovybė Heidel

berge, Vokietijoje, pranešė kad Europoje atku
riama septintoji JAV armija. Ji savo būstinę 
turės Stuttgarte, o jos vadas bus gen. Eddy’s, 
dabartinis Amerikos kariuomenės Vokietijoje 
vadas.

Šis pranešimas aiškinamas kaip praktiškas 
žygis sustiprinti Amerikos karines pajėgas Euro
poje.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGA 
IR „B. LIETUVIS” 

PERSIKĖLĖ Į LIETUVIŲ NAMUS 
Kur namai yra: plačiau paaiškinta šio num.

5 puslapyje.
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AR ATEIS KALĖDŲ SENELIS
Keli tūkstančiai lietuvių: vaikų, ligonių, se

nelių, negalinčių išemigruoti, šiandien stato 
viens kitam ir sau tokį klausimą: ar ateis? Ar 
atneš dovanų? Ar nors šiuo metu neužmirš? 
Tai priklauso nuo manęs:

Ar noriu būti broliu? Čia, Anglijoj, nugirdau 
tokį pokalbį: „Na tai kas, kad anuos Sibiran 
išvežė, kad jie žus tenai; visas turtas, visas ūkis
man liks-ir aš gyvensiu, kaip ponas”. Antrasis: 
„Tu brolžudys, jei trokšti, jei taip kalbi. Aš 
viską atiduočiau, visas sutaupąs sudėsiu, kad 
kaip nors anuos rasčiau; kas man turtai be 
anų!” Dažnai širdy, jei ir ne visai taip, kaip 
pirmasis, tai bent panašiai pamąstau: „Kas 
man anie Vokietijoj; nei tėvai, nei giminės”. 
O vis dėlto jie yra mano broliai ir jų broliškas 
kraujas, lyg anuomet Abelio, pirmiausia, ne 
lenko, vokiečio, kito ko, o manęs šaukias. Ir 
aš jų balsui negaliu būti kurčias. Amerikos 
lietuviai, kuriuos' aš jau lyg nutautėjusiais lai
kiau, šiam prigimtam įstatymui nebuvo ir nėra 
kurti — jie tikri broliai.

Ar noriu gelbėti Lietuvą? Pasiskolinant žo
džius, sakome, kad „kiekvienas, kurs sako 
myliu Lietuvą, o nemyli lietuvio, yra melagis 
ir jame nėra teisybės”. Lietuvą sudaro ne vien 
ta žemė, (tauta ir be žemės yra, kai išsilaiko!) 
bet ypač žmonės. Jeigu šiandien būt mūsų daug, 
kitoks būt mūsų ir svoris. O ana, žmonės silp
sta, broliačh o su jais ir tauta, miršta, gi aš, kaip 
Nerdnaš prie uždegtos ir negesinamos Romos, 
Lietuvai (liežuviu — ne darbu) savo meilę de
klamuoju. Aš patrijotas! Tiek aš gelbėsiu 
tėvynę, kiek paremdamas, duodamos gyvenimui 
vilčių gelbėsiu lietuvius, kitaip ir iš manęs 
duobkasys.

Ar noriu būti teisingas? Būdamas Vokietijoj 
šaukiausi į kitų sąžinę, teisingumą, šaukiausi 
pagelbėti. Išdaviku, bimbininku vadinau, kuris 
vietoj pagalbos siūlė grįšti namo. Oi daugel, 
daugel užjūrio brolių buvo teisingų; paštus 
užvertė siuntiniais, pralaužė duris Amerikon 
pasipylė affidavitai, garantijos, paskui juos — 
laivų vilkstinės, o už jų — išskėstos rankos, 
širdis. Džiaugsmo ašaromis rašo: „Mane tikra 
motina nebūtų taip sutikusi, kaip anoji nepažįs
tamoji lietuvė!”

Aš, kaip ir mes visi — už teisybę, tai kad ir 
mirsiu, bet nenusileisiu, eisiu iki pasaulio kraš
to, žūsiu, bet turi būti teisybė. Vokietijoj, kar
tais. daugiau, kartais mažiau, kartais nieko ne
gaudavau — žinau ką reiškia gauti ir ką reiškia 
negauti. Galvojau, jei tik man pavyks išvykti, 
tai likusiems — siuntinys vys siuntinį. Gi dabar 
— dygsta namai, urzgia motociklai, kaikur ir 
limuzinai, vaikščioju, anot vietinių, kaip her
cogas, skamba stiklai, viskam turiu, tik ne to
kiam, kokiu pats prieš metus, kitus buvau, tik 
ne tam, kam kone prisiekinėjau išvykdamas — 
„dievaži, neužmiršiu!” Ot ir pas mane jau 
dvejopas teisybės supratimas! O galvažudžiai 
tėvynėj siaučia, ir aš pats, man rodos, kai ne
remtu — esu brolžudys. „Valstybės, sako Šv. 
Augustinas, kurios nesilaiko teisingumo, plė
šikų landynės; o jos piliečiai — laukiniai žvė
rys”. Reikalavau, šaukiaus į kitų teisybę, o 
man pačiam, ar netinka tas Augustino pasaky
mas?!

Aplankysiu su didesnėmis, ar mažesnėmis do
vanėlėmis, gražiu žodžiu, vienu, kitu penu. 
Gal kas painformuos apie saloj esančius, ypač 
ligoninėse; šie juk daugiausia teisių turi į mano 
Širdį. Jei neišgalėsiu, eisiu parinkti iš kitų. Ar
timui pagelbėti — jokia gėda, tik garbė, kilnus 
darbas, pareiga. Kaipgi aš galėčiau sėsti prie 
Kūčių stalo, jeigu aš anuos užmirščiau. Mano

A R REIKIA TAUPYTI
Taupyti, reiškia atidėti dalį pajamų, kurios nuo jų priklauso ir mūsų pačių ir mūsų tautos 

lieka pamokėjus visas būtinas pragyvenimo likimas. Gaila, kad per mažai mūsiškių sugeba 
išlaidas. sekti svetima kalba spaudą. Ir Vokietijoj, daž-

Kas gi yra būtinos pragyvenimo išlaidos? nas išgyvenęs 4-5 metus, nepajėgė skaityti vo- 
Savaime suprantama, kad pagrindinės pragyve- kiško laikraščio. Tas pats ir su anglų kalba, 
nimo išlaidos daromos maistui, butui, aprangai Be abejonės, nelengvas dalykas pramokti skai- 
ir avalynei. Bet tai dar ne viskas. Prie būtinų tyti spaudą svetima kalba. Bet, jeigu yra pa- 
pragyvenimo išlaidų tenka skini ir išlaidas grindinis išsilavinimas ir tikras noras bei užsi- 
mūsų dvasiniams reikalams tenkinti. spyrimas išmokti, tai ir galima išmokti. O įdo-

Maistas turi būti sveikas, pakankamas, bet m*os spaudos, svetima kalba, kiekvienas suras
jokiu būdu ne prabangus. Prisimenu, kaip Pa8al savo skonį. Pagaliau, bus gėda, jei po tiek 
mano motina sakydavo, kad pinigus galima tremties metų, sugrįžę laisvon Lietuvon, nega-
išleisti ne tik gėrimams, bet ir valgiams. Žinoma, lėsime naudotis svetima literatūra, kuri visuomet
čia yra sritis, kurioje šeimininkė parodo visą bus rnums naudinga.
savo sugebėjimą. Taupi šeimininkė sugeba pa- Geros muzikos mėgėjai gali pasiklausyti ver- 
gaminti skanius, sveikus valgius, neišleisdama tingų koncertų iš radijo arba lankydami kon- 
per daug pinigų. Aišku, kad valgių gaminimas certus. Ners brangiai atsieina, bet daug malo- 
namie atima šeimininkei daug laiko, bet nauda nios pramogos ir dvasinio poilsio suranda, 
neabejotina. Pav. Kanadoje daug kanadiečių kada įsigyja patefoną. Nuolatinis naujų klasi- 
serga skilvio ligomis, dažniausia dėl netvar- kinės muzikos plokštelių pirkimas nors ir bran- 
kingo maitinimosi. Kanadoje pirmon eilėn giai kaštuoja, bet maloni pramoga ir dvasinis 
rūpinamasi, kad tik greičiau pagaminti valgius, pasitenkinimas ir šias išlaidas pateisina.
nekreipiant dėmesio į valgių kokybę. Be to. Geri kino paveikslai suteikia dvasinį poilsį 
dažnai vartojamas konservuotas maistas. Mu- įr lavina svetimų kalbų žinojimą.
siškiai Kanadoje, kiek sąlygos leidžia, stengiasi jau nebetenka kalbėti apie mūsiškių rengia- 
maitintis namie. Maistas būna sveikesnis ir ntus vaidinimus, koncertus. Čia lankytojų ne
pigesnis. trūksta, gal dėl to, kad šie surengimai būna

Kaip prabangus valgis yra kraštutinumas, gana retai.
taip ir taupymas maisto sąskaiton — kraštuti- Kur sąlygos leidžia, maloniai ir naudingai 
numas. Čia jau joks taupymas. Juk ką šutau- galime praleisti laiką, lankydami teatrus.
pome savo sveikatos sąskaiton, vėliau kelerio- Sunku išvardinti tas dvasinio pragyvenimo 
pat daugiau išleidžiame pašlijusios sveikatos sritis, kuriose žmogus gali rasti pasitenkinimą, 
gydymui. Čia daug priklauso atskiro asmens išsilavinimo

Kas pasakyta apie maistą, tinka ir kitoms skonio. Bet dvasiniai reikalai visiems mums ne 
pragyvenimo sritims, kaip: butui, aprangai, mažiau svarbūs, kaip ir medžiaginiai. Jie pa- 
apavui. Jei norima sutaupyti, tai reikia tikrinti deda mums palaikyti dvasinę pusiausvyrą, kuri 
šias išlaidas. Jei patys čia ribų nenustatomo, reikalinga, kad tremtyje būdami dvasia nepa- 
niekas kitas negalės mums pagelbėti. liegtume.

Bendrai, pagal atitinkamas pajamas, turi būti Ir pora žodžių apie alkoholinius gėrimus, 
ir atitinkamos išlaidos. Joks buhalteris negalės Manyčiau, kad retkarčiais porą bonkų alaus-, 
suvesti mūsų pajamų ir išlaidų sąmatos, jeigu truputį alkoholinio gėrimo išgerti nepakenktų, 
daugiau išleidžiame, kaip gauname. bet svaigalus gerti netenka skatinti. Ir taip ne

Dabar dėl dvasinių reikalų tenkinimo. Atro- vienas svaigalams taip daug išleidžia, kad ne- 
do, kad ši sritis ypač nukenčia dėl tariamo tau- belieka ne tik kiek sutaupyti, bet galus 
pymo. Juk tai nėra taupymas, jeigu gailimasi su galais suvesti. Tūlas gyvena tik šia diena, 
išleisti dienos uždarbį bent porai lietuviškų Tai labai skaudus reiškinys, nes toks žmogus 
laikraščių išsirašyti ir nors vienai lietuviškai pamiršta, kad sutaupos bus reikalingos ir lais- 
knygai per mėnesį. Tikriausiai, tuos kelis sva- von Lietuvon grįžti. Reikės, pirmiausia, pamo
tus, kuriuos išleistumėme spaudai, išleidžiame keti kelionę, o vėliau ir patiems iš naujo kurtis 
nereikšmingoms smulkmenoms. Būtų gera, nualintame krašte. Pagaliau, juo daugiau su- 
jei kiekvienas pabandytų surašyti smulkias išlai- taupų atvesime savo kraštan, juo geriau pade
dąs. Kažin, ar šios „smulkios” išlaidos nebus sime mūsų kraštą atstatyti.
tolygios „stambiom” (pragyvenimo) išlaidoms, Taupydami apsaugome save nuo bėdų ir savo 
o gal net ir viršys jas. artimuosius senatvėje, pagaliau, keliame mūsų

Mes, kaip politiniai tremtiniai, turime sekti tautos gerovę. Juk be taupymo nedidėja tautos 
spaudą, turime domėtis pasaulio įvykiais, nes turtas ir tuo pačiu tautos gerovė. J.S.

tėvai net mirusius tada susišaukdavo prie stalo.- 
Pamokysiu net ir savo vaiką, kad ir jis jau pra-. 
tintųsi suprasti, atjausti, būti žmogum.

Neturtingi mes čia saloj; mūsų rūmai nebliz
ga — dažnai palėpės. Užtat mes ir artimesni 
anoms bakūžėms, užtat mes ir duosnesni; mano 
lietuviškoji širdis irgi išeis pareigos Kalėdų 
Senelių atlikti. M. N.-
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OKUPUOTOJE
NAUJAS VERGIJOS PENKMETIS

. SOVIETŲ SĄJUNGOJE
■ Korėjos įvykiai Kremliui aiškiai parodė, kac 
III-jam pasaulio karui jie dar nėra kaip teikis 
pasirengę. Vakarams Korėja atidarė akis' ii 
iššaukė atitinkamą reakciją. To akivaizdoje 
Sov. Rusint, jau nevyniodama nieko į vata 
pradėjo savo ginklavnpąsi, tam mobilizuodama 
savo pramonę, žaliavas ir pavergtuosius žmo
nės, - Tas užsimojimas pavadintas nauju penk
mečio (1951/55) planu. Pagrindiniai šio plane 
uždaviniai yra:

1) Plėtimas sunkiosios pramonės didinant 
plieno gamybą iš 25 milijonų tonų iki 60 mil, 
tonų per metus.

2) Kėlimas žemės ūkio gaminių kiekio, kad 
užtektų ne tik vidaus suvartojimui ir karo atsar
goms, bet kad galima būtų mesti ir tarptautinėn 
rinkon tokie kiekiai, kurie iššauktų rinkos krizę.

3) Uralo ir Sibiro sričių pramonės išplėtimas 
sudarant atitinkamas žaliavų atsargas, apsaugo
tas nuo karo pavojų.

4) Strateginių geležinkelių tiesimas ir kanalu 
kasimas.

5) Ginklų pramonei (taip pat atominių ginklų 
gamybai) reikalingų elektros jėgainių statyba.

6) Naftos gamybos išplėtimas, ypač Urale 
ir Sibire.

7) Strateginių įrengimų stiprinimas Ukrainoj 
ir Krime.

8) Transporto laivų statybos plėtimas, pake
liant tonažą 1955 m. iki 6 milijonų Brt. (1939 m. 
buvo tik 1,4 mil. Brt.).

9) Medvilnės gamybos ir tekstilės pramonės 
plėtimas; batų gamybos didinimas; dirbtinic 
šilko ir kojinių gamybos plėtimas.

Maskvos radijas skelbia, kad Kuibiševe (anl 
Volgos) jau pradeda statyti didžiulė elektrinė 
su 10 milijardų KW metinės gamybos. Pana
šios elektrinės rengiamos prie Stalingrado ir 
Turkmėnijoje. Vandens keliams plėsti užpla
nuota Baltoji (ne Baltijos) jūra sujungti su Kas
pijos jūra, kurią toliau kanalais pratęsti iki 
Auganistano ir į centrinį Sibirą, kuris būsiąs 
irigudjamas.

Kaip rodo plano apimtis, jam įvykdyti rei
kalingas milžiniškas kiekis darbo rankų. Jų 
dalis ateis iš kolchozų, kurių apjungimą prave- 
dus žymi dalis kolchozuose dirbančiųjų neteks 
darbo. Tačiau žinant, kad bolševikinėj sistemoj 
vyriausias darbo jėgos tvarkytojas yra NKVD 
įstaiga, pigu suprast, kad šio naujojo penkmečio 
plano vykdymas, lygiai kaip kad ir prieš jį vyk
dytų penkmečių, bus nuklotas milijonų ir de
šimčių milijonų Sovietų Sąjungos gyventojų 
kaulais. Kad tas darbo jėgos mobilizavimas 
skaudžiai naujomis deportacijomis palies ir 
okupuotuosius kraštus — abejoti netenka.

APDOVANOTI RUSINTOJAI
Už ypatingus nuopelnus Lietuvos rusinimui 

garbės raštais atžymėti artistai ir menininkai: 
Anatolijus Abramovas, Georgijus Ancicas, Ju
rijus Bublikovas, Vera Budreiko, Ovsiejus Ra
ganas, Ina Kondratjeva, Anatolijus Kuznecovas, 
Valentinas Lebedevas, Ivanas Nazarovas, Alek
siejus Abramcocas, Vladimiras Taškinas, Ru- 
vinas- Šapiro, Ananijas Šachmatovas, Sergijus 
Morscicinas, Aleksandras Stulpalskis, Ivanas Ural- 
skis, Michailovas Bielovas, Aleksandras Kozlovas.

Ar turiu širdį? Gera širdis — didžiausias 
turtas, ištikimiausias bičiulis visokiausiu, net 
kritiškiausiu metu. Gera širdis visur kelius 
atidaro, net žvėris draugais paverčia. Už širdis 
draugai, kariai, kiti visi nelieka skolingi, net 
miršta. Tūkstančiai gražiausių gyvenimo pa
vyzdžių — tai patvirtina. Sudūlėja gauti už 
tuos kilnius darbus kryžiai, tačiau patys darbai, 
tos širdys nemiršta, vis, tarsi gyvi, pasakojimuose, 
dainose eina iš kartos į kartą.

Būti geraširdžiu, tai būti žmogum. Būti be
širdžiu, tai būti tironu, Erodu. Širdimi, meile 
paremtas visas pasaulis; be jų pasaulis daros 
galvažudžių landyne, ko esame patys liudinin
kais.

Kai tiek daug pasauly dabar ašarų, tai su 
jomis esu apsipratęs. Tačiau tik akmeninė 
širdis gali tų ašarų nepastebėti. Tik beširdis 
žmogus gali nepajusti lietuvių vargo Vokietijoj 
mano brolių ligonių sielvartų salos ligoninėse.

Ana; Lietuvoj ir šiandien broliai, net su žiau
riais priešais iš Rytprūsių viską dalijas, užką 
visa vokiečių tauta lietuviškam žmoniškumui — 
lietuviui gražiausią vainiką pina. Ana ir tą 
iš mūsų brolžudžių — sovietą belaisvį mylėjo, 
kaip brolį; atimant, ašaroms išlydėjo, vargo 
dienoms lašinių (brangiausios to laiko valiutos!) 
įdėjo. Kur dingo dabar mano lietuviška širdis? 
Kodėl ji pradėjo nejausti saviesiems broliškumo?

Skaitome „Kaip jie mus sušaudė” atsimini
muos, kad prie Červenės neturtinga rusė senutė 
ima puodą pieno, eina į mirties lauką, slap
stosi; širdis ją šaukė būti Veronika, išlikusiems 
gyviems, ar sužeistiems, nors ir kitos tautos, 
kitos motinos vaikams. Jos širdį aukso raidė
mis įrašė savo atsiminimuos anas lietuvis; dė
kinga jai Visa Lietuva — didi ir šventa tai mo
teris!

Gali anie, galiu ir aš. Kaip anoji svetimoji, 
kaip mūsų brangiosios ir brangieji tėvynėj ir 
aš prieš šią širdžių šventę aplankysiu stovyklas, 
ligonines, prieglaudas, vaikučius ir senelius, 
visur, visur, kur tik šaukias lietuviška širdis.

PRIEŠ 10 V. ŽALVIS
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LIETUVA STALINO SAULĖS 
ATOKAITOJE

1940 m. rugpiūčio 2—6 d. Tarybų Socia
listinių Respublikų Sąjunga „praturtėjo” ke
turiomis respublikomis: rugpiūčio 2 d. buvo 
įkurta sąjunginė Moldavijos Tarybų Soc. Res
publika Nr. 13; rugpiūčio 3 d. į TSRS-gą vien
balsiai priimta T. Lietuva ir gavo 14-sios res
publikos numerį; rugpiūčio 5 d., Stalino sau
lės apšviesta, krito T. Latvija ir rugpiūčio 6 d. 
suklupo T. Estija.

Mūsų brolišką Latviją Kremliuje „išlieda
vo" ėjęs prezidento pareigas, ministeris pirmi
ninkas prof. A. Kirchenšteinas, drg. drg. P. 
Plesumas, Jieva Rusis-Paldinia, J. Paberžis, 
J. Lacis. Rekomandacijas „priimti” T. Lat
viją į TSRS-gą pateikė Uzbekų TSR atstovas 
drg. J. Achunbabajev’as.

Estijos kryžiavimą atliko: Estijos komunistų 
partijos sekretorius I. Lauristin'as, Julijona 
Telman, G. Abels’as, M. Junta, N. Ruus’as; 
„piršlio” pareigose buvo Karelų-Suomių TSR-os 
atstovas O. Kuusinen’as.

Lietuvos, Latvijos ir Estijos „delegatų” kal
bos buvo sukirptos ir susiūtos vieno ir to paties 
Maskvos „kriaučiaus”. Kai šiandien turiu 
progos palyginti latvių ir estų „atstovų” kalbų 
tekstus ir Kremliun atvežtas „deklaracijas”, 
tekstai beveik nesiskiria nuo paleckinės dele
gacijos narių kalbų bei deklaracijų. Jie yra 
taip panašūs turiniu, tonu ir logika, tarytum 
būtų vienos vištos perinimui sudėti kiaušiniai.

TSRS-gos Aukšč. Tarybos posėdžiams pa
sibaigus, Pabaltijo graboriai buvo vėžinami į 
Maskvos apylinkes, kolchozus, ligonines, ci
vilinės metrikacijos biurus, muziejus, partijos 

namus, Lenino mauzoliejų, spaustuves; buvo 
priimti Stalino ir Molotovo, nesigailėta gėrimų 
ir ikros; apdovanoti Tarybų S-gos „didvyrių” 
paveikslais, žvaigždėmis, armonikomis, veidro
dėliais, karoliais, šukomis, peiliukais ir bute
liukais. Drg. Zibertui įteikta lazda, o Šumaus- 
kui — peilis.

Tai buvo TSRS-gos kraitis, kad „jaunieji 
naujakuriai” nesukluptų vergų voroje... Tary
binė spauda daug vietos skyrė ir liaupsino Lie
tuvos reikalus, dėjo delegacijos narių fotogra
fijas, kėlė jų nuopelnus... Sesijos metu buvo 
išleista Salomėjos Neries poemos apie Staliną 
ir Liudo Giros eilėraščių rinkinio vertimai rusų 
kalba.

Valandėlei palikime pakaruoklius džiaugtis 
virve... pažiūrėkime: kas nuo liepos 30 d. (de
legacijai išvykus parvežti Stalino saulės) įvyko 
Lietuvoje:

Liepos 31 d. Ministerių Taryba nutarė suda
ryti naują Prekybos ministeriją; Ministerijos 
general, sekretorium paskirtas M. Gregorauskas.

Vidaus Reikalų ministerio M. Gedvilos įsa
kymu uždaryti dienraščiai „Lietuvos Žinios” 
ir „XX amžius”, taip pat aktyviai talkininkavę 
(paskyrus bolševikinius redaktorius) tarybų val
džios kūrime.

Rugpiūčio 1 d. Lietuvos bankų ir bredito 
įstaigų seifų savininkai privalo (laike 24 vai.) 
sunešti bankų ir kredito įstaigų direktoriams 
nuomojamų seifų raktus. Bankuose paskirti 
Rusijos įgaliotiniai pradeda grobstyti seifuose 
gulinčias lietuvių brangenybes.

Pakartotinai paskelbta, kad visi notariniai 
aktai dėl žemės kaime ar mieste perleidimo, 
padalinimo ar pardavimo nustoja galios.

Ministerių Taryba sustabdė užsienio valiutos 
pardavimą ar pervedimą į užsienį.

Rugpiūčio 4 d. įvyksta visų apskričių žemės 
ūkio komisijų pirmininkų, apskričių viršininkų, 
apskričių agronomų ir apygardų žemės tvarky
tojų suvažiavimas. Į suvažiavimą atvykęs M. 

Gedvilą pareiškė, kad vyriausybė nutarusi „dirbti 
naujais tempais, trumpiausiais terminais, taip, 
kaip tai daroma visoj mūsų Sovietų S-goj”. 
Žemės reforma turėsianti būti įvykdyta iki rug
sėjo 1 d. „Valstiečiai turį gauti žemę tuojau 
pat, pareiškė M. Gedvilą, jau šiandien. Jau 
nauji šeimininkai — darbo valstiečiai — turi 
pravesti rudeninę sėją”.

Rugpiūčio 5 d. Ministerių Taryba nutarė 
sudaryti valstybinį žemės fondą, į kurį turi 
būti paimta: visos valstyb. žemės ir vietos savi
valdybių žemės, visos dvarininkų žemės su so
dybomis, trobesiais, gyvu ir negyvu invento
riumi, visos bažnytinės, parapijinės, vienuoly
nų ir kitų religinių organizacijų ir įstaigų žemės; 
žemės tų piliečių, kurie gyvena miestuose ir 1.1.

Kai kuriuose Lietuvos paštuose pradeda 
veikti bolševikinė laiškų cenzūra.'

Į Lietuvą pradeda plūsti tarybų sąjungos 
elgetos, raudonarmiečių šeimos, visokie Rusijos 
įgaliotiniai...

Rugpiūčio 5 d. Ministerių Taryba paskelbia 
Patalpoms sekvestruoti įstatymą.

Rugpiūčio 8 d. prasidėjo žemės matavimo 
darbai. Pirmasis „pajudėjo” Taujėnų valse. 
Vykdant matavimo darbus, gimė socialistinis 
lenktyniavimas tarp komisijų narių, valsčių ir 
apskričių komisijų, talkininkų, raštininkų, kuo
liukų kalinėtojų...

Nusavinta visos privatinių savininkų akcijos 
ir obligacijos. Visos LTSR-os teritorijoj fondų 
biržos uždaromos ir biržų komitetai paleidžiami.

Lietuvoje įvesta civilinė metrikacija. Kauno 
Apyl. Teisman suplaukė 700 ištuokos bylų.

Rugpiūčio 10 d. Finansų ministeris paskelbia 
įsakymą, kuriuo buvo nustatyta, kad I ir II 
eilės miestuose gyvenamųjų patalpų naudojimo 
pagrindinė norma vienam žmogui — 9 kvadra
tiniai metrai.

Rugpiūčio 13 d. buvo suimti akc. bendrovės 
,,Drobės” valdybos ir revizijos komisijos nariai 
už išmokėjimą b-vės akcininkams dividendų.
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LIETUVOJE MĄSTYMAI APIE A TOMELI
PLEPALAIS NEPADAUGINO 

GALVIJŲ SKAIČIAUS
Lapkričio 1 d. Okupuotoje Lietuvoje pasi

baigė bolševikų reklamuotas gyvulinikystės mė
nuo. Nežiūrint okupantų, su Piseriov’u prie
šakyje pastangų, gyvulininkystės mėnesio re
zultatai buvo menki. Pav. Širvintų rajone yra 
111 kolchozų, tačiau ir toliau 35 neturi galvijų, 
45 neturi kiaulių fermų, 59 neturi avių fermų, 
34 — paukščių fermų. Panemunės rajone gy
vulininkystės planas tik iš dalies įvykdytas. 
Galvijų atžvilgiu tik 50%, kiaulių — 40%, 
paukščių 20%. 50% visų kolchozų po senovei 
neturi jokių galvijų fermų. Panašiai atrodo 
ir kiti Lietuvos rajonai.

SUVARĘ DAILININKUS GĄSDINA
Šiais metais liepos mėn. Vilniuje buvo ati

daryta dailės paroda, skirta sovietinės Lietuvos 
dešimtmečiui pavaizduoti. Dabar ši paroda buvo 
dailininkų susirinkime kritikuojama. Įžanginį 
pranešimą atliko Dailininkų Sąjungos pirmi
ninkė L. Vaineikytė. Tapybos darbus įvertino 
dail. V. Mackevičius, skulptūros —- prof. J. 
Mikėnas, grafikos — J. Jurkūnas. Diskusijose 
dalyvavo dailininkai: Antanas Žmuidzinavičius, 
Petras Rimša, J. Vaitys, J. Vienožinskis, M. 
Bulaka, V. Miknevičius, B. Matusevičius, A. 
Pivoriūnas ir kt. Dailininkams baigus kalbėti, 
juos smarkiai puolė Lietuvos komunistų partijos 
CK propagandos skyriaus atstovas J. Čer
niauskas ir iš Maskvos atsiųstas Sovietų Dailės 
Sąjungos atstovas J. Kravčenko. Dailininkai 
pasižadėjo tą „kritiką” priimti dėmesin ir atei
tyje komunistų reikalaujama prasme pasitaisyti.

VARPŲ RINKIMO BRIGADOS
„Tiesa” (1950.9.1.) rašo apie varpų rinkimo 

brigadų reikalingumą. Duonos stigdami kol- 
chozininkai nedarbo metu eina į nuvalyto der
liaus laukus ir renka dar likusias varpas savo 
maistui. Komunistai paleido agitatorius, kad 
kolchozininkus įtikintų, jog varpas jie rinkti 
nedarbo metu tai gali, bet jas turi atiduoti val
stybei, nes jos kolchozo nuosavybė. Bolševikai 
apskaitė, kad „jei rugienoje viename kvadra
tiniame metre paliks bent penkios varpos, tai 
iš kiekvieno hektaro kolūkis gaus apie pusantro 
pūdo grūdų mažiau, negu užderėjo”. („Tiesa” 
Nr. 207). Vilkijos rajone varpoms rinkti buvo 
išvaryti seneliai ir vaikai. Kas tuo būdu surinktas 
varpas nori sau pasilaikyti, yra smarkiai bau
džiamas.

MULKINIMO PRIEMONĖS MOKYKLOMS
Okupuotosios Lietuvos mokykloms „puošti” 

jau nepakanka Stalino ir jo sėbrų portretų, 
kurie užėmė anksčiau mokyklose kabėjusių 
kryžių vietas. Dabar skubiai gaminami spe
cialūs paveikslai — plakatai, kad auklėtų mok
sleivius komunistinėje dvasioje ir skiepyti ne
apykantą Vakarams. Paveikslai yra tokio tu
rinio: Tėvynės rytas, Mintys prie statomo fab
riko, Mūsų kolchozas po 10 metų, Vargšas 
berniukas prie buržuazinės mokyklos durų, 
Mūsų kolchozo mokykloje jauku, Tarybinių 
kovotojų žygiai ir pan. Aišku, kad kiekvie
name, paveikslų, vis kur nors „spinduliuoja 
tėvo” Stalino galva.

ATOMINĖ BOMBA SPROGSTA. IR 
KAS TOLIAU

Toli gražu ne vistiek ar atominė bomba sprogs 
ore, žemės paviršiuj, po žeme ar vandeny! Ka
dangi atominės bombos pagaminimas yra ne
paprastai brangus, tai, suprantama, ji bus sprog
dinama ten, kur galės pridaryti daugiausia žalos, 
būtent: ore ir vandeny. Pirmiausia susipažinsim 
su ore sprogusios bombos padariniais.

Ore sprogusios bombos žala priklausys nuo 
sprogimo aukščio: juo aukščiau nuo žemės — 
juo didesniame plote bus padaryta žala, bet 
užtat mežesnio laipsnio ir atvirkščiai. Patyrimas 
parodė, kad „patikimiausias” veikimas būna 
bombai sprogus 500-600 metrų aukštyje. Tik, jei 
bus norima visiškai sunaikinti kurį gyvybinės svar
bos taikinį, ji bus sprogdinama žemai. Iš to aišku, 
kad sprogimo aukštis priklausys nuo bombos 
galingumo, taikinio svarbumo ir pageidaujamo 
jo sunaikinimo.

Sprogus atominei bombai ore, pasidaro kelių 
šimtų pėdų skersmens ugnies kanuolys, iš kurio 
visomis kryptimis neapsakomu greičiu sklinda 
akinanti melsvai balta šviesa, baisus karštis ir 
radioaktyvios dalelės. Tuoj, po kelių sekun
džių, seka baisus, viską triuškinąs oro spaudimas 
ir garsas.

Ugnies kamuolys greit netenka akinančio 
spindėjimo ir ima kilti stulpo pavidalu į aukštį, 
kartu su įkaitusiu oru, garais ir sprogimo metu 
pasidariusiomis dujomis. Šis „stulpas” yra

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo :

Virtas kumpis 1 sv. ... 9/-
Daniška salami 1 sv. ... 7/-
Lenkiška dešra 1 sv. ... 7/-
Airiška salami 1 sv. ... 5/-
Kiaulienos dešros 1 sv. ... 5/-
Lietuviška dešra virimui 1 sv. ... 4/6
Arbatinė dešra dėžutėj 1 sv. ... 2/-
Lenkiška kiauliena 12 oz. ... 3/6
Itališka kiauliena 1 sv. ... 3/6
Pipirai arba lauro lapai 1 oz. ... -/6
Rūkyti lašiniai 1 sv. ... 4/3

ploni 1 sv. ... 3/6
Sūdyti lašiniai 1 sv. ... 4/-
Olandiškas sūris 1 SV. ... 3/2
Raug. kopūstai dėžė 20 oz. .. ... 1/10
Kiaulių kojos nevirtos 1 sv. ... 1/-
Aguonos 1 sv. ... 2/6
Džiovinti grybai 1 oz. .. ... 2/3
Slyvos sirupe dėžėj .............. 1/9

Raugintų kopūstų statinė 56 sv. 38/- f su 
Raugintų agurkų dėžė 11 litrų 17/-4 prista- 
Sūdytų silkių statinė (apie 400 št.) 5.0.0 [ tymu
Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki 

14 svarų svorio pridėti 1/6.
J. TILDŽIUS, 421, HACKNEY RD., 
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734.
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kainaraščių arba nurodykite dalykus, 

kurių pageidaujate. 

nepaprastai radioaktyvus ir iš pradžių būna 
daugiaspalvis, o vėliau baltas. „Stulpas”, pa
siekęs šiltesnį oro sluoksnį, nebekyla į viršų, 
bet ima skleistis į šalis ir darosi panašus į grybo 
kepurę. Bet šioj „kepurėj” yra dar taip daug 
radioaktyvių medžiagų, kad jos įstengia įkaitinti 
orą ir dujas tiek, kad jos vėl „šauna” aukštyn 
stulpo pavidalu. Šis stulpas, pasiekęs antrą 
šiltesnį oro sluoksnį, sudaro antrą „kepurę”. 
Susidaro vaizdas, lyg baltas grybas augtų ant 
kito tokio pat grybo. Šie abu „gybeliai” yra 
apie ICO kilometrų aukščio.

Atominė bomba nuo kitų galingų bombų 
skiriasi ne tik savo galingumu, bet ir savybe 
paskleisti mirtingas radioaktyvias medžiagas. 
Nors karštis, radioaktyvumas ir oro spaudimas 
praktiškai veikia kartu, bet mes čia susipažinsim 
su kiekvienu jų atskirai.

KARŠTIS
Karščio bangos sklinda visomis kryptimis ne

parastu greičiu (186.000 mylių per sekundę). 
Po ugnies kamuoliu esančių daiktų temparatura 
pakyla kelis tūkstančius laipsnių. Manoma, 
kad pirmąją sekunde ugnies kamuolio vidury 
temperatūra yra maždaug kaip saulės, o gal net 
truputį aukštesnė. Saulės paviršiuje temperatūra 
yra apie 6000° C. Tai atrodo ne taip jau daug. 
Bet prisiminus, kad verdančio vandens tempe
ratūra yra tik 100° C. ir kad geležis tirpsta esant 
1530° C. o verda prie 2450° C., tai kiekvienam 
bus aišku, kad prisiartinti prie saulės nebūtų 
saugu.

Esant penkių mylių atstu nuo sprogimo vie
tos dar jaučiamas gerokas karštis. Štai kaip 
vienas bandomo atominės bombos sprogdinimo 
stebėtojas pavaizduoja šį karštį: „Mes gulim- 
dykumoj, devynių mylių atstu nuo vietos, kur 
bus sprogdinama atominė bomba. Naktis šalta. 
Nors tai buvo liepos mėnesio vidurys, bet prieš 
aušrą mes drebėjom nuo šalčio. Tada blykste
lėjo akinanti melsvai balta šviesa ir kartu mūsų 
veidai pajuto vidurdienio saulės karštį”.

Laimė, kad šis karščio „žaibas” tęsiasi tik 
apie vieną sekundę! Bet ir tiek laiko užtenka 
padegti tamsius drabužius, popierį, apipuvusį 
sausą medį ir pan. gerokam toly nuo sprogimo 
vietos. Buvo atsitikimų, kad gaisrai kilo net 
dviejų mylių atstu, nes per atdarus langus ir 
duris karštis pasiekė namų viduje buvusius 
padegamus daiktus.

Karščiui atspariose medžiagose ir tai palieka 
karščio „žaibo” žymės: stogų čerpės pasidaro 
„pūslėtos”, poliruotas granitas šiurkštus, nes 
sutrūkinėja, betonas paraudonuoja net mylios 
atstu nuo ugnies kamuolio. Jei prie to pridė- 
sim gaisrus, kylančius dėl degamų dujų ir elek
tros laidų sutrūkinėjimo sujauktuose namuose, 
tai suprasim, kad atominė bomba yra nebloga 
padegamoji bomba!

Karščio ir ugnies žalą pastatams sunku ap
skaičiuoti. Tai priklausys nuo pastatų rūšies 
(mediniai ar mūriniai), o taip pat nuo ugnia- 
gesybos pajėgumo ir organizacijos. Nesigrie- 
biant energingo gesinimo — gali išdegti visa 
miesto dalis, esanti pavėjui nuo sprogimo vietos. 
Bet kada kelių kvadratinių mylių plote vienu 
metu liepsnoja šimtai ir tūkstančiai pastatų, 
o gatvės būna visokiu laužu užgriautos ir van

dentiekis sugadintas — ir geriausi ugniagesiai 
ne ką tegali padaryti.

Karščio žala neapsaugotiems žmonėms yra 
baisi! Didžiausias pavojus tiems, kurie bus 
spačioj po ugnies kamuoliu: jie ne tik žūtų 
nuo akimirksninio karščio žaibo, bet ir pavirstų 
tiesiog neatpažįstamomis suanglėjusiomis figū
romis! Stiprūs 3-čio laipsnio mirtingi nude
gimai ' (oda išopėjusi ir padengta šašais) būtų 
net mylios atstu. Skaitoma, kad iš esančių 
1200 jardų atstu nuo sprogimo — 95% mirs 
nuo nudegimų. Mažesnio laipsnio nudegimai 
bus net 2 į mylių atstu! 3-4 mylių atstu bus tik 
pirmo laipsnio nudegimai — odos paraudimas. 
Apskaičiuojama, kad Japonijoj 20-30% visų 
žuvusiųjų buvo karščio aukos. 53% visų apde
gusiųjų mirė jau pirmąją savaitę. Apdegimo 
reiškiniai pastebimi įvairiu laiku-žiūrint atstumo. 
Jei arti— nudegimo pūslės pasirodo jau po 5 
minučių. Jei toliau (už 1500 jardų)------- laike
4-6 valandų, o už 2000 jardų — po 10 valandų.

Karščio spinduliai lekia tiesiomis linijomis, 
todėl bet koks pastatas pakankamai apsaugo 
nuo karščio „žaibo.” Rūkas ir migla šiek 
tiek sulaiko karščio spindulius. Kiek tolėliau 
nuo sprogimo — ir drabužiai (jei tik neužside
ga!) šiek tiek apsaugo nuo apdegimų, ypač jei 
jie yra šviesios spalvos ir neprisiglaudę 
prie kūno. Aptemptos kūno vietos (krūtys, 
pečiai) nudega ir po nepakitusiais drabužiais, 
o vietos, padengtos laisvai kabančiais drabužiais, 
būna apsaugotos. Japonėms, dėvėjusioms mar
gus, gėlėtus drabužius (pv. kimono) — gėlės 
bei lapai buvo išdeginti odoj, o baltos drabužio 
vietos apsaugojo nuo nudegimo!

Mirtis nuo nudegimų yra baisi! Kas buvo 
nusideginęs nors mažą odos vietelę-atsimena 
šį skausmą. O čia paprastai apdega dideli 
kūno plotai ir daug stipriau. Sunku aprašyt, 
apdegusiųjų kančias ir beviltišką būklę, nes 
reikia žinoti; kad sanitarinė pagalba dėl ligo
ninių ir sanitarinio personalo sunaikinimo, 
yra, bent pirmomis dienomis, nepaprastai sunki.

Pasveikę nuo lengvesnių nudegimų gauna 
keistus pakenktų odos vietų spalvos kitimus. 
Buvusiųjų 2000 jardų atstu odos paraudimą ar 
pūsleles seka jos pablyškimas (baltos dėmės), 
o buvusių 2000-40000 jardų atstu — po pradinio 
paraudimo, seka smarkus odos patamsėjimas — 
iki šokoladinės spalvos.

Kas daryti? Kaip saugotis? — gal skaityto
jas klaus. Deja, nedaug ką čia galima patarti. 
Jei atominė bomba sprogs nelauktai ir tuo 
laiku būsi lauke—jokių apsaugos priemonių 
pasiūlyti negalima. Karščio žaibas trunka apie 
sekundę ir pasislėpti nespėsi. Tavo likimas 
priklausys to, kaip toli būsi nuo ugnies kamuolio 
ir kaip būsi apsirengęs. Jei apdegei ir dar gali 
kojas pavilkti — skubėk ieškoti kvalifikuotos 
medicinos pagalbos, kitaip — tavo oda bus 
užkrėsta pavojingomis, pūliavimą sukeliančio
mis bakterijomis, ir tai, greičiausiai ves į kraujo 
užkrėtimą ir tur būt, mirtį... Jei būsi įspėtas 
aliarmo — slėpkis už patikimesnės uždangos, 
kuri apsaugos nuo karščio žaibo, bet, žinoma, 
gal neapsaugos nuo triuškinančio oro spaudimo, 
o ypač — radioaktyvumo. K. Valteris

Dalis Valdybos narių 1941 m. birželio m. Pra
vieniškių stovykloje buvo rusų kareivių su
šaudyti. Rugpiūčio 13 d. vakare į Kauną grįžta 
L. Seimo įgaliotoji komisija; grįžta su „Stali
no saule”, lazdomis ir peiliais...

Delegacijai pagerbti, Kauno geležinkelio sto
tyje įvyko „iškilmingas” sutikimas.

Sugriežus maršą, grįžę graboriai pasveikinti 
kalba. M. Gedvilą prabilo šiais žodžiais:

„Draugai, prieš 2 savaites išlydėjome mūsų 
draugus, — L. Seimo delegatus į Sovietų S-gos 
Aukšč. Tarybos posėdžius. Draugai, įgalioto
sios delegacijos atstovai, Lietuvos liaudis pavedė 
jums vykti į tą istorinę sesiją. Jums teko garbinga 
pareiga paskelbti... Sovietų liaudžiai, kad ir 
Lietuva nutarė tvarkytis sovietiškais pagrindais, 
kad Lietuvos TSR prašo Aukšč. Tarybos būti 
priimami į Sovietų S-gą.

„Su didžiausiu įtempimu sekėme Aukšč. 
Tarybos darbus. Visi mes savo širdimis bei 
mintimis buvome drauge su jumis, dalyvavome 
tuose istoriniuose posėdžiuose. Neapsakoma 
džiaugsmo banga persirito pro mūsų miestus ir 
kaimus, kai sužinojome, kad Aukšč. Taryba 
patenkino mūsų troškimą ir Lietuvą priėmė į 
Sovietų S-gą, kaipo lygiateisę sąjunginę respub
liką. Didingomis demonstracijomis ir darbo 
našumo pakėlimu visas kraštas atsakė į šią 
džiaugsmingą žinią...”

Paliaupsinęs Stalino malones, dovanas ir de
legacijos parvežtus „atlaidus”, drg. Gedvilą 
mikrofoną perdavė Lietuvos mokytojų suva
žiavimo „atstovui”, kuris visų „liaudies švie
tėjų” vardu pasveikino drg. Paleckį, padėkojo 
už Stalino konstitucijos saulės parvežimą.

Darbininkų vardu delegaciją pasveikino drg. 
Smirnov’as: „Jūs įgyvendinote mūsų troškimus... 
Visiems darbo žmonėms atidarytas dabar pla
tus kelias j sicializmą. Mes tuo keliu jau pradė
jome žengti su visa energija, su visu atsidavi
mu...”

Į sveikinimus atsakė drg. J. Paleckis:
„Draugai, Lietuvos TSR-os ir jau mūsų 

bendros Sąjungos piliečiai. Štai vėliava, Lenino- 
Stalino vėliava, su kuria mūsų delegacija atėjo 
į didžiausią pasaulio demokratiškiausi parla
mentą, į Aukšč. Sovietų S-gos Tarybą, į Kremlių. 
Po ta vėliava eis toliau visa Lietuva į didelę 
laimingą socialistinę ateitį. Jau iš Maskvos 
pasveikinome jus, kaipo didžiausios Sąjungos 
piliečius. Dar kartą čia, visos delegacijos vardu, 
vyriausybės vardu, sveikinu jus, kaipo pilna
teisius narius didžiosios tėvynės, kuri eina nuo 
Baltijos Palangos ligi tolimo Vladivostoko. 
Rugpiūčio 3 d. atsidarė didelis puslapis mūsų 
tautos istorijoje. Mūsų delegacijai teko didelė 
garbė, nepaprasta garbė išreikšti Aukšč. Tary
bai lietuvių tautos troškimus ir siekimus”.

Kauno geležinkelio stovyje susirinkusiems šo
feriams, konduktoriams ir liaudies milicijai per
davę Stalino ir Molotovo sveikinimus, papasa
kojęs matytus „stebuklus” Kremliuje, drg. Pa
leckis kalbą baigė žinomais „pagarbinimais”.

Mitingas baigtas drg. M. Šumausko „paskaita” 
apie socializmą... Toliau delegacija sulipo į 
mašinas, orkestras užčirpino maršą, kondukto
riai į traukinį, palydovai sušuko „valio”, ve
žikai arkliams užmovę terbas avižų, patys nuėjo 
gerti nebaigtos „čerkos”. Anot drg. Smirnov’o 
žodžių: „Visiems darbo žmonėms platus kelias 
į sicializmą”...

Rugpiūčio 14 d. Kaune, sporto halėje, pra
sidėjo didysis mokytojų suvažiavimas. Į jį at
vyko visi vyriausybės nariai. Komunistų Partijos 
štabas, Sovietų Pasiuntinybė, departamentų di
rektoriai, redaktoriai ir kt. Dvi dienas mokytojai 
buvo „prausiami ir šukuojami”, lankstomi, 
kad tik greičiau įsirikiuotų į „did. socializmo 
kelią”. Lietuvos mokytojai nė kiek nesusi
žavėjo raudonarmiečių šokiais, nė K. Borutos, 
Ant. R-ko, J. K-no skaitomais eilėraščiais, 
bolševikinėmis dainomis, graudžia smuiko mu
zika. Neišsigando grasinimų ir nepalinko prie 

pažadais pripildytų „medaus statinių”. Rugpiū
čio 14 ir 15 d. praėjo mokytojų vieningumo de
monstracijos ženkle: skambėjo lietuviškos dainos, 
protestavo prieš bolševikinį „meną”, ir kaip 
pridera tikriesiems Lietuvos švietėjams ir patrio
tams, suvažiavimą baigė Tautos Himnu. Šis 
suvažiavimas viešai pademonstravo tikruosius 
lietuvių tautos nusistatymus, okupantui parodė 
lietuviškųjų tvirtovių dvasią...

Rugpiūčio 17 d. viešai pagarsinta, kad L. 
Seimo „atstovas” J. Abakonis „nepradėjo eiti 
atstovo pareigų”. Rinkimų komisija paskyrė 
papildomus rinkimus rinkti vieną atstovą Ukmer
gės apygardoje.

Rugpiūčio 18 d. Ukmergėje, Utenoje ir Zara
suose įvyko darbo žmonių susirinkimai, rinkti 
kandidatų į L. Seimą. „Dideliu entuziazmu” 
kandidatu buvo paskirtas drg. Justas Paleckis.

Rugpiūčio 19 d. socialistinių rungtynių pra
džia dėl plano įvykdymo. Pirmieji į „lenkty
nes” išėjo „Neries”, „Livielos” ir „Metalo” 
fabrikai.

Rugpiūčio 20 d. M misterių Taryba nutaria 
pratęsti žemės pertvarkymo terminą ligi rugsėjo 
15 d.

Rugpiūčio 21 d. Kaune įvyko liaudies kariuo
menės vadų, karininkų, kovotojų ir politinių 
vadovų susirinkimas. J. Paleckis kalbėjo apie 
L. Seimo delegacijos darbus Maskvoje; gen. 
Vitkauskas papasakojo apie Stalino asmenį, 
politinis vadovas Macijauskas pranešė, kad 
Stalino malone — leista liaudies kariuomenę 
performuoti į raud. armijos 29-jį šaulių korpą.

Rugpiūčio 22 d. Justas Paleckis išrenkamas L. 
Seimo atstovu.

Rugpiūčio 24 d. Ministerių Taryba nutaria 
likviduoti Finansų ministerijos užsienio preky
bos departamentų. Muitinių departamentas, 
muitinės ir visas jų turtas perleidžiamas TSRS-gai.

Rugpiūčio 24 d. antrą kartą susirinko L. 
Seimas. (Bus daugiau).

i JONAS GAILIUS Į

— Iš kur taip vėlai grįžti? — net išsigąsta 
Stasė, išgirdusi kažinkur girdėtą vyrišką balsą.

Pakelia nuleistą galvą, apsidairo ir šalia prie
bučio pamato Viktorą.

— Ak, Viktoras! — sušunka nustebusi. — O 
ką pats čia beveiki?

— Einu parsinešti lentynos. Anos, kurią 
tuomet užsakiau. Žadėjo greit padaryti, bet, 
matai ilgai užsitęsė.

— O gal užeisi, Viktorai, pas mane? Seniai 
jau bebuvai.

— Bet, man rodos, manęs nepasiilgai. Juk 
aš nuobodus plunksnagraužis, nieko savaran
kaus nepasakau, kartoju, ką knygose išskaitau...

— Nebūk kerštingas, Viktorai! Jau seniai 
pasiilgau rimtos kalbos. O ir tavęs taip pat...

— Jei tikrai kvieti, galiu užeiti, tačiau tik 
grįždamas. Dabar skubu. Iki!

— Tik nepamiršk! — šūkteli Stasė ir akimis 
palydi didingą Viktoro siluetą.

Įbėgusi į kambarį, mergaitė sutvarko baldus, 
nušluosto dulkes ir ant stalo padeda anksty
bųjų obuolių. Pati užsideda Viktoro mėgia
miausią mėlyną suknutę ir pradeda dailinti na
gučius.

Vėl ji laukia, vėl nekantrauja ir vis pasižiūri 
pro langą. Kad Algirdas dabar pasirodytų, 
ji jau neturi vilties.

Mintys uraganais blaškosi jos galvoje. Kol 
Viktoro nematė, nelabai jį beprisiminė. Paga
liau Algirdas buvo jos visų minčių viešpats.

Bet dabar... Algirdas ir vėl pasirodė esąs 
vėjavaikis. Jis nepastovus, kaip rudens oras. 
Argi su tokiu būtų įmanu kurti šeimą? Argi 
jiedu turėtų kuo vienas antrą papildyti?...

Viktoras... Tiesa, jis kitoks, nei daugelis jos 
pažįstamų: tylus, užsidaręs, labiau mėgstąs dar-
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KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI S
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1950 m. gruodžio 1 d.

LIETUVIAI
BELGIJOS LIETUVIŲ IŠKILMĖS

Yra ir tokių keistą profesijų. Ir ta profesija 
verčiasi net 6 lietuvaitės. Jų tarpe ir ponia Sta
sė V-lienė. Tai dar jauna ponia, Lietuvoje mo
kytojavo. Dabar gyvena su savo vyru, kuris 
dirba tame pačiame fabrike, kaipo verpėjas. 
Atvažiavo į Angliją 1947 m. birželio m., kaip 
savanorė darbininkė.

kad mūsų vyrai nepaseka anglų gero pavyzdžio 
ir nepadeda moterims namų ruošos darbuose.

„Šeštadieniais, nors nuo darbo laisvi, bet rei
kia ir apsipirkti, tai ir išeina visokiems pasi
vaikščiojimams. Na, o kur dar visuomeniniai 
darbai: dalyvauju chore — dvi repeticijos savai
tėje, mokytojauju lietuviškoje mokykloje, visoki

„Anglė moteris, bent mūsų požiūriu, mažai 
būna namie. Virtuvė jos nesudėtinga. Tai ne 
virimas, o tik įvairių konservų dėžučių atida
rinėjimas. Rengiasi, mano nuomone, neprak
tiškai perdaug ryškių ir šviesių spalvų drabužioi; 
greit tepasi. Per dažnai lanko barus ir šokius.

„Anglai, bendrai paėmus, dideli džentelmenai.

Lapkričio 19 d. Lieže, Belgijos lietuviai mi
nėjo Lietuvos Kariuomenės šventę. Kun. Julius 
Danauskas atlaikė pamaldas ir pasakė atatin
kamą pamokslą. Paskui, salėje „Concordia”, 
Liežo apylinkės pirmininkas ir CV kultūrinių 
reikalų vadovas p. Sekmokas atidarė minėjimą. 
Atsistojimu ir tylos minute pagerbti žuvę dėl

iškarto, bet keliais atvejais, 
Dirbame visą laiką naudo- 
Kitaip — būtų neįmanoma 

dydyje telpa ligi 750 skylu-
Dirbam visą 

Nors dir-
bet prie elektros šviesos. 
Išviso yra per 40. Darbas

susirinkimai.
„Kaip atrodo šis kraštas? Sunku būtų pasa

kyti. Kiekvienas kraštas turi savo istorinę raidą, 
papročius ir pažiūras. Aš vis dar su daug kuo 
negaliu apsiprasti ir daug kas man nesupranta
ma. Ir aš negalėčiau smerkti, pagaliau ir teisių 
neturiu, nes esu viešnia šiame krašte ir dėlto 
turiu prisitaikyti. Bet jei jau norite žinoti, tai 
paminėsiu keletą momentų, kurie mane stebina. 
Pav., kinų rodomos filmos, dažniausiai iš plė
šikų ir bendrai kriminalistų gyvenimo. Juk tai 
savotiškai turi nuteikti visuomenę, ir aš sąmo
ningai tai sieju su gan dažnomis, labai keistomis 
žmogžudystėmis. Vaikai gatvėse žaidžia su 
revolveriais, vieni kitus gaudydami. Išbujojusi 
kriminalinė literatūra, turi labai neigiamai veikti,

esmę. Ar ne- 
formos pasisa- 
gelmių. 
didelius 

kraštą.

Prie 
rezer- 
Mano

Bet, man atrodo, kad tas džentelmeniškumas 
neina kiaurai per visą žmogaus 
bus tai dresūra, tik tam tikros 
virtimas, nepaliečiant žmogaus 
šito pasakymo turėčiau pridėti 
vus, nes per mažai pažįstu šį
pažintys siekia ribotą visuomenės luomą, dau
giausiai to paties proletariato. Čia, kaip žinot 
socialiniai santykiai tarp luomų yra didesni, 
kaip kur kitur. Mes esame patekę į proletarų 
luomą, su juo turim didesnį ar mažesnį bendra
vimą, ir tik susidurdami su juo darome savo 
išvadas. Yra dar ir kalbos sunkumai. O, pa
galiau, juk mes esame dar foreineriai. Čia mūsų 
nieks nekolioja. Bet tą skirtumą visur jauti. 
Taigi, apsiprasti sunku”.

-OSSERVATORE ROMANO” APIE LIETUVA

Savai-

iškilmingą paskelbimą, bus tamsa ir 
ateistiško komunizmo pavergtoje Lie- 
Tačiau, jei uždarytų arba apgriautų 
varpai privalo ten tylėti, tai lietuvių

Bet leiskim jai pačiai papasakoti apie savo 
nepaprastus darbus.

„Atvažiavusi į Coventry, gavau, kaip ir visi 
tuo laiku lietuviai, užklydę į šį miestą, darbą 
Courtauldo fabrike. Pristatė iškart prie špūlių. 
Išdirbus tris savaites, skyriaus manadžeris su
žinojo, kad esu mokytoja ir savo iniciatyva 
perkėlė į dabartinį darbą, kurį dirbu jau per 
trejus metu. Angliškai jis vadinasi „jet”, o kaip 
bus lietuviškai, ir pati nežinau.

„Darbo esmė-badyti nematomas skylutes me
talinėj plokštelėj. Plokštelės yra labai brangios, 
nes yra platinos ir aukso lydinis. Parengtos 
plokštelės eina į verpimo skyrių. Ten jos įmon
tuojamos į verpimo mašinas, per kurias tekė
dama tam tikra masė pavirsta ploniausiu siūlu. 
Šių skylučių badymas ir yra mūsų darbas. Sky
lutės išbadomos ne 
per kelias rankas, 
damos mikroskopą, 
dirbti. Antpirščio
čių. Darbas lengvas, nevarginąs, 
laiką sėdėdamos, 5 dienas į savaitę, 
bame dienos metu. 
Dirba tik moterys.
tęsiasi kasdien nuo 7.45 vai. ryto ligi 5.30 vai. 
vakaro. Turim valandą pietums ir dvi pertrau
kas po 10 minučių arbatai ar parūkyti.
tirus atlyginimas 3.11.0 sv. plius bonai, atsižvel
giant nudirbto darbo. Bonų prisideda ligi 25- 
30 šilingų. Taigi, savaitinis atlyginimas siekia, 
maždaug 5 sv.

„Darbu esu patenkinta, nes, palyginus su 
darbais kitur, laikau, kad tai yra geriausia, ką 
šiandien galėčiau gauti. Ir keisti neketinu, bent 
kol akys „tarnauja”. Yra moterų, kurios šia
me skyriuje po 20 metų yra išdirbę; vadinasi, 
ir akys ne taip jau vargsta, kaip iš pradžių mums 
atrodė”.

„Labai jums esu dėkingas už darbo apibu
dinimą. Kaip pragyvenimas? Kaip ateities 
perspektyvos?

„Dirbdami dviese su vyru, mes neturim tokių 
bėdų, kurios spaudžia kitas šeimas. Vyras už
dirba ligi 7 svarų per savaitę. Taigi, sudarom 
kartu 12 svarų. Maistui išleidžiame per savaitę 
3 su puse ligi 4 sv. Butas kainuoja 1 sv. Ki
tiems reikalams dar 2 sv. Galima būtų ir su
taupyti po 3-4 sv. per savaitę, bet žmogui niekad 
nėra gana. Vis ko nors reikia. Įsitaisėm dra
bužius, įsigijome baldus, radiją.

„Laukiam, kada galėsime grįžti Lietuvon. 
Jei po 3-4 metų paaiškėtų, kad Lietuvon nega
lima bus grįžti, tai čia pasilikti nenorėtumėm: 
per maža lietuvių. Pasuktum, gal Kanadon ar 
Amerikon. Bet kol kas nejudėsim. Manom, 
kad iš čia bus arčiau pasiekti savo kraštą.

„Moterims čia sunkiau. Parėjus iš fabriko, 
kasdien turi, mažiausia skirti 2 ir daugiau va
landų namų ruošai: virimas kasdien, valymasis

„L’Osservatore Romano” lapkr. 9 d. įdėjo 
šį J. Sav. straipsnį, vardu „Šv. Marija dangun 
paimtoji ir Lietuva”.

Kai Romos varpai visam katalikų pasauliui 
praneš didelį džiaugsmą (gaudium magnum) — 
Švč. Marijos dangun paėmimo dogmos neklai
dingą ir 
gyli tyla 
tuvoje. 
bažnyčių
pasilikusių Lietuvoj arba išblaškytų Sibiro miš
kuose ir Kazakstano tundrose, širdyse atsilieps 
dar stipresnis ir gyvesnis didingas atbalsis, nes 
lietuviai katalikai myli Mariją, vadinamą Paim
toji į dangų, nuo pat pirmojo ženklo katalikų 
tikėjimo, kuris buvo įvestas Lietuvoj XIV š. gale.

Be abejonės, kunigaikštis Vytautas, kuris 
įjungė Lietuvą į krikščionišką šeimą, Žemaičių 
vyskupijos Lietuvoj ir Vladimiro-Lucko Ukra
inoj ir daugelio parapinių bažnyčių kūrėjas, 
paaukojo jų didesnę dalį Šv. P. Marijai dangun 
Paimtajai. Jis pats, tik naujai pakrikštytas, 
turėjo didelį pamaldumą Švč. Marijai. Jis turėjo 
gražų paveikslą, kurį, manoma, gavo Romoje. 
Jį laikė ir gausiuose mūšiuose kovodamas su 
totoriais, kurie grasė užslopinti krikščioniško 
tikėjimo švelnią liepsną plačioje Lietuvos ku
nigaikštijoje. Totorių užpuolimas buvo atmuš
tas ir Vytautas, dėkingumo ženklan dangiškai 
Karalienei, pastatė keletą bažnyčių ir 
lynų pranciškonams. Pamaldumas Švč. 
įdiegtas lietuvių tautai, padarė tai, kad 
pelnė Marijos Žemės vardą.

Kunigaikštijos sostinėje — Vilniuje
Marija pasirinko savo Gailestingumo sostą 
kuklios miesto koplyčios vartuose, panašiai 
kaip ir Vytauto žemėse Trakuose, kur jo pasta
tytoje bažnyčioje Švč. Marijos paveikslas iki 
mūsų laikų skleidžia malones.

Dangun Paimtosios šventė — rugpiūčio 15 d. rijai bažnyčiose ir lietuvių namuose dangiškai 
yra viena iškilmingiausių liturginio meto šven- jų Motinai. vertė Kun. J. Sakevičius, M.I.C.

Lietuvos laisvės kariai.
CV pirm. p. Paulauskas istoriniai apžvelgė 

Lietuvos kariuomenę ir nupiešė mūsų uždavi
nius atstatant Nepriklausomą Lietuvą. Paskai
tyti gauti sveikinimai ir priimti sveikinimai.

BALFo įgaliotinis Belgijai kun. Danauskas pa
pasakojo sunkias pirmąsias Lietuvos valstybines 
dienas 1918-1920 m. Grojo lietuvišką plok
štelių muzika. Ekrane parodyta gražiųjų Lie
tuvos vaizdų ir pereitų metų Vasario 16 minė
jimas Belgijoje. Linksmieji broliai: Draugelis, 
Pakalenka ir Zinkevičius (smuiku, akordeonu ir 
gitara) dviem atvejais pagrojo lietuviškų melo
dijų.

CV pirmininkas painformavo susirinkusius 
apie galimybę, patiems apsimokant kelionę, 
emigruoti Kanadon ir reikalą skaityti lietuviš
kąją spaudą. Minėjimas baigtas Tautos Himnu 
ir mada už Tėvynę — plokštele, kurią buvome 
įpratę girdėti per Lietuvos radiją ir kuri dauge
liui susirinkusių išspaudė ašaras.

Po minėjimo, grojant linksmiesiems broliams, 
pas p.p. Žolpius įvyko linksmas pobūvis.

Gruodžio 17
(Lieže-Tilleur) 
gijos Lietuvių 
mas.

d. 13 vai. salėje „Concordia” 
įvyksta visuotinis metinis Bel- 
Bendruomenės narių suvažiavi-

vienuo- 
Marijai, 
Lietuva

Švč. P.

vadinamo, 
vakarą 
kalbėti 

litaniją.

kiekvieną Marijai 
susirinkdavo pamaldžios 
arba giedoti Švč. Mer-

kitais katalikų kraštais, 
Bažnyčios sutarime, ku-

čių. Gražus šv. Jono Damaskiečio aprašymas, 
kur kalbama apie gėles, kurios buvo rastos 
kape, kuriame buvo palaidotas Švč. Mergelės 
Marijos šventas kūnas, būdavo minimas šią 
dieną gražių gėlių pašventinimu bažnyčiose, 
kurių kvapas primena tikintiesiems lietuviams 
Švč. Marijos dangišką skleidžiamų malonių 
kvapsnį. Šitos gėlės, palaimintos bažnyčiose 
Dangun Paėmimo šventėje, būdavo rūpestingai 
saugojamos namuose po Marijos paveikslu iki 
sekančių metų.

Švč. Marijos paveikslas, apskritai kaip Mu
rillo kopija, yra beveik būtinas kiekvieno kata
likų namo papuošimas. Prie šito paveikslo, 
papuošto gėlėmis, bendrai „Gegužės mėnesio 
Švč. Marija” 
skirto mėnesio 
lietuvių šeimos 
gėlės Marijos

Lietuva, drauge su 
dalyvavo visuotiniame 
riuo prašė Dangun Paėmimo dogmos paskel
bimą, tarpininkaujant J. E. vysk. M. Reiniui, 
Vilkaviškio vyskupo pagelbininkui, kuris 
pasiuntė Šv. Tėvui prašymą.

Taip pat ir atskiri lietuviai savo noru 
nai išreiškė pageidavimus dėl dogmos 
bimo. Šis balsas dar labiau būtų sustiprėjęs ir 
padidėjęs paskutiniu laiku, jei Lietuva nebūtų 
Dievo ir Švč. Marijos priešo užgrobta.

Šiandien, kai katalikų lietuvių balsas yra pra
garo jėgų užčiauptas, pamaldumas Švč. Mer
gelei Marijai dar labiau yra intensyvus ir gyvas 
širdyse. Marija, dangaus ir žemės Karalienė 
iš vienintelė viltis bei vienintelė paguoda šian
dieniniame suspaudime, bet taip pat laidas 
šviesios ateities ir laisvės, kurioje nuskambės 
ir naujo giliai tikinčiųjų giesmės Paimtajai Ma-

1934 m.

sutarti- 
paskel-

Lietuvių dailininkų parodos. Amerikoje, Nau- 
jorke, Waterbury ir Čikagoj jau įvyko lietuvių 
tremtinių dailininkų darbų parodos, prisidė
jusios prie gero lietuvių vardo pagarsinimo 
Amerikos intelektualų tarpe.

Toji Dailės Paroda, — kaip rašo dailin. 
Adomas Varnas „Drauge”, — buvo suorganizuota 
Vokietijoj, vadovaujantis ypatingais tikslais. Į ją 
buvo žiūrima, kaip į priemonę, padėjusią lietu
vių tremtinių vadovybei Vokietijoj bent iš da
lies apginti lietuvių vardą.1 Reikia žinoti, kad 
1947 metais amerikiečių okupacinėj zonoj buvo 
paleista įvairiausių priekaištų visų tremtinių 
adresu. Girdi, tai esanti „tinginių gauja”, 
spekuliantų „lizdai” ir visokie gyvenimo 
neklaužados. Tų kalbų šaltiniai buvo labai 
gerai suvokiami.

Vyriausioji Lietuvių Tremtinių Bendruomenės 
vadovybė rūpinosi visokiais būdais apginti 
lietuvius nuo tų priekaištų. Tarp įvairių pastan
gų rasta reikalinga suorganizuoti dailės parodą 
ir jąja parodyti okupacinės valdžios pareigū
nams, ką ir kiek yra padarę lietuviai dailininkai 
skurdžiose gyvenimo sąlygose. Ir tikrai — suor
ganizuota paroda labai nustebino Amerikos ka
rinės valdžios atstovus, jie ja žavėjosi ir per ją 
pamatė lietuvių kultūrinį pajėgumą.

Kilnoja DP. Iki šiol iš Munecheno DP sto
vykloje, Warner kareivinėse, kitų tautybių tarpe 
dar gyveno per 300 lietuvių, kurie čia buvo 
gražiai susitvarkę ir netgi turėjo savo gimnaziją. 
Kariuomenės vadovybės patvarkymu, Warner

j bą nei pramogas, bet kartu gilus, sugyvenamas, 
I nesmulkmeniškas.

Kad taip pamėginus vėl jį sau susigrąžinti... 
t Jis, nėra abejonės, per tą laiką nebus suskubęs 
I su kokia kita artimesnių ryšių užmegsti. Aną 
j. nelemtą bučini gal pavyks kokia melagyste už- 
I trinti... Negi jis nesupras, kad yra įžūlių vyrų, 
I kurie jokio leidimo neprašo...

Bet kaip su sava ambicija? Kokiu būdu visa 
f taip sutvarkyti, kad jai nereikėtų daug vargti 

ir jis pirmas seną meilę išpažintų?
O gal... o gal jis ilgus vakarus, po jos lan

gais dūsavo, tik šį vakarą pagaliau išdrįso pa- 
J| sirodyti?... O gal... o gal jis ne lentynos, o 

raudonų rožių puokštės nuėjo? Juk jis dažnai 
atnešdavo jai mėgiamiausių gėlių...

Staiga Stasės mintis nutraukia batų taukšė
jimas koridoriuje. Greitai pašoka ir pasitaiso 
plaukus. Bet, Viešpatie, jis ne vienas: kalbasi 
su kažkuo...

Pagaliau pasibarbena.
Stasė pati atidaro duris 

išsižioja: tarpduryje šypsosi 
apsisiautusi Irma, o ją už 
toras.

— Savo žodį išpildau, — sako šypsodamasis 
Viktoras. — O čia — mano sužieduotinė Irma. 
Judvi, rodos, pažįstamos.

Stasė stovi kaip stabo ištikta ir nežino ką 
daryti. Norėtų verkti, net ką tada ši mergaitė 
pagalvotų... Norėtų praplyšti pykčio audra, bet 
ką visa tai padėtų...

— Prašau toliau! — pagaliau kiek atsipeiki 
Stasė. — Prašau sėstis!

— Man rodos, jūs nepyksite ant manęs, — 
sako sėsdama sofoje ir paimdama Viktorą už 
rankos Irma. — Kai visi keturi esame laimingi 
galime iš tikrųjų būti geri draugai.

— O gal obuolių? — teatsako Stasė.
— Savo laime besirūpindama, — sako, im

damas obuolį Viktoras, —■ vis dėlto ir kitų ne
pamiršote. Esu jums labai dėkingas, p. Stase,

vietos.
paklausti, —
Algirdas laikosi?
atšvęsime ?

Jei pati būtumėte 
būčiau besidaužąs

įsiterpia Irma, — 
gal abeji

nevyksta.

man! Jus matote, kaip jautriai

kad aną lemtingą dieną pasiuntėte mane dėl 
lentynos štai, va pas Irmą.
nuėjusi, — nusijuokia, — gal 
kaip dvasia be

— Jei galima 
įdomu, kaip p. 
jungtuves kartu

Stasė norėtų nusišypsoti, bet tas jai
Priešingai, jos didelėse akyse pasirodo ašaros. 
Valandėlę ji tvardosi, o paskum, stengdamasi 
ramiai kalbėti, prabyla:

— Atleiskite
judu sutikau... Ir dabar negaliu ašarų sulaikyti... 
Tai — manau, suprantate — praeities sentimen
tas. Juk su p. Viktoru buvome tokie geri drau
gai... O dėl jungtuvių... tai mudu su Algiu vis 
dar negaliva susitarti. Žinote, — Stasė atidžiai 
pažvelgia į Irmą, — jis toks skubus, kad norė
tų tuojau tuoktis. Tačiau aš pati linkusi dar 
palaukti. Man rodos, neverta skubėti, o per tą 
laiką stengtis geriau pažinti, kad paskum nesi-

gailėtum... Jūs nesivaržykite, 
obuolius! — užbaigia.

Viktoras pasikeičia žvilgsniu su Irma, kurios 
lūpų kraštelyje pasirodo vos pastebima šypsena.

— O, mes nesivaržome, p. Stasė! — atsiliepia 
Viktoras. — O gal ateinantį sekmadienį judu 
abu sutiktumėte mudviejų jungtuvėse dalyvauti?

— Iš tikrųjų, būtų labai malonu, — prideda 
ir Irma.

— Ačiū. Labai ačiū. Malonu būtų ir 
tai yra ir mudviem, — pasitaiso Stasė, 
aš viena negaliu prižadėti. Be to, mudu 
tėme šiomis dienomis truputį išvykti...

— Gaila, labai gaila, — sako Viktoras ir 
spusteli Irmos ranką. — O ką, angelėli, 
jau baigsiva pirmąjį vizitą?

Kai Viktoras su Irma atsistoja, Stasė 
kartą mėgina nusišypsoti ir pasako:

— Bet jūsų, p. Viktorai, nė pažinti negalima! 
Toks iškalbus ir žodingas!

valgykite

man...
— Bet
numa-

gal

dar

ir iš nustebimo net 
melsvu apsiaustuku 

parankės laiko Vik-

— Tai mano Irmos nuopelnas, —- atsako 
Viktoras. — Ji uždraudė jos kambaryje kny
gas net vartyti... Na, tai sudiev!

— Viso geriausio! — prideda Irma.
—■ Sudiev, ponai Morkūnai! — atsisveikina 

Stasė ir išleidžia pro duris.
Kai sugrįžta į savo kambarėlį, krinta ant 

sofos ir, grąžydama rankas, aimanuoja:
— Ką aš padariau?! Ką aš padariau?!...
Nuėjusių žingsniai nutyla vakaro sutemose.
Dienos bėga sparčia ristele.
Vasara persirita per pievas, laukus ir miš

kus, o įkandin jos lietumi purškaudamas šama- 
toja ruduo.

Pasibaigia iškylos į gamtą. Ištuštėja parkai 
ir aikštės, tik vėjo sudraskyti lapai šlamėdami 
blaškosi pakampėmis.

Tuščiame miesto sode nudarda paspirtas ak
meniukas ir tikšdamas krinta į balą. Trakšteli 
sudžiūvusi šaka, iškyla kamuolėlis cigaretės 
dūmų.

NEPAVYKĘS BIZNIS

Virė, virė senis 
Serbentelių sunką. 
Prigamino senis 
Katilėlį sunkų.

Pats jis darbininkas, 
Pats atseit ir bosas. 
Savo naują firmą. 
Sako, reklamuosiąs.

Sako, kad jo sunką 
Srėbsią krašto ponai; 
Kad uždirbs po metų 
Pusę milijono.

Matot, kas išėjo 
Iš užsimojimų.
Mūsų Adomėnas
Ne biznierium gimęs...
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D.B.LIETUVIU SĄJUNGĄ PERSIKĖLĖ I LIETUVIU NA
kareivinės turinčios būti atiduotos vokiečių 
policijos reikalams, o visi čia esantieji DP iš
kelti kitur. IRO yra numačiusi juos išskirstyti 
net į 6 stovyklas. Labai galimas dalykas, kad 
beveik visa lietuvių tautinė grupė būsianti per
kelta j Hochfeldo DP stovyklą Augsburge, kur 
jiems susiras atitinkamas vietų skaičius. Muen- 
chene beliko tik privačiai gyvenantieji lietuviai, 
jų tarpe BALFo ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus 
tarnautojai.

Dail. A. Valeška Čikagoje atidarė bažnytinio 
meno studiją. Jis galės atlikti bažnyčių deko
ravimo darbus.

Trečioji Amerikos Lietuvių Kultūros Apžval
ginė paroda Čikagoje, Jurgio parapijos salėje 
prasidėjo lapkričio 26 d. ir tęsis ligi gruodžio 
3 d. Parodoj dalyvaus šv. Kazimiero vienuo
lynas, Federacijos Čikagos apskrities lituanisti
kos skyrius, dr. A. Račkaus lituanistikos mu
ziejus ir Lietuvių Akademinio klubo muziejus. 
Parodą tvarko dailininkai: A. Varnas, A. Va
leška, dr. A. Račkus ir J. Encheris.

Lietuvos baleto artistų tik koks ketvirtadalis 
pasiliko Lietuvoje. Dauguma yra tremtyje. 
Amerikoj ir vakarų Europoj yra: T. Babuški- 
naitė, P. Maželis, J. Drazdauskaitė, Z. Smol- 
skaitė, S. Modzeliauskas, J. Podžiūnas, V. Ado
mavičiūtė, G. Čeklokovaitė, N. Kaliskienė, J. 
Eidrigevičiūtė, T. Pagodinaitė, J. Sodzevičiūtė, 
T. Dobertaitė, R. Drazdauskaitė, E. Kepalaitė, 
J. Makūnaitė, Z. Baublys, M. Brunezeris, A. 
Butkus ir eilė kitų.

Kolumbijoje pradėtas leisti lietuviškas laikraštis 
„Kolumbijos Lietuvis”. Jį redaguoja kun. 
M. Tamošiūnas.

Dr. Alseikienė-Gimbutienė parengė spaudai 
leidinį „Lietuvių Kryžiai”. Leidinys turi apie 
200 iliustracijų.

Inž. Jonas Jasiukaitis, kuris Lietuvoje pastatė 
Veterinarijos Akademiją Vilijampolėje ir Uni
versiteto Klinikas, dabar dirba vienoje archi
tektūrinėje firmoje Čikagoje. Jis tvirtina, kad 
dabar Čikagoje yra apie 50 lietuvių inžinierių.

Vladas Merkis, Brazilijos lietuvis, išvyko į Pi
mento Buenos aukštupius, kur pernai rasti auksu 
ir deimantu turtingi žvyro klodai. Tikisi grįžti 
ne tuščiomis.

Aldona Zarembaitė, gyvenanti Toronte, Ka
nadoje, susitiko „gangsterį”, kuris pareikalavo 
jos piniginės. Deja, vagis mažai ką laimėjo: 
piniginėje buvo tiktai 19 centų.

Kalifornijos lietuvių šv. Kazimiero parap. cho
ras, minėdamas savo veiklos dešimtmetį, sausio 
7 d. pastatys operetę „Vingungiai”. Choras su
organizuotas daugiausia Br. Statkienės pas
tangomis. Dabar jį veda muzikas A. Skridulis.

Kalifornijos lietuvių tautinių šokių grupė, Liu
cijos Zaikienė suorganizuota ir vedama, pak
viesta išpildyti programą Palm Springs indijonų 
ir meksikiečių didžiulėje šventėje, kurią jau ke
linti metai organizuoja kun. R. Klumbys, indi
jonų rezervato parapijos klebonas. Į šią šventę 
atvyksta nemažai Hollywoodo artistų, kurie kaip 
tik šiuo metu atsotogauja šiltajame Palm Springs.

Prof. AI. Mačiūnas dabar profesoriauja City 
College of New York ir dėsto tą patį dalyką, 
kaip ir Kauno universitete — Elektrinės pavaros 
pramonėje*.

Pasistatęs apykaklę, įtraukęs galvą į lietpaltį 
apie šakotą liepą goglinėja vyras ir nekantriai 
pasižiūri į lakrodį. Vėl patraukia cigaretę, 
užsikosti ir plačiu mostu numeta nuorūką.

Dar kartą žvilgteri į laikrodį ir pro dantis 
išsunkia nešvankų keiksmą.

Du sykius ėjo į jos namus, du sykius barš
kino į duris, bet niekas neatsiliepė. Tada pa
rašė laišką, atsiprašydamas už visus pokštus ir 
paprašė šeštą valandą ateiti į miesto sodą po 
juodviejų ilgų sutemos valandų liudininke liepa. 
Nūn jau pusė septynių...

Apmaudas apima Algirdą. Nusispjauna, pa
sitaiso ant akių užsmukusią skrybėlę ir dairy
damasis takuoja vartų link.

Vėjas teškia jam į veidą aprizgusį, pūvantį 
klevo lapą. Ranka nuplėšia jį nuo veido, pa
jusdamas tarp pirštų šleikštu lipumą.

Tačiau tuo pačiu metu Algirdas išplečia akis: 
garsiai juokdamasi, paliai pačią sodo tvorą, 
eina jo laukiamoji, įsikabinusi į jam nepažįs
tamo vyro ranką. Algirdui atrodo, kad mer
gaitė tyčia pasuko pro sodą, kad pasijuoktų 
iš jo kvailų lūkesčių.

Pirštai patys susigniaužia į kumščius. Nori 
pasivyti ją ir garsiai iškolioti. Tačiau kojos, 
rodos, įauga į žemę ir jis negali pasijudinti.

Kai pora per balas nutelkšnoja į miesto cen
trą, Algirdas apsisuka ir skubiai pradeda žengti. 
Sušlapusią skrybėlę užsmaukia ant akių, kad 
niekas nepažintų.

Žingsnius sulėtina tik tada, kai atsiduria ne
toli Stasės namų.

Pro uždengtą langą pamato, kad kambaryje 
dega šviesa. Vadinasi, yra namie, Tik kažin, 
ar viena...

Prasėlina pro šalį ir vėl grįžta. Dabar išgirs
ta radijo muziką. Iš patirties žino, kad viena 
būdama retai kada muzikos klausoti.

Tačiau užsispiria žūt būt užeiti. Juk turi
teisę: ji pati prašė užeiti, kai jausis vienišas.

Garsiai atsikosėja ir pasibeldžia.

D. B. Lietuvių Sąjungos centras, taip jau ir 
„B. Lietuvis” šios savaitės gale iš arklidžių 
išsikraustė ir persikėlė į ką tik įgytuosius Lie
tuvių Namus. Nuo gruodžio 4 d. minėtos įs
taigos darbą tęs jau naujose patalpose. Naujas 
adresas yra šis:

IS MUSU GYVENLUO
KARIUOMENĖS ŠVENTĖ NORTHAMPTON'S

Northamptono skyrius nedidelis, vos trisde
šimt lietuvių priskaito savo apylinkėje. Tačiau 
energingos vadovybės dėka, pasišovė savo veiklu
mu parodyti, ką, nors ir maža saujelė lietuvių, 
gali ryžtingumu ir darbu padaryti. Ir štai, pra
eitą šeštadienį Northamptono skyrius savo pa
jėgomis suruošė ir atšventė Kariuomenės šventę, 
į kurią atsilankė ir DBLS-gos pirmininkas p. 
M. Bajorinas. Galbūt, ta reikšminga diena 
tam skyriui buvo artimesnė kaip daugeliui kitų, 
nes skyrius savo tarpe turi žymų skaičių buvu
sių karių, kurių lietuviška dvasia, pasiryžimas 
ir ištvermė jau taip ryškiai pasireiškė mūsų 
tremties gyvenime ir ypač čia, Britanijoj.

Šventės minėjimas buvo Boughton Parko 
stovyklos salėje, kuri prisipildė vietos ir iš kitur 
atvykusių tautiečių. Lietuviškoms plokštelėms 
grojant, rodos, ir pasimiršo, kad buvom sve
timoj šaly ir tik paprastoj „bačkoj”.

Minėjimas prasidėjo iškilmingu aktu, po 
Lietuvos ir Britanijos himnų atidaromąjį žodį 
tarė Northamptono skyriaus pirmininkas J. 
Maciulevičius. Savokalboje jis prisiminė Lie
tuvos kariuomenės istoriją, jos plėtojimąsi, 
vargus ir, pagaliau, pažeminimą okupantų val
džioje. Taip pat p. Maciulevičius gyvai api
budino lietuvių karių dienas šio karo metu ko
vojant prieš bolševizmą ir jų skaudžius paty
rimus karui pasibaigus, kai teko praeiti belaisvių 
stovyklas ir iškęsti nepalyginamai daugiau pa
žeminimo ir skurdo kaip kitiems tremtiniams. 
Iš tų dienų daug kartėlio pasiliko lietuvio kario 
širdyje. Ir klausantis tų žodžių tikrai jautėsi, 
kad kalbėtojas yra pats išgyvenęs lietuviškos 
kariuomenės tragediją ir todėl jo žodžiai giliai 
ir skaudžiai smigo į susirinkusių širdis.

Nepriklausomybės ir su bolševizmu kovose 
žuvę kariai, p. Maciulevičiaus kvietimu, buvo 
prisiminti ir pagerbti tylos minute.

DBLS-gos pirm. Bajorinas perdavė min. 
B. K. Balučio linkėjimus ir apgailestavo, kad 
dėl netvirtos sveikatos ministeris į minėjimą 
negalėjo atvykti, tačiau patikino, kad savo 
širdimi jis esąs čia, pas savuosius tautiečius.

S-gos pirmininkas pasidžiaugė northampto- 
niečių pasiryžimu surengti grynai savo pajė
gomis šventės minėjimą, kurios reikšmę apibu
dinęs perėjo prie Sąjungos reikalų ir rūpesčių, 
kviesdamas ir pareikšdamas viltį, kad tie, kurie 
dar neprisidėjo prie S gos plataus darbo baro, 
greit įstos į jos eiles. Broliai ir sesės kenčia 
tėvynėje ir Azijos platybėse ir jų kančia reika
lauja iš mūsų, kad nestovėtume rankų sudėję 
o visi prisidėtume prie vadavimo darbo, kuriam 
šiam krašte vadovauja Lietuvių S-ga.

Coventrio Apygardos vicepirmininkas J. Sen
kus savo žody pabrėžė, kad šiandien visi esame

Algirdui net kraujas pradeda stingti, kai 
vietoje atsako išgirsta kažinkokį šlamesį ir vy
riškus žingsnius.

Jau nori nieko nelaukdamas spausti klcngę, 
kaip durys pačios atsidaro ir prieš jį atsistoja 
nepažįstamas vyras. Pašėlimo apimtas, Algir
das nori stumti šį akiplėšą, tačiau jį sulaiko 
nepažįstamojo žodžiai:

— Tamsta, turbūt, paklydote.
— Aš noriu pamatyti p. Stasę! — sušunka

Algirdas ir pastumia nepažįstamąjį.
Kai nepažįstamas vyras susvirduliuoja, Algir

das įkiša vidun galvą ir pamato nepažįstamą 
moterį su kūdikiu ant rankų.

— Jei tamsta girtas, aš pranešiu policijai, — 
sako supykęs vyras.

— Atsiprašau, — susipainioja Algirdas, — 
aš visai nesu girtas. Labai atsiprašau. Betgi 
čia gyveno...

— Panelė Valinčiūtė prieš porą savaičių išsi
kėlė į naują paskyrimo vietą, — šypsodamasi 
pasako moteris. — Jurgi, palik jį ramybėje!

— Kiaulė! — dar išgirsta Algirdas ir prieš 
jį vėl užsitrenkia durys.

Norėtų dar paklausti, kur Stasė išsikėlė, ta
čiau jau neišdrįsta antrą kartą belstis. Nuleidęs 
galvą, išeina į gatvę ir timpina pykčio ir gėdos 
slegiamas.

Kai prieina stipriai apšviestą restoraną ir 
išgirsta ten besilinksminančių riksmą, nesus
vyravęs žengia kelis laiptus į viršų ir atidaro 
duris.

Į jo veidą dvelkteli įvairių gėrimų kvapas.

Dėmesio lietuviams, besilankantiems Brad
forde! Nakvynė lietuviškam viešbutyje už 
8 šil., 26, Howard St., 7 min. eiti nuo rau
donos autobusų stoties. Laukiame atvyk
stant! J. Kelertas, Transport House Bed 
a. Breakfast, 26, Howard St., Little Horton 
Lane, Bradford, Yorks.

Lithuanian Association in G. Britain, 43, Hol
land Park, London, W. 11. Telefonas: PARk 9699.

Visus mums akirtus laiškus bei kitą korespon
denciją prašytume siųsti naujuoju adresu.

Kurioj Londono dalyje yra šis lietuvių cen
tras ir kaip pasiekiamas norint asmeniškai apsi 
lankyti, žemiau dedamas orientacinis planas.

kariai už savo tautą ir per savo organizacijas 
turim stiprinti savo veiklą. Kai išmuš valanda, 
be tiesioginės kovos reiks kovoti ir politinėje 
plotmėje. Tam reikia ruoštis jau dabar, reikia 
susirasti kuo daugiau draugų šio krašto gyven
tojų tarpe, išaiškinti ir nušviesti jiems tragingą 
Lietuvos buitį, jos nuoskaudas ir siekius, kad 
jie žinotų tai kai reikalas ateis.

Baigiant iškilmingąjį aktą žodį tarė Boughton 
Parko stovyklos direktorius Mr. B. Norton’as 
užbaigdamas lietuviškai: telaimina Dievas jūs 
žygius. Iškilmingas aktas baigtas skyriaus pir
mininkui perskaitant ilgą ir nuoširdų asme
nišką min. B. K. Balučio laišką ir S-gos kūrėjo 
p. P. B. Varkalos linkėjimus skyriui.

Po trumpos pertraukos sekė šventei pritai
kintas, p. L. Švalkaus parašytas ir režisuotas 
vaidinimas, iš amžiais kovojančios Lietuvos 
gyvenimo: „Didžioji Auka”. Šiam vaidinime, 
kuriam dalyvavo apie 20 vaidintojų, t.y. didžioji 
pusė skyriaus narių, autorius būdingai pavaizda
vo Lietuvą 1918, 1941 ir 1950 metais. Matėme 
savanorius ir partizanus kovojant, bolševikų 
žiaurumus ir lietuvės motinos salėje nubraukė 
ašarą-, prisiminusios tas dienas. Mažytėje sto
vyklos scenoje rengėjai vykusiai sugebėjo įdėti 
daug lietuviškos nuotaikos, ypač paskubame 
vaizdelyje, kai uždangai atsiskleidus padvelkė 
lietuviška giria šioj tolimoj šaly.

Po vaidinimo sekė taip pat L. Švalkaus įspū
dingi eilėraščiai gyvai padeklamuoti jaunos 
lietuvaitės M. Naruševičiūtės. O visas minė
jimas baigėsi tautiniais šokiais parengtais p. J. 
Lukšiui vadovaujant. Ypač žavėjo dailūs sesių 
ir brolių tautiniai drabužiai.

Po šios turiningos minėjimo programos, pa
ruoštos skyriaus narių ilgu ir kruopščiu darbu, 
taip smagu buvo jausti, kad esame gyvi, kad 
lietuviška dvasia nė kiek nesusilpnėjo, per tuos 
ilgus tremties metus, o mažytis Northamptono 
skyrius yra gyvas pavyzdys. Jis yra toks galbūt 
todėl, kad jų tarpe yra žymus skaičius buvusių 
karių, kurie išlaikė ryžtingą dvasią per visus 
jų kentėjimus ir šiandien yra pirmieji veikiančių 
ir kovojančių eilėse. Juk taip dažnai taip pat 
girdime apie pasigėrėtiną Treliskes skyrių, kurie 
taip pat savo eilėse turi daug karių — tuo noriu 
tik pasakyti, kad būkim tikri, kai valanda iš
muš, jie bus ir vėl pirmieji atiduoti didžiausią 
auką, kurios tėvynė pareikalaus. Mes negir
dime iš jų daug žodžių, dažnai galbūt nepaste
bime tų kuklių pasišventėlių, tačiau jų darbai ir 
žygiai įeis į garbingą istoriją taip, kaip mūsų 
pilkų savanorių ir partizanų. Iz.

Londono Lietuvių Meno Sambūrio grupė 
„Vaidila” gruodžio 9 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakare, Londono liet, klubo salėje, 345a,

Londono Lietuvių Meno Sambūrio grupė 
„Vaidila” gruodžio 9 d., šeštadienį, 6 vai. 
vakare, Londono liet, klubo salėje, 345a, 
Victoria Park Rd., E. 9. vaidins Keturakio

„AMERIKA PIRTY”
Po vaidinimo — šokiai. Įėjimas — 3/6, 

2/6 ir 2 šil. Bilietai gaunami iš anksto pas 
Klubo sekretorių ir Liūdžiaus krautuvėje 
arba prie įėjimo. Pelnas skiriamas klubui.

PAMALDOS
Bradforde — gruodžio 3 d. 12,15 vai. Iš va

karo 6 vai. išpažintis.
Rochdale — gruodžio 10 d. 11,30 vai.

Kur yra Lietuvių Namai. Čia yra Londono miesto dalelės planas, kuris padės susiorientuoti 
kur yra ką tik įgytieji Lietuvių Namai ir kaip geriau juos pasiekti, norint asmeniškai aplankyti. 
Namai yra Holland Park gatvėje, 43 nr. Jų vietą rodo stambi rodiklė. Netoliese yra dvi 
požeminio traukinio stotys. Jos pažymėtos brūkšniuotais keturkampiais. Artimiausia jų — 
Holland Park — yra Central Line (linijos), tolimesnė — Notting Hill Gate — Metropo
litam Line (linijos). Greta šių stočių yra autobusų sustojimo vietos, pažymėtos skrituly įrašu 
„Bus”. Greta šio įrašo nurodyta autobusų numeriai, kurie šiose vietose sustoja. Vaizdin
giau nurodyti Lietuvių Namų vietą būtų sunku. Prašytume paaiškinimą ir planelį įsidėmėti. 
Lankantis Londone, kviečiame aplankyti ir Lietuvių Namus.

DAR NE VĖLU DALYVAUTI LIETUVIŲ 
NAMŲ LOTERIJOJ

Primename, kad Namų loterijos ir premijų 
paskirstymo laikas baigiasi sausio 1 d. Kas 
turi nupirkęs ar per šį mėnesį nupirks akcijų 
mažiausia už 5 ar 10 sv., tas dalyvaus loterijoj 
kaip buvo skelbta „B. L.” Nr. 43. Visi, nupir
kę akcijų už 50 sv. ar daugiau, bus laikomi 
akcininkais — rėmėjais ir jų fotografijos bus 
įdėtos į „Britanijos Lietuvį” ir laikomos paka
bintos Lietuvių Namuose.

Taip pat trys skyriai bus premijuoti (žiūr. 
„B. L.” Nr. 43) ir jų grupinės fotografijos įdė
tos į „B. L.” ir Lietuvių Namuose pakabintos.

Skyriai ir nariai turėtų paskubėti įsigyti akci- 
jas. „B. Lietuvy” bus po sausio 1 d. paskelbti 
namų akcijų pardavimo duomenys. Iš jų paaiš
kės, kurie skyriai daugiausia ir mažiausia ak
cijų nupirko. Džiugu pastebėti, kad skyrių 
nariai yra rimtai susirūpinę išlaikyti savo sky
riaus gerą vardą. Štai Corby skyriaus narys 
p. P. Vituvis atsiuntė, per skyriaus pirmininką, 
50 sv. namų akcijoms, pažymėdamas:

„Skaitydamas laikraštį pastebiu, kad vieno 
bei kito skyriaus nariai ir tautiečiai didesnėm 
sumom remia šį Jūsų darbą. Nusprendžiau ir 
aš ateiti su pagalba ir padėti palengvinti juose 
įsikūrimą. Na, ir pagaliau, iškelti truputį ir 
Corbio sk. vardą”.

Svarus siunčia kiek kas gali: vieni daugiau, 
kiti mažiau ir visi džiaugiasi nupirktais namais. 
Centrinio sk. narys p. A. Paukštys rašo:

„Nors ir maža suma noriu paremti taip mums 
brangų reikalą. Malonu, miela ir džiugu, kad 
jau turime savus namus. Gražiausio pasise
kimo ateityje”.

Arba vėl to paties skyriaus narys p. J. Ado
maitis, tekstilės darbininkas, siųsdamas pinigus 
akcijoms pirkti, pažymi: „džiaugiuosi, kad pa
galiau turime Lietuvių Namus”.

Nežiūrint S-gos narių daugumos entuziastin
go pritarimo ir duosnaus Namų Fondo rėmimo, 
dar yra ne mažas skaičius lietuvių, kurie nė 
vienu svaru neprisidėjo prie namų įsigijimo. 
Dar nevėlu ir tai pataisyti. Skyriai turėtų daryti 
žygių, kad neliktų nė vieno nario be namų ak
cijos. Siekime tai, kad visi galėtume ramia 
sąžine praeiti pro Lietuvių Namus ar į juos 
užeiti jausdamiesi, kad jų įsigijimą parėmėme.

NAMŲ AKCIJAS PIRKO
Pereitą savaitę gauta 135 sv. 5 šil. Viso šiame 

vajuj parduota akcijų už 894 sv.
Akcijų pirko už 50 sv. P. Vituvis, už 6 sv. 

inž. V. Izbickas, už 5 sv. J. Petronis, už 4 sv. 
Coventry sk. nariai, už 3 sv. V. Montvilas, K. 
Kamaitis, B. Zinkevičius, už 2 sv. A. J. Dau
ginas, A. Neverauskas, A. Ramanauskas, K. 
Bivainis, J. Mockus, J. Sližys, J. Janulaitis, 
Scriven sk., L. Izbickas, A. Baronas, B. C., 
M. Girčienė, M. Naujokaitė, J. Petrušaitis, 
už 1 sv. J. S., L. Špūras, V. B., J. Kičas, J. Plie- 
naitis, P. Makūnas, K. Vaitkevičius, K. Kačiu- 
šis, J. Galbogis, A. Giniotis, V. K., Z. Gali- 
nauskas, J. Matuliauskas, S. Janavičius, P. 
Savickas, J. Maculevičiūtė, J. Naudžiūnas, V. 
Silnickas, V. Apanavičius, J. Kablys, V. Kapo
čius, S. Rastaitis, M. Rastaitis, P. Baukus, J. 
Jonaitis, B. Laurinavičius, P. N., E. Bačiūnienė, 
J. Adomaitis, A. Paukštys, N. Ragauskaitė, K. 
Svinkūnas, V. Šukaitis.

Aukojo dr. J. Uogintas 5 šil. .

KAS DAROMA LIETUVIŲ NAMUOSE
Remontas eina pilnu tempu. Kambariai jau 

baigiami dažyti. Pusė visų kambarių jau turi 
baldus, išskyrus drabužių spintas, kurios bus 
po savaitės laiko. Netrukus bus baigti įrengti 
ir likusieji kambariai.

5
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TRUMPOS
* Amerika, Kanada ir D. Britanija susitarė 

paskelbti kai kurias atomines paslaptis. Tačiau 
jos nebus tokios, kad galėtų jas panaudoti rung
tyniaujanti valstybė atominės bombos gamy
bos reikalams.

* Izraelis JAV užtrauks, obligacijų išplati
nimo būdu, milijardo dolerių paskolą ir be to 
dar veda derybas su Eksporto Importo banku 
dėl 30 milijonų dolerių paskolos. Paskolas 
žydai nori sunaudoti žemės ūkio gerinimo rei
kalams.

* Berlyno gyventoja Berta Ganzlin’ė, mi
nėdama 105 gimtadienį pareiškė, kad ji pergy
veno penkis karus, o šiuo laiku jos didžiausias 
troškimas, idant netektų dar kartą nuo lėktuvų 
puolimo keliauti į slėptuves.

* Ateinančių metų pradžioje į Berlyną bus 
atsiųsta Amerikos tankų „Persking” tipo da
linys. Šie tankai yra ginkluoti 90 mm patranka 
ir sveria 45 tonas.

* Sekančiais metais vasario mėn. Londone 
Įvyks eilinė Britų šeimos kraštų ministerių pir
mininkų konferencija. Bus svarstoma Korėjos 
karas, pietų rytų Azijos įvykiai, santykiai su 
Kinija, Tibeto įvykiai ir Europos aktualieji 
reikalai.

* Esamomis žiniomis, per paskutiniuosius 
keturis mėnesius, JAV karo ministerija yra už
sakiusi fabrikams pagaminti įvairių karinių 
dalykų už 8.100 milijonų dolerių. Iš šios sumos 
lėktuvams tenka 4.357 milijonai, 906 milijonai 
tankams ir -755 milijonai dol. municijai ir vi
sokiems sviediniams.

* Amerikos Teisingumo Ministerija pareika
lavo iš neseniai įsteigtosios įstaigos priešvalsty
binei veiklai tirti, kad ji įsakytų Amerikos ko
munistų partijai įsiregistruoti kaip Sovietų Ru
sijos ir pasaulinio komunizmo agentūrai. Ko
munistų partija turėtų pateikti narių sąrašą, 
o taip ir nurodyti visus savo pajamų šaltinius.

* Pagal naująjį Amerikos emigracijos įsta
tymą, į Ameriką gali atvykti 18.000 lenkų, buv. 
karių, dabar gyvenančių D. Britanijoje. Tačiau 
ši galimybė nebūsianti išnaudota. Kaip praneša 
Londone leidžiamas lenkų dienraštis „Dz. Pol- 
ski”, tik apie 6.000 lenkų, buv. kareivių, galės 
pasinaudoti minėtu įstatymu, o du trečdaliai 
kvotos liksią neišnaudoti.

* Okupuotoje Lietuvoje šiuo laiku varoma 
„kandidatų j srities tarybas siūlymo” saviveikla. 
I Vilniaus srities tarybą pirmuoju kandidatu, 
pereitą savaitę susirinkę studentai ir profesoriai, 
alpdami iš baimės kilusio entuziazmo, pasiūlė 
Stalin ’ą.

* D. Britanijos finansų nūn. H. Gaitskell’is 
kalbėdamas Svvanley pareiškė, kad ateinan
čiais metais išlaidos D. Britanijos krašto apsau
gos reikalams gali padidėti dar 300 milijonų 
svarų arba tiek, kad kiekvienam gyventojui jų 
teks po 6 svarus.

* Amerika, D. Britanija ir Prancūzija susi
tarė dėl sąrašo dalykų, kurie negali būti parduoti 
Sov. Rusijai ir jos satelitams. Iki šiol toks są
rašas turėjo 200 dalykų, dabar, nauju susita
rimu, jis yra praplėstas iki 300.

NAUJIENOS 
jos, buv. Italijos kolonijos klausimą, pasiūlė 
pilnačiai suteikti tam kraštui autonomiją Abi
sinijos valstybės ribose.

* Prieš keturis mėnesius nutrūkę Britų Argen
tiniečių pasitarimai dėl Argentinos mėsos tie
kimo D. Britanijai vėl prasidėjo. Argentina 
nutraukė mėsos tiekimą D. Britanijai norėdama 
gauti už ją brangiau, tuo tarpu Britai nesutiko 
brangiau mokėti.

* Nuo ateinančių metų spalio mėn. D. Bri
tanijoj bus padidintas Socialinio draudimo (Na
tional Insurance) mokestis 4 penais per savaitę. 
Dirbąs mokės 5 šil. 1 peną kas savaitę, o darb
davys — 4 šil. 4 penus. Moterys mokės 4 šil., 
o darbdavys pridės — 3 šil. ir 5 p.

* Spaudos žiniomis, Leningrado karo mo
kykla savo auklėtinius ruošia specialiems veiks
mams Šiaurinėje Norvegijoje.

* Ryt. Vokietijos k monistinė valdžia įsakė 
visiems vokiečiams sunešti į tam tikras vietas 
televizijos laidus ir kitokius įrengimus, kurie 
būsią pasiųsti į Sov. Rusiją.

* Amerikos karinės įstaigos patvarkė atei
nančiais metais sausio mėn. pašaukti į karinę 
tarnybą 40.000 naujokų.

Už 2 šilingus ir 6 d. gau
site į namus rinkinėlį 
(pusę tuzino) lietuviškų 
kalėdinių atviručių ir 
sveikinimų parašę: Nida, 
38, Melville Rd., Co
ventry. Kainos: atviručių 
(viengubos) — 4 d., dvi
gubos — 6 d. Platin

tojams nuolaida.

Mielą brolį 
Vitalių LEKECKĄ 

ir
p. Aldoną RUDZINSKAITĘ

sukūrusius lietuvišką Seimo židinį, sveikina 
ir linki saulėtos ateities
Sk. Vyč. „Vydūno” būrelio

vadas ir skautai

DBL S-gos Nottinghamo skyriaus narius 
p. Vytautą LEKECKĄ 

ir
p. Aldoną RUDZINSKAITĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina 
ir linki laimingo gyvenimo
DBLS Nottinghamo skyr. valdyba 

ir nariai

DBLS Manchesterio skyrius gruodžio 24 d. 
Lietuvių Soc. Klube 

ruošia Kūčias
Pradžia 6,30 vai. vak. Norį dalyvauti už
sirašo ne vėliau kaip iki gruodžio 15 d. pas 
skyr. pirm. VI. Kupstį, sumokėdami iš ank-

sto po 10 šil.

JAV — didžiausio automobilizmo krašte, 
susisiekimo nelaimės savo didumu siaubą kelia. 
Ten, dėl blogo vairavimo, kasmet žūsta apie 
32.000 žmonių ir apie milijonas sužeidžiama. 
Statistikos duomenys rodo, kad 60 m. amžiaus 
vairuotojas devynis kartus daugiau katastrofų 
pridaro, kaip 45 m. amžiaus, o jauni vairuoto
jai esą pavojingesni net už lunatiką su kulko
svaidžiu. Siekiant susisiekimo nelaimes suma
žinti, automobilio vairavimas ir judėjimo tai
syklės daugely Amerikos mokyklų dėstomas. 
Paveikslas rodo tokią pamoka ir momentą, 
kas įvyksta, kai greit važiuojąs automobilis su
stabdomas.

TEKO VERGIJOS SUKŪRIMO METINES 
ŠVĘSTI

[(Tęsinys iš 1 puslapio) 
„nenuilstamas” Niunka ir miesto KP(b) ko- , 
teto sekretorius F. Bieliauskas, kuris pask 
sveikinimo raštą Stalinui.

Vakarais „neiškilmingieji” posėdžiai i u- 
sirinkimai Spalio revoliucijos 33 metinių » bei 
buvo Vilniaus restoranuose ir valgyklo kur 
okupantiškieji pareigūnai, iš kalno staliukus
sau buvo rezervavę. Daug kur tie „posėdžiai” 
praėjo tikrai „revoliucinėje” nuotaikoje pav. 
bonkų daužymu, kėdžių laužymu ir galvų 
skaldymu. Mas.

Paskutinis prieš Adventus pasilinksminimas Not- 
tinghame ruošiamas Liet. Klubo „Romuvos” 
(Sycamore Rd.' patalpose) gruodžio 2 d. 7 vai. 
vakare. Kviečiame visus. Važiuoti 31 autobusu.

Klubo valdyba

Prašo atsiliepti Aleksandrą Gertų, gyv. An
glijoj. B. Petrauskas su šeima, dabar gyv. 5468 
Stanton St., Detroit 8, Mich., U.S.A.

Laikas išsirašyti „Laiškus Lietuviams”. Me
tams — 7/-. Siųsti: Rev. J. Steponaitis, St.
Patrick’s, Widnes, Lancs.

* Komunistinės Kinijos valdžia, Sov. Rusi
jos pavyzdžiu, uždraudė streikus.

* JAV, pagal karinės pagalbos planą, Pran
cūzijai atsiuntė 500 tankų, šimtus patrankų, 
dešimtis tūkstančių kulkosvaidžių — pareiškė 
Prancūzijos krašto aps. min. Moch'as.

* Gcn. Franko valdomos Ispanijos boikotas 
baigėsi po to, kai JTO stšaukė savo nutarimą. 
Turkija jau pasiuntė savo ambasadorių į Ispaniją. 
Netrukus tai padarys D. Britanija ir Prancūzija.

* Dėl orinio susisiekimo taisyklių nesilaikymo 
Amerika atšaukė Čekoslovakijos oro linijos 
lėktuvams leidimą lėkti per amerikiečių oku
puotą Vokietijos dalį linija iš Čekoslovakijos 
į Zurichą ir Romą. Kitomis linijomis, einan
čiomis per minėtą zoną, Čekoslovakų lėktuvų 
skaičius aprėžiamas.

* Pragoję šiuo laiku svarstoma 8 Čekoslo
vakijos kunigų, jų tarpe ir vyskupo pavaduo
tojo Zelos byla. Visi jie kaltinami valstybės 
išdavimu. Byla eina sovietinių viešo spekta
klio būdu. Dalis teisiamųjų prisipažino kal- 
tesnais, net kaip buvo kaltinami.

* Skilo švedų komunistų partija. 30 aršes
nių fanatikų pasitraukė iš partijos ir įkūrė at
skirą komunistų partiją, kuri glaudžiau laiky
siantis „lenininės linijos”, vadinasi. Kremliaus 
pavadžio.

* Vėliausiomis žiniomis, Kinijos kariuomenė 
j Tibetą tiek toli nuėjo, kad yra už 50 kilom, 
nuo Lhasos — krašto sostinės.

* Ateinantį pavasarį Amerika pradės statyti 
fabriką vandenilinei bombai dirbti. Įrengimai 
bus pietų Carolines valstybėje ir atsieis apie 
250 milij. dolerių.

* JTO specialus komitetas, svarstęs Eritre-

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT & CO.,

24, Charles II St., London, S. W. 1. 
parūpina bilietus kelionei į visus pasaulio 
kraštus laivais, lėktuvais, traukiniais ir su

tvarko kelionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patikimas, be jokio 

specialaus atlyginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietuviškai laiš

kus adresuoti į DBLS Centrą).

Skyriaus valdyba

Jau galima nakvoti Lietuvių Namuose 
taip jau ir pavalgyti. Nakvynė vienai nak
čiai kaštuoja: 5 šilingai akcininkams, o ne 
akcininkams — 7 šilingai. Lankantis Lon
done, kviečiame aplankyti Lietuvių Namus. 
Jie yra: 43, Holland Park, W. 11. Tclef. 
PARk 9699.

Didžiausią Amerikos lietuvių dienraštį galima 
išsirašyti šiuo adresu: Rev. A. Kazlauskas, 21, 
The Oval, Hackney Rd., London, E. 2. Kaina: 
metams — 3 sv. 10 šil., pusei metų — 1.18.6 sv., 
3 mėn. — 1 sv. 6 penai.

Lietuvaite, jei esi vieniša ir nesenesnė kaip 
32 metų, rašyk rimtam lietuviui; susitarsime, 
apsivesime. Rašyti: 15/31, Printing Shop, 
Johnson Bros. Imperial Pottery, Hanley, Stoke- 
on-Trent, Staffs.

Medžioklinė dešra 
Jugoslaviška dešra 
Kiaulienos dešra 
Krokuvinė plona dešra 
Lietuviška dešra 
Šviežia, rūkyta dešra
Australiška, sausa dešra

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

ŠACHMATAS
UŽDAVINYS NR. 20

Matas per tris ėjimus.

sv. . ... 4/6Rūkyti lašiniai
Rinktiniai lašiniai 1 sv. (1 1/2 col.storio) 4/- 
Paprasti lašiniai 
Lenkiška kiauliena 30 unc...............
Lenkiška kiauliena 12 unc.............. .
Daniška kiauliena ............................
Lašiniai virimui 1 sv......................
56 svarai) — 38/6 su prisiuntimu.

1 sv. (1 col

SPORTAS
Lapkričio 18 d. „Kovas” turėjo rungtis su 

lenkų krepšinio komanda, bet ji neatvyko. 
Tuomet ;,Kovas” YMCA salėje sužaidė dvejas 
draugiškas rungtynes — treniruotes su Manches
terio YMCA ir amerikiečių misijonierių k-do- 
mis. Kadangi tai buvo tik treniruotinio pobū
džio, dėl to rungtynių rezultatas nieko nereiškia, 
bet norėtųsi ■ koviečiams priminti, kad neįdėjus 
visų jėgų į treniruotes, negalima daug ko tikėtis 
ir per rimtas rungtynes. Reikia atsiminti, kad 
treniruotės yra pasiruošimas, todėl ruoškimės 
gerai.

Malonu buvo pamatyti vėl aktyviame sporti
niame gyvenime žinomą mūsų krepšinio šulą 
p. Pužauską, kuris, nežiūrint tai, jog jau perlipo 
per 30 metų, dar vis tebėra iškilus krepšinio 
aikštėje. „Kovas” turės didelį laimikį, jeigu 
pajėgs sulaikyti jį savo eilėse.

Sekančiose, ypatingai svarbiose rungtynėse, 
„Kovas” susitiks su Warringtono amerikiečių 
lakūnų k-da, kuri pereitą sezoną sulaikė „Ko
vą” nuo patekimo į Anglijos Krepšinio pirme
nybių finalą. Rungtynės įvyks gruodžio 2 d., 
šeštadienį, Manchesterio YMCA salėje.

V. Steponavičius

„VILNIUS” PIRMENYBĖMS PRASIDĖJUS
Jau iš pirmųjų žingsnių matyti, kad prasidė

jęs Anglijoj krepšinio sezonas „Vilniui” duos 
daug gražaus darbo. Štai lapkričio 25 d. „Vil
nius” turėjo net du susitikimus.

East and West Riding’ų pirmenybėse „Vil
nius” susitiko su Harrogate’s karių komanda. 
Rungtynes laimėjo rezultatu 107:30 (53:12). 
Primintina, kad praėjusiam sezone, panašaus 
vardo pirmenybėse, „Vilnius” yra išsikovojęs 

. meisterio vardą ir pereinamąją taurę.
Antrosios buvo Anglijos pirmenybių rungty

nės, kuriose teko susitikti, su Bradfordo latvių 
„Trimda”, kuri yra Anglijos latvių vicemeiste- 
ris.. Čia „Vilnius” irgi išplėšė pergalę laimė
damas 39:30 (21:17).

Sekantį šeštadienį Halifaxe „Vilnius” susi
tiks su Leeds latviais, o gruodžio 9 d. su Leeds 
amerikiečių „Latter Day Saints” komanda. J.B.

I VAIRENYBĖS
BRANGI PASKUTINĖ KELIONE

Amerikiečiams laidotuvės brangiau kašluoja, 
kaip ligoninės. Kasmet laidotuvėms Amerikoje 
išleidžiama apie 700 miljonų dolerių, tuo tarpu 
ligoninėms tik 513 milijonų.}
. Mirusiojo palaidojimas Amerikoje yra ne 
tik brangus, bet ir komplikuotas. Dėl to yra 
ištisa eilė įstaigų, pareigūnų ir ne maža pramonė, 
kuri pritaikyta „paskutinės kelionės” patarnavimo 
reikalams. Taip visose JAV yra 25.000 graborių 
(vadinamų laidojimo direktorių), 520 karstų 
dirbtuvių, apie 40.000 kapinių ir 24 graboriams 
rengti koledžai. >

Mirusiojo palaidojimas, bendrai paėmus, bran
gus. Karstas kainuoja nuo 75 dolerių iki 15.000 
(lietinis iš bronzos). Daugumą laidojimo išlaidų
sudaro graboriams darbas, mirusiojo nugabenimas
į kapines (laidotuvių vilkstinė), mokestis kapinėms 
už vietą ir t. t., vidutiniškai, apie 500 dolerių. 
Didžiausiuose miestuose laidojimas būna bran
gesnis, o mažuosiuose — pigesnis. Bendrai paė
mus, iš šio pasaulio iškeliavimas Amerikoje 
yra labai brangus, dėl to ne retai sudaro didelių 
sunkumų giminėms.

PRANEŠIMAI
Akademija ir religinis koncertas, gruodžio 

17 d. Londono Lietuvių parap. salėj, (345a, 
Victoria Park Rd., E. 9.) bus Švč. Marijos gar
bei akademija ir religinis koncertas. Pradžia 
4,30 vai. Įėjimas laisvas. 

* * *
Kelionė į Liurdą ir Lisieux. Kilo sumanymas 

ateinančiais metais, rugp. 15 d. arba rugs. 8 d. 
proga surengti kelionę į Liurdą ir Lisieux, Pran
cūzijoj. Kelionė ten ir atgal II klase su pragy
venimu ir nakvynėmis, kainuos apie 32 svarai. 
Kelionė truktų 9 dienas. Prašoma iki 1951 m. 
vasario 1 d. pranešti, kad manytų važiuoti ir 
kuris laikas būtų patogesnis. Rašyti: Rev. J. 
Sakevičius, 21, The Oval, London, E. 2.

DBLS Centre ir pas Rev. J. Steponaitį (St. 
Patrick’s, Widnes, Lancs.) galima gauti mal
daknygių (su persiuntimu — 4/2) ir Maž. Ka
tekizmas (su persiuntimu — 3/2).

Pr. Pakis moderniškoj dirbtuvėj atlieka su
dėtingiausius laikrodininkystės darbus. Siun
čiant laikrodžius paštu, pridėti 6 penų pašto 
ženklą. Pr. Pakis, 9, Turner St., Farsley, Nr. 
Leeds, Yorks.

Kūčioms plotkelių galima gauti pas apylinkių 
kapelionus ir Londone Lietuvių bažn.: J. Pa
kalnis, 21, The Oval, London, E. 2.

ŽODYNAI, VADOVĖLIAI ir įvairių sričių 
MOKSLO KNYGOS vokiečių kalba tiesiai 
iš Vokietijos per lietuvišką importo-eksporto 
ir persiuntimo firmą.

Reikalaukite mūsų kainaraščių.
A. PAULAITIS

Importe-Exporte, Wangen/Allgau, Herfatz 9 
_ Germany.

’ ) 3/9
... 7/6
... 3/3
... 7/-
... 3/-

Rauginti

1 sv.
1” ...
1” ...
1” ...
1” ...
1” ...
1” ...

Rauginti kopūstai „Hart” 25 litrų
agurkai 5 litrų dėžė — 8/6, su prisiuntimu. Aguonos 1 sv. 2/6 (be prisiuntimo), kiti dalykai

— pagal kainaraščius.

•J. RICHARDS (Rsitchers}
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.

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