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ATVYKO GENEROLAS
; EISENHOWER TS

Sausio 2 d. į Paryžių atvyko vyriausias šiaurės 
Atlanto kraštų kariuomenės vadas gen. Eisen- 
hower’is. Per Prancūzų radiją jis pareiškė, 
„Mūsų uždavinys-palaikyti taiką, bet ne kurstyti 
karą. Mūsų sąjunga turi jėgą ir priemones. 
Tie, kurie gali susigundyti šią jėgą išmėginti, 
tegu panagrinėja istoriją. Teisybė niekad negali 
būti nugalėta”.

Šis gen. Eisenhower’io atvykimas dar nega
lutinas. Jis ketina Europoje išbūti mėnesį laiko, 
aplankyti Atlanto sąjungos sostines, pasitarti 
su šių kraštų gynybos ministeriais, kariuomenės 
štabų viršininkais ir kitais pareigūnais. Tai 
atlikęs jis grįš į Ameriką ir praneš Amerikos 
prezidentui apie savo kelionę. Tik po to jis 
atvyks į Europą ir pradės savo pareigas.

Paryžiuje gen. Eisenhower’is tarėsi su maršalu 
Montgomery’u, vakarų valstybių sąjungos pa
jėgų vadu, Prancūzų krašto aps. min. ir kariuo
menės štabo viršininku. Iš Paryžiaus jis nuvyko 
į Briuselį ir ten tarės su Belgų krašto aps. min. 
ir kitais kariniais paeigūnais. Iš Belgijos gene
rolas vyks į kitus Atlanto sąjungos kraštus.

DALAI LAMA NAUJOJ 
VIETOJ

Korėjos karas ir litos komunistų agresijos 
išstūmė Tibetą iš dėmsio akiračio. Tuo tarpu 
ir ten, aukščiausia psauly esančiame krašte, 
yra sukeltas karas.

Komunistinės Kinijs invazinė kariuomenė 
sustojo už 450 km. nucLhasos, Tibeto sostinės, 
ir, kaip atrodo, ji toUų nesijudins, kol nepa
gerės gamtos sąlygos. O jos gali pagerėti tik 
pavasarį, kai kalnuose ištirps sniegas ir atsi
darys praėjimai, kurie dabar pilni nuolat iš 
kalnų krintančių sniego ir akmenų griūčių, dar 
užgriaunami.

Nors kinų kariuomenėir toli yra nuo sostinės, 
bet prieš tris savaites išjos išvyko penkiolika
metis Dalai Lama, vyriąsias budistų viešpats, 
didelio būrio aukštų dvaiškių, europinių pata
rėjų ir 600 kareivių dalim lydimas. Jis sustojo 
Tibeto ir Indijos pasiey esančiam Jatungo 
miestely ir ten lauks totalesnės įvykių raidos.

Tibeto sostinėj ir kitm krašte — gyvenimas 
eina įprasta vaga. JTO Ibeto skundo dėl kinų 
kariuomenės invazijos dar nesvarstė.

ŠV. PETRO KAPAS
Esamomis žiniomis, apasalas šv. Petras buvo 

palaidotas Romoje, toje j<s vietoje, kur dabar 
yra šv. Petro Bazilika. Tkslu šias žinias pa
tikrinti, nuo 1939 m. iki patarojo laiko moksli
ninkų komisija tyrinėjo Bazilikos pogrindį. 
Prieš Naujuosius Metus iv. Tėvas paskelbė 
komisijos darbų vaisius. Js pareiškė, kad ar
cheologai po Bazilika rado šv. Petro karstą. 
Nors visu tikrumu ir negaišia teigti, kad jame 
rastieji kaulai tikrai yra šv. Petro, bet taip pat 
nėra pagrindo ir neigti, kad ne jo. Netrukus 
bus atspausdintas dviejų tomo archeologų veika
las dėl šv. Petro karsto atradimo, kur tas klau
simas dokumentuotai yra išalkintas.

GRIPAS ANGLIJOJE
Po Naujų Metų Anglijoje pasireiškė gripo 

epidemija, kuri laike savaitės palietė 126 miestų 
gyventojus. Dešimtys tūkstančių gyventojų 
sirgo gripu. Dėl tos priežasties daugelis pra
monės įmonių ir krautuvių tik iš dalies galėjo 
dirbti, nes stigo darbininkų. Nuo gripo mirė 
per 100 žmonių. Tačiau šią savaitę gripo epi
demija pradėjo mažėti.

Tuo pačiu laiku Brightone, netoli Londono, 
pasirodė raupai. Tačiau energingų sanitarinių 
priemonių ir skiepijimo dėka, raupai neišsiplėtė. 
Raupais buvo tik keletas susirgimą;

„B- LIETUVIS” ORO PAŠTU
Australijoje ir Amerikoje gyveną tautiečiai 

„B. Lietuvį” gali greičiau gauti paprašę jį siųsti 
oro paštu. Šiuo keliu jis skaitytojus pasieks 
Australijoj — į šeštą dieną, Amerikoj — į ke
tvirtą, P. Amerikoje — į penktą dieną. Kas 
norėtų „B. L.” oro paštu gauti, prašomas prie 
prenumeratos pridėti pašto išlaidoms: Austra
lijos skaitytojai po 10 penų .Kanados ir Ame
rikos — po 8 penus už kiekvieno numerio per- 
iuntimą.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
ATSAKINGŲ ASMENŲ PAREIŠKIMAI

1950 m. užbaigimas labiau buvo pabrėžtas, 
kaip paprastai tokiais atvejais daroma. Pe
rėjimas į 1951-sius metus sutapo ne vien su 
įtempta tarptautine pasaulio būkle ir daugely 
pasaulio vietovių liepsnojančiais karo židiniais, 
bet kaip ir pirmosios dvidešimtojo amžiaus 
pusės pabaiga. Ta proga atsakingi valstybės 
vyrai pasakė momentui tinkamas kalbas.

Šv. Tėvas kvietė visus krikščionis telkti bendrai 
pastangas, kad galėtų atsispirti pavojui, kuris 
taikai gresia. Jis kvietė panaikinti Vakarus 
nuo Rytų skiriančias ribas ir kvietė Bažnyčią 
ir katalikus dėti pastangas sutaikyti į du blokus 
suskilusią žmoniją.

D. Britanijos karalius Jurgis VI savo žodyje 
į Britų tautą pažymėjo, kad sunku yra jaustis 
laimingam ir linksmam tuo metu, kuomet niū
rūs karo šešėlis pakibo virš pasaulio. Jis nurodė, 
kad Jis ir Karalienė prašys Dievą suteikti tautai 
ryžtumo atsispirti tiems sunkumams, kuriuos 
gali ateitis atnešti.

Amerikos prezidentas Truman’as pasakė, kad 
savaitė tarp Kalėdų ir Naujų Metų bus maldų 
dėl taikos ir teiysbės savaitė. Jis nurodė, kad 
esame susivieniję kovai prieš komunizmo tiro
niją. Komunizmas yra bedieviškas. Tuo tarpu 
demokratija kupina tikėjimo savimi, kaimynais 
ir Dievu. Patranka, tankas arba bomba nėra 
svarbiausias demokratijos tikėjimo dalykas. Jis 
yra tikėjimas žmogumi, kaip Dievo kuriniu ir 
žmonių brolybe.

Amerikos užs. reikalų min. Acheson’as įspėjo 
amerikiečius, kad jie yra didelio pavojaus grės
mėje. Mūsų laisvė ir mūsų gyvenimas yra pa
vojuje, — nurodė jis. Tačiau jis tiki, kad Ame
rika, kartu su kitomis valstybėmis, sukurs rei
kalingą pajėgą agresijai atremti, pastovumui 
atstatyti ir tautų gerbūviui patikrinti.

Gen. MacArthur’as naujametiniam žody ja
ponų tautai pasakė, kad jei tarptautinis neteisin
gumas ir toliau tvers, tai Japonijai teks apsi
ginkluoti.

Generalisimas Čangkaišekas kinams pasaky
toje kalboje pažymėjo, kad „mūsų nesugebė
jimas ir sąlygos, kurių negalėjome paveikti pe
reitais metais, buvo kinų nacionalistų krizės 
priežastimi. Tragiškos klaidos yra skaudi mums 
pamoka. Turėsime vėl viską iš naujo pradėti. 
Kovoje su komunizmu ir sovietine agresija 
svarbiausias .veiksnys yra daugiau dvasinis, kaip 
materialinis. Tačiau dvasinės jėgos kyla iš vi
daus ir dėl to negali jos būti iš kitur atneštos”.

Ir kitų valstybių vyrų naujametinius žodžius 
lydėjo netikrumo būklės pažymėjimas ir kvie
timas kaupti jėgas sutikti sunkumus, kuriuos 
netolima ateitis gali atnešti.

EPOCHINE TRUMAN’O KALBA
Sausio 8 d. Amerikos prezidentas Truman’as 

kongresui pateikė metinį pranešimą apie krašto 
būklę. Pavaizdavęs krašto būklę ir dedamas 
pastangas taikingu būdu kilusius ginčus spręsti, 
prezidentas nurodė, kad ir toliau tuo keliu bus 
einama. Derybose su Sovietais esame pasi
ruošę, kaip ir iki šiol, klausimus garbingai spręsti. 
Nuolaidoms, taikos vardan, nesame linkę. So
vietiniai valdovai išmokė mus, kad savo pusėje

Gen. M. B. Ridgway ’us, JAV kariuomenės 
štabo virš, pavaduotojas, paskirtas Korėjoje 
esančios Amerikos 8 armijos vadu vietoj žuvusio 
gen. Walker’io. Pastarais prieš pat Kalėdas 
žuvo automobilio katastrofoje, netoli Seulo. 

galime turėti ne tik teisę, bet ir jėgą. Ją ku
riame ir tas faktas sovietinius vadus turi pri
versti pagalvoti dėl jų planų pasaulį užval
dyti. Tikime, kad tai įvyks ir ta linkme einame. 
Tai yra vienintelis realus kelias į taiką.

Prezidentas paprašė kongresą greitų žygių 
žmonių ir ūkinio gyvenimo mobilizacijos at
žvilgiu ir išvardino 10 punktų programą, kurią 
prašė patvirtinti. Jis prašė: 1) lėšų Amerikos 
karinėms pajėgoms kurti; 2) išplėsti ir peržiū
rėti karinės prievolės įstatymą; 3) suteikti ka
rinę pagalbą laisvajam pasauliui; 4) padidinti 
gamybą ir stabilizuoti kainas; 5) paskatinti 
žemės ūkio produktų gamybą; 6) sutvarkyti 
darbininkų ir darbdavių santykius; 7) paspar
tinti gynybai žmonių parengimą; 8) padidinti 
medicinos ir sanitarinį personalą; 9) teikti pa
galbą atskiroms krašto valstybėms mokyklų at
žvilgiu; 10) padidinti krašto gynybos reikalams 
mokesčius.

Liesdamas Sov. Rusijos politiką, prezidentas 
pareiškė, — Sovietinės Rusijos kėslai užvaldyti 
pasaulį gresia mūsų laisvei ir to pasaulio laisvei, 
kuriame gali būti laisva žmogaus dvasia. Carų 
imperializmą pakeitė Sov. Sąjungos valdovų 
ambicingesnis ir grėsmingesnis imperializmas. 
Sovietiniai imperialistai savo naikinamųjų tikslų 
siekia dviem būdais. Jie naudoja revoliuciją 
ir perversmus iš vidaus ir agresijos metodą iš 
išorės.

Mūsų saugumas yra tampriai susijęs su kitų 
laisvų tautų saugumu. Kaip jie reikalingi mūsų 
pagalbos, taip mes reikalingi jų. Mūsų sau
gumas atsidurtų dideliame pavojuje, jei Sovietų 
Sąjungai pavyktų į savo karo mašiną įtraukti 
jos imperijos pasieny esančių tautų žmonių 
jėgas ir priemones.

Tokiai būklei susidarius, Sovietų Sąjunga, 
ūkinės ir karinės persvaros dėka, galėtų be 
konflikto savo sąlygas pasauliui primesti. Eu
ropos gynimas strateginiu, ūkiniu ir moraliniu 
atžvilgiu sudaro dalį pačios Amerikos gynimo.

Amerikos karinės pajėgos yra kuriamos iki 
pusketvirto milijono žmonių dydžio. Ginklus 
ir aprūpinimą Amerika gamina ne tik šio dy
džio pajėgoms, bet ir sąjungininkams. Ameri
kos pramonė pertvarkoma tokiu būdu, kad per 
metus ji galėtų pastatyti 50.000 modernių lėktu
vų ir 35.000 tankų.

Ši prez. Truman’o kalba visam laisvam pa
sauly padarė didelį įspūdį, nes suteikė vilties 
ir pažadino pasitikėjimą savo jėgomis. Ji laiko
ma vienu svarbiausių pareiškimų dėl pasaulio 
tautų ir žmonių laisvės, kurios gynimas buvo 
taip konkrečiom priemonėm patikintas. Tokio 
ryžto, kokio dabar imasi Amerika, nė viena 
tauta žmonijos istorijoje nesiėmė.

SUNKI JTO BŪKLĖ
JTO pastangos sustabdyti Korėjoj karą ir 

ieškoti priemonių jį taikiu būdu išspręsti, baigėsi 
nesėkmingai. Komunistinė Kinija oficialiai at
metė JTO trijų kominijos siūlymą dėl karo pa
liaubų. Atvirkščiai, Kinija, pamačiusi JTO 
neryžtingumą, po Naujų Metų pradėjo Korė
joje puolimą. Jos kariuomenė perėjo 38 ly
giagretę.

Tokio fakto akivaizdoje neliko kitos išeities, 
kaip paskelbti Kiniją agresorium ir pritaikyti 
JTO Chartos numatytas sankcijas. Šiai būklei 
svarstyti du kartu buvo susirinkęs JTO Poli
tinis Komitetas, kuris tebeveikia vietoj prieš 
Kalėdas išsiskrisčiusios pilnaties. Amerikos 
atstovas, nesipriešindamas deryboms su Kinija, 
komitetui siūlė padaryti reikalingą sprendimą. 
Tačiau Azijos kraštai ir kiti, kurie yra komu
nistinės Kinijos valdžią pripažinę, delsia priimti 
tokį sprendimą ir vis dar tikisi kokio kompro
miso. Tais sumetimais buvo atidėtas ir an
trasis šiais metais įvykęs komiteto posėdis iki 
sausio 12 d. ir pavesta anai trijų komisijai pa
rengti atatinkamą siūlymą.

Kadangi kritiška būklė ir Korėjoje kovojan
čių kurių moralė neleidžia ilgai atidėlioti komu
nistinės Kinijos žygio nepavadinus tikruoju 
vardu, dėl to Amerika ėmėsi žygių to klausimo 
sprendimą paskubinti. Ji 30 valstybių įteikė 
notas reikalaudama paskelbti Kiniją, kaip agre
sorių, nutraukti su ja diplomatinius santykius 
ir pritaikyti jai ūkines sankcijas.

Šis Amerikos žygis, be abejonės, iš vienos 
pusės pagreitins JTO valstybes pagrindinai 
nuspręsti savo laikyseną Kinijos atžvilgiu, o 
iš kitos — pastatė JTO į labai sunkią būklę, 
kuri lyginama su Tautų Sąjungos būklė, bu- 

(Tįsinys 6 puslapy)

Liepsnosvaidžio . panaudojimas žemės ūky, 
atrodo, neįmanomas dalykas, bet taip yra. 
Prie traktoriaus yra pritaisytas tam tikras kulti
vatorius ir liepsnosvaidis. Traktoriaus traukia
mas, kultivatorius „šukuoja” iš žemės piltžoles 
su šaknimis, o liepsnosvaidis jas sudegina. Per
važiavus šiems prietaisams dirva būna ne tik 
nuo piktžolių iššukuota, bet ir jų pelenais pa
tręšta. Toks prietaisas plačiai naudojamas 
Amerikos medvilnės laukuose. Jis atlieka tiek 
darbo, kiek galėtų per tą patį laiką atlikti 50 
darbininkų paprastais įrankiais.

KALĖDŲ ŠVENTES
Kalėdų šventes viso laisvojo pasaulio krikš

čionys iškilmingai atšventė, nors, dėl įtemptos 
ir neramios tarptautinės būklės ir nebuvo linksmi.

Prieš Kalėdas D. Britanijoj pirkimai buvo 
rekordiniai dideli. Švenčių proga žmonės pirko 
įvairiausius dalykus. Be kita ko, namų šeimi
ninkės daug pirko puodų ir virtuvinių reikmenų, 
manydamos, kad sumažinus civiliniams reikalams 
cinko, vario ir žalvario naudojimą, vėliau tų 
dalykų bus sunku gauti.

Šventiniams pirkiniams žmonės iš taupomo
sios kasos išėmė 25 milijonus svarų sutaupų.

125 .OCX) D. Britanijos gyventojų šventėms 
buvo išvykę į užsienį, daugiausia, į Prancūziją. 
Labai daug didžiųjų miestų gyventojų Kalėdas 
praleido kitur, į kraštą, išvykę.

ŠV. TĖVAS UŽDARE
ŠV. METUS

Kūčių dieną šv. Tėvas, iškilmingai, daly
vaujant daug tūkstantinei miniai tikinčiųjų, 
uždarė Šventuosius Metus, padėjęs tris plytas 
užmūryti šv. Petro vartus.

Kalėdų pirmą dieną išleistoje Bulėje (rašte) 
šv. Tėvas išplėtė Šventųjų Metų dvasines malo
nes ir tiems katalikams, kurie negalėjo kaip 
maldininkai atvykti į Romą.

BRITU COMMONWEALTHS 
KONFERENCIJA

Šį antradienį Londone prasidėjo Britų Com- 
monwealth’o (Britų šeimos kraštų) ministerių 
pirmininkų konferencija. Ji apžvelgs tarptau
tinę būklę ir išnagrinės tuos klausimus, kurie 
liečia kurią nors Britų šeimos valstybę. Kaip 
aiškėja, ji svarsto tolimųjų ir artimųjų Rytų 
klausimus, o vėliau svarstys ir Indijos su Pa
kistanu ginčą dėl Kašmiro krašto priklauso
mybės.

PRANCŪZAI STIPRINA 
KARINES PAJĖGAS

Naujųjų Metų naktį, po audringų debatų, 
Prancūzų parlamentas priėmė vyriausybės pa
siūlytas papildomas išlaidas kariniams reika
lams 740 milijardų sumai. Reikalingos lėšos 
numatoma gauti iš mokesčių padidinimo ir 
naujų įvedimo. Tačiau senatas šio biudžeto 
nepatvirtino. Vyriausybė jį pateikė antrą kartą 
parlamentui, susiedama biudžeto priėmimą su 
pasitikėjimo klausimu jai. Parlamentas jį priėmė.

VAKARAI ATMETE RUSIJOS 
SKUNDĄ

D. Britanija ir Prancūzija įteikė Sov. Rusijai 
notas, kuriose atmeta Rusijas kaltinimą iš gruo
džio 15 d., kad vak. Vokietijos įtraukimas į 
vakarų gynybos sistemą bus esamų susitarimų 
pažeidimas. Savo atsakyme jos pažymėjo, kad 
Sov. Rusija, ginkluodama ir kariškai moky
dama ryt. Vokietijos vokiečių dalinius, seniai 
pažeidė tarptautinius susitarimus.

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
ATNAUJINTI — ATLIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ.
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“BRTTANUOS LIETUVIS” 1951 m. sausio 12 d.

Vieno vienintelio dalyko mes jokiomis prie
monėmis negalime grąžinti — tai laiko. Ir kas 
iš to, kad, sulaukę Naujųjų Metų, mes keliame 
taures, šūkaujame, triukšmaujame, linkime viens 
antram viso geriausio, jei laikas, kaip upės sro
vė, jau nunešė geroką gabalą mūsų gyvenimo, 
mūsų jaunystės, kupinos gražiausių vilčių, ma
loniausių akimirkų, švelniausių aistrų, godų, 
pirmosios meilės poezijos, džiaugsmo, pasiseki
mų, klaidų ir sielvarto.

Bet žmogus todėl juk ir yra laikomas keistu, 
neramiu padaru, kad jis niekados nėra paten
kintas, kad jo širdis vis kažko trokšta, kad jis 
vis kupinas kažkokių vilčių, kad jis tikisi, jog 
ateityje vis dėlto susilauks ko nors geresnio, 
nors ir praeities jam neapsakomai gaila. O gaila 
jam dėl to, kad jis jos negali grąžinti, negali 
jos net pakartoti, o ypač to, ką jis laikė savo 
laimingiausiomis valandomis, savo puikiausiais 
išgyvenimais.

Tai ir yra mūsų įdomiausia tragikomedija 
žemėje, mūsų šviesiausias optimizmas ir mūsų 
didžiausias nusivylimas.

Šiaip ar taip, mes turime gyventi, turime at
likti savo misiją ir kaipo asmenys ir kaipo tau
tinė bendruomenė. Kad mūsų žygiai būtų sėk- 
mingesni, mes mokomės iš praeities, nejučiomis 
tarpstame, įgauname patyrimo, amžinai pla
nuojame, bandome, kovojame ir tariamės, kad 
ateityje geriau sugebėsime sučiupti nors ir ne
keptą karvelį, kurį jau galėsime sudoroti taip, 
kaip mums patiks, pagal savo valią ir sulig 
savo skoniu. Šitos viltys ir skatina mus vilkti 
gana sunkias naštas, užkrautas dar Adomui ir 
Ievai.

Sunkios’iš viso yra sąmoningo žmogaus pa
reigos, juo labiau, kad atlyginimas už jas čia 
yra kur kas kuklesnis, kaip savo laisvoje tėvy
nėje, savo pilnateisėje bendruomenėje. Svetur 
tas atlyginimas yra mieliau skirstomas savo 
kraujo sūnums ir dukroms, o prašalaičiams 
tenka patiems kovoti ne tik dėl duonos kąsnio, 
bet ir dėl žmogaus teisių, dėl mokslo, dėl tau
tinio pasireiškimo. Tad, ką savo gyvastingumu, 
savo veržlumu bei sugebėjimais tremtyje lai
mime, tuo ir džiaugiamės, o kur prakišame, 
ten susimąstome, apsvarstome klaidas ir lopome 
spragas.

Šiaip ar taip, žengdami į Naujuosius Metus, 
mes turime šiokį tokį pajamų vaizdą, kurs vi
siškai pateisina mūsų kuklias išlaidas ir mūsų 
pastangas. Visų pirma, pasaulis apie mus žino 
ir mūsų skundą girdi. Tai nuopelnas mūsų 
diplomatinių atstovybių, politinių sambūrių, mū
sų patriotų, visuomeninių organizacijų ir se
nosios išeivijos, ypač Amerikoje. Mūsų asme
ninis, ekonominis gyvenimas gerėja; mes jau 
tvirčiau jaučiamės ant kojų. Ne vienas jau turi 
savo pastogę, ne vienas jau ir savarankiškai 
verčiasi. Taip pat jau galime pasidžiaugti ir 
nuosavais bendruomenės namais tiek Anglijoje 
tiek ir kituose kraštuose. Tik skaudu ir liūdna 
dėl likusiųjų Vakarų Europoje tautiečių, kurie 
šaukiasi mūsų visokeriopos paramos. Tikė
kimės, kad jie nebus užmiršti, bet ir patys ne
būkime nei kurti, nei akli, nes jie yra mūsų 
broliai ir seserys.

Tokiu būdu, pamažu pradedame apsiprasti 
prie savo nedalios, tačiau ne tam, kad nutautė- 
tume, bet, kad pasijustume atsparesni sveti
mųjų tarpe ir išliktume gryni, tokie gryni, ko
kiais mums liepė būti Maironis. Malonu pa
žymėti ir tai, kad po ilgų kovų bei delsimų, 
pagaliau susilaukėme ir darbo pasirinkimo su
varžymų panaikinimo. Bent nebejausime to 
skaudaus pažeminimo, ėdusio mus trejus metus 
su viršum.

Kultūros srityje šiame krašte nedaug kuo 
galėjome pasireikšti dėl lig šiol mums taikomų 
varžymų, dėl mūsų kūrybinių pajėgų ir dėl 
mūsų kolonijos negausumo. Bet ir šiuo atž
vilgiu mes nesame atsilikėliai. Turime DBLS, 
kelias draugijas, kelių žymesnių organizacijų 
skyrius. Turime periodinę spaudą, knygų lei
dyklą, spaustuvę ir filmo užuomazgą, net vienur 
kitur rusenančią vargo mokyklėlę. Buvo pa
kankamai pasirodymų su daina ir šokiais; yra 
ir pastovesnė vaidintojų trupė ir keliolika mė
gėjų būrelių. Sportininkai taip pat stiprėja ir 
nesulaikomai veržiasi į priekį.

Štai mūsų kuklus balansas, mūsų organiza
cijų ir paskirų asmenų rūpesčio, užmačių ir 
darbo rezultatas. Pasidžiaukime ir tuo. Lygiai 
mes džiaugiamės, kad ir kituose kraštuose mūsų 
tautiečiai, kūrybininkai buvo daug plačiau pasi
reiškę ir tuo būdu garsinę mūsų tautą, bet kitur 
ir sąlygos buvo palankesnės. Pagarba jiems, 
o mums pavyzdys.

Buvo linksmų ir liūdnų dienų. Buvo krikšty
nų, jungtuvių, sukaktuvių, buvo ir laidotuvių 
anais 1950 metais. Į 1951-sius žengiame po 
debesotu dangumi, kurs kiekvienu momentu 
gali prapliupti ugnimi, pažerti pragaištį, apkur
tinti trenksmu ir vėl palikti mus vienmarškinius, 
priblokšti prie svetimos žemės kruvinus, ver
kiančius, klaikiai besidairančius paplenčių grio
viuose ir klausinėjančius praeivių apie likimą 
savo vaikų, brolių, žmonų ir bičiulių. Tačiau 
dėl to mes nekaišome juodų gairių savo atei
čiai, nei mes krykštaujame, kaip mažyčiai, su
laukę gerosios tetulės su pyragaičiais. Mes 
žiūrime į ateitį rimtai. Mes ryžtamės gyventi, 
išsilaikyti ir laimėti, nors žemė griūtų, nes mes

I R MES
esame lietuviai, dvasios žmonės, žmonės, kurie 
berželiu grožimės ne dėl sulos ir lentų, o rūtas 
auginame ne eksportui į vaistų fabrikus. Ir 
šitos mūsų dvasinės savybės yra mūsų gajumo, 
mūsų stiprybės ir mūsų amžinybės laidas.

Mes nežinome, ar mūsų prisipažinimai ir 
pasisakymai prasiskverbs pro geležinę uždangą 
ir ar pasieks mūsų gentį, kenčiančią žiauriausią 
šios gadynės okupaciją, bet mes, pasigirdami ar 
nusiskųsdami, bent vienu dalyku neskaudinkime 
jų — nesudekime, o labiausiai, nebūkime savo 
tautinių interesų išdavikai. Mūsų vienybė ir 
ištikimybė savo kraštui yra daug brangesni 
dalykai pavergtiesiems broliams ir sesėms, negu 
ir labai brangaus šampano išgertos taurės ar 
griausmingiausiai sušuktas valio Lietuvai. Net 
nekalbėkime apie meilę savo tėvynei, būdami 
kaip dūmai, nes tai būtų lyg ir šventvagystė.

Štai ir subėga visi mūsų pageidavimai, visos 
mūsų viltys ir pastangos į vieną tikslą — į Ne
priklausomą Lietuvą. Ir Jos vadavimui, Jos 
ateičiai ir garbei skirkime visas mūsų jėgas ir 
palenkime savo širdis 1951 metais. S. Laucius

KODĖL RUSIJA NEDRĮSTA PRADĖTI KARO
„Didžioji pokario mįslė”

Šiuo metu Rusija turi pakankamai divizijų, 
tankų ir lėktuvų, kad galėtų užimti Vakarų 
Europą. Prieš jos 100 ar daugiau divizijų dy
džio armiją, stovinčią Rytų Europoje, Vakarai 
tuo tarpu negali pastatyti daugiau, kaip 12 
gerai apmokytų ir ginkluotų divizijų. Tačiau 
Rusija vis dėlto nesiryžta užpulti dar silpną 
ir neparuoštą Atlanto pakto kariuomenę. Šis 
jos delsimas kai kieno laikomąs viena „didžiųjų 
pokario mįslių”.

Tačiau, JAV kariniams specialistams, toks 
Rusijos delsimas jokia mįslė, nes Rusija yra 
blaiviai apsvarsčiusi ir įvertinusi du lemiančius ir 
labai realius faktus: masinio atominės bombos 
panaudojimo grėsmę (tolimųjų distancijų bom
bonešiai gali gana greit išmėtyti atomines bom
bas svarbiausiuose sovietų pramonės centruose) 
ir JAV karinės gamybos potencialą, kurio Ru
sija nėra priaugusi.

Masinio atominės bombos panaudojimo grės
mė ligi šiol buvo geriausia apsauga nuo žaibinio 
rusų žygio Vakarų Europon. Ši grėsmė, JAV 
karinių specialistų nuomone, dar kurį laiką ir 
ateityje sulaikys Kremlių nuo šuolio į naują 
pasaulinį karą. Nes, jei Vakarų valstybės ka
riavimui sausumoje dar nepasiruošusios, tai 
jų strateginė ir ypač atominė aviacija jau se
nokai yra paruošta ir budi.

Amerikos atominių bombų ištekliai 
kuriuos, reikalui ištikus, per kelias minutes 
būtų galima pakelti oran, prieš ketverius metus 
Dr. J. R. Oppenheimerio slaptame pranešime 
kongresui buvo apibūdinti 450 vienetų. O nuo 
to laiko tiek gamybos tempas, tiek jos apimtis 
buvo smarkiai didinama.

JAV aviacija šiuo metu praktiškai turi per 
2000 startui paruoštų sunkiųjų bombonešių, 
galinčių gabenti atomines bombas. Be to, pa- 
ruoštyje yra didelis kiekis JAV karo laivyno 
bombonešių, galinčių gabenti atomines bombas 
ir pakilti nuo lėktuvnešių arba tiesiog nuo van
dens. Prie laivyno bombonešių priklauso ir 
naujasis tolimųjų distancijų lėktuvas „Marš”,

LIETUVIAI
IEŠKO —■

DEIMANTU
Klemensas Jūra

Tur būt nėra pasauly krašto, kur nebūtų vieno 
kito lietuvio, taip pat ir — profesijos, kurios 
lietuvis nebūtų išbandęs. Nesvetimi lietuviui 
ir avantiūristiniai nuotykiai tolimosiose pasaulio 
šalyse bei greito praturtėjimo viltys, kaip ir 
visiems mirtingiesiems. Todėl daug kas su 
nustebimu ir nepasitikėjimu klausosi pasako
jimų, kaip mūsų tautiečiai išklaidžioja toli
miausius kraštus, beieškodami lengvesnio pra
turtėjimo šaltinių...

Prisimenu vieną mano gimtojo kaimo jau
nuolį Stasį Kelmaitį, kurį atsitiktinai teko su
tikti Pietų Amerikoje.

Buvau ką tik atvykęs į Rio de Janeiro ir, 
slėpdamasis nuo kaitrių saulės spindulių, kurie 
kaitino 45 laipsnių karščiu, sėdėjau „Natai” 
cafe — Kalėdų kavinėje, siurbčiodamas vėsi
nantį „Aqua Toniko” su džinu ir spoksodamas 
į puošnius antroje gatvės pusėje „Municipal” 
teatro rūmus.

Avenidomis lėtai slinko tingi, nuo karščio 
mieguista minia. Moterys — plačiomis skry
bėlėmis, su vėduoklėmis rankose — stovinėjo 
palmių šešėliuose, plepėdamos įvairiausiomis kal
bomis. Jų dauguma buvo spalvotos ar net visai 
puslaukinės. Aplinkui mane kavinės lankytojai 
buvo daugiausia europiečiai. Už mano nugaros 
prie gretimo staliuko ginčijosi kažin kur girdė
tas balsas. Atsigręžiau, bet mano apsirikta: 
kaimynas turėjo šiurkštų žalvarinį, tikrojo bra- 
sileiro veidą, o... vis tik tas balsas?...

DBLS Manchesterio skyriaus narius
Bronę MIKALAUSKAITĘ 

ir
Aleksą PARĖŠTĮ 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina 
ir linki darnaus bendro gyvenimo ir šviesios 
ateities. Manchesterio skyrius

DBLS Manchesterio skyriaus narį
Vladą STABAČINSKĄ

, ir
Reginą GRIGARAVIČlUTĘ 

sukūrusius lietuviškos šeimos židinį, sveikina 
ir linki daug laimės bendrame gyvenime 
ir gražios ateities. Manchesterio skyrius

Mielus tautiečius ir draugus
p. Eleną BALANDYTĘ

ir
p. Algį PETRAVIČIŲ 

sukūrusius lietuviškos šeimos tvirtovę pla
čiose svetimųjų stepėse, nuoširdžiai sveikina 
ir linki ilgai ir laimiajai tą tvirtovę išlaikyti.

Chace hostelio lietuviai, Coventryje

kurio veiklos spindulys siekia 5300 km. bei 
keletas mažesnių sprausminių lėktuvų.

Pradėdamas puolimą, Kremlius negali ne
numatyti tokių perspektyvų:

Jeigu rusai pradėtu karą 5 vai. ryto, 
užpuldami Berlyną, Vakarų Vokietiją, Jugosla
viją arba Artimuosius Rytus, tai amerikiniai 
bombonešiai galėtų dar tą pačią dieną išmesti 
savo atominį krūvį bet kurioje Sovietų Sąjungos 
vietoje.

8.30 vai. iš Viduržemio jūroje stovinčių lėk
tuvnešių arba iš Saudi Arabijoje esančių ameri
kinių bazių pakilę lėktuvai galėtų paversti griu
vėsiais ir pelenais pietinės Rusijos pramonės 
miestus; per tris valandas jie pasiektų Rusijos 
plieno pramonės centrą ir per tris su puse va
landos — jos naftos centrus. O ir iš Amerikos 
žemyno pakilę lėktuvai galėtų dar tą pačią dieną 
atomines bombas nugabenti į Rusiją.

10.30 vai. (tą patį rytą) Anglijoje stovį bom
bonešiai per penkias su puse valandos galėtų 
pasiekti Maskvą ir jos srityje esančius svarbius 
mašinų pramonės centrus. Panaudojus pakan
kamą kiekį Anglijoje paruoštų atominių bombų, 
tai turėtų reikšti greitą sovietinės sostinės galą.

14 vai. taip pat iš Anglijos pakilę bombo
nešiai galėtų pasiekti didžiuosius ginklų pramo
nės centrus anapus Uralo; taipgi, praėjus de
vynioms valandoms nuo rusų puolimo pradžios, 
galėtų būti pasiekti visi rusų pramonės miestai, 
kuriuose gaminami tankai, lėktuvai, patrankos 
ir šaudmenys.

Pagaliau 17 vai., taigi dar nesutemus pirma
jai karo dienai, iš Anglijos arba Aliaskos pakilę 
amerikiniai lėktuvai galėtų pasiekti tolimiausius 
Sovietų Sąjungos pramonės centrus; nes ir 
šiaurinėje Mongolijoje veikią sunkiosios pra
monės ir ginklų gamybos centrai nuo Anglijos 
ir Aliaskos pasiekiami per 12 skridimo valandų.

Ši lentelė rodo, kad JAV aviacija per 3-12 
valandų nuo to momento, kada raudonoji ar
mija peržengtų savo sienas, gali suduoti mir
tinų smūgių penkiems svarbiausiems sovietinės 
pramonės rajonams. Žinoma, JAV atkeršijimo 
priemonės gali būti keliomis dienomis nudel

Staiga kaimynas dėbtelėjo akimis į mane ir 
nustebęs pašoko iš vietos.

— Justas ?
— Stasys?
— Šimts plynių, aš jau ir kalbėti lietuviškai 

beveik pamiršau. Iš kur? Kokie vėjai atpūtė? 
Sakyk, ar seniai? — apipylė klausimais.

Išsikalbėjom. Stasys negalėjo patikėti, kad 
čia prieš jį sėdi jo jaunų dienų peštynių draugas, 
kurį jis paliko kažin kur netoli Marijampolės, 
Selemos kaime... Jis, mat, buvo keleliais me
tais vyresnis ir 1927 metais kartu su visa šeima 
emigravo „aukso kalnų kasti”.

Mano bičiulis jau keletas metų vertėsi „ga- 
rimpeiro” amatu, t.y. deimantų ieškojimu. Iš 
gausaus jo pergyvenimų bagažo vieną trumputį 
epizodą perduodu.

* * ♦
Jau dvi savaitės ištirpo atogrąžų saulėje, o 

mūsų, šešių žmonių būrelis, vis dar atkakliai 
rausėsi kietame raudonosios žemės Rio Negro 
krante. Didelėmis dalbomis kapojom catrą, 
ardėm statų upės krantą. Prakaitas nepaken
čiamai graužė akis. Lūpas kietai sukąsdavau, 
kad draugai neišgirstų duslaus atsidusimo ir 
nepavadintų ,,mulhera”-boba...

Kietas, gal prieš tūkstančius metų susiforma
vęs sluoksnis buvo sunkiai įkertamas net ir 
aštriomis dalbomis. O saulė? Ak, ta žiauri, 
iščiulpianti kraują, sugraužianti nervus — ne
gailestinga atogrąžų saulė...

Aš vis labiau ir labiau silpau. Draugai tai 
matė. Jie taip pat matė, kad aš sukąstais danti
mis kenčiau, nenorėdamas išduoti savo silpnu
mo. Pūslėtose rankose sunki dalba degė, lyg 
ugnies gabalas. Bet užsispyrimas viską nugali. 
Mano mintys nekliudomai laisvai nuskrisdavo 

stos, jei JAV vyriausybė prieš tai panorės įspėti 
civilius gyventojus arba jei prireiks į bazes at
gabenti pakankamas bombų išteklius. Tačiau 
vis dėlto Kremlius, norėdamas pradėti karą, 
turi tikėtis kuo greičiausių JAV smūgių.

450 atominių bombų, kurias Amerika turėjo 
jau 1946 m., Vakarų aviacija galėtų vidutiniškai 
išmėtyti 81 rusų didmiestyje (per 100.000 gyv.) 
po 5 kiekviename — skaičiuojant, kad rusų 
gynyba 20% bombonešių išvestų iš rikiuotės; 
tačiau tokio aukšto numušimų procento nebuvo 
pasiekta nė praeitame kare.

O rusų atominė bomba?
Žinoma, ir Rusija iš savo pusės galėtų JAV 

didmiesčius bei pramonės centrus pulti atomi
nėmis bombomis. Tačiau yra pagrindo spė
lioti, kad rusų atominių bombų ištekliai siekia 
nedaugiau kaip 25 vienetai ir skaičiuojama, kad 
reikėtų 5-10 rusiškųjų atominių bombų vienam 
amerikiniam miestui „nuskusti” ir 50 bombų, 
labai decentralizuotai JAV plieno pramonei 
padaryti rimtų nuostolių. Ir net JAV aviacijos 
bazių sunaikinimas negalėtų nei minėtos atker
šijimo akcijos prieš Sovietų Sąjungą sukliudyti, 
nei tolimesnių puolimų grėsmės sumažinti. 
Nes ir iš lėktuvnešių operuoją bombonešiai turi 
tokį pat veiklos spindulį, kaip ir sausumos 
bazėse (Amerikoje, Anglijoje ir Art. Rytuose) 
stovį. JAV kariniai specialistai abejoja, kad 
ateinantį karą būsią galima laimėti vien aviacija 
ir atominėmis bombomis; tačiau jie įsitikinę, 
kad JAV atominė persvara Sovietų Sąjungai 
grasina tokiais nuostoliais, kokių jų ginklavimo 
pramonė dabar nei išvengti, nei pakelti negalėtų.

Jav karinis potencialas
yra antroji, kiek slaptesnė, grėsmė, kuri Rusijai 
šiuo metu neleidžia per savo satelitus pradėti 
naujų „mažų karų” arba ir pačiai išeiti atviran 
karau prieš Vakarus. Politbiuras labai gerai 
žino, ką gali amerikinė pramonė, perstačius ją 
karo gamybai, kas iš dalies jau ir padaryta. 
Maskva dar neužmiršo kad Amerika 2. Pasaulio 
karo metu kasmet pagamino po 96.000 lėktuvų, 
59.500 tankų, 9.000 šarvuočių, 648.000 sunkve
žimių, 537 karo laivus, ,27.000 transportinių 
laivų ir šaudmenų už 9 miiardus dolerių. Tokia 
pat, jei ne didesnė, gamyba trečiojo pasaulinio 
karo atveju būtų nukreipta prieš Sovietų Są
jungą.

JAV karinių specialist nuomone, šios abi 
grėsmės — atominių bonbą persvara ir ginkla
vimosi potencialo persvara — ir nulemia, kad 
Rusija, nežiūrint nepakankamo Vakarų ginkla
vimosi, bijo naujo karo rizikos. Šia prielaida 
grindžiami ir JAV ginklavimosi planai: per 
2-3 metus pasiruošti tam akimirksniui, kada 
Rusija tiesiogiu puoliau duos signalą trečiojo 
pasaulinio karo pradžiai. „Karys”

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAV, 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).

Sausio 13 d. 18 valį Feversham Street School,. 
Leeds Rd., Bradforde rengiamas šokių vakaras

Kviečiame visus tautiečius atsilankyti.
Bradfordo skyriaus valdyba
I .

už daug tūkstančių kilometrų — tėvynėn, kur 
pasilikę draugai ir pažįstami gyveno. Tada aš 
su pasididžiavimu, kad esu nuotykingiausio ir 
pavojingiausio gyvenimo dalyvis, su išdidumo 
jausmu nugalėdavau silpnumą, bejėgiškumą ir 
dar didesniu atkaklumu kapojau kietą uolėtą 
catrą...

— Brilhante...
— Sinhores, brilhante...
Per visą Rio Negro slėnį nuskambėjo senojo 

Pedro džiaugsmingas balsas. Pametę dalbas 
kur kuris stovėjom, puolėme į vandenį, kur 
iki kelių -įsibridęs, su sietu rankose stovėjo ir 
šaukė vienas mūsų garimpeiro. Susigrūdom 
aplinkui su begaliniu smalsumu ir su godumo 
ugnelėmis akyse žvelgėme į Pedro sietą, kur 
pačiame vidury tarp išplautų akmenėlių spin
dėjo blizgąs, lyg stambus rasos lašas, deimantas. 
Brangakmenio žėrėjimas suhipnotizavo mūsų 
žvilgsnius. Nors jis tik stambaus žirnio didumo, 
bet per paskutines dvi savaites — pirmasis mūsų 
radinys. Užmiršome nuovargį, užmiršome net 
atsargumą, kurio iki šiol laikėmės, ir visi nuti
lome, sulaikydami net alsavimą...

— Christo...
Sudejavo už mano nugaros stovėjęs sausas 

mulatas Alfonso. Visų akys nuslydo nuo dei
manto į jo pusę. Aš instinktyviai pašokau į 
šalį. Alfonso vos girdimai sukuždėjo:

— In-diano...
Po to lėtai susmuko į vandenį. Jo nugaroje 

styrėjo galas strėlės, kuri iš užpakalio pervėrė 
nelaimingą mūsų draugą.

— Guardar-se. (Saugotis.) — suriko Caetano, 
kuris buvo labiausiai užsigrūdinęs džiunglių 
gyvenime. Visi puolėme prie stataus, pusiau 
akmeninio kranto priedangos. Visų rankose 
staiga atsirado revolveriai. Veidai ištyso, bruo*
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
PIRMA SURGIAUS TROBAS, O 

PASKUI STATYS
Neseniai Kremliaus paskelbtą naujai bolševi

kų išgalvotą „agrogorodų” (ūkinių miestų) 
statybą, pradėjo vykdyti Ukrainos milžiniški 
kolchozai. Nespėjo juos tenai pastatyti, jau 
ir kitos sovietinės respublikos ėmė girtis kolchozi
nėmis statybomis. Okup. Lietuvos kaimo ir 
kolchozų statybos valdybos viršininkas P. Variako- 
jis pasigyrė, kad ir jie nuo to neatsilieka. Lie
tuvoje tuo tarpu esą numatoma tik kolchozų 
gyvenviečių statyba.

Šiaulių srityje jau ruošiamasi tokiai statybai: 
užplanuota įsteigti 250 plytinių, 100 kalkinių. 
Kai kur jau išmūryti ir pamatai. Dabar sta
tomos tik iš ūkininkų nusavintiems gyvuliams 
patalpos. Tačiau 55 specialistai ruošia 200 
gyvenviečių planus, kurių 70 jau patvirtinta.

Pakruojaus rajone „Pergalės”, „Gegužės 1”, 
„Vorošilovo” kolchozuose ir Šiaulių rajone 
„Stalino keliu”, „Tarybinės žemės”, „Raud. 
vėliavos”, „Ąžuolo” kolchozuose jau pradėta 
griauti gyvenamieji namai, kurių rąstai vežami 
į gyvenvietėms numatytas statyti vietas. Klai
pėdos srityje irgi daromi šiokie tokie pasiruošimai. 
Blogiausiai esą Kauno ir Vilniaus srityse, kur 
gyventojai nesutinka griauti savo namų. Va- 
riakojis pataria komunistų partijai tuojau pra
vesti kolchozų gyvenamų patalpų inventarizaciją 
ir atrinkti tuos trobesius, kurie tinka kaip sta
tybinė medžiaga. Atsieit, netinkamos statybai 
lūšnos nebus griaunamos ir jose kolchozininkai 
galės ir toliau gyventi laukdami pažadėto „ko
munistinio rojaus”.

Prie tokio gyvenimo okup. Lietuvos gyventojai 
jėga pratinamų Pvz. Vilkaviškio rajone Sima
nėliškių sovchozo darbininkai nuo karo pabaigos 
gyvena patalpose be langų, kiaurais stogais, 
be grindų. Kelis kartus gyventojai prašė direk
torių rusą Tulinov’ą patalpas atremontuoti. 
Tulinov liepė meisteriui Makackui pradėti remon
tą. Makackas atsiremontavo sau ir sovchozo 
ūkio vedėjui, kitam rusui Bezrukov’ui butą. 
Tuo visas remontas ir baigėsi.

Lietuviai tebegyvena patalpose be langų.

CARISTINIO ŽANRO GUBERNATORIAI
Lapkričio 16-19 d. Vilniuje įvyko Lietuvos 

komunistų CK VIII pilnaties susirinkimas. 
Svarstyta kolchozų tvarkymas ir sugriauto Lie
tuvos ūkio gelbėjimas. Tuo klausimu pranešė 
CK I sekretorius A. Sniečkus. Jis kolchozinių 
ūkių nusigyvenimo kaltininkais išvadino buoži
niai nacionalistinius gaivalus, kurie eilėje kolchozų 
pralindę į vadovaujamas vietas. Sniečkus primi
nė Kremliaus CK 1946 m. rugsėjo 19 d. nutarimą 
„dėl priemonių žemės ūkio artelės įstatų laužyma- 
mams kolchozuose likviduoti”. Jis reikalavo 
tą nutarimą griežtai vykdyti. Esą, Molėtų, 
Trakų, Vabalninku, Žiežmarių ir kt. rajonuose 
kolchozai nesupylė sėklų fondų, o sėklas išmokėjo 
kolchozininkams už darbdienius gelbėdami juos 
nuo bado. Tas esą priešinga artelės įstatams.

Daug kur neįvykdyta žiemkenčių sėja ir rudens 
arimas. Pav. Kuršėnų rajone užsėta tik 50%, 
o išarta — 66 nuoš. Visoje respublikoje neį
vykdytas kiaulių ir paukščių auginimo planas. 
Kauno ir Vilniaus rajonai neįvykdė galvijų 
auginimo plano. Ramygalos, Troškūnų, Salan
tų, Pagėgių, Alytaus, Lazdijų, Trakų rajonų 
kolchozai iš viso neturi jokių gyvulininkystės 
fermų.

žai suakmenėjo. Tik, prisipažinsiu, mano ran
ka drebėjo, ir širdis, atrodė, išlėks iš krūtinės. 
Tokios paniškos baimės dar niekada nebuvau 
jautęs, nors vėliau šimtus panašių pavojų per
gyvenau. Krante buvo tylu. Tai bloga lemiąs 
ženklas.

Draugai pašnabždomis tarėsi. Mūsų ranšas 
buvo apie šimtą metrų nuo kranto, lygioj, išde
gintoj ankštelėj. Be abejo, dabar ten šeiminin
kauja chavančiai, ar kita kuri į juos panaši 
raudonųjų giminė. Caetano aštriu erelio žvilg
sniu skrodė tankių akacijų krūmus, staiga jo 
ranka žaibo greitumu pakilo... nuskardėjo šū
vis. Tuo pačiu momentu kažin kas nudegino 
mano kairę ausį. Griebiausi ranka ir pajutau, 
kad visa veido pusė kruvina... Indėno strėlė 
ją paženklino, bet tuo pačiu metu Caetano 
taiklus šūvis numušė laukinį nuo uolos, kuris, 
klaikiai rėkdamas, nusirito į upę. Gražus, raus
vas indėno kūnas neilgai tampėsi seklumoje, nes 
stipriai vandenį sudrumstė plati žakare (kroko
dilo) nugara; didelės, pilnos aštrių dantų žiau
nos susičiaupė ir nuvilko raudonąjį dar gyvą 
į upės gelmę...

Sužeistą ausį peršėjo, bet ištirpo mano anks- 
stesnė baimė, nes dabar tik jaučiau įniršimą 
prieš šituos žmogiškus padarus. Mano dešinė, 
spaudžianti revolverį, jau nedrebėjo. Pusiau 
pamišusiomis akimis dairiausi aplinkui. Staiga 
keisto pašėlimo apimtas iššokau iš už uolos 
ir nepaprastai greitai bėgau į krūmus, leisdamas 
visą salvę šūvių. Prieš mane pasipylė spiečius 
strėlių. Viena vėl pervėrė kojos minkštimą — 
nejaučiau. Draugai neatsilikdami pasekė, ij 
jau iš tolo pamatėme liepsnojantį mūsų ranšo. 
Daugiau nė viena strėlė mūsų nepasitiko. In
dėnai, kaip staiga pasirodė, taip staiga ir dingo...

Užgesinome degančią palapinę. Maistas ir

Kolchozų statyba lėtai vyksta. Neparuošiami 
ūkio specialistai, ypač moterys. Dabar yra 
numatoma visus kolchozininkus pervaryti per 
trijų metų kursus.

Sniečkaus kalbos paveiktas susirinkimas nuta
rė sustiprinti komunistinį budrumą, išvalyti 
kolchozus nuo buožinio ir nacionalistinio gaivalo, 
kolchozų pirmininkais, brigadirais, gyvulių fermų 
vedėjais „išrinkti” patikimus komunistus.

Susirinkimas paskyrė du naujus CK sekreto
rius — S. Filipavič’ą ir A. Moskvin’ą vietoj 
Ozarski’o ir Šupikow’o, kurie paskirti Kauno 
ir Vilniaus sričių KP(b) pirmaisiais sekretoriais, 
tikriau sakant caristinio žanro gubernatoriais.

LIETUVOS MIŠKŲ NAIKINIMO 
PLANAS

Okupantų pastatyta ministrų taryba priėmė 
1950-51 m. rudens-žiemos sezono miškų ruošos 
planą. Pasirodo, pereitų metų okupantų nustaty
tas kirtimo planas buvęs sužlugdytas. Fabrikams 
ir statybai buvę pristatyta tiktai 100.000 kub. 
metrų. Dėl plano sužlugdymo apkaltinta komu
nistų partija, kuri nesugebėjo gerai suorganizuoti 
darbus. Šiemet į girininkijas bus pasiųsti „at
sakingieji darbuotojai” miško kirtimo darbams 
organizuoti. Kirtėjams paskatinti bus mokamos 
premijos. Už 40 dieninių normų mokama 
50 nuoš, pagrindinio atlyginimo, už 80 normų — 
I premija ir 2 priedai, virš 80 normų —150 
nuoš. pagrindinio atlyginimo. Kaip ir pereitais 
metais bus skiriamos dovanos, motociklai, 
siuvamos mašinos, patefonai, laikrodžiai ir 
sagos su žvaigždėm. Be abejonės, ir tos dovanos 
kaip ir paereitais metais, teks rusams-apylinkių 
komunistų komitetų sekretoriams ir vykdomųjų 
komitetų pirmininkams.

ATASKAITINĖS NESĄMONĖS
Visoje okup. Lietuvoje šiuo metu vyksta 

komunistų partijos organizacijų ataskaitiniai 
susirinkimai, kuriuose viešai apgailestaujami 
Kremliaus nustatytai partijos linijai nusidėjimai, 
pažadama pasitaisyti ir renkami nauji valdymo 
organai.

Tokios rūšies susirinkimas buvo Vilniaus
universitete. Apie veiklą pranešė universiteto 
partorgas S. Lazutka. Jis nurodė, kad Vilniaus 
universiteto 1/3 studentų priklauso komjaunimo 
organizacijai, kad visi komunistai vakarais 
varomi komunistinio mokslo mokytis į Mark
sizmo Leninizmo universitetą ir kad jame be 
studentų, mokosi dar 65 profesoriai. Esą 500 
profesorių ir studentų jau įtraukta į priešrinkiminį 
agitacijos darbą.

Komunistai Neupokajev, Kulešov ir Petrylo 
iškėlė eilę komunistų darbo universitete trūkumų, 
kurių didžiausias esąs tas, kad komunistai nekon
troliuoja profesorių paskaitų turinio, nes kaip 
taisyklė, komunistai studentai iš viso paskaitų 
neklauso. Tuo naudodamiesi, kai kurie pro
fesoriai, per savo paskaitas prašmugiiuoja buržua
ziniai — nacionalistinę ideologiją, su kuria dabar 
reikia pradėti griežtą kovą. Ypač tuo atžvilgiu 
„nusideda’Tstorijos filologijos ir Biologijos fa
kultetai. Pav. vyr. dėstytoja Natkevičaitė apo
litiškai dėstanti augalų sistematiką ir nepropaguo
janti sovietų garbinamų rusų Mičurino ir Lisen
kos mokslo. Medicinos fakulteto dekanas Kai
riūkštis neliaupsina rusų mokslininko Pavlovo. 
Istorijos filologijos katedros vedėjas lituanistas 
Kruopas kartojus buržuaziniai nacionalistinio 
pobūdžio klaidas.

drabužiai, aišku, buvo pavogti. Laukiniai,, 
įsidrąsinę, sulindo į mūsų palapinę, apgrobė, 
padegė ir dingo. Mano draugų tai neramino. 
Jie suprato, kad indėnai dar grįš...

— Jie taip lengvai nepasitraukia. Čia buvo 
tik žvalgai. Matyt, nuėjo atsivesti paspirties ir
vėl mus puls...

— Draugai, — prabilo Caetano, kai palai
dojom vargšą Affonso, — turime iš čia ko grei
čiausiai dingti. Kitaip — neteks nė vienam 
pamatyti ryt tekančios saulės. Indėnai grįš, 
dėl to neabejoju. O šitų apylinkių laukinių 
žiaurumą aš jau „truputį” pažįstu. Jie žiaurūs, 
ir nė vienas neišvengsime kankinančios mirties...

— Bet... brilijantai ?... — nenoromis mur
mėjo Pedro.

— Aš žinau, kad dabar mes prisikasėme prie 
tikrojo catros sluoksnio, kuriame neabejotinai 
rasime ir brangesnių akmenėlių, negu tas, kurį 
aš šiandie išploviau. Argi tam mes dvi savaites 
atkakliai vargome, kad ranka pasiekiamų tur
tų atsisakytume ?

— Pedro, gyvybė — brangesnė... — atsiduso 
Caetano ir, niūriai apžvelgęs apylinkę, skubiai 
pradėjo vynioti palapinę. Mes tylėdami pase
kėme jo pavyzdžiu ir po valandos su kuprinė
mis ir levolveriais rankose apleidome nesve
tingą Rio Negro krantą, pasukdami į vakarus 
Rio Xinguguaros, iš kur galima buvo lengviau 
patekti į civilizuotas sritis.

Iš nusiminusių draugų veidų sprendžiau, kad 
tas vienintelis mūsų surastas deimantas nebuvo 
vertas to vargo ir dėl jo išlieto prakaito. Bet 
ką gi — tikra laimė retai sušvinta... Nors... 
vėliau, kai aš tapau tikras garimpeiro ir man 
ji nusišypsodavo... — nutraukė pasakojimą 
Stasys ir susimąstė.

Nuotykingas, bet ir pavojingas gyvenimas.

VILNIAUS SARGYBOJE
Tokiu vardu „Draugas” neseniai išspausdino 

straipsnį. Straipsnio autorius pažymėjęs faktą, 
kad lenkų egzilinė vyriausybė, esanti Londone, 
taip jau ir neaiškios kilmės lenkiška „Rytų 
Žemių Sąjunga” nenutraukiamai varo nedrau
gingą Lietuvos atžvilgiu propagandą. Savinda- 
masi Vilnių, nurodo, jog ši propaganda pasta
ruoju metu yra praplėsta ir sustiprinta. Jai 
naudojama ne tik lenkiška spauda, bet ir len
kams teikiami radijo pusvalandžiai, transliuojami 
iš Londono, Naujorko, Madrido ir kitų radijo 
stočių.

„Ši lenkiška propaganda reiškiasi dvejopa 
kryptimi: a) tiesioginė, antilietuviška propa
ganda, kur pasisakoma be jokių rezervų, kad 
Vilnius su savo žemėmis yra lenkiškas miestas 
ir neatskiriama Lenkijos valstybės dalis; b) ne
tiesioginė propaganda, kaip pavyzdžiui liepos 
mėn. 24 d. 1950 m. „Dziennik Polski” Nr. 174, 
išeinąs Londone, svaičioja dėl Vilniaus univer
siteto lenkiškumo ir priklausomumo Lenkijai.

„Kad Vilnius yra perlas aisčių karūnoje, tas 
mums senai žinoma ir niekad nesukelia jokios 
abejonės. Taip apdainavo Vilnių ir mūsų krašto 
poetai. Bet į lenkų karūną, teritoriniu atžvil
giu, Lietuva savo perlų niekada neįdėjo. To
dėl mūsų krašto išlaisvinimo veiksniai ir Vil
niaus Apsaugos Komitetas, su viso Pasaulio 
Lietuvių Bendruomene, vieningai turėtų pareik
šti griežtą protestą, atmesdami visas lenkų pre- 
tezijas dėl Vilniaus. Ateityje, kaip ir iki šiol, 
reikia demaskuoti lenkų egzilinės vyriausybės 
klastingas užmačias ir kęsinimąsi į Lietuvos 
amžinąją sostinę Vilnių”.

.KALBOS SKILTELĖJ
VEIKSMAŽODŽIAI TILPTI IR TALPINTI
Šitie veiksmažodžiai reiškia veiksmą, susijusį 

su tam tikra apribota erdve. „Lietuvių kalbos 
vadovas” veiksmažodžio tilpti reikšmę nusako 
sąvokomis „sueiti, pareiti”: mūsų bažnyčioj 
telpa keli tūkstančiai žmonių, salėj netilpo visi 
žmonės (552 psl.), o talpinti, visų pirma, reiškia 
„daryti talpų”, toliau „jieškoti talpos arba 
talpą (patalpą)”: šitame bute galima tik du gy
ventojus sutalpinti, daugiau netelpa (542 psl.). 
Mūsų raštuose ir gyvojoje žmonių kalboje dar 
turime ir tokių pasakymų: susirinko mokinių, 
kiek tik galėjo tilpti (J. Balčikonis); krovė (į 
vežimą), kiek tik tilpo; davė (į kailį, t.y. mušė), 
kiek tik tilpo; lapas jau prirašytas -— daugiau 
nebetelpa ir t.t.

Tačiau mūsų laikraščių kalboj šie veiksmažo
džiai plačiai vartojami ir kita reikšme, būtent 
„spausdinti, dėti”, pvz.: „Draugo” skiltyse 
tilpo gana aktualus straipsnis; karo atsimini
muose telpa ir laikytųjų šv. mišių nuotrauka; 
žurnalas patalpino recenziją; žurnalas savo 
puslapiuose talpina naujus darbus; šiame są
siuvinyje telpa didelis geros medžiagos žiupsnys 
ir t.t. Deja, šitokiai vartosenai negalima pri
tarti, nes ji iškreipia žodžių tilpti ir talpinti reikš
mę: straipsnis arba apskritai betkuris raštas juk 
nėra toks daiktas, kurį reiktų „daryti talpų” ar 
kuriam reikėtų „duoti patalpą”. Todėl užuot 
tilpti ir talpinti tam tikrais atvejais geriau sakyti 
dėti arba spausdinti: buvo įdėtas (arba: buvo 
išspausdintas) gana aktualus straipsnis; žurna
las įdėjo (arba: išspausdino) recenziją ir t.t. 
Tačiau šalia to gali būti sakoma: šis straipsnis 
netilpo viename puslapyje (t.y. jis neparėjo į 
vieną puslapį, buvo per didelis, turėjo būti 
spausdinamas ir kitame puslapyje). S.B.

Šiaulietis P. Masiulis prašomas atsiliepti. 
Žinantieji prašomi rašyti: J. Valančius, Chace 
Hostel, Coventry.

Gelbstimieji plaustai, leidžią žmonėms jūros 
paviršiuje ilgai išsilaikyti, dirbami Amerikoje. 
Jie yra gelsvai rusvos spalvos, dėl to jūros pa
viršiuje iš labai toli pastebimi.

Šitie plaustai, palietę vandens paviršių, atatinka
mų chemikalų bei prietaisų dėka, paleidžia sus
pausto deguonio atsargas į plausto tuštumas, 
kurias išpūtę suteikia plaustui reikalingą formą.

Plaustas ne tik spalvos bet ir formos atžvilgiu 
iš toli pastebimas. Šiame vaizdely minėtas 
plaustas matomas nakties metu, mėnuliui švie
čiant.

ŠV. TĖVO PIJAUS xn ŽODIS 
UŽBAIGIANT ŠVENTUOSIUS METUS, 

TARTAS 1950 M. GRUODŽIO 23 D.

Garbingieji Broliai ir Mylimieji Sūnūs. Jau 
visi metai prabėgo nuo paskutinės Kalėdų Vi
gilijos, tos atmintinos dienos, kai, katalikiš
kajam pasauliui, nekantriai laukiant, paskel
bėme ir pradėjome didįjį Jubiliejų, kurs išvarė 
tokią žymią vagą Bažnyčios gyvenime ir kuris 
viršyjo visus, net ir drąsiausius lūkesčius.

Atrodo, tarsi vakar dienos aidas, dar skamba 
plaktuko dūžiai, kuriais buvo atidarytos Šv. 
Durys, tapusios dvasine visų tautų susibūrimo 
vieta, ir girdisi džiūgavimas, kuriuo tikintieji 
sutiko Jubiliejaus paskelbimą.

Tada nuo Šv. Durų slenksčio išskrido Vieš
paties Angelas į visas keturias pasaulio šalis, 
tarsi norėdamas išjudinti ir surinkti į bendrąją 
visų tikinčiųjų tėvynę nesuskaitomus būrius 
maldininkų, besiilginčių nusiplauti išganinguose 
atgailos vandenyse, trokštančių pelnyti grįžimą 
ir tapti vertais didžiojo atleidimo.

Šiandien tas pats angelas, rodos, kartoja tuos 
žodžius, kuriuos kadaise Archangelas Rafaelis 
yra pasakęs Tobijui: „Garbinkite žemėje Vieš
patį ir dėkokite Dievui. Štai aš einu pas tą, 
kurs yra mane siuntęs. Jūs užrašykite, visą, 
kas yra įvykę”. (Tob. 12, 20).

Žodžiu „pabaiga”, kuris pagal šio gyvenimo 
dėsnius seka ir švenčiausius bei brangiausius 
dalykus, maloniausius bei reikšmingiausius įvy
kius, bus paženklintos ir Šv. Jubiliejaus Durys, 
širdyse paliekant drauge ir skaidraus džiaugsmo 
jausmus, panašius į tuos, kurie lydėjo tris Apaš
talus,' grįžtančius nuo Taboro kalno.

Jei yra verta ir teisinga dėkoti Tėvui, visokio 
tobulo gėrio Davėjui, kiekvieną valandą ir 
kiekvienoje vietoje, o juo didesniu uolumu 
rytoj, kada bus užanspauduotos Šv. Durys, 
kils iš mūsų širdies ir iš mūsų lūpų padėkos 
himnas, prie kurio su nepaprastu džiaugsmu 
prisijungs tūkstančiais įvairiausių išraiškų, bet 
viena vienintele mintimi, katalikiškojo pasaulio 
balsai.

Sustojant paskutinį kartą ant to slenksčio, 
kurį peržengė tokia daugybė maldininkų, atė
jusių čia eiškoti apsivalymo ir atleidimo, prieš 
mūsų akis iškils visi tie nuostabūs šių, su nieku 
nepalyginamų, metų įvykiai, didingas iškilmingų 
liturginių apeigų puošnumas, nors nematomas, bet 
juo gražesnis, žavesys, Atgailos Sakramento 
gailesčio ašaromis atnaujintų ir prie altorių 
meilės ašaromis pašventintų, sielų. •

Atgis mūsų mintyse iškilmingos Kanoniza
cijos ir Beatifikacijos, gyvai liudydamos, kiek 
daug gali padaryti, Dievo malonės vedama 
žmogaus prigimtis, ir kokių nuostabių darbų 
nuolat galima rasti Bažnyčioje. (B. d.)

ŠIĖ METAI ŠVENTIEJI VISAME
PASAULYJE

Šv. Tėvas Pijus XII Kalėdose išleido encikli
ką, kuria skelbiama, kad šie, 1951, metai yra 
Šventieji visame pasaulyje. Atskirų kraštų 
vyskupai duos instrukcijas apie bažnyčių lan
kymą gauti jubilėjinius atlaidus. Atlaidams 
pelnyti reikalinga išpažintis, šv. Komunija ir 
skirtų bažnyčių lankymas, sukalbant nustatytas 
maldas.

SIBIRE BUVAU ” 
R. GŽYMALA) SU LIETUVIAIS

PIRMASIS ETAPAS
Po keleto nepaprastai sunkios kelionės parų, 

mūsų traukinys staiga sustojo kažkurioj stoty. 
Girdėjome enkavedistus bėgiojant aplinkui ir 
kažką šūkaujant. Po geros valandos mūsų va
gono durys prasiskleidė. Pamatėme priešais 
atkištus durtuvus.

— Lipkit lauk!
Išilgai ilgos vagonų virtinės išvydom juoduo

jant suplaktą žmonių masę, mūsų nelaimės 
draugus. Daug buvo sergančių, šalimais gu
lėjo pakeliui mirusiųjų lavonai, likusieji, gryno 
oro apsvaiginti, stovėjo svirdinėdami. Tai 
buvo Starobielskas.

Pagaliau, tankių NKVD sargybos gretų ap
supti, iškeliavom iš geležinkelio stoties. Kelias 
vedė pro skurdų Ukrainos miestelį. Maži, 
vienaaukščiai mediniai namūkščiai; žmonės vil
kėjo skudurus. Enkavedistai jiems draudė 
žiūrėti į mus ir įsakinėjo suktis veidu į sieną 
per visą mūsų kelią.

Taip priėjom didžiulę, apie 3 m. aukščio 
spygliuotų vielų tvoromis apsuptą, stovyklą. 
Ten leido mus grupelėmis ir liepė sėstis žemėje 
vieniems greta kitų. Besidairydamas paste
bėjau, kad esame buv. provoslavų vienuolyno 
kieme. Priešais dunksojo didelė cerkvė su nu
griautais nuo bokštų kryžiais, šalimais kaž
kokie pastatai. Toliau — neseniai pastatydinti 
barakai.

Pasibaigus įprastinei ceremonijai: kratai, vis 
tų pačių duomenų surašymui, suvarė mus į 
barakus. Patekau į cerkvę, didelę šventovę*
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Lietuviai atkeliavo Anglijon, daugiausia, kaip 
savanoriai darbininkai, dėl to iki šiol negalėjo 
laisvai pasirinkti darbo ar verslo. Darbo įstaigos 
tvarko jų darbo reikalus ir parenka darbus. 
Šeimų nariai, kurie atvažiavo vėliau, tuo at
žvilgiu yra laisvi. Nors kai kur ir jiems mėginta 
darbo pasirinkimo varžymai panaudoti, bet 
kas užsispyrė ir nepasidavė, prieš tą nebuvo 
prievarta panaudota. O be darbo, savaime 
suprantama, normalus žmogus negali pasieiti.

Ir p. M. Jagminienė, atvykusi pas savo vyrą 
į Coventry, nenuėjo į fabriką dirbti, bet pradėjo 
savistoviai verstis.

„Ar negalėtum, poniute, savo paslaptis atideng
ti kaip pradėjote savo biznius” — pradėjau kalbą.

„Jokių paslapčių čia nėra. Viskas įvyko 
paprastai. Vyras nusipirko namą. Pinigų pri
siskolino; reikėjo gi ką nors prasimanyti, kad 
galima būtų pragyventi ir skolas mažinti. Iš 
to ir kilo tas, vadinamas, biznis”.

„Būtų įdomu smulkiau apie namų pirkimą” — 
kamantinėju bendrakalbę.

„Namas pirktas už 1.750 sv. Depozitas ir 
dokumentų sudarymas kainavo apie 400 sv. 
Savų neužteko. Teko gerą dalį skolintis. Namo 
sąskaiton užtraukėm paskolą 20 metų. Tik 
šios paskolos sąskaiton turime mokėti kas mė
nuo po 8.1. o sv. O pats namas, kaip ir daugumas 
jų, turi 5 kambarius, virtuvę, sandėliukus ir 
visa kita”.

„O kaip gi tas biznis sekasi?”
„Keturis kambarius išnuomoju. Šiuo metu 

turiu 4 vyrus — lietuvius. Kiekvienas turi po 
kambarį. Už kambarį, valgį, skalbimą ir t. t. 
imu 55 šilingus į savaitę. Valgydinu lietuviškai, 
nors visko, ko nori, negalima gauti. Valgo kiek 
kas nori; į normas nedalinu. Už kambarį su 
baldais skaitau maždaug 1 svarą. Baldus teko 
pirkti. Gavome išsimokėtinai. Už baldus kas 
savaitę tenka mokėti po 2 svarus. Iš to viso 
biznio sugebu mokėti namo ir baldų skolas, 
pragyvenu aš su dukrele, Beatriče, 4 metų ir dar 
man 1 svaras lieka mano asmeninėms ir dukrelės 
išlaidoms dengti. Gal mano gyventojams ir 
brangoka. Jei būtų daugiau gyventojų, galima 
būtų ir pigiau laikyti, bet dabar — negaliu. O 
darbo yra pakankamai, juo labiau, kad visi dirba 
pakaitose. Išeina ir grįžta įvairiu laiku. O 
reikia išleisti ir sutikti su šviežiu valgiu.

„Šeimininkavimas čia lengvas, nepalyginsi su 
tuo, koks buvo Lietuvoj. Nei tau malkas nešti, 
nei vandenį iš šulinio traukti ir naščiais tam
pyti nereikia. Pasukai snapelį — ir dega. -Reik
tų ir Lietuvoj taip įsitaisyti; nevargtų moterys 
su tomis krosnimis ir dūmais.

„Maisto produktai čia pagaminti gerai; vis 
I-os rūšies. Tik dėl kiaušinių to negalima pasaky
ti. Kol atveža iš kitų kraštų, žiūrėk, jau ir 
sugedęs”.

„Atrodo, kad tamsta savo vyrais nesiskundi 
ir nesigaili pradėjus šiuo bizniu verstis?”

„Kaipgi? Kaip tik turiu nusiskųsti. Per 
daug jau' jie čia išlepo. Tortų nevalgo. Kad 
jiems kopūstų ir dar raugintų, barščių ir juodos 
duonos. Viską galiu padaryti, bet juodos duonos 
nesugebu: nei miltų, o jei jų ir būtų, tai kur 
kepti ?” — baigė juokdamosi.

„O kaip dėl grįžimo Lietuvon, jei jau pradėjot 
šitokį amatą?”

„Labai paprastai. Parduosim namą ir dumsim 
kartu su visais. Čia pasilikti ir mintis neateina. 
Parsivešim šiek tiek pinigo, tai ir Lietuvoje 
kokį biznelį pradėsim. Mano vyras siuvėjas; 
bet keli metai adatos rankose nėra turėjęs. Tur
būt siuvėjavimą užmiršo. Galvojam apie manu
faktūros krautuvę” — užtikrintai ir nedvejodama 
pasakojo man. Matyt, kad toks klausimas 
buvo ne vieną kartą svarstytas.

„Kaip jūsų kaimynai, kaip dukrelei sekasi 
su draugais? Rodos čia neturite arti lietuviškų 
šeimų? Kaip patinka šis kraštas?

„Dėl kaimynų negaliu skųstis: mes sau, jie 
sau. Nieko bendro. O pagaliau ir reikalų 
jokių neturim”.

„Dukrelė neiškenčia neišbėgusi į gatvę, negi 
laikysi uždarą visą dieną. Nežinau, kaip ji 
ten kalba angliškai, bet susišneka. Aš angliškai 
kalbėti progų neturiu. O nusipirkti galima ir 
nemokant angliškai. Dūrei pirštu — ir užtenka.

„Klausiate kas patinka ar nepatinka Anglijoje ?” 
„Oras nepatinka: kaip tik išsiskalbiu, žiūrėk 

ir lyja. Ir niekaip čia jo neatspėsi”.
Baigus pasikalbėjimą, p. Jagminienė paprašė 

apžiūrėti kambarius. Visur švaru, baldai nauji, 
kambariai kilimais iškloti. Atrodo, kad čia ne 
darbininkų gyvenama. Kiekvienam kambary po 
minkštą kėdę, po spintą, veidrodžiai.

Pagaliau, taip sausai jūsų korespondento ir 
neišleido. Atsirado tikras lietuviškas kumpis, 
rūkytos dešros, lietuviška šoninė, tik portugališ
kos sardinės ir angliška duona blaškė senai matytą 
lietuviškų valgių stalą.

Mielą kolegą
Vladą STABAČINSKĄ 

ir
Reginą GRIGARAVIČIŪTĘ 

sukūrusius lietuvišką šeimą sveikiname 
linkėdami laimės asmeniniam ir sportianiam 
gyvenime. DBLS Sporto Sąjos vadovybė

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ 
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

išlaidas pamokame mes.

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė 
siūlo :

Australiška salami 1 sv. ... 6/6
Airiška salami 1 sv. ... 5/-
Daniška salami 1 sv. 7/-
Kiaulienos dešros 1 sv. ... 5/-
Arbatinė dešra dėžutėse 1 sv. 2/-
Arbatinė dešra ” 12 oz. ... 2/9
Lenkiška kiauliena dėžutėse ... 3/6
Daniška kiauliena • • . 3/6
Itališka kiauliena 12 oz. dėž. 3/-
Rūkyti lašiniai 1 sv. 4/3
Rūkyti lašiniai ploni 1 sv. 3/6
Sūdyti lašiniai 1 sv. ... 4/-
Olandiškas sūris 1 sv. ... 3/2
Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. ... 2/-
Raugintų agurkų dėžė ... 2/6
Jei užsakymas viršija 60 šil., persiuntimo

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

kurių pageidaujate.

BELGIJOS LIETUVIŲ SUVAŽIAVIMAS
Gruodžio 17 d. Lieže, Tilleur įvyko Belgijos 

lietuvių Bendruomenės IV-sis visuotinis metinis 
suvažiavimas. Jis buvo pradėtas pamaldomis, 
kurias atlaikė kun. Danauskas.

Į suvažiavimą iš Limburgo provincijos, kur 
dar yra apie 100 dirbančių lietuvių angliakasių, 
atvyko tik 1 — p. Paškevičius, o iš Prancūzijos 
pasienio, kur yra per 100 angliakasių — nė 
vieno. Daugumas susirinkimo dalyvių buvo 
liežiškiai, bet ir tų nedaug. Turint galvoje, kad 
angliakasiai gauna Belgijos traukiniais važiuoti 
nemokamus bilietus, skaudu prisipažinti, kad 
ir mes artėjame prie belgų, italų, lenkų ir k. 
daugumos angliakasių, kuriems išsikėlus iš 
požemių rūpi tik išgėrimas.

Suvažiavimo pirmininku buvo pakviestas BALFo 
įgaliotinis Belgijai kun. Danauskas, o sekretorius 
p. V. Matulaitis. CV sekretorius Tėvas Ara- 
nauskas pranešė apie atliktus darbus ir lietuvių 
pasyvumą bet kokiam organizaciniam darbui.

Revizijos komisijos vardu pranešė p. V. Venske- 
vičius, pabrėždamas, kad laike revizijos 
viskas rasta tvarkoje.

Slaptu balsavimu CV išrinkti: Tėvas Aranauskas, 
Stepas Paulauskas, kun. J. Dėdinas, Pranas 
Sekmokas ir Valius Banevičius. Kadangi tik 
1 kun. Dėdinas išrinktas naujai, kurs šiuo metu 
dar tebeguli ligoninėje, tai pareigų pasiskirstymas 
ir adresas (Rev. J. Aranauskas, 15 rue Ferrer, 
Mons.(h) Belgie), liko tas pats.

Revizijos komisijon, kuri reikale eis ir garbės 
teismo pareigas, išrinkti: Kazys Banevičius, 
Viktoras Bulkaitis ir Jonas Vaina.

Einamuose reikaluose diskutuota savojo lai
kraščio išlaikymo reikalas. Nutarta, kaip tik 
iš „Sėjos” draugijos bus gautas likęs „G. Šalies” 
pelnas, nariams, apsimokantiems nario mokestį, 
siųsti nemokamai. Tą darbą pasiėmė Tėvas 
Aranauskas.

Iškeltas reikalas rinkti aukų T. Fondui, tik 
ne visi rinkėjai iš senojo vajaus dar atsiskaitė. 
Aplamai aukų iš daug kur prašo, o jų ir vietoje 
reikia. Suvažiavimo dieną aukos buvo rinktos 
4 kartus. Nuolatinis aukų rinkimas atbaido 
tautiečius ir nuo visokių parengimų.

Steigti LRK skyrių kol kas susilaikyta, nes visi 
angliakasiai turi didžiausią norą iš požemių — 
atseit ir iš Belgijos išbėgti. Suvažiavimas pradė
tas ir baigtas Tautos Himnu ir Malda. S. P.

OLANDAI PAGERBĖ ŠIMTAMETĮ 
LIETUVĮ

Žmoniškumo sumetimais vadovaudamosios, ke
lios vakarų valstybės sutiko priimti po tam tikrą 
kiekį tų DiPi, esančių IRO stovyklose Vokie
tijoje ir Austrijoje, kurie priklauso vad. „kietojo 
branduolio” kategorijai, vadinasi senelių, li
gonių ir pabėgėlių, kurie negali niekur išvyk
ti, kaip paparasti emigrantai. Minėtų valsty
bių tarpe yra ir Olandija. Pereitais metais jos 
priimtųjų šios kategorijos DiPi tarpe, buvo ir 
keliolika lietuvių. Iš jų keletas yra apgyvendin
ta šv. Baltramiejaus prieglaudoje Astene (N-Br.). 
Vienas jų, Antanas Mikulskis, kilęs iš Neva- 
dėliškių kaimo, Vilkaviškio apskr., pereitų metų 
gruodžio 18 d. laukė 100 metų amžiaus.

Ši jo sukaktis Olandijoj buvo taip gražiai ir 
plačiai pažymėta, kaip jokio kito DiPi. Iškil
mėse dalyvavo Asteno burmistras p. Ploegma- 
kers’as, pasveikinęs sukaktuvininką gražiu žo
džiu lietuviškai ir olandiškai. Be to, ji sveikino 

Olandijos R. K. Misijos direkt. p. Verkoeven’as, 
klebonas ir kt. Sveikintojams padėkojo Olan
dijoj gyvenančių lietuvių vardu p. Galkus gra
žia olandų kalba, pareiškęs dėkingumą olan
dams už jų kilniaširdiškumą ir pastangas ma
žinti tėvynės netekusių senelių sunkų likimą.

Jubiliatas ta proga gavo daiktinių ir pinigi
nių dovanų. Įžymių sveikintojų buvo tiek daug, 
kad netilpo didžiuliam kambary.

Jubiliato garbei Asteno miesto dūdų orkes
tras, žygiuodamas miesto gatvėmis, grojo mar
šus. Olandų spauda šį atsitikimą labai plačiai 
paminėjo, įdėdama atatinkamą aprašymą ir 
vaizdus. Pažymėtini atsiliepimai: „Einshoven 
Dagblad”, „Ost Braband”, „Het Vrije Volk”, 
„Volkskraut”, „Het Parool”, „Tijd”, „Hel- 
modse Courant” ir kiti.

Raštu jubiliatą pasveikino p. Balutis, Lie
tuvos ministeris Londone, kuris prieš karą 
buvo ir Lietuvos ministeris Olandijai. Be to 
p. Balutis gražiai padėkojo Asteno burmistrui 
už pareikštą mūsų tautiečiui dėmesį. (ar)

Būdingi dabarties laikams Kalėdiniai paveikslai. 
Plačiai pasauly pasklydęs Amerikos savaitinis 
žurnalas „Time”, norėdamas parodyti kaip 
modernusis religinis menas dabar vaizduoja 
Kalėdas, įdėjo šešias dailininkų paveikslų daugias
palves reprodukcijas. Tarp šešių modernių daili- 1 
ninku, kuriuos „Times” parinko kaip šiems 
laikams būdingus, yra ir Vytauto Kasiulio paveiks
lo „Bėgimas į Egiptą” reprodukcija. Straipsny 
apie Kasiulį ir jo paveikslą parašyta: „Vytautas 
Kasiulis, lietuvis, prieš dvejus metus atvykęs 
į Paryžių, mano, jog jo paveikslas „Bėgimas į 
Egiptą” yra iš dalies jo tremties įkvėptas. Daili
ninkas, būdamas Romos katalikas teigia, kad 
Lietuva, kol į ją neatėjo rusai, turėjo puikią 
religinio meno tradiciją”.

Mirė prel. P. Penkauskas. Gruodžio 1 d. . 
netikėtai mirė Kauno kapitulos prelatas, ilgametis 
Kauno kunigų seminarijos rektorius bei Teologi
jos Filosofijos fakulteto profesorius, paskutiniu 
laiku Austrijos Lietuvių Tarybos pirmininkas 
Pranciškus Penkauskas. Velionis paskutiniu lai
ku gyveno Sigharting miestelyje netoli Linzo,
iš kur rengėsi emigruoti į Jungtines Amerikos 
Valstybes. Šalia mokslinio darbo ir kunigų
auklėjimo pareigų, velionis ilgą laiką yra buvęs 
Kauno Arkivyskupijos oficijolu. Už jo nuopelnus 
Bažnyčiai, buvo paskirtas Kauno Arkivyskupijos 
kanauninku ir 1948 metais pakeltas prelatu.

Lituanistikos institutas, įkurtas Philadelphijoje, 
JAV. Jo pirm, yra prof. A. Senn”as. Instituto 
uždavinys: ugdyti lietuvių tautos dvasines savybes 
ir perduoti jas plačiajai visuomenei. Šiuo laiku 
institute dėstoma: lietuvių kalba lietuvių literatū
ra ir Lietuvos istorija. Dėsto: prof. A. Senn’as, 
prof. A. Salys, prof. V. Krėvė, Dr. V. Maciūnas, 
L. Dambrauskas, J. Puzinas, Dr. A. Vasiliauskas.

Augsburgo tremtinių stovykloje Vokietijoje, 
nusižudė Juozas Adomaitis, Lietuvos kariuome
nės kapitonas, dėl negalėjimo išemigruoti. Jį 
kažkoks niekšas apšmeižė IRO įstaigai, kuri 
reikalo neištyrusi, atėmė jam globą.

BALFo veiklos paroda. Sausio 5 ir 6 d. 
Naujorke įvyko metinis BALFo atstovų su
važiavimas. Ta proga buvo suruošta ir paroda 
BALFo veiklai pavaizduoti.

Kalifornijos lietuviai įsipareigojo globoti Vo
kietijos lietuvių, Diepholze, gimnazijos septintąją 
klasę.

nuo kurios sienų tebežvelgė šventųjų paveiks
lai ir bizantiškos freskos. Didžiulė cerkvė buvo 
užgriozdyta ligi pat kapulo milžiniškais pasto
liais. Ant jų įrengta tūkstančiai lentynų, ku
riose turėjom įsitaisyti guolius.

Čia mums davė kiek maisto: karštos sriubos 
ir po riekelę duonos.

LIETUVOS MINISTERIAI
Papietavęs ėmiau dairytis aplinkui. Suradau 

vieną kitą pažįstamą, kurie važiavo kituose 
vagonuose, kalbėjau su jais. Nepažįstami žmo
nės prieidavo ir su nerimu klausdavo:

— Kas gi dabar bus ? Ką toliau darys su
mumis ?

Vienas pažįstamų pasakė:
—Drauge su manim važiavo buvę Lietuvos 

ministerial: Sutkus ir Endziulaitis ir butelis estų.
PARAZITAI UŽPUOLĖ

Vakare nuvarė mus į guolius. Tai buvo pa
prastos ne obliuotų lentų lentynos, kurios nuo 
šiol turėjo mums atstoti lovas. Neturėjom kuo 
užsikloti, tad šildėmės prisiglaudę vienas prie kito.

Praėjimuose žėrėjo elektros lemputės, o ap
link cerkvę vaikščiojo sargybiniai. Kai kurie 
mūsų galvojo apie pabėgimą, tačiau tai nebuvo 
įmanoma. Be kitako, stovykla buvo apsupta 
tankia spygliuotų vielų tvora ir kas 50 m. stūk
sojo mediniai sargybų bokšteliai, kuriuose sto
vėjo automatais ginkluoti sargybiniai.

Naktį užpuolė parazitai. Vos sugulus, mus 
puolė milijonai blakių. Jos keliavo per lenty
nas ištisom virtinėm, birėjo nuo lubų tiesiai ant 
galvų. Žmonės leidosi nuo lentynų, bėgo į ko
ridorių ir ten gulė ant grindų.

SUŽINOM APIE KARĄ
Sumigusius prižadino kažkoks nepaprastas 

triukšmas. Šviesos užgeso. Pasklido baimės 

kupini sargybinių šūkavimai, o po valandėlės 
išgirdome ritmingą lėktuvo motoro ūžimą.

Pasipylė klausimai: — Kas čia dabar? Ar 
girdit? Svetimi lėktuvai! Tikriausiai prasidėjo 
karas su vokiečiais!?

Keletai dienų praslinkus, atvyko tariamoji 
gydytojų komisija, kuri „tyrė mūsų sveikatą”. 
Iš tikrųjų tai buvo parodija, nes gydytojas ne
mokėjo nei lenkiškai, nei lietuviškai, nei estiš
kai, o daugelis kalinių nemokėjo rusiškai. Kaž
ką įrašė į mūsų dokumentus, o po tos „komi
sijos”, keletai dienų praslinkus, suvarė mus 
į tuos pačius vagonus ir išvežė toliau į šiaurę. 
Žinios apie vokiečių-sovietų karą pasitvirtino. 
Bet jos neturėjo jokios įtakos mūsų likimui. 
Mums nebebuvo išsigelbėjimo.

PO KARALIŠKŲ VAIŠIŲ

Adomėnas pas Faruką^j 
Buvo paviešėt užsukęs. 
Ūžė, kol gaidžiai pragydo, 
Ir Sacharoje paklydo.

Ir vėl slinko ilgos dienos aklinai uždarytame 
gyvuliniame vagone. Ir vėl alkis, prasmirdu
sios žuvys, riekelė juodos duonos ir nepakan
kamas kiekis vandens.

Pagaliau mūsų traukinys sustojo. Atėjo va
landa, kurią mes, kaip ir mūsų protėviai, atsi
sveikinom su vakarais, atsisveikinom su Europa.

Tai buvo stotis vardu Sosva, jau kitoj pusėj 
Uralo kalnyno, nebe Europoj — Azijoj.

Mūsų pravažiuotas kelias buvo šis: Vilnius, 
Minskas, Borisovas, Orša, Smolenskas, Ro- 
slavis, Brianskas, Oriolas, JelecaSj Starobielskas, 
Borisoglebskas, Penza, Kazanė, Soropulas, Sver- 
dlovskas, Sosva.

Vėl išvarė mus iš vagonų, o paskui, sargybų 
lydimi, nuėjome’to paties,£ kaip ir stotis vardo 

Štai dėkoja jis Dievuliui, 
Kad prieš jį kiaušinis guli, 
Kad gyventi jam dar skirta, 
Nes badu galėjo mirti.

Nors be druskos, be ragaišio, 
Alkanam nėra ko gaišti, 
Nes arabas arba liūtas
Kai užklups, ir būki drūtas...

Sosvos upės linkui. Čia turėjom pirmą po ke
lių savaičių progą nusiprausti, nes paskutinį 
kartą buvom prausęsi Starobielske. Vienas ko
legų turėjo skustuvą ir čia pat vietoje įsteigė 
skutyklą.

(Bus daugiau)

Juozą KVIETKAUSKĄ 
ir

p. Irmgardą MASCHEWSKI 
sukūriusius jauną šeimos židinį, sveikina 
ir linki laimingo, saulėto gyvenimo ir gra
žios ateities.

J. Morkuškis, R. Čipkus, R.
Ramaitis, V. Samajauskas, 
A. Rimonis, V. Ližaitis.

Ir — staiga nusivylimas: 
Krakodilas, matot, gimė. 
O aplink tik smėlio plotai- 
Tai tau, seni, uliavoti!

4



1951 m. sausio 12 d. “BRITANUOS LIETUVIS

IS MUSU GYVENIMO NAMU VAJAUS BŪKLE
ŠVENTĖS LIETUVIU NAMUOSE

Nors Lietuvių Namų oficialus atidarymas 
įvyks tik šio mėn. 27 d., bet jau ir per praėjusias 
šventes jie pilnai veikė.

Pirmieji pobūvį pradėjo estai. Jie gruodžio 
23 d. L. Namuose savo vaikučiams suruošė 
Kalėdų eglutę, o po jos turėjo bendrą pobūvį — 
pasilinksminimą, kuriame dalyvavo Estijos Mi- 
nisteris, apie 40 vaikučių ir per šimtą suaugu
siųjų.

Sekmadienį — gruodžio 24 d. vakare, apie 
80 tautiečių susirinko į Lietuvių Namus švęsti 
Kūčias. Už stalo, kuris buvo padengtas, kiek 
sąlygos leido pagal lietuvišką paprotį, matėsi 
Lietuvos Ministeris B. Balutis, kun. Kazlauskas, 
vienas kitas anglas, o likusieji Londono arba 
iš provincijos atvykę lietuviai — viengungiai. 
Kūčios buvo pradėtos trumpa maldele ir, ben
drai paėmus, praėjo labai jaukioje nuotaikoje.

Pirmoji Kalėdų diena prasidėjo pietumis, 
kuriuos valgė apie 60 žmonių. Tą dieną vakare 
buvo pasilinksminimas.

Antrąją Kalėdų dieną 3 vai. po pietų, įvyko 
Kalėdų eglutė lietuvių vaikučiams. Programoje 
dalyvavo ne tik Kalėdų Senelis, bet ir patys 

Reikia pripažinti, kad geriausia iš jų 
Būdamas vos ke- 
Andriukas parodė, 
deklamuoti, bet ir 
vaikučiai su savo

Vė-

Naseniai jis koncertavo vienoje provincijos 
anglų ligoninėje, o š.m. sausio 4 d. dalyvavo 
plačioje programoje, suruoštoje Užsienienčių 
darbininkų klubo, St. Peter’s Hall, Londone.

Malonu pažymėti, kad Meno Sambūrio cho
ras, koncertavęs greta anglų choro, savo Kalė
dinėmis giesmėmis ir skambiomis lietuviškomis 
dainomis sužavėjo pilnutėlę salę įvairios publi
kos. B. Povilavičiaus jausmingai pagiedota 
„Malda” žavėjo klausytojus. Choristė E. Štei- 

paaiškino lietuviškas giesmes ir 
kalba. Iš scenos dažnai girdėjosi 
pranešėją minint lietuvių vardą, 
nedalyvavo Meno Sambūrio tau- 

Sambūris turėtų dėti visas

niūtė puikiai 
dainas anglų 
BBC radijo

Gaila, kad
tinių šokių grupė, 
pastangas suorganizuoti gerą šokių grupę.

Žiūrovas

mažieji, 
pasirodė Andrius Balickas. 
tūrių metų amžiaus, mažasis 
kad jis sugeba ne tik puikiai 
padainuoti. Po arbatėlės,
tėveliais pažaidę keletą žaidimų išsiskirstė, 
liau įvyko suaugusiųjų šokiai.

Gruodžio 31 d. vakare, L. Namuose įvyko 
N. Metų sutikimas. Svečiams, kurių atvyko 
per šimtą, suruoštas puikus užkandis, o taip 
pat veikė ir ką tik atsidaręs klubo baras. Be
silinksminantiems svečiams malonią staigmeną 
suteikė viešnia iš Cardiff’o p-lė J. Liustikaitė. 
Ji, akomponuojant p. J. Paruliui, tikrai puikiai 
padainavo keletą lietuviškų dainų bei šiaip 
arijų. Užtai klausytojai jai gausiomis katutėmis 
dėkojo.

Laikrodžiui mušant 12 vai. nakties, DBLSą- 
jungos pirmininkas pasakė trumpą kalbą ir 
palinkėjo visiems kitus N. Metus sutikti laisvoje 
Lietuvoje. Sugiedojus Lietuvos Himną, svečiai, 
dar kiek pasilinksminę, pradėjo skirstytis. (C.G.)

MANCHESTERIO KLUBO NEBESPAUDŽIA 
SKOLOS

Manchesterio Lietuvių Klubas gruodžio 17 d. 
turėjo metinį narių susirinkimą. Iš beveik visus 
metus faktiškai pirmininko pareigas ėjusio vi
cepirmininko J. Bendoriaus pranešimo paaiš
kėjo, kad Klubas, per pirmąjį pusmetį beatsi- 
duriąs kritiškoje finansinėje būklėje, per antrąjį 
ne tik atsigavo, bet dar metus baigė su 432 sva
rais pelno. Jo teigimu, daugiau tokios kritiškos 
būties nebūsią. Salę statyti valdyba atsisakė, 
kol neaiški pasaulinė būtis. Užtat parapijinis 
komitetas pasiryžęs statydinti lietuvišką baž
nyčią ir Klubo susirinkimas sutiko, kad tai 
būtų daroma Klubo sklype.

Kultūrinių užsimojimų nedaug tebūta: pa
pildyti biblioteką, įrengti skaityklą ir mokyklą 
aprūpinti patalpa ir mokslo priemonėmis. Tau
pant lėšas, tie uždaviniai teįvykdyti tik iš dalies. 
Žiūrėdami didelio taupumo, Klubo pirmininkas, 
sekretorius ir barininkas patys be atlyginimo 
atliko nemaža visokių remonto darbų, kad ir 
nebūdami specialistai... Todėl perdaug gal 
nenustebino nė naujiena, kad perkant namus, 
banke užtrauktoji paskola jau baigta išmokėti.

Klubo pirmininku išrinktas dipl. inž. M. 
Kriaučionis, vicepirm. J. Bendofius, kasininku 
J. Muraška, sekt. G. Žemaitis, valdybos na
riais: P. Klezas, Pr. Puodžiūnas, J. Štaras, V. 
Šiaučiulis, V. Kupstys, J. Orentas (senį.), K. 
Lukoševičius ir A. Kuzmickas, revizijos komi
sija:!. Orentas (jun.) ir Pakalnis, barininkas — 
Valuckas.

Susirinkimui 
kretoriavo B.

pirmininkavo 
Klimas.

MIRĖ

BENDROS KŪČIOS CORBYJE
Pirmą kartą šios mažos kolonijos lietuviai 

susėdo Kūčių vakarą prie bendro stalo.
Buvo malonu matyti susėdusius nuo mažo 

vaiko iki, po gyvenimo našta palinkusio ir si
dabru pasipuošusios galvos senelio, prie gausiai 
ir motinišku rūpestingumu specialiai tam va
karui valgiais paruošto stalo.

Mes, viengungiai, pamiršome kur besą ir ta 
šventiška nuotaika apgaubė ir, rodos, kad sėdime 
savuose namuose ir saviškių tarpe.

Neapsiriksiu, jei išreikšiu gilią padėką šio 
.skyriaus narėms p. Navickienei ir Gervelienei, 
kurios atsidėję ir motinišku rūpestingumu mus, 
bent trumpam momentui, grąžino į gimtąją 
pastogę ir davė progos tą šventą tradicinį va
karą praleisti susirinkus kartu. Dalyvavęs

SVEIKI, DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
LIETUVIAI!

Nors jau 8 mėnesiai kaip apleidau Anglijos 
padangę, bet mano širdis ir mintis su jumis, 
brangieji! Pervažiavęs 85 hostelius susipažinau 
su jūsų vargais ir kentėjimais. Jūsų gyvenimas 
pasidarė man artimas ir brangus. Norėjau ir 
toliau dirbti tarp jūsų, bet Dievo valia kitur 
šaukia, nes esu skirtas vykti i Pietų Ameriką 
ir ten aplankyti lietuvius.

Labai norėčiau ir toliau nuolat gaivinti san
tykius su jumis. Tam tikslui Tėvai Jėzuitai 
tremtiniai Chicagoje leidžia įdomius „Laiškus 
Lietuviams” Gyvenimas rodo, kad bendrai 
laiškai daro labai didelės įtakos jų gavėjams. 
Mes išsiilgę laukiame laiško iš savo tėvo, mo
tinos, brolio, sesutės, mylimo ar pažįstamo. 
O jeigu turime kokių klausimų, tuoj siunčiame 
laišką ir nekantriai laukiame atsakymo. Tokioj 
pat dvasioj leidžiami ir „Laiškai Lietuviams”. 
Kas skaitėte, pastebėjote. Paėmęs į rankas „Laiš
kus” ir paskaitęs, pajunti, kaip tie laiškai taiko
mi asmeniškai skaitytojui. Jie šilti, gyvi, įdo
mūs, intriguoją, patrauklūs ir pamokiną. Jie 
atsako į mūsų pasiųstus klausimus ir paaiškina 
įvairių įvairiausius gyvenimo ir tremties opiau
sius reikalus. Jie siunčiami tik už mažą auką.— 
7 šil. metams, kurių vos užtenka pamokėti po- 
pierį ir paštą.

Užsakymus ir atnaujinimus su auka prašoma 
siųsti Anglijoj esančiam mūsų įgaliotiniui Gerb. 
kun. Justinui Steponaičiui, St. Patrick’s, Dock 
St., Widnes, Lane. Prašome pakalbinti savo 
draugus ar pažįstamus. Taip pat galima tuo 
pačiu keliu ir už tokią pat auką užsakyti ir savo 
pažįstamiems, gyvenantiems kituose pasaulio 
kraštuose.

Linkiu visiems Naujųjų 1951 metų proga 
daug Dievo palaimos!

Jūsų misijonierius Jonas Bružikas S.J. 
Chicago, Ill., U.S.A.

Lietuvių Namų Fondo Vajaus rezultatai nuo 
DBLS suvažiavimo iki Naujų Metų yra dau
giau negu patenkinami. Tuo visi galime pasi
džiaugti ir pasididžiuoti. Tautiečiai noriai ir 
entuziastingai atsiliepė į mūsų kvietimą ir tuo 
būdu įgalino namus įrengti ir juos pradėti pilnai 
naudoti. DBLS Centro Valdyba ir Lietuvių 
Namų B-vės Direkcija nuoširdžiai visiems dė
koja už duosnų Lietuvių Namų Fondo rėmimą.

Kaip matyti iš žemiau teikiąmos apyskaitos, 
nuo suvažiavimo iki Naujų Metų, t.y. per du 
su puse mėnesio, surinkta už akcijas ir aukomis 
1.302 svarų 4 penai. Tai nustebino net ir didžiau
sius optimistus. Palyginus tą sumą su 3.504 sv. 
19 šil. 9 p., kuri buvo gauta per, beveik, 3 metus, 
kiekvienam darosi aišku, koks sėkmingas yra 
šis vajus. Akcijų pardavimo duomenis pagal 
skyrius paskelbsime vėliau. Iš jų bus matyti, 
kad dar yra skyrių, kurie mažai prisidėjo prie 
namų fondo vajaus. Tikime, kad jie išnaudos 
paskutinę progą tam dalykui pataisyti.

Namų įrengimas ir baldų įgijimas atliktas, 
kiek tik įmanoma taupiau. Beveik visas re
montas, dažymas ir kita atliktas savo jėgomis, 
ir kaip matysite iš apyskaitos, tam darbui labai 
mažai išleista. Dėl to b-vei sutaupyta keli šim
tai svarų. Dauguma baldų ir patalynė, kai 
kurių mūsų bičiulių paramos dėka, nupirkta 
tiesiog juokingai pigiomis kainomis. Pav. sofos 
po £ 3.10.0, foteliai — £ 1.10.0, rankšluoščiai 
po 1/-, staliukai po 5/- ir t.t. Tie dalykai ne
nauji, bet dar geri ir tinkami.

Mums pasisekė nupirkti ir naujų baldų treč
daliu pigiau, kaip krautuvėse, pav. divonus. 
Didelis namų rėmėjas p. P. B. Varkala savo 
dirbtuvėj padirbo naujas spintas drabužiams ir 
mums perleido net žemiau savikainos.

Visa tai buvo galima padaryti tik dėl to, kad 
namai turėjo ypatingai gerų draugų, kurie lygiai 
entuziastingai pasišovė jiems padėti, kiek en
tuziastingai akcininkai siuntė namams svarus. 
Sunku būtų rasti kitą dalyką, kuris visų lietuvių 
būt sulaukęs tokio šilto pritarimo ir pagalbos. 
Centro žmonėms tai, gal būt, buvo sunkiausias, 
bet kartu ir maloniausias mūsų veikimo lai
kotarpis.

Čia patiekiama Namų Fondo apyskaita už 
laiką nuo vajaus pradžios ligi š.m. sausio 1 d.
Pajamos

Akcijos ir aukos nuo vajaus 
pradžios ligi paskutinio DBLS 
suvažiavimo .............................
Akcijos ir aukos nuo pasku
tinio DBLS suvažiavimo ligi 
1.1.51...............................................

apyskaitoje išlaidų dar lieka viena stambi iš
laidų pozicija, tai 1000 svarų paskola, kurią 
b-vė turi pamokėti iki lapkričio mėn. Kaip 
žinote, iš statybos b-vės galėjome gauti tik 4000 
sv. paskolą 20 metų išsimokėtinai. Likusį 
tūkstantį svarų reikėjo skolintis privačiai, kuri 
galima buvo gauti tik vieniems metams. Ilga
laikę 4000 sv. paskolą b-vė pajėgs grąžinti iš 
namų eksploatacijos ir dėl to akcininkai gali 
nesirūpinti. Tačiau dėl 1000 sv. būklė kitokia. 
Ją reikia grąžinti pirmaisiais namų veikimo 
metais, kada dar tik kuriamasi ir yra visokių 
kitokių pradinių išlaidų. Tos paskolos iš namų 
eksploatacijos jokiu būdu nebus galima pamokėti 
ir dėl to reiks akcininkams ją sudėti.

Aukščiau matėme, 
fonde 
1000, 
reikia 
šymas 
dar už £ 978 namų vajus bus galutinai baigtas 
ir akcijos daugiau nebus pardavinėjamos.

Kviečiame visus tautiečius uoliai paremti šį, 
paskutinį, žygį, kad Namų Fondo Vajų galė
tume juo greičiau baigti ir energingiau imtis 
kitų mūsų visuomeninių bei kultūrinių užda
vinių vykdymo mūsų kovoje dėl Lietuvos iš
laisvinimo. Ypatingai kreipiamės į skyrius, 
kurie iki šiol mažai prisidėjo prie namų vajaus 
ir į visus lietuvius, kurie dar nėra akcininkai. 
Tikime, kad jie išnaudos šią, paskutinę, progą 
tapti Lietuvių Namų, mūsų veikimo centro ir 
šventovės, dalininkais.

Kai tik bus baigtas Namų Fondo Vajus, 
tuojau bus sušauktas akcininkų susirinkimas, 
kuriam pateiksime pilną atskaitomybę, kuris 
išrinks naujus valdomuosius organus ir kuriems 
suteiks nurodymus dėl tolimesnės veiklos.

Visi į talką su svarais, paskutinį kartą!
DBLS Centro Valdyba ir 

Lietuvių Namų Akc. B-vės Direkcija

LIETUVIU NAMAI
LAIKINOJI PROGRAMA

Įrengus Lietuvių Namus, norime 
veiklą ir padaryti juos tikrai mūsų 
mūsų kultūrinio gyvenimo centru.

kad sausio 1 d. namų 
buvo likę £ 22.8.5. Atėmus šią sumą iš 
gauname £ 977.11.7, kurią mums dar 
surinkti. Tai yra paskutinis mūsų pra- 
namų fondo reikalu. Pardavus akcijų

1.

2.

Viso pajamų

£ 3504.19.9

£ 1302. 0.4

£ 4807. 0.1

V. Gelažnikas, se-
(k.b.)

KŪRĖJAS 
ankstų rytą, kada

SAVANORIS
1950 m. gruodžio 25 d.

bažnyčių varpai skelbė linksmą Kristaus Už
gimimo žinią, mus pasiekė liūdna žinia, kad 
Gloucesterio ligoninėje, po sunkios ligos, mirė 
Antanas Kizelavičius, sulaukęs 51 m. amžiaus. 
Ten pat, Gloucesterio Old Cemetery kapuose, 
gruodžio 30 d. ir palaidotas. Laidotuvėse da
lyvavo anglas kat. kunigas ir apylinkės lietuviai.

A. Kizelavičius buvo susipratęs lietuvis, jau
trus lietuvių bendruomeniniams reikalams. Ve
lionio brolis, būdamas neperstiprus fiziniai ir 
negalėdamas išemigruoti, tebegyvena Vokieti
joje.

Velionis visą laiką nekantriai laukė tos va
landos, kada galės įkvėpti laisvos tėviškės oro 
ir po kojomis pajausti numylėtąją žemę. Deja, 
mirtis nelaukė, ir nelaiku atšaldė dar vieną Tė
vynę mylinčią krūtinę. Tebūnie jam lengva 
žemelė svetimam krašte, toli nuo Tėvynės ir 
gimtųjų namų. J. Bružas

koplyčioj: 
sekm. 10, 30 vai.

sekm. 12.15 vai.

Manchestery:
1. Sister of Notre Dame 

kiekvieno mėn. pirmą
2. Eccles, St. Mary’s:

kiekvieno mėn. trečią
Lowtone:

‘kiekvieno mėn. antrą sekm. 10.45 vai.
Moota, Alsager, Widnese, Liverpool, Boltone 

ir kitur:
ketvirtais ir penktais mėn. sekmadieniais, 
ar šiokiadieniais, pagal iš anksto prane
šimą.

Kun. Just. Steponaitis
St Patrick’s, Widnes, Lancs.
Tel. Widnes 2161.
KEIGHLEY — sausio 14 d„ 12,30 v.

Išlaidos
Bendrovės steigimas, (įregist
ravimas, akcijų spausdinimas 
ir advokato išlaidos) ............
Nekilnojamas turtas:
Namas: 43, Holland Park, 
W.ll.
a) Įkainavimai
b) Įmokėjimasuž

namus............
Namų pirki
mo mokesčiai 
ir advokato iš
laidos ............

Kilnojamas turtas 
41 sofa, divo- 
nai ir lovos 
matracais 
52 stalai 
98 kėdės 
23 spintos 
Radiograma 
su priedais ... 
Dulkių siurb
lys..............
18 dujinių ir 
elektros kros
nių ............
Užuolaidos ir 
kilimai............
Patalynė 
Indai ir virtu
vės reikm. ... 
Klubo inven
torius ............
Smulkus in
ventorius

Įrengimo išlaidos:
a) Dažymo ir va

lymo darbai
b) Dažai, cemen

tas ir kt. 
Elektros, už
raktų, dujų ir 
vandentiekio 
sutvartymas...

d) Transportas ir 
smulkios įren
gimo išlaidos

1.

2.

3.

£ 205.2 .-

£

£

73. 8.-

3000. -.
c)

a)

b)
c)
d)
e)

f)

g)

h)

i)
k)

D

m)

4.

su

£

£ 
£ 
£ 
£

'£

£

£

£
£

£

£

£

100.

294.12.6
’ 88.
113.
298.

5.—
2.—
0.-

£ 3173. 8.-

51. 5.2

19.11.9

148. 2.4

52. 0.2
137.10.6

52. 1.8

18.15.-

7.10.1 £ 1280.16.2

GRAŽŪS LIETUVIU CHORO 
PASIRODYMAI

Londono Lietuvių Meno Sambūrio choras, 
V. Mamaičio vadovaujamas, dažniau pasirodo 
anglų visuomenei.

Amerikos lietuvių dienraštį „Draugas”, sa
vaitraštį „Laivas” ir mėn. „The Marian” (an
gliškai liet, dvasioj) galima užsisakyti pas T. T. 
Marijonus Londone: Rev. A. Kazlauskas, 
21, The Oval, London, E.2. „Draugas”metams: 
— 3 sv. 10 šil.; pusei metų — 1 sv. 18 š. 6 p.; 
„Laivas” metams — 1 sv. 1 š., „The Marian” 
metams — 14 šil.

c)

£

£

£

£

20.

31.16.5

26.12.11

46.16.2

Norį įstoti į Marijonų Vienuoliją informacijų 
reikalu kreipiasi: Rev. J. Sakevičius, 21, The 
Oval, London, E.2. Priimami kandidatai mokslui 
į kunigus, brolius ir pagelbininkus.

Viso išlaidų

Atėmus išlaidas iš pajamų, 
sausio 1 d. liko £ 22.8.5. Be

išplėsti 
veikimo, 
Veiklos 

programa ruošiama ir po oficialaus namų ati
darymo ji bus pradėta vykdyti.

Laikinai nustatyta tokia programa:
Klubas ir skaitykla .atdari kiekvieną dieną 

iki 11 vai. vak.
Baras su svaiginamais gėrimais veikia šio

kiadieniais tarp 11.30 vai. ryto iki 2.30 vai. p.p. 
ir tarp 5—11 vai. vak. ir sekmadieniais tarp 1— 
3 vai. p.p. ir 7—10 vai. vak. (tik Lietuvių Klubo 
nariams).

Lietuviškų plokštelių koncertas, (muzika, dainos) 
bus sausio 14 d. sekmadienį, 5 vai. p.p. Po 
koncerto — šokiai.

Šokiai penktadieniais, šeštadieniais ir sekma
dieniais.

Pobūviai vaikams. Kalėdų eglutė pasisekė. 
Atsižvelgiant tėvų ir vaikų pageidavimą, kiekvie
ną pirmą mėnesio sekmadienį bus ruošiami 
pobūviai vaikams ir tėvams, tarp 3—6 vai. p.p. 
Vaikams įvairumai, žaidimai ir kt., o tėvams 
arbata ir užkandžiai. Sekantis pobūvis vaikams 
įvyks sekmadienį, vasario 4 d. 3—6 vai, vak. 
Įėjimas: vaikams nemokamas, tėvams 1/6. Ti
kimasi, kad vaikučiai dažniau susitikdami vienas 
su kitu ir būdami lietuviškoj aplinkoj, bus pa
jėgesni atsispirti nutautėjimui ir labiau pamils 
savo tėvų kalbą.

Paskaitos, diskusijos ir 
savaitėje norima išnaudoti 
meniniams bei kitokiems 
mėn. įvyksta:

Trečiadienį, sausio 17 d. 
su diskusijomis tema: 
Kalbės kun. A. Kazlauskas ir p. J. Vilčinskas 
už ir prieš pasilikimą šiame krašte.

Šeštadienį, sausio 27 d. 7 vai. vak. 
Namų atidarymas ir šokiai.

Sekmadienį, sausio 28 d. 3 vai. 
Klubo narių susirinkimas.

Sekmadienį, sausio 28 d. 4 vai. 
ir diskusijos tema: „Valstybinis 
ir suverenių organų atstatymo problema”.

Vasario mėnesio programa bus paskelbta 
vėliau.

LIETUVIŲ NAMU ATIDARYMAS
Oficialus Lietuvių Namų atidarymas ir pa

šventinimas įvyks šeštadienį, sausio 27 d. 7 vai. 
vak., dalyvaujant Sąjungos Garbės Nariui mi- 
nisteriui B.K. Balučiui. Visi kviečiami daly
vauti.

Po atidarymo seks šokiai su įvairumais ir 
bufetas.

Iki atidarymo namai bus pilnai įrengti J ir 
sutvarkyti. Taip pat tikimasi iki to laiko namuo
se įrengti lietuvių tautinę meno parodą.

DBLS Centro Valdyba

t.t. Kelis vakarus 
ku kūriniams, visuo-. 
reikalams. Sausio

8 vai. vak. paskaita 
,Ar pasilikti Anglijoj”

Lietuvių

p.p. Lietuvių

paskaita 
kontinuitetas
p.p.

£ 125. 5.6

£ 4784.11.8

Namų Fonde
paeminėtų šioji t

1951 m. sausio 13 d. (šeštadienį), 7 vai. 30 
min. Manchesteryje, Rochdale Rd., Blackley 
Institute salėje ruošiamas

APYGARDOS POBŪVIS
Programoje: skyrių pasirodymai. Po progra 

mos — šokiai. Bus bufetas ir loterija. Įėjimas 
2/6. Važiuoti iŠ Cannon St. autobusais Nr.17

.ir 17x. Manchesterio Apygardos valdyba
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NAUJIENO
* Dr. K. Renner’is, Austrijos prezidentas, to 

krašto socialdemokratų vadas, gruodžio 31 d. 
mirė, turėdamas 80 m. amžiaus. Kol naujas 
prezidentas bus išrinktas, Austrijos prezidento 
pareigas eina min. pirmininkas.

* JAV-se, vadovaujantis pereitų metų gale 
išleistu įstatymu, nuo sausio 1 iki 10 d. buvo 
paskelbta svetimšalių registracija.

* Amerikos parlamentui pasiūlytas įstatymo 
projektas padidinti svetimšalių skaičių Amerikos 
kariuomenėje. Esamais nuostatais, Amerikos 
kariuomenėje galėjo tarnauti tik 2.500 svetim
šalių. Naujai įteiktasis projektas siūlo tą skaičių 
padidinti iki 25.000.

* Spaudos žiniomis, Sov. Rusija paskyrė 
Čekoslovakijai sovietinį maršalą Konev’ą. Jis 
ir per 1000 rusų karininkų dabar tvarkąs čeko- 
slovakų kariuomenę, panašiai, kaip Roko- 
sovski’s lenkų.

* Amerikos konsulas Hongkonge patarė Ame
rikos piliečiams iš ten išvykti, kol dar nepa
sunkėjo transporto sąlygos. Panašus pasiūlymas 
esąs ir Indokinijoj gyvenantiems Amerikos pi
liečiams. Tai siūloma ryšium su pablogėjusia 
tarptautine būkle.

* Šiaurės korėjiečiai naujai užimtose pie
tinės Korėjos vietose gaudo vyrus nuo 17 iki 
45 m. amžiaus ir siunčia į savo kariuomenę.

* Amerika ruošiasi statyti dar šešias ato
minės energijos gamyklas. Senatas atominiams 
reikalams jau patvirtino 1.080 milijonų dolerių.

* Amerikos spaudos žiniomis, pirmoji Ame
rikos vandenilinė bomba jau šią vasarą bus 
baigta. Jos veikimas bus išmėgintas Ramiojo 
vandenyno Eniwetok’o saloj.

* Pereitų metų gale Briusely posėdžiavusi 
Atlanto valstybių Taryba, be kita ko, nutarė 
įkurti bendrą sąjunginių valstybių gamybos va
dovybę. O tai bus įmanoma tik įvedus žaliavų 
ir darbo jėgos kontrolę.

* Amerika ir D. Britanija paskyrė Ispanijai 
savo ambasadorius, kurie iš ten buvo atšaukti 
vaduojantis 1946 m. JTO pilnaties nutarimu.

* IRO žiniomis, Europoje, DiPi stovyklose 
dar yra 300 architektų, 470 artistų, 2.000 inži
nierių, 1.500 gydytojų, 150 rašytojų, 4.000 mo
kytojų, 496 profesorių ir 280 meno mokyklų 
mokytojų.

* Šveicarijos biudžetas šiems metams ginkla
vimo ir karinių pajėgų pertvarkymo reikalams 
numato 720 milijonų frankų (58 milij. svarų) 
ir sudaro 45 nuoš. visų valstybės išlaidų.

* D. Britanija suteikė Jugoslavijai naują 
2 mil. svarų paskolą žaliavoms pirkti. Prieš 
tai ji buvo Jugoslavijai suteikusi 3 mil. svarų 
paskolą maisto produktams pirkti.

* Pirmą Kalėdų dieną liovėsi veikęs Etnos 
ugniakalnis Sicilijoj. Jis veržėsi lygiai 1 mėnesį.

* Amerika pareiškė protestą Prancūzų vy
riausybei dėl to, kad prancūzų firmos ruošiasi 
komunistinei Kinijai parduoti 139.000 tonų 
plieno.

* Pereitais metais vak. Europos valstybių 
plieno gamyba buvo labai didelė ir siekė 56 milij. 
tonų.

* Jugoslavija padidino išlaidas šių metų biu
džete krašto apsaugos reikalams 4 nuoš. Jos 
sieks, svarais skaič. 200 milijonų ir sudarys 
17 nuoš. visų valstybės išlaidų.

* Amerikos senatorius Wiley’s, respublikonas 
reikalauja, kad Amerika pradėtų remti už ge
ležinės uždangos su bolševikais kovojantį po
grindį. Sov. Rusija, anot jo, jau visa eilė metų 
vakarų kraštuose stengiasi revoliucijas sukelti.

* Esamomis žiniomis, D. Britanijos komu
nistų partija patvarkė savo organizacijos celėms 
sabotuoti Britų ginklavimosi pastangas.

* Pereitų metų gale Šveicarija turėjo 4.696.000 
gyventojų. Nuo 1850 m. iki šio laiko Šveicarijos 
gyventojų skaičius dvigubai padidėjo, o per 
pask. 10 metų — 430.000.

* Mėsos atsargos D. Britanijoj mažėja. Jei 
greit nepavyks su Argentina dėl mėsos kainų
susitarti, dėl to galimas dalykas, kad mėsos 
norma bus dar kiek sumažinta.

* Nuo sausio 1 d. D. Britanijoje vilnonių 
drabužių „utility” tipo kainos pabrango. Ta
čiau pabrangimas neliečia esamų krautuvėse 
atsargų. Ir JAV šie audiniai pabrango. Vilnos 
taupumo sumetimais, kostiumai bus be lie
menių.

* Sausio mėnesy D. Britanijos gyventojai gaus 
20 uncijų saldainių.

*. Po Naujų Metų prancūzams pasisekė su
duoti keletą reikšmingų smūgių komunistiniams 
partizanams, toliau juos nuvyti šiauriniame 
Tonkine ir atsiimti svarbų Tanmai punktą.

* Nepale, Indijoj pasieny esančioje valsty
bėlėj, sukiliminis judėjimas prieš visagalį prem
jerą nesibaigė. Jo sąjūdžiai pasireiškė daugely 
krašto vietų. Sukilėliai reikalauja nuo sosto 
nušalintą karalių grąžinti, kurio sostan premje
ras pasodino trijų metų vaiką. Nepalo parla
mentas nutarė pakviesti šiuo laiku Indijoj esantį 
karalių grįžti. Manoma, kad karaliui grįžus, 
neramumai užsibaigs.

* Pereitų metu gale vak. Vokietijoj nedarbas 
padidėjo ir dabar ten yra per pusantro milij. 
bedarbių.

* Hongkongo laikraščiai praneša, kad pa
skutiniuoju laiku į Kantoną atvyko 1.200 rusų, 
kurie bus kinams komunistams patarėjai ir 
padės ruošti pajūrio gynybos planus.

>■

BRITANIJOS LIETUVIS

I V VEJA I
KORĖJOS KARAS

Iki Naujų Metų Korėjoje JTO kariuomenę 
puolė tik šiaurės korėjiečių kariuomenė, o Nau
jųjų Metų naktį ir kinų kariuomenė, peržengusi 
38 lygiagretę. Kinija į Korėją pasiuntė labai 
dideles karines jėgas. Esamomis žiniomis, 
kinų kareivių Korėjoje yra apie 950.000, pusė jų 
fronte.

JTO kariuomenė, kovodamas sunkias kovas 
traukiasi į pietus. Sausio 3 d. Seulas buvo kinų 
užimtas, o sausio 7 d. Wonju ir Suwonas, pu
siasalio vidury. Kinai puola nepaisydami nuo
stolių. Dėl to kovos yra labai sunkios.

Seulas, prieš pasitraukiant iš jos JTO ka
riuomenei, buvo evakuotas. Krašto valdžios 
įstaigos persikėlė į Pusaną, pusiasalio pietuose. 
Išvyko ir per pusė milijono Seulo gyventojų.

Frontui artėjant, daugumas gyventojų palieka 
gyvenamas vietas ir traukia į pietus, nenorė
dami komunistų sulaukti. Dėl to Korėjoje 
milijonai pabėgėlių, per šaltį, užpustytais ke
liais, traukia toliau į pietus. Jų gyvenimas labai 
sunkus, nes negalima aprūpinti ne tik patal
pomis, bet ir maistu. Tai viena didžiausių tra
gedijų, kokios Azija dar nežino. Tokia tragedija 
gali ištikti ir kitus kraštus, kurie atsidurs komu
nistinės agresijos grėsmėje.

PAVOGĖ SOSTO AKMENĮ
Kalėdų pirmą dieną paaiškėjo, kad iš West- 

minsterio vienuolijos Londone (bažnyčios greta 
Parlamento, kurioje karūnuojami D. Britanijos 
karaliai) dingo Scone’o akmuo. Jis buvo įdė
tas karalių vainikavimo soste ir per pusseptinto 
šimto metų toje vietoje tebebuvo. Tai yra di
delis, pailgas paprastas smiltainis akmuo, 458 
svarų svorio, kraštuose turįs du geležiniu žiedu 
ir tik istoriniu atžvilgiu yra vertingas.

Kaip aiškėja, jis iš sosto buvo išluptas iš 
vakaro pasislėpusių bažnyčioje žmonių ir pa
ryčiu pavogtas. Vagys akmenį išnešė atplėšę 
šonines duris ir nugabeno automobiliu.

Vogti šį akmenį galėjo tik škotai nacionalistai, 
nes tik jiems jis gali būti svarbus. Seniau šis 
akmuo buvo Škotijoje, Skotų karalių soste.

Skotų istorija yra plačiai susieta su šiuo ak
meniu, o jų padavimai jam teikia likiminę pras
mę. Daug škotų tiki, kad Škotija neteko nepri
klausomybės tik šio akmens netekusi ir atgaus 
ją, kai akmuo grįš į Škotiją. Šį akmenį grą
žinti seniai škotai reikalauja.

Akmens istorija prasideda padavimais, kurie 
siekia biblinius laikus. Padavimai sako, kad 
ant šio akmens miegojęs Jokūbas, kada sapnavo 
iki dangaus aukščio kopėčias ir jomis laipio
jančius angelus. Vėliau tas akmuo, kartu su 
žydais, patekęs Egipto nelaisvėn, o iš ten nuke
liavęs į Ispaniją, Airiją ir, pagaliau, į Škotiją. 
Rašyta jo istorija prasideda 840 metais. Tuo
met Skotų karalius Kenneth’as II šį akmenį 
iš savo rūmų Dunstaffhage perkėlęs į Scone’o 
vienuoliją, netoli Perth’o ir įdėjęs jį į karalių 
sostą. Šiam soste ir ant šio akmens buvo vai- 
nikuoti visi Skotų karaliai. 1221 m. Anglijos 
karalius Edwardas I, nugalėjęs skotus, pen
kiems metams po pergalės praėjus, akmenį 
atgabeno į Westminsterio vienuoliją ir įdėjo 
į tą sostą, iš kurio jis ir yra pavogtas.

Žinovų nuomone, šis akmuo panėši toms 
uolenoms, kurių daug yra Perth’o apylinkėje. 
Tačiau akmuo tikrai ilgai buvo nešiojamas, nes 
greta žiedų, nuo lazdos yra išdilintas gilus grio
velis.

Vagystė dar neišaiškinta. Manoma, kad 
sosto akmuo jau yra nugabentas į Škotiją ir 
ten kaž kur paslėptas.

Skaitykite kiekvieno lietuvio sielai artimą 
mėnesinį kultūros ir politikos žurnalą „Laisvoji 
Lietuva”, leidžiamą Kanadoje. Tuo paremsite 
jo didelę kovą už Tėvynės išlaisvinimą. Kaina 
25 šil. metams. Atstovas K. Jonelynas, Chace 
Hostel, Coventry.

VA I TĘS
(Tęsinys ii pirmojo puslapio) 

vusia 1935 m., kuomet Tautų Sąjunga nepas
merkė Italijos agresijos.

Amerikos žygis suprantamas. Ji Korėjos 
kare dalyvauja kaip ir kiti JTO nariai, bet naštą 
neša neproporcingą. Jos karių Korėjoje žuvo 
per 31.000, o visų kitų ten dalyvaujančių JTO 
valstybių — apie 1.000. Vadinasi, ji viena neša 
didžiausią karo naštą, o kitos JTO valstybės 
diktuoja jai politiką. Tačiau ir pastarųjų laiky
sena suprantama. Jos bijo, kad sankcijų pri
taikymas Kinijai gali sukelti pasaulinį karą 
dėl to ir delsia, beieškodamos kompromisų. 
Būklė tikrai sunki, bet neatrodo, kad delsimu 
ir neryžtingumu pavyks ją pagerinti.

RUOŠIAMA 4 DIDŽIŲJŲ KONFERENCIJA
Gruodžio 22 d. JAV, D. Britanija ir Prancū

zija atsakė Sovietų vyriausybei į jos notą, įteiktą 
minėtoms valstybėms lapkričio 3 d., kurioje 
Sovietai siūlė sušaukti keturių didž. valstybių 
užsienių reikalų ministerių konferenciją Vokie
tijos demilitarizacijos ir sujungimo klausimams 
svarstyti.

Vakarų valstybių atsakymas galutinai buvo 
apsvarstytas per jų užsienių reikalų ministerių 
susitikimą laikė Briuselio konferencijos ir dėl 
to jo turinys iš esmės nesiskiria. Jos sutinka 
su Sovietų Rusijos atstovais tartis, bet ne vien 
tik Vokietijos klausimu, kaip Sovietai siūlo, 
bet ir kitais klausimais, kurių išsprendimo lau
kia daugelis taiką mylinčių kraštų. Nesgi Vo
kietijos demilitarizacijos klausimas nėra pa
grindinis dabartinio tarptautinio įtempimo ir 
kad Vokietijoje nėra kitų ginkluotų vokiečių, 
kaip tik tie, Sovietų zonoje vokiečiai, kurie jau 
daug mėnesių kaip karinių dalykų mokomi. 
Todėl vakarų valstybės pageidauja, kad į kon
ferencijos darbų tvarką būtų įtraukta be Vo
kietijos klausimų dar ir kiti ir kad konferencijos 
darbų tvarka būtų iš anksto parengta.

Sausio 1 d. Sovietų Rusija atsakė vakarų 
valstybėms į jų notas dėl keturių didžiųjų kon
ferencijos, pareikšdama, kad nesipriešina siūly
mui iš anksto parengti konferencijos svarstytinus 
klausimus ir reiškia pageidavimą, kad konfe
rencija būtų sušaukta arba Maskvoje, arba 
Londone, arba Paryžiuje, bet ne Naujorke.

Šią Sovietų notą vak. valstybės dabar svars
to. Kaip spėjama, jos pareikalaus Sovietus 
konkrečiau apibrėžti būsimos konferencijos dar
bų tvarką.

AMERIKOS IZOLIACIONISTAI
Izoliacionizmo, arba vien tik Amerika apsi

ribojimo politikos šalininkų skaičius Amerikoje 
tebėra ne mažas. Jie dažna proga paperša savo 
pažiūras Amerikos visuomenei. Pažymėtinas 
tos rūšies pareiškimas buv. Amerikos prez. 
Hoover’io. Prieš Kalėdas pasakytoje per radiją 
kalboje jis siūlė JAV apsiriboti tik savo kraštu, 
o Europa, tai tegu ji pati susiorganizuoja ir 
apsiginkluoja reikalingą kariuomenės divizijų 
skaičių. Amerikai nesą inreteso ten siųsti nors 
vieną kareivį, ar duoti ginklavimui bent vieną 
dolerį.

Izoliacionizmo šalininkai šį pareiškimą su 
džiaugsmu sutiko, bet tokios politikos prieši
ninkai ryžtingai pasipriešino.

Hoover’io pareiškimą kritikavo ne tik De
mokratų partijos veikėjai, bet ir Respublikonai, 
kurių tarpe ne maža yra izoliacionistų. Visuoti
ną dėmesį atkreipė įžymaus Respublikonų par
tijos veikėjo, užsienio' reikalų min. patarėjo 
J. Foster Dulles’o pareiškimas. Jis pažymėjo, 
kad karo atveju su Sov. Rusija vienintelė veiks
minga apsaugos priemonė yra į puolimą atsa
kyti priešpuoliu. Amerika, kuri vaidintų tik 
stebėtojo vaidmenį tokiu momentu, kada bar
barai siaustų ir griautų mūsų krikščioniškosios 
kultūros svarbiausią šaltinį, pati neįstengtų save 
apginti.

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

MĖSOS IR KITI GAMINTAI
Medžioklinė dešra ........... 1 sv. 8/- Paprasti lašiniai (1 col. storio) 1 sv. 3/9
Jugoslaviška dešra ........... 1 sv. 7/- Lenkiška kiauliena ........... 30 unc. 7/6
Kiaulienos dešra........... ........... 1 sv. 6/6 Lenkiška kiauliena ........... 12 unc. 3/6
Lenkiška sausa krokuvinė dešra... 1 sv. 6/6 Daniška kiauliena ........... ... 7/6
Krokuvinė plona dešra ........... 1 sv. 5/6 Lašiniai virimui ................... 1 sv. 3/-
Lietuviška dešra........... ........... 1 sv. 5/6 Aguonos žydr........................... 1 sv. 2/6
Šviežia rūkyta dešra ... ........... 1 sv. 4/6 Švieži krienai ................... 1 sv. 2/6
Australiška sausa dešra ........... 1 sv. 4/- Pipirai, juod. nemalti........... 1 sv. 19/-
Rūkyti lašiniai ........... ........... 1 sv. 4/6 Raug. agurkai 5 lt. dėžė ... ... 9/6
Rinktiniai lašiniai (stori) 
Rauginti kopūstai „Hart”

........... 1 sv. 4/-
25 litrų statinė (apie 5 6 svarai) — 38/6, su prisiuntimu. Kiti dalykai

— pagal kainaraščius.

•J. RI GUARDS (Dutchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. 
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SPAUDINIAI
Karys, Nr. 1, 1950 m. lapkričio 23 d., pasau

lio lietuvių karių žurnalas, didelio formato, 
iliustruotas, 16 pus!., spalvoto popierio vir
šeliu, paskiro num. kaina 50 amer. centų. Re
daguoja ir leidžia: Simas Urbonas, St. Butkus 
ir Aug. Astrauskas, visi senieji „Kario” redak
toriai, vyr. redaktorius S. Urbonas. Adr.: 156 
Steamboat Rd., Great Neck, L.I. N.Y., U.S.A.

Pirmasis numeris įdomus ir turiningas. Dėl 
to jis tremty kaip ir Tėvynėje bus ne vien karių, 
bet ir civilių skaitomas. Kaip dažnai atkur- 
tasai „Karys” eis, leidėjai žada pranešti antra
me numery.

Iš įdėtų pirmajam numery straipsnių pažy
mėtini: St. Raštikio apie Lietuvos kariuomenės 
išformavimą: pulk. K. Griniaus —• apie lemia
muosius metus, po kurių sekė antrasis pasauli
nis karas; Br. Aušroto — apie gen. MacAr- 
thur’ą, kaip Amerikos prokonsulį Ramiajame 
vandenyne; Nelės Mazalaitės — Batai (apy
sakaitė), St. Butkaus — kaip anuomet Lietu
voje laukta amerikiečių; kpt. Br. Michelevi- 
čiaus — apie slaptąją Sovietų žvalgybą ir tt.

Šis numeris pateikia informacijų ir apie lie
tuvių, buvusių karių, organizacijas Amerikoje. 
Viena jų, seniau veikianti, jungia JAV kariuo
menėje, taip jau Lietuvos ir kitų laisvųjų kraštų 
kariuomenėse, antroji, 1950 m. balandžio 2 d. 
Čikagoje įsteigta — tik buvusius Lietuvos ka
riuomenės karius. Ji vadinasi „Ramovė”. Jos 
laikinąją centro valdybą sudaro: gen. P. Ple
chavičius, gen. V. Mieželis, pulk. A. Rėklaitis, 
maj. Linkus ir kap. Br. Michelevičius. Iki šiol 
jau yra įsisteigę 12 „Ramovės” skyrių. Svar
biausi „Ramovės” tikslai: kelti narių mokslinį 
ir kultūrinį lygį, ugdyti tautinę ideologiją, jun
gti narius į vieną lietuvišką šeimą solidarumo 
pagrindais, remti lietuvių tautos pastangas dėl 
nepriklausomos Lietuvos valstybės atstatymo

S PORT A S
KREPŠINIS NOTTINGHAME

Sausio 7 d. Nottinghame įvyko draugiškos 
krepšinio rungtynės tarp Nottinghamo „Nemu
no” ir Coventrio „Apuoko” komandų. Rung
tynes svečiai laimėjo pasekme 35:30 (18:15).

Taškus pelnė: „Apuokui”: Glatkauskas 14, 
Dargis 10, Ridelis 9, Kostkevičius 2; „Nemunui”: 
K i būras 12, Matukas 7, Aleknavičius 4, Le- 
šinskas 3, Šikeris 2, Padvisockas 2. E.M.

GALVOSŪKIAI
GALVOSŪKIO NR. 20 SPRENDIMAS

Teisingai išsprendė ir 
taškų gauna :2 t. V. 
Janušauskas, po lt.: 
Vikt. Zdanavičius, K. 
Valteris, V. Stundys,

---------  A. Liegus.

Lietuvių „Romuva” klubo scenos mėgėjų 
būrelis Nottinghame, Sycamore Rd. patalpose, 
sausio 20 d. vaidins 4 veiksmų dramą

„DR. VINCAS KUDIRKA”
Kviečiame nepraleisti progos pamatyti mūsų 
tautos žadintojų gyvenimą.

Bilietų skaičius ribotas. Jų kainos: 4 šil., 
3 šil. ir 2 šil. 6. penai. Klubo nariams 1 šil. 
nuolaida. Bilietus iš anksto paštu galima už
sisakyti pas p. B. Paliulį, 6 Simmoms Terrace, 
Westminster St., Nottingham.

Vaidinimo pradžia 6,30 vai. vak. Prašome 
nesivėluoti, nes po 3 skambučio salėn nebus 
įleidžiama. Klubo valdyba.

„Lietuvių Dienos” — puikus žurnalas, metams 
tik 22 šil., pusm. — 12 šil., ats. num. 2 šil. Siųs
kite nuotraukas pašto peri, dydžio. Jei jos 
bus panaudotos — žurnalas metams nemokamai.

„Tėviškės Žiburiai” — 8 pusi, turiningas 
Kanados lietuvių savaitraštis, metams tik 32 
šil., pusm. 17 šil. „Dirvos”, „Nemuno” reika-
lais prašau daugiau nesikreipti. Rašykit: B. 
Balys, 24, Reginald St. Bradford.

Literatūra, metraštis, Čikagos Lietuvių Li
teratūros D-jos leidinys. Metraštyje rašo pro
fesoriai: VI. Stanka, Vacį. Biržiška, Ign. Šlapelis, 
VI. Jakubėnas ir kt. mūsų žymiosios literatūrinės 
pajėgos. Iliustracijos visų mūsų žinomų meninin
kų. Metraštis išleistas gražiai ir gerame popieriu
je, turi 303 pusi. Parduodamas sumažinta kaina 
už 12/6.

Kreiptis: Jonas Janulaitis, 21, Ann Place, 
Little Horton, Bradford, Yorks.

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

Kišeninis, 51-52 metams kalendorius, gražaus 
formato tik 1/2. Jonyno Monografija — puiki 
dovana svečiams — 15 šil. „Karys” Nr.l jau 
pakeliui į Britaniją. Malonius skaitytojus pra
šau pasisakyti dėl kainos. JAV jo kaina 50 
centų. Šiais reikalais kreipkitės: Mr. B. Balys, 
24 Reginald St. Bradford, Yorks.

6


	1951-01-12-BRITANIJOS-LIETUVIS-0001
	1951-01-12-BRITANIJOS-LIETUVIS-0002
	1951-01-12-BRITANIJOS-LIETUVIS-0003
	1951-01-12-BRITANIJOS-LIETUVIS-0004
	1951-01-12-BRITANIJOS-LIETUVIS-0005
	1951-01-12-BRITANIJOS-LIETUVIS-0006

