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CLEMENTIS NIEKUR
NEPABĖGO
Prieš mėnesį dingusio buv. Čekoslovakijos
užs. reik. min. Clementis’o likimas paaiškėjo.
Pasirodo, niekur jis nepabėgo, o paprastai,
kaip daroma sovietiniuose kraštuose, buvo į
kalėjimą įgrūstas. Apie jo tariamąjį pabėgimą
gandą išplatino patys čekų komunistai.
Kaip paaiškėjo iš dabartinio Čekoslovakijos
prez. Gotvald’o kalbos, Clementis, kartu su
kitais aukštais komunistų veikėjais: Siling’u,
Svermova ir kt., yra apkaltintas vakarų valsty
bėms šnipinėjimu ir sąmokslu prieš valstybę.
Clementis’ui ir kitiems ruošiama teismo byla,
panaši, kokios buvo satelitiniuose Rusijos kraš
tuose suruoštos aukštiems komunistinės valdžios
pareigūnams: Vengrijoje — Raik’ui, Bulgari
joje — Kostov’ui ir kurios žinomos teisminio
spektaklio vardu, nes tokios bylos metu kalti
namieji labiau save kaltina kaip prokuroras,
prisiimdami padarę absurdiškiausius nusikalti
mus.
Tiesa, Clementį apkaltino šnipinėjimu
prancūzams.
Tačiau tokį teigimą prancūzai
griežtai paneigė.
Tai toli gražu ne visi išvalytieji. Kremlius
niekad nesitenkina keliais, taip sakant, atleidi
mo ožiais. Jis raikalauja visur masių, taip pat
partijos „valymo” atvejais.
Čekoslovakijoj
„išvalytoji masė”, kaip iš visako atrodo, bus
gana didelė. Negi pasivažinėjimo dėliai į Pragą
buvo atvykęs vyriausias enkavedistas Berija.

ATVIRS ITALU MINISTERIAI
Kovo 12 d. į Londoną atvyks Italijos min.
pirm, de Gasperi's ir užs reik. min. Sforza.
Jie čia viešės tris dienas ir su Britų vyriausybe
aptars bendrus, abu kraštus liečiančius, reika
lus. Tačiau Italijoj šiai kelionei skiriama di
delės reikšmės, nes tikima, kad per šiuos pasi
tarimus bus palankiai aptarta svarbiausios Ita
lijos ūkinės ir administracinės problemos, taip
jau ir Italijos reikalai buvusiuose Afrikos kolo
nijose. Manoma, kad per pasitarimus bus pa
liesta ir Viduržemio jūros srities gynyba. Be
abejonės, italai šią kelionę stengsis išnaudoti
gauti Britų sutikimą Italijos ginklavimosi apri
bojimams praplėsti, taip jau ir santykiams su
Jugoslavija pagerinti. Kaip tik tuo laiku Lon
done viešės Jugoslavijos parlamento delegacija,
su kuria italų pareigūnams bus proga susitikti
ir iškelti Triesto Italijai grąžinimo klausimą.
Palankus šito klausimo sprendimas aiškiai ap
spręstų Italijos laikyseną Jugoslavijos atžvilgiu.

AUKSAS IŠ UŽ GELEŽINES
UŽDANGOS
Pastaruoju metu dėmesį atkreipė dažni aukso
transportai į D. Britaniją.
Jau kuris laikas,
kaip Lenkijos lėktuvai gabena auksą dėžėmis į
Northolt’o aerodromą, ties Londonu. Jo jau
atgabenta už keletą milijonų svarų.
Auksas
formaliai adresuotas Anglijos Bankui, bet iš
to dar neseka, kad šis Bankas jį ir gauna. Aukso
transportai sukėlė politinių ir ūkinių sluoksnių
susidomėjimą tiek dėl jo kilmės, tiek dėl paskir
ties. Kaip aiškėja, artimiausiu laiku Lenkija
neturi D. Britanijoj tiek mokėjimų, kuriems
reiktų tokio kiekio aukso, o kuomet taip yra,
tai galimas dalykas, kad ir auksas ne jos, o ji
tuo atžvilgiu veikia, kaip Rusijos finansinis
agentas. Vadinasi, neaiški šio aukso tiek kilmė
tiek ir jo paskirtis.
Šis atsitikimas primena
panašią aukso kelionę iš satelitinių kraštų į
Šveicariją prieš prasidedant Korėjos karui.

ATSISTATYDINO PRANCŪZŲ
VYRIAUSYBĖ

Prancūzų koalicinė vyriausybė, p. Pleven’o
pirmininkaujama, vasario 28 d. atsistatydino.
Ji atsistatydino dėl to, kad parlamentas atmetė
jos pasiūlytą rinkimų įstatymo pakeitimą. Ši
vyriausybė valdžioje išbuvo 7 mėn.
Dabar
prancūzų prez. Auriol’is tariaisi su partijų at
stovais dėl naujos vyriausybės sudarymo.
SIŪLO PADIDINTI AMERIKOS
KARIUOMENĘ

Amerikos parlamento narys Mansfield’as, ap
lankęs Europą, įteikė parlamento užsienio reik,
komisijai raštą.
Jame p. Mansfield’as siūlo
Amerikai padidinti karines pajėgas Vokietijoj,
Austrijoj ir Trieste ir nedelsiant sudaryti taikos
sutartį su vak. Vokietija, leisti pastarajai ap
siginkluoti ir lygiomis dalyvauti Europos gy
nyboje.
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SA VA I T ĖS
KORĖJOS KARAS
Vidurinėje fronto dal^ šešias dienas truko
JTO kariuomenės puolimas.
Kinų ir šiaurės
korėjiečių kariuomenė atkakliai priešinosi. Šis
jos pasipriešinimas nuolatos didėjo artėjant
JTO kariuomenei prie svarbiųjų komunistinės
kariuomenės įsitvirtinimų.
Nors atstumo at
žvilgiu JTO kariuomenė ir netoli į šiaurę pasi
stūmėjo, bet komunistams ji sudavė didelį smūgį,
nuo kurio jie turėjo vien nukautų apie 4.000
žmonių. Šiose kovose dvi kinų divizijos ir du
Siautės korėjiečių korpai buvo sumušti. Ko
munistams padaryti dideli nuostoliai ne tik
žmonėmis, bet ir municija, kurią jiems sunkiau
pasipildyti, kaip žmones.
JTO kariuomenės
uždavinys, kaip pareiškė JTO kariuomenės 10
korpo vadas gen. Almond’as, ne teritoriją
laimėti, bet juo daugiau priešo kariuomenės
sunaikinti.
JTO duomenimis, Korėjos kare
komunistai iki šiol neteko 628.000 žmonių, iš
kurių 210.000 tenka kinams ir 418.000 šiaurės
korėjiečiams.
Fronto linija vasario 28 d., palyginus su prieš
savaitę buvusia, yra tik nežymiai pasikeitusi.
JTO kariuomenė Korėjoje, kaip pažymėjo
gen. MacArthur’as, yra kovinga ir aukštos
moralės, o JTO aviacija pirmauja ne tik kie
kybe, bet ir lėktuvų kokybe, taktika ir lakūnų
parengimo pranašumu. Sunkumų JTO kariuome
nės vadovybei sudaro milijono pabėgėlių ap
rūpinimas patalpomis, maistu ir gydymo prie
monėmis.
Pereitą savaitę Korėjos fronte žuvo gen.
Moore, 9 amerikiečių korpo vadas. Jis žuvo
per neatsargumą jo helikopteriui nusileidus į
Hano upę. Nors ir greit lėktuvas iš upės buvo
ištrauktas, bet generolas mirė, matyt, šalto
vandens paveiktas. Tai jau trečias Amerikos
generolas, žuvęs Korėjoje.
♦ * ♦
Korėjos karas turės įtakos ir į Amerikos
sausumos kariuomenės parengimą.
Tokią iš
vadą padarė Amerikos sausumos kariuomenės
vadas gen. Clark’as, aplankęs Korėjos frontą.
Jis pareiškė, kad Korėjos karo patyrimai, nors
ir nepaveiks esminių Amerikos kariuomenės
mokymo pradų, bet kareivius teks mokyti šiurk
štesnėse sąlygose; mokyti juos durtuvų kau
tynių, kovų nakties metu, kelių neturinčiose
vietovėse, kalnuotose srityse ir ilgam fronte.
Reikia kareivius išmokyti laikytis vilkaduobėse
fronto prasilaužimo atvejais, kol priešas bus
atgal atstumtas.

Muley Mohamed’as, Maroko sultonas, atsieit
karaliukas. Tarp jo ir Prancūzijos rezidento
tam krašte gen. Juin’o santykiai buvo tiek pa
blogėję dėl nepalankios sultono politikos pran
cūzų atžvilgiu, kad grėsė sultonui iš sosto iš
virsti. Tačiau pereitą savaitę sultonas atleido
dalį savo patarėjų, labiausia prancūzams nepa
lankios partijos narių. Po šio žygio tarp sul
tono ir Prancūzų rezidento įtempimas atslūgo.
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I V YKIA I
KELIA KLAUSIMĄ DĖL ATLANTO
LAIVYNO VADO
Amerikos admirolo paskyrimas Atlanto valsty
bių sąjungos vyriausiuoju karo laivyno vadu,
D. Britanijoje labai plačiai nuaidėjo ir ne be
kritikos.
Klausimą dėl amrikiečio paskyrimo šiom pa
reigom iškėlė pereitą savaitę parlamente kon
servatorių vadas p. W. ChurchiH’is. Klausda
mas min. pirm. Attlee, p. ChurchiH’is stebėjosi,
ar šioms pareigoms D. Britanijoje nebuvo tin
kamo admirolo. D. Britanija, būdama svarbioje
jūros kelių tarp Atlanto ir Europos vietoje, turi
didesnį šioje srityje patyrimą kaip bet kuri val
stybė.
Jis siūlė min. pirmininkui peržiūrėti
Atlanto vado paskyrimo klausimą. P. Attlee
pažadėjo ir šią savaitę parlamente atsakė. Jis
pareiškė, kad Atlantas, gynybos atžvilgiu, per
skirtas į dvi sritis, kurios vakarinėj daly karo
laivynui vadovaus Britų admirolas, bet vyriau
sia Atlante vyriausybė priklausys Amerikos
admirolui.
Bendra vadovybė visam Atlante
būtina tokiam atvejui, kad reikalui ištikus jūrų
pajėgas galima būtų perkelti iš vienos srities
į kitą. Prieš paaiškindamas tai, p. Attlee prašė
parlamento narius suprasti tat ir įvairiais pa
klausimais nesudaryti nesantaikos tarp sąjungi
ninkų įspūdžio.
Opozicija paaiškinimu nepasitenkino, dėl to
galimas dalykas, kad šiam klausimui svarstyti
bus paskirti debatai.

NAUJA SOVIETŲ NOTA D. BRITANIJAI
Sovietų vyriausybė atsakė į D. Britanijos
notą iš vasario 17 d. Ta nota Britai atsakė
į ankstyvesniąją Sovietų notą dėl tariamo Pots
damo susitarimų nesilaikymo ir Stalino už
sipuolimų laikraščiams duotame pasikalbėjime.
Pastarojoj notoj Sovietų vyriausybė, pakarto
jusi ankstyvesnius priekaištus dėl tariamo Jaltos
ir Potsdamo nutarimų nesilaikymo, siūlo pra
dėti derybas su D. Britanija Vokietijos klau
simais.
Neatrodo, kad D. Britanija ryžšis Sovietams
atsakyti į tuos priekaištus, į kuriuos jau yra
atsakiusi ir viena eiti į derybas svarstyti tuos
klausimus, kuriuos svarstyti pasiūlyta keturių
didž. valstybių užsienio reikalų ministerių kon
ferencijai. Šios Sovietų notos tikslas, kaip spė
jama, yra mėginimas susilpninti D. Britanijos
ir Amerikos sąjungą. Todėl galimas dalykas,
kad Britai visai į šią Sovietų notą neatsakys,
panašiai, kaip neatsakė Prancūzai į panašaus
turinio Sovietų notą.

RYTU VOKIETIJOJ GYVENIMĄ SIAUBIA BAIMĖ
(Mūsų Berlyno korespondento)
Amerikos Balso lietuviškos transliacijos Ber
lyno lietuviams — didelis dalykas. Iš viso jos
yra simbolinis tiltas tarp laisvojo pasaulio ir
pavergtosios Lietuvos. Tegu mūsų visuomenės
veikėjai įvertina šito fakto reikšmę ir nuoširdžiu
žodžiu paguodžia vergijos jungą velkantį tautietį
už geležinės uždangos.

.v

Berlyne, beveik, pavasariškas oras. Šilta, apie
7 laipsnius šilumos. Iš žydro dangaus malo
niai šviečia saulutė. Vakarinėse miesto daly
se gyvenimas eina normalia vaga. Žmonės, gy
vendami šalia pavojaus, apsiprato. Tačiau čia
pat, gretimose miesto dalyse ir toliau už jo vyk
sta tikra drama, kuri gyvenimą verčia pragaru.
Sovietų valdomoje Vokietijos dalyje vyksta
baisūs dalykai. Persekiojimas, prievarta ir vi
soks sovietinimas sugriovė gyvenimą ir užnuo
dijo jį. Persekiojimo ir sunaikinimo baimės
veikiami, bėga į vakarus ne tik vad. liaudies
policininkai bei buvę aukšti valdžios ir valdančios
partijos pareigūnai, bet ir eiliniai žmoneliai, net
ir ūkininkai. Jei galėtų, daugumas iš ten bėgtų.
Ir kur nebėgs, kada gyvenimą komunizmas taip
griauna.
Ryt. Vokietijos Žemės ir Miškų ministerijos
duomenimis, per 300.000 ha dirbamos žemės
palikta dirvonuoti. Ūkininkai metė ją dirbę,
nes nepakelia sudarytų sunkių sąlygų ir nepa
jėgia išpilti nustatytų pyliavų. Žemę dirbti
metusių ūkininkų sąrašai perduoti saugumo mi
nisterijai. Pastaroji juos apkaltino, kaip liau
dies priešus ir sabotažininkus. Visiems gresia
koncentracijos stovyklos ir Sibiras.
Ne vien žemės ūkio reformos sužalojo ryt.
Vokietijos žemės ūkį. Jį pakirto ir sovietinio
tipo ūkinė struktūra. Pav. įsteigtosios MAS
(žemės ūkio mašinų nuomoj imo stotys) dau
giausia neveikia, nes trūksta dalių mašinoms pa
taisyti. Daugumas traktorių yra labai brangiai
piikti Sov. Rusijoje. Nežiūrint tai, jie neveikia,
nes blogai padirbti.
Tokiose sąlygose gyvendami žmonės nusiminė,
nuskurdo, užsidarė savyje ir paniuro. Dingo
juokas ir interesas politikuoti. Visus siaubia
ateities netikrumas ir baimė. Žmonės ten bijo
savųjų ne mažiau kaip atėjūnų.
(I)

Visi Amerikos geležinkeliai yra privatiniai.
Jų išlaikymui, atnaujinimui ir moderninimui
kasmet išleidžiama apie tris milijardus dolerių.
Šitų išlaidų didžiausia dalis, apie 1 milijardas,
tenka mokesčių pamokėjimams, o trys ketvirtys
milijardo dolerių — geležinkelininkams atlyginti,
kurių yra 1.325.000.
Šis paveikslėlis rodo naujausio tipo Amerikos
garvežį. Jis yra labai didelis, susideda iš dviejų
dalių, turi dizelio motorą ir dėl to gali labai
greit važiuoti.

SKYLA ITALIJOS KAIRIEJI
Italijos komunistų partijos skilimas privertė
greičiau iš Rusijos grįžti jos vadą Togliatį. Par
tija skilo dėl to, kad dalis jos įtakingų narių
nesutiko aklai klausyti Kremliaus įsakymų ir
veikti prieš savo kraštą.
Togliati’s, kaip žinoma, į Rusiją buvo iš
vykęs gruodžio vidury, kaip tada skelbta, svei
katos taisyti po atliktos operacijos galvos srityje.
Italijos komunistų partijos prasidėjęs skili
mas tebeina. Vis daugiau iš jos pasitraukia ko
munistų. Toks skilimas prasidėjo ir buv. Ita
lijos partizanų organizacijoje, kuri valdoma ko
munistų ir laikoma pastarųjų kaip smogiamasis
dalinys.
Skilimas pradėjo reikštis ir Italų kairiųjų so
cialistų partijoje, Neni’o vadovaujamoje, dėl to,
kad ji sudaro talką su komunistais ir eina prie
šingais Italijos interesams keliais.
Iš komunistų partijos pasitraukę du žymieji
jos vadai: Magnani’s ir Cucchi’s sukūrė ne
priklausomą darbininkų sąjūdį, kurio šūkis yra:
„nepriklausomybė ir vienybė”.
NUSKRIAUDĖ NUO NACIŲ
NUKENTĖJUSIUS

Bavarijos krašto valdžios įstaigoje, nuo vo
kiečių kacetuose kankintiems asmenims pa
šalpas pamokėti, paaiškėjo didžiausios suktybės.
Reikalą dabar tiria 3 prokurorai ir 50 policijos
valdininkų. Iki šiol išaiškinta, kad suktybėmis
padaryta apie du milijonai DM nuostolių. Ši
įstaiga turėjo pamokėti pašalpas nacių kace
tuose laikytiems asmenims. Tačiau labai daug
buvusių kacetuose pašalpos negavo. Tuo tarpu
pašalpos buvo mokamos nieko bendra su kacetais neturėjusiems asmenims.
Pašalpoms
gauti pažymėjimai net buvo pardavinėjami
juodajame turguje už pusę vertės. Šios įstaigos
vedėjas yra Auerbach'as, žymus žydų veikėjas,
seniau ne vieną kartą iškoneveikęs Vokietijoje
esančius DiPi. Žydų organizacijos, bijodamos,
kad šis skandalas nepažadintų vokiečių neapy
kantos žydams, patarė Auerbach’ui atsistatydinti.
PADIDINTAS GELEŽINKELININKAMS
ATLYGINIMAS
Vasario 23 d. Britų geležinkelininkų sąjungos
atstovai ir geležinkelių vadovybės įgaliotiniai
susitarė dėl atlyginimo padidinimo geležinkeli
ninkams. Bendroji padidinimų suma sieks apie
12 milij. svarų per metus. Kadangi Britų ge
ležinkeliai neturi pelno, dėl to minėtai sumai
pinigų gauti teks padidinti gęležinkelio tarifus.
Pasirašius susitarimą, baigėsi grėsęs išsiplėsti
geležinkelininkų streikas.

KALTASIS KITUS KALTINA
Vengrijos komunistinės valdžios vicepremjeras
Rakosi’s, dėl sumažėjusios gamybos kaltę su
vertė visokiems sabotažininkams, o dėl pasun
kėjusių gyvenimo sąlygų ir produktų sumažė
jimo — „buožėms” ir nepakankamai greitai
vykdomam žemės ūkio sukolchozinimui. Anot
šito Kremliaus berno, visi kalti, išskyrus komu
nistus ir jų tvarką.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LAISVAME PASAULY SSSES
Laisvame pasauly gyveną lietuviai šiais me
tais Vasario 16 dieną visur plačiai ir labai gra
žiai paminėjo.
Įspūdingiausias tos dienos is
torinės reikšmės paminėjimas buvo JAV, kur
yra didžiausia lietuvių kolonija. Naujorke įvy
kęs minėjimas buvo perduotas per Amerikos
radiją ir už geležinės uždangos Amerikos Balso
transliacijomis. Plačiai Vasario 16 paminėta
ir kituose Amerikos miestuose: susirinkimuose
ir per radiją. Didieji ir provincijos laikraščiai,
radiofonai paminėjo Lietuvos Nepriklausomy
bės sukaktį. Lietuvių laikraščiai tą dieną išėjo
padidinti, puošnesni ir su įžanginiais straipsniais
apie Lietuvos prisikėlimą ir Lietuvą. Daugelio
valstybių gybernatoriai tą dieną buvo paskelbę
kaip valstybės šventę.
Argentinos lietuviai plačiai tą sukaktį paminėjo
Buenos Airese vasario 18 d. Iš ryto per lietu
vių radijo valandėlę buvo radijo klausytojai su
pažindinti su Vasario 16 reikšme lietuvių tautai
ir išpildyta atatinkama programa. 10,30 vai.
atlaikytos iškilmingos pamaldos už pavergtą
Tėvynę ir vergijoj esančius lietuvius. Nors Bu

enos Aires lietuvių parapijos bažnyčia gana erd
vi. bet tą dieną negalėjo į ją sutilpti pamaldų su
sirinkę lietuviai. Skambant lietuviškoms gies
mėms, daugelio veiduose matėsi liūdesys, o min
tys, tikriausiai, skriejo Tėvynės padangėn.
Po
pamaldų šventoriuje ir gretimose gatvėse buvo
grynai lietuviškų atlaidų vaizdas, kur nors Ši
luvoje, anais laisvės laikais.
17 vai. visais keliais rinkosi'seni, jauni ir maži
į Parapijos salėje surengtą Vasario 16 minėjimo
aktą. Žengiančius į salę lietuvius pasitiko dvi
tautiniais drabužiais pasipuošusios lietuvaitės ir
segė prie krūtinių lietuviškas vėliavėles. Svečiai
gausiai aukojo Lietuvos laisvinimo-tikslams. Per
trumpą laiką erdvi salę prisipildė susirinkusių.
Minėjimą atidarė Lietuvai Išlaivįnti Centro
pirmininkas. Scenoje pasirodė puikus Šv. Ce
cilijos choras, V. Rymavičiaus diriguojamas.
Choras sugiedojo Argentinos ir Lietuvos him
nus, Maldą už Tėvynę ir kitas lietuviškas dainas.
Po to paskaityta raštu atsiųsti sveikinimai.
Mok. Vedegys skaitė turiningą paskaitą apie
Vasario 16.
Meninės programos dalį išpildė

KAI AUDROS SIAUČIA
Lietuviai esame mes gimę,
mėčiusių didmiesčiuose ir net paprastuose mies
lietuviai turime ir būt...
tuose, perdidelis atstumas.
Mažai bendrau
Sauerveinas jama, retai sueinama, nes, esą, nėra nei laiko,
nei progos, nei reikalo.
Spręsdamas imigrantus niveliuojančios srovės
Šeimų kontaktas, atskirų lietuvių ryšys su
veiksmą ir imigrantų pastangas nenutautėti,
daro stiprų atsparos tašką svetimame krašte.
J. Brazaitis savo metu rašė:
„Jeigu imigrantas stengiasi nepasiduoti, pra Nevisur yra viešų lietuviškų klubų ar sueigos
namų, kur galima būtų susitikti ir nors minti
sideda gilaus pergyvenimo dramatinė kova,
Tačiau beveik kiekvienoje
kuri galutinai baigiasi imigranto sutirpimu. mis pasidalinti.
vietoje
yra
atskirų
lietuviškų
namų, kur svečias
Jeigu emigracija tik laikinė, jeigu žmogus mo
lietuvis
nesijaustų
suvaržytas
mums svetimų
raliai ir intelektualiai yra pajėgus, jeigu yra pa
papročių...
prie
durų
pastovėti.
kankamai jam atramos taškų, tai emigracija

smuikininkė EI. Kuprevičiūtė ir Tautinis An re gana rimta. Imtasi ruošti plakatai demon
samblis.
Puikus Argentinos Lietuvių Tautinis stracijai. Stovykla sujudo. Prie darbo prisidė
Ansamblis, pirmą kartą vadovaujamas garsaus jo ir • kitos tautybės. Stovyklos komendantas
pianisto Andriaus Kuprevičiaus, sugebėjo savo ėmėsi tartis su lietuvių, patikėtiniu ir, po ilgų
švelniomis meliodijomis užburti klausytojus ir pasitarimų, surasta išeitis. Stovykloje buvo vai
kų darželis.
Čia, sukaupus jėgas ir gerokai
dainų garsais nukelti juos į Tėvynės padangę.
Vasario 16 proga, Argentinos lietuviai pasiun padirbėjus, pašalinta viena siena ir tokiu būdu
tė rezoliuciją tos šalies Vyriausybei ir spaudai. paruošta salė rusams. Tarp kitko, filmos žiū
Ta pačia proga buvo surengta Lietuvos Is rėti atėjo tik šeši vaikai ir dvi senos bobutės.
(c)
torijos paroda, kuri dokumentais ir nuotrauko Tarpe jų nebuvo nė vieno lietuvio.
mis pavaizdavo Lietuvos laisvės ir vergijos die
Vokietijoj gyveną lietuviai gražiai paminėjo
nas nuo 1918 metų iki dabar. Ypatingai daug Vasario 16-ją. Didesnėse kolonijose buvo įs
žiūrovų buvo prie 1940-41 metais rusų surengtų pūdingi minėjimai. Net ir Berlyne gyveną keli
masinių žudynių Lietuvoje nuotraukų. Kadan lietuviai tos dienos istorinę reikšmę atžymėjo,
gi į minėjimą daug atėjo buvusių dabartinio Lie kaip įmanoma. Daugiausia klausydamiesi Ame
tuvos okupanto garbintojų ir dėl to ši paroda rikos Balso lietuviškos transliacijos.
buvo geras liudininkas, patvirtinąs dabar atvy
Paryžiaus lietuvių būrys vis mažėja, bet lyg
kusių tremtinių pasakojimus apie padėtį oku koks mikrokosmas ir jis atšviečia tuos pačius
puotoje Lietuvoje.
Leonas Kančauskas visos Pasaulio Lietuvių Bendruomenės sielvartus
Danijos lietuviai, gyveną Kopenhagoje ir apy ir nuotaikas. Iš kokių 300 Paryžiuje ir prie
linkėje ir daugelis danų, vasario 17 d. susirinko miesčiuose gyvenančių tautiečių iškilmėms susi
paminėti Vasario Šešioliktąją.
rinko daugiau, kaip pusė. Minėjimą, kaip pa
Minėjimas pradėtas vėliavos įnešimu. Paša prastai, rengė Šalpos Draugija. Jos pirmininkytose kalbose, lietuvių ir danų kalba, išsamiai kas susirinkimą pasveikino ir pakvietė susikaupaaiškinta lietuvių tautos kančios ir vargai, jos pimo valandėle pagerbti kovoje žuvusius. Tai
kova, laimėjimai ir padaryta skriauda Lietuvai. dienai pritaikytą žodį tarė pasiuntinio pareigas
Sveikinimo žodžius tarė estų, latvių, danų ir einąs p. Dr. S. Bačkis.
lenkų atstovai ir linkėjo greito išsilaisvinimo iš
Aistringoj ir kilniai nuteikiančioj kalbęj p. S.
vergijos.
Bačkis pirmon eilėn visų jausmus ir mintis nuMeninė dalis pradėta gyvuoju paveikslu: keldino į tėvynę.
Šiurpulingas tenai ir širdį
„Vargo mokykla”. Po to sekė dainos, tauti gniaužiąs vaizdas. Okupacijos siaubas nelei
niai šokiai, eilėraščiai. Parodyta gyvieji paveik džia lietuviams pareikšti nė mažiausio gesto,
slai: „Vaidilos regėjimas”, „Kur aš vargšė pa susieto su Nepriklausomos Lietuvos prisimini
sidėsiu” (mergaitė suklupus prie kryžiaus), „Pa mais. Tik žodžių gelmėse tviska ir aimanų
vergtoji Lietuva”. Žinomas danų smuikininkas, atodūsiuose slypi kruvina kančia pirktos laisvės
geras lietuvių bičiulis p. Niels Nielsen savo jaus prisiminimais ir gaivinanti svajonė. Bet ar gali
mus Lietuvai ir lietuviams išliejo muzika, akom- kas uždrausti galvoti ? Galvoti apie valandų,
ponuojant karališkosios konservatorijos mokinei kada Gedimino kalne vėl plevesuos laisvės sim
p-lei Christensen, kuri taipogi davė porą solo bolis, Lietuvos vėliava! Galvojimas nėra sva
numerių pianinu.
Gražiai pasirodė ir smuiko jonė, jis verčia veikti, veikti taip, kaip veikė
duetas, kurį išpildė R. Kaufmanas su danu E. mūsų dvasios milžinai pirmtakai. Savo darbų
Knudsen, abu karališkosios konservatorijos mo ir žygių pavyzdžiu, jie uždega mūsų kraują ir
kiniai.
širdį ir skatina naujų kartų ryžtą. Ir dabartinė
Po programos susirinkę pavaišinti kava ir karta išryškino naujus didvyrius, kurie savo
pyragaičiais. Čia teko pasidalinti įspūdžiais drąsa, ryžtingumu, savęs atsižadėjimu, kraujo
su danų svečiais. Tuos įspūdžius reiškė tokiais aukomis prilygsta ankstyvesniems už tautos
žodžiais: „Nors ir primityviose sąlygose lietu laisvę kovotojams, o dažnai juos pralenkia. Jų
viai gyvena, bet sugebėjo parodyti tai, ko mes yra atvykusių ir į laisvąjį pasaulį, prasilaužusių
ir sapnuoti nesapnavom. Jei panaši nelaimė pro Sovietų šnipus, sustiprinimus ir karo sargybas
būt ištikus mūsiškius, tai jie senai būtų prapuolę. ir atnešusių dokumentų ir faktų, įrodančių pa
Garbė lietuviams”. Arba: „Niekad nesitikėjau, sauliui žodžiais neišreiškiamą okupacijos žiauru
kad tokia maža Danijoje likusių lietuvių saujelė mą ir lietuvių tautos nepalaužiamą valią būti
galėtų atlikti tokį didelį darbą. Jei jūs suge laisva ir nepriklausoma. Jie kraujo klanais ir
bate negausūs būdami padaryti tiek daug, tai tūkstančių gyvybėmis laisvės kelią kloją kovo
daugelis būdami tikrai sugebėsite išlaisvinti savo tojai mus įpareigoja!
Permaža juos vien tik
Tėvynę”.
minėti, juos pagerbti vien žodžiais, jiems padėti
Bet Kopenhagos lietuviai turėjo ir rūpesčių. ir vien žodžiais jų pavyzdį sekti. Mes turime
Jau vasario 15 d. rusų atstovybė Kopenhagoje į jų kovą realiau įsijungti. Pirmiausia mums rei
užuodė, kad lietuviai ruošia Prags-Boulevard sto kia susiklausyti ir savo gretas suglausti. Šian
vykloje Vasario 16 minėjimą, kreipėsi į stovyk dieną Lietuvai nereikia žmonių, kurie trukdo jos
los komendantą prašydami, kad jiems leistų išlaisvinimo darbą, kurie pamiršdami pagrin
šeštadienį, vasario 17 d. parodyti lietuviams filmą dinį tikslą, siekia savo vardą pagarsinti, savo
apie Lietuvą. Tam tikslui jiems reikalinga salė. asmeninių ar partijų išskaičiavimų, kurie nemoka
Paklausus filmos pavadinimo, pasakė, kad ji kitam paklusti bei nesugeba vieningai dirbti.
vadinasi „Kova už Stalingradą”. Pakviestas lie Mus visus sieja bendri jausmai ir bendri interesai,
tuvių patikėtinis atsakė, kad lietuviai tos filmos tad turime surasti ir bendrus veikimo kelius.
nenori matyti. Komendantas motyvuodamas, Reikia saugotis visokių anarchistų ir receptų
kad salė pažadėta lietuviams, rusų prašymo pa gamintojų. Jų nedaug, bet skleisdami gandus,
tenkinti nesutiko. Čia nieko nepešę rusai krei kad lietuvių tarpe nėra vienybės, nėra santaikos

gali būti net naudinga — ir jam individualiai
Daugiau entuziazmo!
ir jo kraštui, nes žmogus įgyja naujos patirties
Nevienoje vietoje jaučiama savos rūšies apa
ir grįždamas perkelia ją į savo kraštą”. (Aidai,
tija.
Vieni pesimistiškai aiškina pasaulinę pa
1949, 25 nr„ 145 psl.).
dėtį, kiti nusiminę dėl nepavykusių re-emigraJau pakankamai turime patirties, begyvenda
cijos į JAV planų, dar kiti neramiai sprendžia
mi ir bekovodami dėl savo buities svetimuose
8 penų mėsos davinį.
kraštuose, bet, deja, patys matome, kad mūsų
Tos apatijos įtaka žymi visuomeninėje veikloje,
lietuviškasis organizmas nėra šimtą procentų
net pačiame susiorganizavime ir net lietuviškų
sveikas.
reikalų traktavime.
Kai kur, jeigu pristigtų
Nepageidautina rutina
vieno kito nepalaužiamo entuziasto, viskas,
Pravartu bent kiek kritiškai žvilgterėti į mūsų rodos, taip ir apmirtų.
gyvenimo susidariusią rutiną.
Žinia, turime teisę kritikuoti ne tik savo veiklą,
Oficialiai tvirtinama, kad pastarųjų metų ne tik choro balsų sąskambį ar paskaitininko
tremtis priglaudė svetimuose vakarų kraštuose mintį bei dikciją, bet turime jausti pareigą ir
didelį procentą inteligentinių pajėgų. Ir teksti patys dalyvauti tuose mūsų tautinio gyvenimo
lėje, ir žemės ūkyje, ir anglies kasyklose šalia nareliuose.
Kai dirbama, kai sielojamasi ben
paprastų darbininkų rasime ir buvusių kariškių, drais tautos reikalais, ir entuziazmo daugiau
ir mokytojų, ir teisininkų, ir kitokių tarnautojų. atsiranda.
Žvilgterėkime tačiau į visuomeninio darbo
O juk turime kuo pasidžiaugti: jei prieš ke
barus.
Daug kur buvę intelektualiniai dar lerius metus įtempę ausis klausėme, ar neišgirbuotojai sėdi nuošaliai, neturi noro kištis į sime per radiją ko nors gero apie Lietuvą, tai
aktyvesnę veiklą, o įvairiose valdybose daly šiandien jau ir lietuvių kalba transliacijų pasi
vauja žmonės, kurie arba tiktai pradeda visuo klausome.
Visi jaučiame, jog vakarų frontas
meninį darbą, arba, neturėdami jokių preten prieš komunizmą glaudėja, kad Lietuvos vardas
zijų į vadovaujančiųjų postus, dirba, nes kam vis dažniau minimas, sprendžiant komplikuotus
nors vistiek reikia dirbti.
politinius klausimus.
z
Yra vietovių, kur nestinga patyrusių ir auto
Ar tik negalėtume tvirtinti, kad jau prasideda
ritetingų žmonių, tačiau iš viso nėra kam va trečiasis veiksmas — konkreti kova dėl Lie
dovauti lietuviškam visuomeniniam darbui.
tuvos laisvės?!
J. Kuzntickis
Tiesa, nuošaliai stovį žmonės su neabejotinais
visuomeniniais gabumais turi savo elgsenos
argumentų.
Tačiau jie dažniausiai labai in ■ ■■■■ ■•■«»■■>■■■■■■■■■■> -■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■«■■■■■• žinimo. Kelių valandų sunkią agoniją sekdavo
dividualūs ir egocentriniai.
O visuomeninė
mirtis.
veikia dėl to gerokai nukenčia.
Nuostabūs ir baisūs dalykai tada atsitikdavo.
Pergreitas šiaurėj imas
....... . .............. AINO KALLAS ................. Viskas būdavo galima. Kaip ugnis, raudoni
gaidžiai nutūpdavo ant vartų, stulpų ir rėkdavo.
Labai teisingai jau minėtame žurnale J. Bra
Didžiojo Šiaurės Karo metu, kai rusai buvo Jų riksmas reikšdavo mirtį. Kas pirmas juos
zaitis pastebėjo:
apsupę Rygą, į Salas, iš žemyno atėjo maro pamatydavo ir bent žodį ištardavo, mirdavo kur
„Imigrantas intelektualas, paverstas profesi
epidemija — „Juoduoju Maru” vadinama. Iš stovėjęs...
niu proletaru, ilgainiui turi proletarėti ir dva
pradžių į Hiumą, paskiau į Saremą, po to per
siškai.
Negaudamas darbo pagal savo pro
Dievas, atrodė, užmiršo luomų ir tarp vokie
Mažąjį Sąsiaurį į Mugu ir pagaliau tudenį į
fesiją, jis negalės pritaikyti jame susiklojusios
čių ir nelaisvųjų skirtumą, kurį pats savo išmin
vienišą Ruhnų salą.
patirties, visą energiją turės skirti tam, kad
timi buvo sukūręs. Maras aukų nesirinko ir
Apie šios epidemijos atėjimą yra daug pada
persiorientuotų į naują fizinį darbą, nereikalau
nerodė pagarbos senom pavardėm ir kilniam
vimų. Hiuma salos žvejai vieną vakarą paste
jantį intelektualinių pastangų”.
kraujui. Vardas maro knygoje reiškė mirusį
bėję svetimą laivą, nuleidusį inkarą netoli ElPer tuos kelerius metus mūsų intelektualai,
žmogų. Aukštos kilmės valstybės tarėjai, dva
terma nuosto. Jie susirinkę pasitarė dėl atvy
kantriai kęsdami ir parodydami neabejotinų
rininkai ir baronai, kurių kilmė siekė Kryžiaus
kėlio ir galų gale nusiyrę į jį su maistu.
Karus, mirė kaip ir daugumas vargšų vežikų
valios pastangų, įrodė, kad naujas jų gyvenimo
Priartėję pastebėjo, kad laivas buvo be gyvy
veiksmas tęsiamas lietuvišku atkaklumu.
Jie
ar padienių darbininkų. Vieni mirė savo ąžuoli
bės ženklo: tuščia bliktis, stiebas ir skersiniai.
jau pakankamai turi patirties ir naujos profe
nėse lovose, kiti — ant šiaudų ryšulio.
Žvejai buvo besiirią atgal, kai staiga, nedidelio
sijos (jei taip galima pasakyti) žinių.
Tačiau
Prieglaudose mirė prižiūrėtojai ir priglaustieji.
ūgio, pilkai apsirengęs berniukas nulipo nuo
kartu su tuo pastebimas anas minėtasis inte
didžiojo skersinio ant blikties ir tiesiai nuo laivo Kuresare pirkliai — vokiečiai krito negyvi su
lektualinis siaurėjimas.
Gal dalimi tą dramą
naikintų savo namų griuvėsiuose, už dūmtrau
krašto įšoko į valtį.
pavaizduoja lietuviškos spaudos menka apyvarta.
Du kartus žvejai įmetė berniuką į vandenį ir kių, kur jie ieškojo prieglaudos. Kunigai sus
Daugelyje vietų, kur įsikūrę įvairaus išsila
du kartus jis įšokęs į.valtį, lyg pilkažvynė žuvis. mukdavo sakyklose, laike pamokslo, kaltindami
vinimo lietuvių, pasigendama kultūrinių pobū
Kai žvejai pasiekė krantą, berniukas tuojau pra žmones už paskendimą nuodėmėse. Varpininkai
vių. Atšvenčiamos oficialiosios tautinės šventės,
nykęs lazdynų krūmuose. Visa, ką žvejai per mirdavo beskambindami varpais kitiems įniru
pasakomos proginės kalbos, padainuojama, pa
tą laiką pastebėję, tai, kad jis buvo apsirengęs siems.
šokama, ir vėl grįžtama į kasdienę rutiną. Vėl,
Atrodė, lyg Dievas uždarė Dangaus duris ir
kaip vokietis: mūvėjo trikampę sktybėlę ir ran
rodos, laukiama kitos šventės.
O kodėl daž
koje laikė lazdelę. Tada vyriausias valtyje su- langus, bet Pragaro vartai buvo plačiai atverti.
niau nesuėjus, kodėl nepanagrinėjus įvairių
Žmonės, neradę prieglobos šv. Sakramente ir
nėięs rankas ir kiekvienas joje buvęs pradėjęs
kultūrinių ir visuomeninių problemų, kodėl
drebėti. Žvejai supratę, kad į salą atėjęs maras. prie bažnyčios altorių, pradėjo slapta aukotis
neduodama progos jauniesiems pasinaudoti pa
Sekančią dieną pusė Elterma kaimo gulėjo ant Upa akmens ir šventajame Karma šile, kur,
tyrusių žmonių patirtimi?...
pataikaujant Tara’e, kartą žmogaus krauju buvo
negyvi...
Permaža kontakto
Maras griebdavo savo aukas staiga. Jis įaugo palaistytas šventasis šermukšnis. Tačiau senieji
Neseniai apsilankiau Anglijos didmiestyje. į žemę ir kaip rasa krito iš dangaus. Žmones kaimiečių dievai buvo mirę arba senatvėje tapo
Girdėjau, kad jame gyvena apie šimtas lietu degino karštligė, nuodingas mėšlungis užvirin akli ir kurti. Kristus, vienatinis Dievo sūnus,
vių.
Kai vietą pažįstantį lietuvį prašiau su davo kraują jų gyslose. Jų galvos tapdavo ūžian buvo bejėgis, bet lygiai taip pat ir Taros kaimie
vesti su vienu kitu vietos žmogumi, gavau kon čiomis krosnimis, paialižuojąs silpnumas apim čių dievai.
davo sąnarius.
Tada jie netekdavo sąmonės.
kretų atsaką:
Naktimis maža, pilka figūra ėjo iš lūšnos
Užnuodytas kraujas išsiverždavo mėlynomis pūs į lūšną, iš dvaro į dvarą. Prieš ją varstėsi dū
— Perdidelis atstumas...
Iš tikrųjų, imant tiesioginę to atsako prasmę, lėmis, kurios dengdavo sprandus ir pažastis. minių pirkių aprūkusios durys taip, kaip ir
turimę sutikti, kad tarp atskirų lietuvių, išsi Žmonių veidai prieš mirtį iškrypdavo iki nepa variu kaustyti dvarų portalai.
Ji paliesdavusi
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miegančiuosius ties širdimi savo lazdos aštriuoju
galu...
Atėjo vasara, su ja sausra ir kaitra. Epide
mija plėtėsi dar greičiau. Ištisi kaimai buvo
išmirę. Lavonai buvo gabenami į pelkių duobes,
sukrauti vienas ant kito į vežimus taip, kad
mergaičių lininės kasos šlavė kelią. Netrukus
neliko duobkasių ir mirusieji gulėjo ten, kur
krito ir niekas nedrįso jų liesti. Laukai liko
nearti, o pievose peraugo žolė.
Išmirusiuose kaimuose likę vieniši gyvuliai
virto laukiniais. Karvės nutysusiais, ištinusiais
tešmenimis bastėsi miškuose. Vilko instinktas
pabudo namų netekusiuose šunyse: jie puldinėjo
avis, kurios jiems buvo pavestos saugoti, arba,
sulysę iki kaulų, jie slankiojo po kaimus stebė
damiesi kur dingo jų šeimininkai, kurie juos
maitino. Išbadėjusios kiaulės išsiveržė iš tvartų
ir malšino alkį empidemijos pakirstųjų lavonais,
kurie gulėjo be Bažnyčios palaiminimo. Iš
savo slėptuvių, Serves ir Karjos miškų, išsi
veržė vilkai, o užšalus Didžiajam ir Mažajam
sąsiauriui, atsibastė lokiai, ieškodami grobio.
Rodėsi, kad visi žmonės yra pasmerkti žūti.
Gyvenimas sustojo — išnyko bendrieji žmogaus
tikslai ir siekiai: arimas, sėjimas, derliaus nuė
mimas, medžioklė, žūklė, santuoka.
Atrodė, kad Dievo tikslas yra ištuštinti žemę
ir grąžinti ją į tą būklę, kuri buvo prieš žmogaus
sukūrimą. Bet kraštas buvo toli gražu nepa
našus į Rojų. Jis buvo nudegintas ir sunaikin
tas, ' o virš vandenų plasnojo Mirties Angelas.
Tuo metu, kai visi žmonės buvo Dievo užmir
šti, vienoje pakrantės parapijoje gyveno vokiečių
kilmės kunigas Magnus Carpona. Jis buvo
vedęs aukštos kilmės valstybės tarėjo dukterį
Beatą von Kraemer’ę. Jie turėjo keletą vaikų,
kurių vyriausioji duktė — Gerdruta buvo 19 m.
amžiaus.
Kaip paprastai būna su kilmingomis vokiečių
mergaitėmis, išaugusiomis šiame krašte, Gerdruta
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1951 m. kovo 2 d.
ir kad reiktų, va, taip ar kitaip padaryti, jie
pilia vandenį ant Sovietų agentų malūno ir pa
deda kenksmingai propagandai plisti. P. Bačkis visa savo atsakomybe patikrina, kad lie
tuviai yra vieningi ir jų vadovaujamieji organai
yra vieningi. Mūsų tarpe nevieningumo nebus,
ir nebus tokių momentų, kada lietuviai turėtų
dvi vyriausybes, du vyriausiu išlaisvinimo ko
mitetu. Lietuvius nuo to saugo ta laiminga
aplinkybė, kad tarptautinėje bendruomenėje Lie
tuva tebėra pripažįstama, kaip Valstybė ir ten,
kur angažuojamas Lietuvos vardas, Lietuvos
diplomatinis korpas, kaip teisėtas organas, visa
padarys, kad tarptautiniuose santykiuose Lie
tuvos vardu kalbėtų vienas lietuvių organas, vistiek, kokiu vardu jis vadintųsi.
Šiandieną galime pasidžiaugti, kad. mūsų ko
voje nebesame vieni. Šiandieną jau esame pa
siekę, kad lietuviai lygiomis su kitais dalyvauja
visuose tarptautiniuose sąjūdžiuose.
Kas šian
dieną abejotų Lietuvos išlaisvinimu, jam galima
pasakyti: žmogau, klysti. Lietuva bus laisva
anksčiau, kaip tamsta manai. Ji nebėra vie
niša ir apleista. Su ja ir už ją kovoja ne tik
visos pavergtosios tautos, bet ją gina ir gins
visas laisvasis pasaulis, ypač ta didžioji De
mokratijos ir Laisvės tvirtovė, Jungtinės Ame
rikos Valstybės, kurios prezidentas neseniai tatai
patvirtino pareikšdamas: „taika mums brangi
bet laisvė ir teisingumas yra dar brangesni da
lykai”.
Romos lietuviai vasario 16 šventė kukliai,
bet iškilmingai. Iškilmingumo nuotaiką su
darė iš vienos pusės kardinolo J. Pizzardo da
lyvavimas, iš kitos — Lietuvos Atsotvybės prie
Šv. Sosto buvimas.
Nedaug valstybių turėjo drąsos nepripažinti
kriminalinę bolševikų Lietuvos okupaciją. Tarpe
jų buvo viena maža valstybėlė, bet turinti didelę
moralinę jėgą. Tai Vatikanas.
Vasario 16 šventė turėjo du centriniu momen
tu: Liet, kunigų, Šv. Kazimiero vardo, kole
gijoj mišios, laikytos kardinolo J. Pizzardo ir
lietuvių kolonijos bei jos draugų susirinkimas pas
Liet. Ministerį prie Šv. Sosto p. S. Girdvainį.
Kardinolas Pizzardo, didelis lietuvių draugas
ir jų globėjas, eilę metų vasario 16 d. atnašauja
lietuviams Mišias, laike kurių kiekvieną kartą
pasako drąsų, įtikinantį' ir prielankų Lietuvai
pamokslą.
Šįmet kardinolas savo pamoksle paminėjo,
kad jau 700 metų praėjo, kaip Lietuvos karalius
Mindaugas ir kiti lietuviai panorėjo priimti
krikštą.
Laike mišių gražiai giedojo kunigų
kolegijos choras. Po Mišių visi dalyviai susi
rinko kolegijos salėje, papuoštoje Lietuvos ir
Vatikano vėliavomis, vasario 16 d. minėti. Be
lietuvių, Mišiose ir minėjime dalyvavo Lietuvai
prielankiai nusiteikę svečiai. P. J. Macevičius,
Liet. Komiteto vardu, pasveikino kardinolą
Pizzardo, padėkojo už atsilankymą ir paaiškino
Vasario 16 d. reikšmę lietuviams. Po jo žodį
tarė min. S. Lozoraitis. Jis išreiškė įsitikinimą,
kad mūsų valstybės nepriklausomybė bus at
statyta ir bolševizmo pavojus pašalintas. Tada,
dar ryškiau kaip dabar, bus galima konstatuoti,
kad du veiksniai bus išgelbėję žmoniją: tikyba
ir tautinis jausmas.
V. M. L.
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RUSIJOS VEIDĄ SUDARO JOS KALĖJIMAI IR KADETAI

EI Campessino, vienas neseniai Paryžiuje
pasibaigusios D. Rousset’o bylos, liudininkų,
ispanas, buvęs komunistas ir laike Ispanijos ka
ro komunistinių dalinių generolas, po Ispanijos
karo pabėgo į Sov. Rusiją. Ten jis pateko val
dančiųjų nemalonėn, o to po, kaip ten įprasta,
į kalėjimą. Vėliau iš Rusijos pabėgo į Vakarus.
Be to, ką jis apie Sovietinius kalėjimus pasakė
kaip liudininkas D. Rouset’o byloje, pradėjo
spausdinti atsiminimus prancūzų laikraščiuose.
Kai kurias jo atsiminimų ištraukas iš „L’Espoir
de Nice”, 1950 m. gruodžio 6 d. num. čia peteikiame.
Sėdėjau Lubiankos kalėjime, paskui keturis
mėnesius Butirkose ir Krasnipresnioj.
Tikrąjį
dabartinės Rusijos veidą sudaro jos kalėjimai ir
koncentracijos stovyklos. Kas nėra perėję per
šias skausmo, vergijos ir mirties vietas, neturi
teisės kalbėti apie stalininę Rusiją, jei nenori
meluoti sau ir kitiems.
Butirkose mane įkišo į 50 metrų ploto patalpą,
kurioje buvo nemažiau kaip 180-190 suimtųjų.
Oras buvo tiek įkaitęs ir prišvinkęs, kad beveik
visi buvo nuogi.
Nenusirengė tik tie, kurie
baiminosi dėl savo drabužių.
Iš tikrųjų, apie
pora dešimtų banditų su savo vadu, akivaizdoje
jų sėbrų prižiūrėtojų, demonstravo savo teisę
šioje masinėje celėje. Nuo pat pradžios daviau
jiems suprasti, kad nesu pasiryžęs pakęsti jų
diktatūrą.
Man reikėjo pirma išsikovoti, ne
be pastangų, pakankamai vietos atsigulti, pas
kui apsaugoti savo daiktus nuo vagimo. Aiškiai
pareiškiau, kad užmušiu pirmąjį, kuris norės
pavogti tai, kas man priklauso. Gaujos vadas
patikėjo, kad esu aukštos klasės banditas ir
man pasiūlė savo bičiulystę. Butirkose reikėjo
gulėti ant grindų įsispraudus tarp kitų kalinių.
Nebuvo nei ko pasikloti nei užsikloti.
Trečią dieną kai atsidūriau Butirkose, NKVD
komendantas, apsirengęs civiliai, man atnešė
maisto ir tabako. Jis elgėsi su manim draugiškai
ir patarė pasirašyti pareiškimus, paruoštus Lubiankoj. Pamatęs, kad jo įkalbinėjimai bus be
vaisių, jis man davė paskaityti sprendimą mano
reikalu. Treji metai priverčiamųjų darbų sto
vyklos Vorkutoje — poliariniuose tyruose, pas
kui penkeri metai gyventi priežiūroj ir penkeriems metams atimamos pilietinės teisės. Iš viso
trylika metų. Iš tikrųjų šis sprendimas visam
gyvenimui, nes po tokios bausmės retas kas
gali sugrįžti.
Nuo tos dienos, kai man davė paskaityti
sprendimą, man pranešė, kad turėsiu dirbti.
Buvau savo profesiją nurodęs, kaip dirbtuvių
vedėjas, tad man pavedė suorganizuoti darbo
brigadas — vyrų ir moterų. Vakarais 10 vai.
turėjau peržiūrėti įvairias masines kameras,
lydimas dviejų prižiūrėtojų, ir surinkti iki 800
tinkamų darbui kalinių. Buvo penkios didelės
moterų kameros.
Koks baisus vaizdas!
Dėl
nepakeliamo karščio, jos buvo beveik visos iki
siūlo galo nuogos. Tarp tų, įvairaus amžiaus su
lysusių moterų, buvo nepaprastai ciniškų, at
stumiančiai šlykščių. Buvo ir 12, 13, 14 metų
mergaičių, kurios tarnavo pirmųjų iškrypimams.
Tuo metu, kai ėjau rinkdamas tas, nelaimin
PAMALDOS
gąsias darbui, prižiūrėtojai savo ruožtu pasi
Lowtone — kovo 12 d. Išpažintis iš vakaro rinkdavo vieną jaunesnių mergaičių ir čia pat
6-7 vai. ir prieš pat pamaldas 10,30 vai.
visų akivaizdoje išprievartaudavo.
Jei kuri

Carpona buvo sveika, žydinčios išvaizdos, gal
kiek perdaug parudavusi vasaros metu nuo jūros
vėjų, proporcingos sudėties, laukinių riešutų
spalvos plaukais, kiek panėšinčiais į varį, kaip
ir jos motinos šeimos. Akys melsvai žalsvos,
kaip brangakmeniai, sudarė puikiai modeliuotą
tiltą jos švelniai nuskaptuotai, aristokratiškai no
siai. Kai ji sėdėjo vikarato suole bažnyčioje
šalia savo motinos, išdidžiai palenktu sprandu,
kaip dėta padoriai mergaitei, kilmingi jaunikaičiai,
kurie atjodavo ar atvažiuodavo ketvertu į vokie
čių pamaldas, smalsiai žiūrėdavo jos link.
Vieną sekmadienį, jos brolėnas iš motinos pu
sės, Rembert von Rehren’as iš Lonas dvaro,
tarnavęs Kuresario forto pulke, pasiliko vikarate vakarienės. Buvo rugpiūtis.
Sode noko
tamsios vyšnios.
Rembert von Rehren’as pa
čiupo kopėčias ir įlipęs į medį pradėjo svaidyti
Gerdrutą nunokusiomis vyšniomis.
Gerdruta rinko jas į rankas ir žiurstą. Pa
galiau ji krito į žolę ir bandė gaudyti lūpomis
krintančias uogas, kurios blizgėjo gintaro auk
su ir nuo nunokimo plyšo bekrisdamos. Rem
bert von Rehren’as kai nulipo iš medžio buvo
išblyškęs. Jo akys negalėjo atsispirti vyšnių
kraujui ant Gerdrutos lūpų. Jie stovėjo vienas
prieš kitą, beveik, vienodo ūgio, rausvaplaukiai,
ilgakakliai tos pačios rasės nariai. Vikarato so
das buvo drėgnas ir tylus: jie pasibučiavo po
kerpėmis apaugusia vyšnia.
Tai atsitiko, kaip padavimas sako, rugpiūtį.
Visą žiemą Gerdruta rengė savo kraitį, nes ves
tuvės buvo paskelbtos gegužės pradžioj.
Bet tuomet buvo sunkus ir vargingas laikas.
Kovo mėn. kazokai ir totoriai užpuolė kraštą ir
nuniokojo jį nuo Kuivaste prie Muku sąsiaurio
iki Sorve Saro. Tuč tuojau jų pėdomis atėjo
epidemija. Rembert von Rehnen’as buvo pir
masis karininkas, miręs Kuresaro įguloje. Ne
trukus jį pasekė didesnė pusė įgulos.
Birželio gale maras šlavė Carponos parapiją.
Tai buvo vieną gausiausia gyvenamų parapijų
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visoje Saremaje, dėlto epidemijos žala čia buvo
didesnė kaip kur kitur, nes liga smarkiau plito
tirščiau gyvenamose vietovėse. Carpona išstatė
saugus ant kelių ir uždraudė iš kitų parapijų
įeiti į parapiją elgetoms ir svetimiesiems.
Jis
parengė miltelius iš sieros ir pušies sakų, ku
riais rūkė patalpas, grindis laistė actu ir vitriolium. Jis privertė sukurti kadugių laužus aplink
kaimus ir kūrenti juos dieną ir naktį. Parapi
jiečiai rinkosi bendrai maldai į bažnyčią. Nie
kas nepadėjo. Epidemija nugalėjo maldas ir vitriolių, praėjo pro degančių kadugių ugnį ir dūmus.
Carpona drąsiai tęsė kova. Jis privertė gy
vuosius kabliais ištraukti lavonus per langus
ir nuvilkti į kapus. Jo žmona ir keturi jaunes
nieji vaikai mirė. Neturėdamas zakristijono, jis
pats lipė į bokštą ir skambino varpais. Jis ne
pasidavė — kol kojos nešė jį, jis lankė ligonius
ir ramino mirštančiuosius. Jo duktė Gerdruta
lydėjo jį melsvai žalio ledo akimis, plačiai atver
tomis ir negyvomis — jos lūpos šaltos ir iš
blyškusios.
Vieną rytą Carpona pajuto staigų karštį kraujuje — tai buvo maras. Jis neabejojo, kad mirtis
stovėjo arti. Jis įsakė dukteriai palaidoti si
dabrinį kieliką šalia bažnyčios. Tada jis parei
kalavo Gerdrutą atnešti bažnyčios metrikus.
Nejautria ranka, didelėmis ir ryškiomis rai
dėmis jis įrašė: omnes mortui — visi mirę...
Kai Carpona išleido paskutinį atodūsį, saulė
jau buvo pakilusi danguje. Gerdruta uždengė
savo tėvo kūną paklode ir išėjusi laukan atsi
sėdo ant apatinės laiptelių pakopos. Dabar ji
suprato, kad liko vieniša.
Niekas, sukurtas iš to paties molio kaip ir ji,
daugiau nebeegzistavo. Žmogus, Dievo paveiks
las, išmirė.
Didelė sielos agonija, gilesnė už kūno skaus
mą, apėmė ją. Ji sušuko ir laukė. Bet buvo
tylu. Daugiau žmonių nebuvo. Gerdruta nus
prendė laukti mirties savo namų pastogėje. Ji
meldėsi prašydama mirties, laisvu noru auko-'

priešindavosi ar imdavo šaukti, tai kitos turė
davo ją palaikyti ir užčiaupti burną tarp bendro
juoko ir blevyzgų.
Kartais prižiūrėtojai jas
išsivesdavo į koridorius. Geriausia diena tiems
prižiūrėtojams buvo viena kas mėnesį, kada
moteris vesdavo maudytis, Tikra orgija! Pirmą
dieną, kurią dalyvavau šiame spektakly, buvau
tiek paveiktas išniekinimo, kad trenkiau žemėn
savo popierius ir pieštuką protesto ženklan.
Atsiėmiau už tai tiek, kad mane jau be sąmonės
nugabeno į ligoninę. Vieną naktį į jaunos kai
mietės desperatiškus riksmus kaimyninės ka
meros jauni vyrai pradėjo maištauti, tada pri
žiūrėtojai paleido kulkosvaidžių ugnį. Sovieti
niam kalėjime kolektyvinis protestas apmoka
mas mirtim. Negyvieji tyliai pakasanti, o pri
žiūrėtojai gauna iš viršininkų pagyrimą.

ralinę paniką. Tam geriausiai tinka priverčia
mojo darbo priemonė.
16-ka Sovietų Sąjungos respublikų ir 8-nios
autonominės sritys, visos pasirodė priešingos
bolševikiniam režimui, o kai kurios siekė nepri
klausomybės.
Kremlius yra apskaičiavęs, jog
būsimam kare su demokratinėmis galybėmis,
kai kurios jų taps demokratijų sąjungininkėmis.
Jas palaužti reikia deportacijomis.
„Estija, Latvija ir Lietuva, kurios pasisakė
už tautinę nepriklausomybę, po pirmojo pa
saulinio karo, o paskui kovojo su komunistine
penetracija,
labai smarkiai nukentėjo,
jas
įjungus į Sovietų Sąjungą.
Jos iškentėjo du
masinius valymus, vieną 1944, antrą — 1948.
Jas apkaltino fašizmu ir Sovietinės tėvynės iš
davimu. Ko jos iš tikrųjų norėjo, tai ne tėvynę
Daugumas NKVD prižiūrėtojų, kalinių trans pakeisti, bet būti nepriklausomos. Estai, pav.,
portui ir kalėjimams saugoti, yra paimti iš Ka labai smarkiai buvo priešinęsi nacių kariuomenei.Vienintelis
zachstano. Tai tamsiausi ir žiauriausi žmonės Bet tai neįrašyta jiems į sąskaitą.
visoj Rusijoj, griežčiausiai laiką rėžimą. Jie visi dalykas, kurio Kremlius siekia, tai visokią
jauni — 20-24 metų, vidutinio ūgio, bet raume rezistenciją sovietiniam jungui sunaikinti. Pir
„Išvaly
ningi, stiprūs mongoliškomis galvomis, siauro mųjų represijų metu šaudė masėmis.
tųjų
”
asmens
turtas
buvo
atimtas,
net
jų
asme
mis gudriomis ir aistringomis akimis. Jie atlieka
Estai buvo masiškai
ketvertų metų -tarnybą prieš pasiunčiami į kol ninio vartojimo daiktai.
chozus.
Jiems viskas leista: mušti, užmušti, tremiami į poliarines sritis ir Sibirą. Lietuviai
prievartauti. Vieninteliai, kuriems jie paprastai į Archangelską ir Naująją Žemę Ledinuotajame
rodydavo pagarbos, tai banditai. Politinius jie vandenyne, kur jie buvo atiduoti žiauriausiam
laiko kaip fašistus ir kontrarevoliucionierius. režimui, ir kur mirtingumas yra baisus jau vien
Latviai
Jie dalinasi savo vagystės vaisiais su banditais dėl šalčio, siekiančio 60-70 laipsnių.
ir leidžia patenkinti jų gyvuliškus geismus mo buvo tremiami į Šiaurės Karagantą, pietų Uchtą
Ištremtiesiems nedavė jokių doku
terimis, kuriomis kalėjimai nuolat papildomi. ir Kotlas.
Juos laiko
Jie nesirūpina jokia politika. Jie tenkinasi tuo,“ mentų, ir jie neturi jokių teisių.
kaip
dingusius,
kaip
mirusius.
Visos
šitos de
kad gali gyventi ir žaisti juo ilgiau...
portuotųjų masės yra skirtos greitam sunaiki
Iš Krasnipresnios kaliniai skirstomi darbams
nimui.
į įvairias stovyklas.
Stovyklų viršininkai at
Ne mažesniu žiaurumu buvo „valomi” ir
vyksta pasiimti jiems paskirtos darbo jėgos.
kiti kraštai. Žiauriausiai nukentėjo Leningradas,
Juos teisingai vadina vergų pirkliais.
kurio priešinimasis buvo prilygintas Madrido
Kuriam tikslui bolševikai įtaisė priverčiamojo pasipriešinimui.
darbo stovyklas.
Leningrado darbininkai turėjo dirbti dieno
1928 m. pasirodė pirmasis įsakymas „apie mis ir naktimis, gaudami 150 gr. duonos. Badas
kalinių darbo sunaudojimą”.
Jis buvo visu buvo toks didelis, kad pasitaikė net kanibalizmo
pilnumu pritaikytas po 1931 m.
Tais metais reiškinių.
Iš čia deportuotieji buvo gabenami
Stalinas pasakė istorinę kalbą, kurios esmė yra į Ukrainą ir Krimą, kur po didelių vietinių
suglausta šiuose sakiniuose x. „Arba mes pra gyventojų deportacijų trūko darbininkų.
lenksime kapitalistinius kraštus, arba žūsime.
Taip Sovietų Sąjungoje iš vienos vietos į kitą
Mes esam atsilikę 150 metų nuo pažangiausių „persodinta” milijonai žmonių...
kraštų. Arba mes juos pralenksim per artimiausią
dešimtmetį arba būsime sunaikinti”.
Žmonių aukomis ir kančiomis buvo pagrįsta
sovietinio gyvenimo pažanga iki karo su nacine
Vokietija. Šis karas, kurį Stalinas provokavo
visais būdais tarp vakarų, bet pats stengėsi
VADINAMŲ DEPUTATŲ RINKIMAI
išvengti jame dalyvauti, Rusiją labai sunaikino.
Vasario
18 d. okupuotoje Lietuvoje bolševikai
Po karo buvo dar labiau sustiprinta 1931 m.
suorganizavo
dar vienus „demokratiškiausius”
linija: pasiekti per 10 metų tai, ką pažangieji
kraštai yra pasiekę per 150 metų normalia raida. pasauly rinkimus į Lietuvos Aukščiausiąją Ta
Šių rinkimų „demokratiš
Bet kaip pusiau laukinė Rusija padarys šį ste rybą (parlamentą).
buklą?
Atsilikusia technika, išbadėjusiu, api kumas” yra tas, kas visi SSSR piliečiai baigę
plyšusiu, purve ir nevilty gyvenančiu proleta 18 metus, gali balsuoti Lietuvoje, o-baigę 21
riatu ? Kaip įvykdyti apsiginklavimo progra metus, gali būti išrinkti to, Lietuvos „parla
mą ir pasiruošti naujam karui, į kurį Rusija mento” deputatais, nežiūrint, ar jie bent kada
deda visas viltis? Atsakymas vienas: priverčia yra buvę Lietuvoje, ar pro ją pravažiavę.
masis darbas. Bet Kremlius žino, kad nevilties Abiem tais konstitucijos straipsniais maskoliai
pagauti gyventojai yra pavojingi pačiam vidaus plačiai pasinaudojo, daugiausia patys rinko ir
1947 m. į „parlamentą”
rėžimui. Tad reikia suardyti gyventojų dvasią, patys save išrinko.
atimti jiems bet kokią mintį, galimybę mintimis tais pačiais metodais buvo išrinkta 179 depu
vienam su kitu pasidalinti, pasėti jų tarpe mo tatai, kurių žymų nuošimtį sudarė okupantai.
Pirmoje eilėje buvo išrinkti ir 3 Kremliaus „vieš
pačiai”: Stalin’as, Molotov’as ir Ždanov’as.
dama marui savo jaunystės kupinus sąnarius, Pasibaigus to „parlamento” keturių metų ka
savo mergaitišką kūną. Tačiau valandos bėgo dencijai, šiemet buvo renkami 205 deputatai.
Lietuviai savo deputatais buvo priversti rinkti
ir mirtis nesirodė.
Artėjant vakarui ji staiga prisiminė, kad viena Stalin’ą, Molotov’ą, Malenkov’ą, Suslov’ą (visi
sena moteris, beveik 90 m. amžiaus Liva Ingei’ė buvo išrinkti 1950.12.17 į Vilniaus miesto de
prieš keletą dienų dar buvo gyva. Ji atsiminė, putatų tarybą). Be šio Kremliaus kvarteto buvo
kad praeidama pro Liva Ingel’ės lūšną matė renkami ir kiti maskviškiai: Švernik’as, Kosygin’as (SSSR Lengvosios Pramonės ministeris)
dūmus vingiuojant iš dūmų skylės.
Gerdruta pajuto, kad pats Dievas jai atsiuntė ir priedo—Stalin’o švogeris — Lazar Moisejevič
tą mintį. Ji tuč tuojau pakilo ir leidosi tiesiai Kaganovič. Po jų sekė maskoliškieji okupantai,
per ganyklas ir pelkes. Jos troškimas pama kaip Aleksėj Trofimov—Lietuvos KP(b) CK
tyti gyvą būtybę buvo toks didelis, kad beveik sekretorius, visus sovietiškus „screeningus” at
smaugė ją. Tai kas, kad ta būtybė buvo išvar laikę tariamieji „lietuviai”: A. Sniečkus —
vėjusiomis akimis, suvytusi sena moteris, kren Lietuvos KP(b) CK I sekretorius, „preziden
tas” Justas Paleckis, Vilniaus Universiteto rėkt.
tanti ant kapo krašto.
Prasiveržusi pro riešutynų tankmę, Gerdruta J. Bučas, kuris žmonos, žydės komunistės dėka,
sustojo. Prieš ją buvo kadugių šilas su vienin smarkiai daro komunistinę karjerą net į de
tele vieniša lūšnele jo vidury. Tačiau durys buvo putatus.
Lietuvos „naujus valstiečius parlamente” at
uždarytos. Taip pat ir dūmų anga. Jok/ų dū
stovaus tokie deputatai, kaip Janina, d. Zacharo
mų nesimatė.
Gerdruta stengėsi įtikinti save, kad senoji mo Bieliaus — „Anovilio” sovehozo, Panevėžio
teris šiuo metu nekūreno ugnies. Tačiau ati rajono, karvių melžėja, kuri, greičiausia iš Mask
darius duris jos žvilgsnis sutiko įprastinį vaizdą. vos atvyko ir iš viso pirmą kartą savo gyvenime
Lovoje gulėjo Liva Ingel’ė maro parblokšta. karves pamatė. Deputatais tapo V. Petniūnas —
„Eidukevičiaus” odos fabriko Vilniuje vyr. in
Jos kūnas buvo šaltas ir jau pradėjęs pūti.
Kaip į širdį pažeista, Gertruda Carpona žinierius ir J. Murauskas — „Elektros apa
apsisuko ir bėgo į mišką, nežinodama pati ką ratų” fabriko Vilniuje tariamas darbininkas.
Stalinas buvo pastatytas pirmuoju kandidatu
daro. Ji bėgo nuo savo vienišumo, kurį buvo
visose Lietuvos rinkiminėse apygardose.
Visi
sunkiau pakelti negu marą.
Gerdruta Carpona nežinojo kaip ilgai ji klai už jį turėjo ne tik su „džiaugsmu” balsuoti, bet
džiojo po Sarema pelkes ir laukus. Buvo rytas, dar už tą „garbę” pasižadėti daugiau dirbti.
kai ji pasiekė pajūrį; skaistus rytas, džiuginąs „Komunaro” žemės ūkio mašinų fabriko Vil
žmones ir vabzdžius, tačiau Gerdrutos širdis niuje stachanovietis Miškėnas, siūlydamas Sta
skaudėjo nuo vienišumo ir slogučio. Ji nutarė lino kandidatūrą, pasižadėjo savo darbo našu
laukti čia ir mirti. Ji pasilenkė norėdama kristi mą pakelti iki 280 nuošimčių ir kitus paragino
žemėn.
Staiga drėgname smėlyje ji pastebėjo jo pavyzdžiu pasekti.
žmogaus pėdą. Ji buvo šviežiai, tvirtos kojos
įminta, nes kulno ir pirštų (spaudimas buvo
LIGONIS PASKUTINIUS PINIGUS AU
aiškus. Už jos buvo antra, trečia ir visa virtinė KOJA LIETUVIŲ NAMŲ SKOLAI MAŽINTI,
pėdų švelniam pakrantės smėly įmintų.
Ger TUO TARPU TŪKSTANČIAI SVEIKŲ LIE
druta vos neapalpo. Žmogaus pėdsakai! Pa- TUVIŲ DAR NĖ VIENOS PLYTOS Į NAMUS
saulis ne tuščias! Ji ne viena.., (Bus daugiau) NEĮMŪRIJO IR TEBETŪNO „REZERVE”.
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KELIONIŲ LIGA SERGANČIOJO NUOTYKIAI
AUDRA. — SUMAŽĖJO LAIVAS. —
Bermuda 19 kv. mylių sala, 25 mylios ilgio
Pirmam savo laiške rašiau, kad laive gyveni
ir 2 pločio. Gyventojų apie 30.000, pusė spal
mas — rojus. „Negirk dienos be vakaro, žmo
PAVOJAUS SIGNALAS.
voti, atkeliavę į salą iš vakarinės Indijos, kuri
nos be metų”, — sako patarlė.
(Mūsų keliaujančio korespondento)
nuo salos, jūros keliu, yra už 900 mylių. Na
Plaukiam, kaip rašiau, per Bermuda. Kelias
ilgesnis iki Naujorko kaip paprastai. Susimaišė
Tačiau po 7 parų plaukimo iš tikrųjų pradėjo mai maži, visi iš balto akmens, daugiausia,
kalendorius.
Kuri šiandien diena — nepasa artėti žemė.
Pora valandų ir bus Bermuda. 2-jų aukštų, visi baltais stogais. Salą nuo 1610 m.
kyčiau.
Nuo jos, už poros parų kelio, ir Naujorkas. valdo Britai. Viskas perdėm angliška ir britiška.
Antra para Atlante siaučia baisi audra. Uoste
Bermudos salą pirmas atrado ispanas jūri
Oras šiltas, kvepia pavasariu, vėjelis iš kaž
buvęs didelis mūsų laivas, jūroj pasidarė mažu kur atneša ir dolerių kvapą. Dangus melsvas, ninkas Juan de Bermudez 1515 m.
Vėliau,
tis. Jūra virte verda.
Vandens kalnai vejasi kaip tikrą vasarą. Diena graži. Jūra mėlyna, 1609 m. iš Anglijos, Plymoutho uosto, Britų
vienas kitą.
Bliktyje nesirodyk, nupūs kaip kaip mėlyniausios rugiagėlės žiedas.
Vandens admirolas Sir George Somers, išplaukęs mažų
dulkę. Laivo stiebų storos vielinės virvės kelios paviršius lygus ir vienodas. Sėdžiu viršutinėje laivų laivynu, į Atlantą, kelionėje buvo užklup
nutrūko. Kitos kaukia benamių šunų balsais. laivo blikty ir rašau.
Per langą matyti, kaip tas baisios audros, netoli Bermudos salos. Keli
Jau antrą kartą pavojaus signalas. Keleiviai kapitonas ir jūros karininkai, rimtais veidais seka laivai žuvo, daug keleivių ir pats laivyno vadas
rikiuojasi salėse ir kai kuriuose aukštuose, su jūrą, žiūri jūrlapius.
Vėliau
Vėjelis šiltas ir švelnus išsigelbėjo ir pasiekė Bermudos salą.
gelbėjimosi priemonėm ant kupros.
Negali rašomą popierio lakštą purto. Bermudoj laivas jis tą salą taip pamilo, kad joje apsigyveno ir
suprasti, kuris žmogus blaivas, kuris girtas. sustos, vadinasi, bus proga laišką atiduoti, kad mirė. Britai jo kūną parvežė Anglijon palaidojo,
Laivą bjauriai mėto; laive galima judėti tik pa lėktuvai nuvežtų per Atlantą į Londoną. Pa bet pagal jo testamentą, širdį palaidojo Bermu
sieniais, ko nors įsitvėrus.
Čia dabar, turbūt, bus bene gražiausias
žadėjau Redaktoriui parašyti iš kelionės. Pareigą doj.
Didesnė keleivių dalis serga jūros liga. Laivo laikau aukščiau visko.
pasauly kurorto parkas, pavadintas jo vardu.
tarnautojai laksto uždusę. Valgyklos, barai ir
Mus „persikrovęs” laivas artėja prie Ber
Laivo raštinė išdalino keleiviams muitinės
restoranai tušti. Iš normaliai prie mano stalo blankus.
Juos reikia užpildyti ir vėl grąžinti mudos uosto. Čia dabar vasara. Karšta, kaip
sėdinčių 6 žmonių, šiandien pusryčiams buvau į raštinę.
Lietuvoje liepos mėn. Saulė raičiojasi žeme.
tik aš vienas. Daug kur prie stalų sėdi tik po
Reikia įrašyti ką veži nauja ir nedėvėta sau Saloj žiemos, kad ir tokios, kaip Anglijoj, visai
vieną.
Daugumas lovose.
Kibirai prie lovų. ir pardavimui.
nėra.
Dienos ilgumas čia vidutinis.
Visais
Į kibirus „iškrauja” modemiškiausius valgius,
Drabužiai, asmeniški papuošalai, namų apy metų laikais 14-16 valandų.
prancūziškus konjakus, ispaniškus vynus. „Aku vokos daiktai nereikia rašyti. Parašai tik asme
Vaizdas primena Nidą. Pilna mažų laivelių.
muliatorių iškrovimas” vyksta ir koridoriuose. niški ir nuosavi daiktai. Jei esi emigrantas
Išdykę vasarotojai vartosi smėly prieš saulę,
Žiūrėk, žmogus susvirduliavo ir jau važiuoja gali turėti daug ko, bet tik sau, ne pardavimui.
kepa, kaip inkstai taukuose. Sportiniai hidro„į Rygą”- Arba krinta ant grindų. Viena mo Naujiems daiktams gali būti uždėtas muitas.
planai, kaip drugeliai, skraido ore, kartais nusi
teris, griūdama galvą prasiskėlė.
Emigrantui nereikia rašyti ant rankos esančio leidžia ant jūros, plaukia ir vėl palyka. Karšta,
Laivo tarnautojų ir jūrininkų pasiaukojimas laikrodėlio ir kitų pauošalų.
Emigrantas gali kaip verdančiam katile. Be jokio švarko, vien
padėti sergantiems ir krintantiems, tiesiog kar įsivežti be muito 300 cigarečių, arba 50 cigarų,
marškinis, putoju visas šlapias. Gamtovaizdis —
žygiškas. Jie, perkaitę nuo skubėjimo, nešioja arba 3 sv. tabako, namų apyvokos, medžioklės,
tai pasakų karalystė. Kur tik pažvelgi vaizdai
iš koridorių moteris, vaikus.
žūklės ir savo profesijos įrankius ir t.t.
vienas už kitą gražesni.
Niekur negalima ramybės rasti. Sienos braš
Bermuda — vienas moderniškiausių ir bran
Grįžtąs į savo valstybę turistas, ar bendrai
ka, daiktai šokinėja, geležį jungiančios kniedės
grįžtąs į tą valstybę, iš kurios kilęs, gali įvežti giausių pasauly kurortų. Daugiausia čia lankosi
cypia. Net motina mane mažo labiau nesupo.
Vidutiniame viešbutyje,
tik tai, ką išvykdamas išsivežė.
Emigrantas ■Amerikos turtuoliai.
Būk girčiausias, čia sunku bus atpažinti. Nieko
gali turėti automobilį ir už jį muito nereikia para, su maistu ir guoliu, kainuoja 7 svarai.
negalima rašyti nei skaityti. Rašyti iš viso ne
mokėti, o ponas, kuris grįžta namo iš užsienio Liuksusinėse vasarvietėse para, su maistu ir
galima, nes visi stalai „razatėles šoka”.
Ge
su automobiliu, jei jis jo neturėjo išvykdamas, guoliu — 10 svarų. Čia viskas labai brangu.
riausia vieta, kur dar galima kentėti, tai ties
mokės muitą. Muitininkas turi žinoti visa, ką DP, ypač Europos savanoriams darbininkams
laivo viduriu ant paskutinės viršutinės blikties,
kas išsivežė ir ką kas parsiveža grįždamas. Jei į čia važiuoti vasaroti nepatartina. Iš Anglijos
salėje, kur stovi didelės ir minkštos kėdės.
išvažiavai į užsienį be auksinio laikrodžio, o da tą salą tik laivu pasiekti, vien kelionė į vieną
Audra siaučia. Laivą draskyte drasko. Žiū
galą reikia apie 150 „amerikoniškų” doleriukų.
bar turi ant rankos — mokėsi muitą.
rėti į jūrą reikia stiprių nervų.
Vienas laivo
Visi nauji daiktai emigranto turi būti paskelb
Laivas prieplaukoj.
Krapštausi iš jo lauk.
galas iškyla, kitas visai pasvyra nuo vandens
ti muitinėj, įskaitant gautas ar vežamas kitiems Dairaus uoste.
Pilna juodukų, baltomis, kaip
kalno.
Atrodo, kad jau, jau skęstam.
Taip
dovanas. Jei dovanos dedikuotos, kad ir nau sniegas kepurėmis vežikų, jų arkliai ir vežimai
daina be galo.
jos, už jas gal ir nereikės muito mokėti. Čia puikiausi. Tik sėsk. Vež, kad ir į pačią pragaro
Jūsų korespondentas labai suvargo ir blogai
reikalinga
būtisąžiningam ir dar šimtą kartų gilumą.
Už anglišką svarą pavež valandą, už
jaučiasi. Damos, kurią minėjau pirmame laiške,
sąžiningam. Dipukiškai kombinuoti negalima. 5 dolerius pusantros.
Taksių eilių eilės, bet
beveik dvi paras nemačiau.
Jei suseks, bus liūdna. Negalima nepaskelbti, tie dar brangesni. Dar kartoju, kad Bermudoj
Susipažinau su vienu maloniu amerikiečiu, jis
jei turi naują kostiumui medžiagą, tris auksinius nepaprastai ir pasakiškai brangu. Arbatos puo
man pasakoja, kad jų krašte svarbiausia tai,
laikrodžius, deimantus, perlus lagamine. Visus dukas, su pora biskvitų — 2/6 šil.
Gėralai,
kiek turi dolerių.
Studijuoju dolerių medžiok
gali apgauti, bet muitininkų neapgausi. Geriau kurių bonka Anglijoj kainuoja 32 išlingai, čia
lės taktiką ir strategiją. Atrodo, kad medžiok
paskelbti, jei abejoji ką turi. Jei po atvykimo tik 12 dolerių, arba per 4 svariukus.
lė bus sunki ir sudėtinga.
į kraštą, laike trijų metų daiktą, kurį įsivežei
Bermudoj sterlingų valiuta, bet kainos lan
sau be muito, parduosi, muitinė sužinos — guose, daugiausia, doleriais.
ARTĖJA ŽEMĖ
Gali mokėti ku
Audros metu, jūros ligos kankinama, dažyta bus liūdna. Jei esi dama ir turi 5-6 brangesnius riais nori pinigais. Perkant svarais, pigiau išei
ponia įsako pakviesti laivo kapitoną.
Visų žiedus ir daug perlų karolių, reikia pasiteirauti: na. Pav. alaus „pintas” — pusė dolerio, mo
tėvų tėvas ir visagalis laivo valdovas tuoj pri kas daryti.
kant šilingais, tik trys šilingai.
sistato. Ponia klausia: „Ar toli žemė?”
Nieko negalvojęs kapitonas, saule spindinčiu
veidu, atsako: „Miela ir maloni ponia, žemė
visai netoli; tik dvi mylios”. Ponia staiga pasveiko.
Vėliau, kapitonas paaiškino, kad ties ta vieta,
kur laivas plaukia, tik dvi mylios yra iki dugno.
Ponia vėl pradėjo sirgti.

SIBIRE BUVAU
R. GŽYMALA Į SU LIETUVIAIS Į
Trumpa Sibiro vasara sparčiai ėjo prie galo.
Atėjo ruduo su uodų ir skaudžiai geliančių ma
šalų daugybėmis. Rytai ir vakarai buvo šalti.
Tuo metu mūsų jėgos buvo beišsenkančios.
Žarnas draskąs alkis neilgam besileisdavo ap
gaunamas drungno viralo dubeniu ir rieke
juodos, žliuginos duonos. Beregint jis grįž
davo ir nesiduodavo nuvejamas.
Tuo laiku mūsų stovykloj kilo įvairiausios li
gos.
Mažutė ligoninė prisipildė sklidina ligo
niais. Tačiau ką galėjo pagelbėti mūsų gydy
tojai, kurių du buvo lietuviai ir du lenkai, jei
jie turėjo tik vieną termometrą ir... sodos žiup
snį. Tai ir visi medikamentai, kuriuos turėjo
mūsų ligoninės vaistinė, jei neskaityti iš mūsų
atimtų per kratas vaistų, iš kurių jokios naudos
nebuvo.
Tokiomis sąlygomis mūsų mažutė ligoninė
virto šiurpiu mirties narvu. Į ją įžengęs, nega
lėjo tikėtis išeiti gyvas. Viena baisiausių, mus
tuo laiku kankinusių ligų, buvo avitaminozė.
Dėl riebalų ir vitaminų stokos, mūsų oda ėmė
raukšlėtis, sproginėti ir ištisais lopais luptis,
o nors ir mažiausia žaizdelė visiškai negijo.
Avitaminozė sergančių kūnuose vėliau atsiras
davo votys. Tie žmonės gulėjo gyvi ir iš lėto
puvo.
Jiems nebuvo jokios vilties išsigelbėti.
Pagaliau kilo dezinterija. Tuo metu ligoninėj
nebebuvo vietų ir ligonys gulėjo barakuose kar
tu su sveikais. Tie, kurie negalėjo įrodyti,
kad jų kūno temperatūra yra pakilusi per 39
laipsnius (toks buvo stovyklos vadovybės pat
varkymas), turėjo kasdien, nešini virvėmis ir
kirviais, eitį į darbą.
Liūdnai tada atrodėm.
Lyg šlitiniuojančių
Šešėlių minia slankiojom taigoje, vos pajėgdami
atlikti kasdienį, slogučiu mums virtusį darbą.

PASAKŲ KAMPELIS

LIETUVIAI
Kun. Tulaba — prelatas Šv. Tėvas Pijus XII,
įvertindamas Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijos
Romoje Rektoriaus Kun. Dr. Lado Tulabos
nuopelnus Eklėzijai ir lietuvių tautai, pakėlė jį
į savo Rūmų Prelatus.
Kun. L. Tulaba, su nedideliu būreliu kunigų
ir klierikų į Romą atvyko 1945 metais ir čia iš
nieko pradėjo organizuoti lietuvišką kolegiją.
Jam sėkmingai vadovaujant, šiandien ši kolegija
jau gyvena šeštuosius metus. Pokario metais,
kada pati Italija kentė didžiausius trūkumus,
pradžia buvo nelengva. Bet lietuviškas ryžtas
visa nugalėjo.
Dabar kolegija turi nuosavus namus ir žemės
sklypą. Visa tai įsigyta geradarių aukomis,
bet geradarius reikėjo surasti; tam prelatas Tu
laba panaudojo visą savo energiją ir sugebėji
mus.
Šiandien Kolegijoje studijuoja 20 kunigų ir
5 klierikai. Nemažas būrelis jau išėjo iš Kole
gijos ir dirba įvairiose šalyse. Kolegija savo Rek
toriaus paaukštinimą atšventė vasario 4 d.
kukliu pobūviu. Vyskupas Padolskis palinkėjo
naujam Prelatui ir toliau sėkmingai ruošti dar
bininkus Kristaus vynuogynui. Aliumnų vardu
sveikino kun. Prefektas V. Mincevičius ir atmi
nimui įteikė vertingą knygą.
Kun. J. Dėdinas jau apleido ligoninę ir tęsia
studijas Linveno universitete, o šventadieniais
lanko lietuvių kolonijas.
Liežo apylinkės valdybon 1951 metam išrinkta:
Pranas Sekmokas, Aleksas Paulauskas, Juozas
Černiauskas, Viktoras Matulaitis ir Jonas Bar
eikas. Rev. komisijon; Eduardas Cinzą, Kazys
Banevičius ir Mikas Kemzūra. Kitos Belgijos
lietuvių apylinkių valdybos 1950 m. bėgyje
„išemigravo”, o naujų niekur nebeišrinkta.
Emigracija iš Belgijos Kanadon eina labai
sunkiai. Kol kas tik tie išvyksta, kurie gauna
iš Kanados darbo sutartis ir turi pinigų apsi
mokėti kelionę. Iš darytų sąrašų kolektyvinei
emigracijai, lietuviams nieko neišėjo. Ambasa
dos vizų skyrius, norintiems emigruoti Kana
don, visiems duoda užpildyti blankas, bet ar
visokiausi paukščiai. Tikras rojus ir dar šimtą
kartų rojus. Negirdėta, nesapnuota.
Daugumo moderniškų viešbučių ir vasarna
mių savininkai — juodukai, indai. Kai kurie
ju labai turtingi; savo turto pradžios ir galo
nežino.
Važinėja liuksusinėmis mašinomis.
Juodos, juodos damos, išsipuošusios, brangiausi
deimantai, auksas tik blizga ant jų rankų. Juo
dukai labai mandagūs ir dideli „džentelmenai”..
Savo mandagumu, lankstumu ir „biznio gys
lele” jie labai toli visus pralenkia.
Juodukas
mokančiam pinigus kojų padus išbučiuos, kauks,
raitysis po kojomis, parūpins tau ko tik tavo
širdis trokšta. Jis tave nešios ant kupros visą
dieną ir taip ilgai, kiek panorėsi. Tik duok pi
nigų, jis kaip drugio krečiamas dreba pamatęs
pinigą.
Mano laikas Bermudoje baigiasi.
Skubu
į laivą. Mus vėl išveža į atvirą jūrą. Leidžiamės
kelionėn. Už 700 mylių bus Naujorkas. Ten
dabar labai šalta, daug sniego. Iš ten galvoju
pasukti pietopi.

Po 7 plaukimo parų pasirodė žemė. Tai Beimuda, sala Atlanto vandenyne.
Laivas sustojo 3 valandoms „poilsiui” atviroj
jūroj.
Prie jo atvyko iš Bermudos mažesnis
laivas.
Norinčius pamatyti Bermudų keleivius
paėmė.

Dairausi šioj pasakų karalystėje. Viskas pas
kendę gėlėse, žieduose.
Bananų kekės kabo.
Čia jų kalnai.
Soduose tandžerinai, geltoni,
kaip vaškas. Jų mėtosi pilni sodų pakampiai.
Pilni daržai visokiausių daržovių, uogų ir vai
sių.
Matyti daug Europos gėlių ir daržuose
augančių pamidorų. Įvairiausiais balsais čiulba Atlantas, Vasario pirmoji pusė.

Pamenu, vieną rytą plušau stengdamasis nu
stumti nuo kelio nuvirtusį rąstą. Visos mano
pastangos buvo tuščios, nes bejėgės rankos ma
nęs neklausė. Staiga išgirdau užpakaly tylų
balsą tariant:
— Palauk, ponas lenke, aš tau padėsiu...
Atsigręžiau. Užpakaly stovėjo vienas lietu
vių — nelaimės draugų.
Prisiminiau jį, koks
jis buvo jaunas, sveikas, gražios veido spalvos,
šviesiaplaukis, mėlynakis vaikinas, kai čia drauge
su mumis atvyko. Dabar jis buvo toks pat,
kaip ir visi: įdubusių pamėlynavusių skruostų,
subliuškusio veido ir keistai pablyškusiom akim.
Jis buvo apsirengęs skudurais nukarusiu kariniu
munduru, avėjo prasižiojusiais kariniais batais.
— Palauk...
Sunkus rąstas pamažėle ėmė slinkti. Po va
landėlės, pasinaudoję, kai sargybinio arti nebuvo,
atsisėdom kiek pailsėti. Buvau džiaugsmingai
nustebintas, kad lietuvis pasišovė man padėti.

Mat, santykiai tarp lenkų ir lietuvių grupių,
neskaitant negausių išimčių, buvo gerokai įtem
pti. Geriausiu atveju abejingi. Atsisėdau ir
nustebęs pažvelgiau į Cicėną:
— Tamsta man padėjai...
— O kodėl ne ?
Nuo to laiko dažnai būdavo man malonu pa
galvoti, kad turiu vieną bičiulį kitoj grupėj.
Netrukus žiema sukaustė žemę ledo grandi
niais. Staiga ūžtelėjo tokie dideli šalčiai, jog
stirte stirom vilkėdami vasarinius drabužius
ir lengvus apsiaustus, gerokai jau padėvėtus ir
suplyšusius per darbus miške. Mums žadėjo
kad gausim šiltus drabužius, batus, kepures ir
pirštines, tačiau gavome tik ausines kepures ir
daugiau nieko.
Barakai buvo nekūrenami. Neuent kuris žmo
niškesnis sargybinis leisdavo mums, grįžtant
iš darbo, parsitempti ant kupros keletą kelmų,

Aloyzas Sigutis

kuriuos grįžę pjaustydavom ir skaldydavom savo
barakui pašildyti.
Menki drabužiai ir šalta žiema sukėlė naują
nelaimę mūsų vis labiau tirpstančioj bendruome
nėj — plaučių uždegimą. Kai kurios brigados
buvo visai praretintos, nes daugumas sirgo.
Mirtingumas buvo didžiulis.
Grįžę iš darbo
daug nelaimės draugų neberasdavome gyvų.
Žmonės mirė ligoninėj, barakuose, dažnai ir
dirbdami.
Vakare grįždami atnešdavom miru
sius draugus iš taigos. Daugelis ėmė sirgti ti.
nimu nuo bado.
Vieną dieną, pasijutęs blogai, nuėjau pas
gydytoją. Tvirtinau, kad turiu karštį. Gydytojas
priėjo prie manęs ir liūdnai palingavo galvą.
— Negaliu padėti. Vakar sudužo mūsų vie
nintelis termometras, o be to nebeturiu teisės
atleidinėti nuo darbo.
Tuo būdu mūsų ligoninė ir daugybė ligonių
pasiliko net be termometro. Pagaliau mirštan-

VERČIAU DUOTI FUGĄ

Daug nemalonumų
Adomėnas turi,
Rasdamas pragraužtą
Dešrą arba sūrį.

Taip, dabar
Tos pelytės
Bet, kaip ją
Na, ir kaip

likimas
kietas...
paimti,
nudėti?

— Ak, tai tamstai mano
Kibiras patiko!
Ar darytų šitaip
Tikras katalikas?

Spaudžia mūsų plikis,
Įvykius pramatęs.
Nors nebijo bobų.
Bet — bala nemato!
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1951 m. kovo 2 d.

“BRJTANUOS LIETUVIS”

paskolins pinigų kelionei apsimokėti, dar neaišku.
Į JAV pagal DP įstatymą iš Belgijos lietuvių
dar niekas neišemigravo, nors vienas kitas gauna
iš konsulato paraginimą pateikti affidavitus ir
tvarkytis emigracijai reikalingus dokumentus.
Rašytojas Dr. Vydūnas Kalėdų švenčių metu
lankėsi Berlyne ir laikė keturias paskaitas. Tuo
tarpu mirė jo paskutinioji sesuo, gyvenusi Ber
lyne. Po laidotuvių Dr. Vydūnas grįžo Detmoldan. Šiuo metu rašytojas baigia 83 metus.
Jis liko vienas iš visos šeimos. Nežiūrint gilios
senatvės dar daug rašo.
Dailininkas V. K. Jonynas, sėkmingai vedęs
Freiburge. Vokietijoje meno mokyklą, dabar
gyvena Mainze ir dirba prancūzų okupacinėj
įstaigoj, kaip meno patarėjas.
Iš Vilniaus krašto kilę lietuviai, gyveną Čika
goje, įkūrė Vilniaus krašto lietuvių sąjungą.
Steigiamajame susirinkime nutarta stengtis su
jungti visus vilniečius kovai dėl Lietuvos nepriklausorųybės atgavimo su sostine Vilniumi, bu
dėti Vilniaus krašto reikalų sargyboje, atremti
imperialistų siekimus Vilniaus atžvilgiu. Laikinojon valdybon išrinkta: A. Dundulis, A. Stan
kus ir S. Šimkus. Organizacijosųstatus pareng
ti išrinkta komisija: S. Lapelis, Untulis ir
Zavadskas.
Dail. T. Valius, gyvenąs Kanadoje, nupiešė
Vytautės Didžiojo portretą. Portretas netrukus
bus išleistas ir platinamas.
Inž. J. Mulokas gyvena Čikagoje ir dirba kaip
inžinierius vienoje Čikagos statybos firmoje.
Inž. Mulokas yra vienas darbštesniųjų mūsų
jaunosios kartos inžinierių'. Yra dalyvavęs dau
gelyje konkursų ir laimėjęs keletą premijų. Trem
tyje yra pagarsėjęs savo puošniais medžio dir
biniais, kurie pagaminti pagal lietuvių liaudies
meno motyvus (kryžiai, koplytėlės, lėkštės, dė
žutės etc.) Inž. Mulokas, kartu su Šenbergu ia
statybos rangovu Urbonu, buvo įsteigę tos rū
šies medžio apdirbimo įmonę Augsburge, Vo
kietijoj. Būdamas Vilniaus miesto inžinierium,
kartu su prof. Žemkalniu, yra įdėjęs daug darbo
ir pastangų Vilniaus atstatymo darbuose.

Knygos: vėl galima gauti Marlborough's
Lietuviškai-Anglišką ir Angliškai-Lietuvišką
žodyną — 10/6, persiuntimas 10 p.; Oxford
Dictionary of Current English, su žodžių
tartimi — 16/-; Cassell’s Vokiškai-Anglišką
ir Angliškai-Vokišką žodyną su žodžių tar
timi — 17/6, persiuntimas 1 šil.; Concise
Dictionary of English Idioms, 300 pusi.,
1951 m. laida — 8/6; Vokiškai-Angliškas
Medicinos žodynas, 224 pusi., nauja 1950 m.
laida — 10/-; Hottinger: Frische dein Englisch auf — 5/-; Business Letterwriter — 4/6;
Complete Letterwriter —5/- ir 4/6; Etiquette
for Gentlemen (ši knyga kiekvienam reikalin
ga D. Britanijoj) — 4/6. Persiuntimas 6
penai. Galima gauti žurnalų, tech, ir moks
lo knygų vokiečių kalba. Rašyti, pridedant
2į p. p.ž. atsakymui:

MODERN BOOK DISTRIBUTION
257, Fulham Road, London, S.W.3.
JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS
PANAUJINTI — ATLIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ
tiems buvo jau vistięk, ar mirdami turėjo karščio
ar ne.
O gyviems taipgi viskas buvo vistiek, nes
baltoji taiga čiulpė iš jų gyvybės likučius, o snie
gas dengė visus kelius, kurie vedė į laisvąjį pa
saulį.
(Bus daugiau)
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Moderniškas iliustruotas lietuvių ma
gazinas, 9204 So. Broadway, Los An
geles 3, California, U. S. A.
Prenumerata visame pasaulyje 3 do
leriai metams.
Anglijoje atsiskaityti:
J. Mockevičius, White Hart Hotel.
Holmfirth, Huddersfield.
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/S ursi
LIGONIS MAŽINA NAMU SKOLĄ
Kaip, kartais, nesmagu ir liūdna bartissu
mokėtos tik iš parduotų akcijų. Tą darbą mes
G > VElfIM9 šykštuoliais,
kurie, turėdami šimtą ir daugiau galime ir turime kuo greičiau atlikti.
PANAUJINTA SKYRIAUS VADOVYBĖ

Vasario 24 d. įvyko DBLS Nottinghamo sky
riaus susirinkimas skyriaus valdybą papildyti,
nes jos pirmininkas p. Astašauskas ir dar vienas
narys atsistatydino.
Iš buv. pirmininko pareiškimo paaiškėjo, kad
jis pasitraukė dėl tam tikrų zirzlių nepasitenki
nimo skyriaus valdybos sudėtimi ir dėl sunkumų
surengti Vasario 16 minėjimą. Mat, „Rūtos”
ansamblio vadovybė šį kartą norėjo užleisti
minėjimą rengti scenos mėgėjų būreliui, bet šis
neapsiėmė. Tad likusieji valdybos nariai, pa
galiau, susitarė su „Rūta”, ir minėjimas buvo
sėkmingai atliktas.
Skyriaus susirinkimo prašomas p. Astašauskas
vis dėlto nesutiko pasilikti valdyboje. Tad buvo
pririnkti p. Kudla ir V. Melnikas. Susirinkimas
taip pat pageidavo, kad visi „sluogsniai, sluogsneliai” susislėgtų į vieną kompaktinę masę ir
apsvarstė kitus einamuosius reikalus.
Tuo būdu, dabar vienam kitam plepiui atkris
rūpestis su pasigardžiavimu aiškinti, kas būtent
rengė Lietuvos Nepriklausomybės šventės mi
nėjimą Nottinghame ir kodėl jis taip gražiai
pavyko. Jį rengė ir jame dalyvavo lietuviai,
štai ir viskas.
(p. k.)

svarų sutaupų, negali atsiskirti su vienu kitu
svaru Lietuvių Namų Fondo vajui, taip lygiai
džiugu skaityti tokius laiškus, kokį mums pa
rašė Meldutis Laupinaitis iš Brazilijos. Jo
laiškas mus giliai sujaudino. „Malonu ir džiugu
man girdėti, kad įsigijote nuosavus „L. Namus”
— sveikinu” — rašo p. Laupinaitis. „Žinoda
mas jūsų vargus (nes pačiam teko platinti na
mų akcijas) šiuo siunčiu 1 svarą jūsų užtrauktai
paskolai sumažinti. Tikiu, kad ir šia savo
maža auka padėsiu nugalėti jūsų vargus, suringti reikalingą kiekį svarų skolai padengti.
Atleiskite už šią mažą mano auką, bet daugiau
negaliu, nes esu T.B.C. ligonis ir jau 14 mėne
sių kaip tebesergu ir gyvenu iš kitų malonės”.

Atleisti ? — nėra už ką atleisti. Toks laiškas
mums ir be svaro būtų malonus. Jis paskatina
kitus ir sugėdiną nemažai Anglijos lietuvių,
kurie, taip arti L. Namų būdami, sveiki ir dar
bingi dar nesiteikė nė vienos plytos į Namus
įmūryti. P. Laupinaitis yra buvęs CannockWimbiebury ir Gt. Wigley skyrių narys ir iš
Anglijos išvyko prieš dvejus metus. Ačiū jam
už auką ir gražius, paskatinančius žodžius.
Linkime greičiau pasveikti.

NAMŲ AKCIJAS PIRKO

Už 40 sv.: B. Kmieliauskas; už 5 sv.: O.
Kairiūkštienė, už 3 sv.: S. Čereškevičius, K.
Jankus; už 2 sv.: P. Klezas, J. Prasauskas; už
1 sv.: P. Levinas, F. Neveravičius, I. Neveravičienė, P. Senvaitis, J. Prapeckas, A. Varkulis,
S. Rimkus, J. Baškys, Č. Obcarskas, B. Puo
džiūnas, A. Šlionskis, J. Povilavičius, A. Sei
lius, A. Kuras, P. Čeponis, S. Malkauskas.
Namams aukojo A. Paulauskas 1 sv.
Dar liko surinkti 636 sv.

LIETUVIU NAMAI
PASKAITA ANGLIŠKAI
Pulkininkas Agnew, Britų Tarybos Pabėgė
liams Šelpti Generalinis Sekretorius, skaitys
paskaitą Lietuvių Namuose kovo 14 d. 7,30 vai.
vak. anglų kalba. Minėta Britų Taryba ir pats
pulk. Agnew yra daug pasidarbavęs pabėgėlių
gerbūviui kelti. Paskaitoje bus liečiamos mums
aktualios problemos. Prašome visus gausiai
dalyvauti.
Tradicinis tėvų ir vaikų pobūvis įvyks kovo
4 d. 3 vai. p.p. sekmadienį.

Norime tikėtis, kad šis laiškas paveiks tuos,
AKCININKŲ DĖMESIUI
kuriems ne tiek išteklių ar svarų trūksta, bet . Paskutinis terminas senąsias Lietuvių Namų
noro ir bendrų, tautiniai svarbių reikalų supra akcijas pakeisti yra 1951 m. balandžio 30 d.
DBLS skyriai: Newgate’s Str. sv. 5.7.8., Altimo, o kartais ir apsileidimas prisideda.
Vėliau nurodyto laiko pateiktos senosios akcijos
sager’io sv. 2., Birminghamo sv. 1.4.0., Moota
Neatidėliokime rytojui tai, ką galime ir tu nebus keičiamos ir laikomos nustojusios vertės.
sv. 1.2.0., Peterborough lietuviai sv. 5.10.0.,
Lietuvių Namų Akcinės Bendrovės
Buckminster’io lietuviai sv. 3.10.0., Yorko lie rime šiandien padaryti. Namai turi skolų,
Direkcija
tuviai sv. 1.10.0., L. Žičkus 1 sv., P. Zamaliaus- kurios turi būti pamokėtos. Jos gali būti pa
kas l sv., J. Pagareckas 1 sv., Litvaitis 1 sv.,
J. Dudelas 1 sv., B. Navaslauskas 1 sv., V. Ju
PERVARDINTA DIEPHOLZO LIETUVIU GIMNAZIJA
revičius 1 sv., K. Stundžia 1 sv., J. Adomaitis
PLB Vokietijos krašto valdybos ir pasaulio
Malonius rėmėjus savo aukas valdyba prašo
1 sv., J. Gaudzė 1 sv., P. Čeponis 1 sv., V. Sin
lietuvių aukomis išlaikoma vienintelė laisvajam siųsti Didžiosios Britanijos Lietuvių Sąjungai:
kevičius 10/ , S. Valys 10/-, J. Jonkaitis 10/-,
pasauly lietuvių gimnazija, minint Vasario 16 d. 43, Holland Park, London, W.ll.
Conto:
J. Vaičiukas 10/-, M. Vidžiūnas 10/-, A. GraLietuvos nepriklausomybės paskelbimo sukaktį, P.L.B. Vokietijos Krašto Valdyba.
cholskis 8/9, M. Tranevičius 8/9, P. Tiešis 7/-,
Brangūs Rėmėjai,
J. Bacevičius 5/-, N. Olencevičius 5/-, J. Vėgelis pavadinta Vasario šešioliktosios gimnazija.
Krašto valdyba siekia, kad vieniems remiant
Vasatio 16-ji diena, kada lietuvių tautai išaušo
5/-, K. Skrabas 5/-, O. Žilinskaitė 5/-, P. Gugas
ją
darbu,
kitiems
—
aukomis,
ji
taptų
visos
laisvės
rytas, ir mes, lietuvių gimnazijos mokį3/-, A. Raškevičius 2/6, B. Kmieliauskas 5 sv.,
laisvų lietuvių emigracijos kūrinys. Greta gim- niai, Vasario 16-tąją galime laisvai minėti, nors
Vasario 16 d. Lietuvių Namuose surinkta nazijos reikia išlaikyti pradžios mokyklas, kaip jr svetimoje žemėje, bet savoje — lietuviškoje
sv. 5.10.6.
pilnai veikiančias taip ir popietines.
Valdyba gimnazijoje. Ir tai jūsųr, bangūs rėmėjai, dėka,
tiki, kad lietuviškoji visuomenė ir toliau parems kurie atėjote mums į pagalbą, parėmėte mūsų
Rekolekcijos Coventryje užbaigiamos Šv. Ka
savo aukomis mūsų vargo mokyklas Vokic- gimnaziją savo duosniomis aukomis ir įgalinote
zimiero minėjimu, kuris įvyks kovo 11 d. 16
tijoje ir tuo būdu padės ne tik apsaugoti mūsų mus mokytis ir auklėtis lietuviškoje aplinkoje,
vai. St. Osburg’s parapijos salėje, Barras Lane
jaunimą nuo nutautimo pavojaus, bet ir įgalins lietuvių draugų tarpe, lietuviams mokytojams
ir Coundon gatvių kampas. Mielai laukiame išauklėti gerais tėvynę mylinčiais lietuviais.
vadovaujant.
svečių ir iš plačios apylinkės.
Šios didžiosios mūsų šventės proga siunčiame
Coventrio Parapijos Komitetas
jums, brangūs rėmėjai, nuoširdžiausius sveikiNAUJOS KAINOS
DBLS Buxtono skyrius ruošia kovo 4 d.
~nimus ir karštą padėka už jūsų taip brangią
Buxtone Vasario 16 minėjimą
mums paramą, be kurios mums būtų lemta
lenkiškai kiaulienai: 29 unc. dėžė 9/-,
Programoje: pamaldos 11,30 vai. Saint An
likti ne vien be lietuviškos mokyklos, bet ir iš
12 unc. dėžė 4/6, daniška kiauliena
ne’s Catholic Church, Terrace Rd.; minėjimo
■viso be mokslo.
..
29 unc. dėžė 8/6
aktas — 13,30 vai. (Ten pat parapijos salėje).
Iš savo pusės mes patikiname jus, kad jūsų
TURIME NEDIDELI KIEKĮ
Po oficialiosios dalies — meninė dalis. Va
aukos nenueis veltui: mes pasižadame dėti
UOGIENĖS
žiuoti iki Market Place. Kviečiame visus tau
visas pastangas išaugti gerais lietuviais, o savo
iš Lenkijos.
Vyšnių — 2 sv. 6 unc.
tiečius atsilankyti.
Buxtono skyriaus valdyba
jėgas, darbą ir mokslą skirti mūsų brangiai
dėžė 3/6, renklodai (slyvos) sirupe —
Tėvynei Lietuvai.
Kovo 3 d. (šeštadienį), 18 vai. St. Mary’s
2 sv.’ 1 unc. dėžė — 2/6, vyšnios siru
Diepholz, 1951 m. vasario 16 d.
parapijos salėje, Gebet St. Halifaxe, DBLS Hape — 2 sv. dėžė — 3/6.
Vasario 16 Lietuvių Gimnazijos
lifaxo skyrius
PIGŪS GAVĖNINIAI SIUNTINIAI PO
mokiniai: (seka 64 parašai)
rengia Vasario 16 minėjimą
10 ŠILINGŲ
Bus paskaita ir meninė dalis. Maloniai kvie
susideda iš šių dalykų: 2 dėžės po 13 unc.
LIETUVIŠKOJI TREMTIES MOKYKLA
čiame Halifaxo ir apylinkės lietuvius atsilankyti.
silkių acto sunkoje; 1 dėžė 13 unc.
VOKIETIJOJE TIESIA RANKAS Į TAVE,
Valdyba
silkių pamidorų sunkoje; 1 dėžė 13 unc.
TAUTIETI. PADĖK JAI.
„KLASTA IR MEILĖ” NOTTINGHAME
kiplingų; 1 dėžė 10 į- unc. lenkiškų
karpių pamidorų sunkoje; 1 dėžė 5 į
Kovo 3 d. 6 vai. 30 min. p .p. Sycamore Rd.,
Vladą Meškėną, gyvenusį Vokietijoje, Kasselunc. lenkiškų byčkų (žuvis); 1 dėžė 4
Schools (Lietuvių Klubo „Romuva” patal
Mattenberg’o stovykloje, prašau skubiai atsi
unc.
žuvų
pastos.
pose) Londono Lietuvių Meno Sambūrio grupė
liepti. Apie jį žiną prašomi pranešti: P. Pad„Vaidila”, choro „Rūta” pakviesta, vaidins
vaiskas, 2244 W. 23 Rd. PI., American Club,
ŽYDRIOSIOS AGUONOS — 1 sv. 2/6,
Schiller’io dramą „Klasta ir Meilė”.
Chicago 8, Ill., U.S.A.
ŠVIEŽI KRIENAI IŠ LENKIJOS —
Visi kolonijos ir plačios apylinkės lietuviai
1 sv. 2/6, JUODJEJI PIPIRAI NEMALIeškomas Mikas Klikevičius, kilęs iš Šunskų
prašomi atsilankyti. Salė iš miesto centro pa
TI — 1 sv/19/- (be persiuntimo).
parapijos. Jis pats arba apie jį žiną prašomi
siekiama 31 autobusu.
„Rūtos” valdyba
pranešti: J. Vosylius, Marian Farm, Clarendon
MĖSA IR KITI GAMINIAI
Pranešame Manchesterio Lietuvių Socialinio
Hills, Illinois, U.S.A.
SV. 7/6
.
1
Palendvicinė
dešra
Klubo narių žiniai, kad klubo į PLB įsijungimo
Medžioklinė dešra.................. . 1 sv. 8/Kovo 10 d. latvių sporto klubas „Trimda”
klausimui apsvarstyti, kovo 11 d. 16 vai. (4 vai.
Lašininė dešra
................... . 1 sv. 7/Bradforde, St. Mary’s Palish Hall, East Parade,
p.p.), klubo patalpose
Kiaulienos dešra ,.................. . 1 sv. 6/6
11 vai. (ryte) ruošia
šaukiamas klubo narių visuotinas susirinkimas
Krokuvinė plona dešra.......... . 1 sv. 6/stalo teniso pirmenybių rungtynes
Dalyvavimas būtinas.
Klubo Valdyba
Lietuviška dešra ................... . 1 sv. 6/6,30 vai. vak. ten pat bus šokiai. Gros A.
Mgr. W. Swiderska atlieka mediciniškas kraujo
Čekiška (lunch) mėsa .......... . 1 sv. 3/6
Komeliaus džiazas.
analizes (Wassermann, Kahn), šlapumo ir kitas.
Šviežia rūkyta dešra ........... . 1 sv. 5/16,St.Gabriels Rd., London, N.W.2, tel.GLA 8776.
Rūkyti lašiniai
................... . 1 sv. 4/6
Stori lašiniai (1 1/2 colio) .. . 1 sv. 4/Papr. lašiniai (1 colio)........... . 1 sv. 3/9
. 1 sv. 3/Virimui lašiniai (gab.) ...
TAUTOS FONDUI AUKOJO

RAUGINTI KOPŪSTAI „HARI
25 litrų (apie 56 sv.) statinė
38/6
(su prisiuntimu); rauginti agurkai 10
litrų dėžė — 15/- (su prisiuntimu); rau
ginti agurkai 5 litrų dėžė — 9/6 (su pri
siuntimu).
Užsakymai didesni kaip 60 šilingų vertės,
siunčiami mūsų kaštu; mažesnės vertės
užsakymams reikia pridėti 1/6 įpakavimo
ir persiuntimo išlaidoms.

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT & CO.,24, Charles II St., London, S.W.l.
parūpina bilietus kelionei į visus pasaulio
kraštus laivais, lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės fbrmaltimus.
Patarnavimas skubus, patikimas, be jokio
specialaus atlyginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietuviškai laiš
kus adresuoti į DBLS Centrą).

Inž. Step. Jerumbauską, kilusį iš Sedos, prašau
pranešti savo adresą: J. Ambraziūnui, Church
— Ar man skustuvėlį atnešei?
Green Rd. Hostel, Bletchley, Bucks. Žinančius
— Negalėjau, brangusis, ir taip
minėto asmens adresą, prašau pranešti. Jam
turėjau nešti.
turiu svarbių žinių iš Amerikos.

J. RICHARDS
(BUTCHERS) LTD.

daug

ką

91-93, CHARTERHOUSE STREET,
LONDON, E.C.l.
TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877,
siuntinių skyriaus — BER 3281.

— Tada, jaunuoli, galėsi pasipiršti mano
dukteriai, kai įrodysi, kad gali būti tinkamas
jai vyras.
Štai, gerbiamasai, krūva nešvarių
lėkščių: pasirodyk, kad moki jas plauti.
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* Vienos laikraštis „Neue Heimat” paskelbė
iš patikimų šaltinių gautą žinią, kad pastaruoju
laiku Čekoslovakijoj kolonizuojami kinai. Esą
keletas tūkstančių kinų jau apgyvendinta Su
detų krašte, iš ten ištremtų vokiečių vietose.
Laikraščio žiniomis, ir kituose Sov. Rusijos
satelitiniuose kraštuose vykdomas kinų kolo
nizavimas.
Pav. neseniai į Lenkiją buvę at
vežta 24.000 kinų. Beveik visi jie apgyvendinti
Aukštojoje Silezijoje.
Ten kinai dirba kaip
darbininkai anglies ir geležies rūdos kasyklose.
* Amerikos senato 27 senatoriai ir 7 parlamento
nariai įteikė prez. Truman’ui raštą, siūlydami
imtis atatinkamų žygių šiaurės Atlanto paktą
paversti federacine, tą paktą pasirašiusių val
stybių sąjunga.
Šis siūlymas savo keliu yra
įteiktas ir minėtų kraštų svarbiosioms politi
nėms partijoms, kad jos jį apsvarstytų ir savo
nuomonę pareikštų.
Šiuo laiku šis siūlymas tebesvarstomas.
* Pereitą savaitę Naujorke buvo susirinkusi JTO
pilnaties išrinktoji ,.Bendriems veiksmams prieš
Kiniją panaudoti” komisija. Posėdį ji 10 dienų
atidėjo, norėdama duoti laiko „Gero patarna
vimo” komisijai surasti pagrindą taikiu būdu
Korėjos nesusipratimą baigti.
Pastaroji nu
tarė kas savaitę rinktis posėdžio.
Ją sudaro:
Persijos atstovas Entezam’as, Švedijos — Graftstrom’as ir Meksikos Dr Nervo’as. Esamomis
žiniomis, ši komisija atatinkamą siūlymą jau
pateikusi komunistinės Kinijos vyriausybei.
' * Amerika svarsto Čangkaišeko valdžiai Formozoje pagalbos suteikimo klausimą, nes jai
gresia bankrotas. Pereitais metais Čangkaišeko
valdžios išlaidos buvo 70 milij. dolerių didesnės,
kaip pajamos. Išlaidoms dengti buvę parduota
net aukso atsargos dalis už 10 milij. dolerių.
Apie 70 nuoš. išlaidų sudaro karinių pajėgų
išlaikymas. Šiuo laiku Čangkaišeko ginkluoto
sios pajėgos: sausumos kariuomenė, aviacija ir
laivynas siekia 600.000 žmonių.
* Netrukus Kanada pasiųs į Korėją du ba
talionus pėstininkų ir pulką artilerijos ten esan
čiam savo daliniui padidinti iki 5.000 karių.
* Gen. Lemay’us, Amerikos strateginės avia
cijos vadas, Senato užsienio komisijai pareiškė,
kad tolimo skridimo strateginiai bombonešiai,
galį paimti atomines bombas, yra geriausias
ginklas prieš Rusiją karo atveju. Tik šių bom
bonešių, bet ne kariuomenės Europoje baimė
privers Rusiją ateinančiais 2—3 metais nepra
dėti pasaulinio karo.
* Austrų statistikos duomenimis, Vienos miesto
srity yra per 13.000 bičių avilių. Kasmet iš jų
gaunama apie pusketvirtos tonos medaus.
* Sausio ir vasario mėnesiai šįmet Londone
yra drėgniausi, nes tuo laiku kritulių iškrito
dukart daugiau, kaip paprastai.
* Kalkutos mieste, Indijoj, siaučia raupų epi
demija. Per paskutiniuosius tris mėnesius rau
pais mirė apie 4.000 žmonių. Epidemija ple
čiasi.
* Vakarų sąjungininkai ruošėsi formaliai pas
kelbti karo pabaigą su Vokietija, bet pasirodė,
kad šito žygio taip greit negali padaryti. Prieš
tai vokiečiai dar turi pakeisti savo teisinius nuo
status, kurie vakarų sąjungininkus laiko kaip
priešo kraštus.
* Amerikos laivyno admirolas Struble atvyko
į Formozą. Ten jis bus kaip nacionalistinės
kinų vyriausybės patarėjas ir padės jai ruošti
planus nuo galimo Kinijos komunistų užpuolimo.
* Britų bombonešis „Cambera” tipo, dviejų
sprausminių motorų varomas, rekordiniai greitu
laiku perskirdo Atlanto vandenyną, atlikęs tą
kelionę per 4 vai. ir 12 min.
* Vasario mėn. vidury, Valonijoje (Belgijoj),
ypač Liežo apylinkėje buvo kilę streikai, kurie
truko 5 dienas. Streikavo apie 80.000 anglia
kasių. Komunistai vėl kurstė generalinį streiką
ir riaušes, kaip praeitą vasarą, grįžus karaliui
Leopoldui III. Bet vyriausybė ėmėsi tinkamų
priemonių ir dėl to jų užmačios nepasisekė.
* Šveicarijoj plečiasi gripo epidemija. Pe
reitą savaitę buvo 17.813 susirgimų arba 5.000
daugiau, kaip užpereitą savaitę.
-* Pereitą savaitę į Istambulą buvo atplaukusi
Amerikos karo laivyno eskadra. Tuo pat laiku
Turkijoje lankėsi gen. Brian Robertson’as, Britų
kariuomenės Artimuosiuose Rytuose vadas. Jis
tarėsi su Turkų vyriausybės nariais ir kariuome
nės vadais. Turkų spauda prileidžia, kad gen.
Robertson’o kelionė turi ryšio su neseniai Mal
toje įvykusia Amerikiečių ir Britų konferencija
gynybos reikalais.
* Šv. Tėvas sutiko, kad pirmasis po antrojo
pasaulinio karo Eucharistinis kongresas įvyktų
Barcelonos mieste, Ispanijoje.
* Vokiečių spaudos žiniomis, rusai atgabeno
vad. liaudies policijai tankus, lauko, prieštankinę
ir priešlėktuvinę artileriją. Prieš tai ši „poli
cija” buvo parengta minėtus ginklus vartoti.
Tremties likimo draugus, sukūrusius šeimų
židinius
p. Antaną PUŽĄ
ir Miss Eliza Ann CLERK E
ir
p. Kazį MURAUSKĄ
ir Miss Irene FLOUWERS
sveikina ir linki geriausio, šviesaus ir saulėto
gyvenimo L. Tilindis ir J. Preibys

1951 m. kovo 2 d.
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Dabar „liaudies policija” yra tokiais pat gin
klais apginkluota, kaip ir raudonoji armija.
* Čekoslovakijai Maskva sustabdė maisto
produktų tiekimą, norėdama tuo būdu dar labiau
čekus priversti paklusti sovietams. Dėl to krašte
pradėjo trūkti maisto. Svarbiesiems maisto da
lykams įvesta normos, o duonai — ir kortelės.
* Vašingtone įvyko tarptautinė svarbiausioms
žaliavoms paskirstyti konferencija. Dalyvavo
Amerika, D. Britanija, Prancūzija, Australija,
Belgija, Čilė, Italija, Peru, Kanada, Meksika,
Norvegija ir vak. Vokietija.
* D. Britanija ateity nenaudos Helgoland© sa
los, kaip poligono Britų aviacijos pratyboms.
* Britų valdomoje Grenados saloje neseniai
kilo riaušės. Tvarkai atstatyti pasiųsta du karo
laivyno laivai.
Riaušės išsirutuliojo iš žemės
ūkio darbininkų streiko. Grenada yra 133 kv.
mylių pločio netoli Venecuelos ir turi apie 100000
gyventojų.
* Mėsos norma D. Britanijoj nebus mažina
ma. Be to bus kiekvienam gyventojui duodama
po 3 kiaušinius kas savaitę.
* Šveicarijoj moterys neturi rinkimo teisės.
Dėl to seniai siekia lygių teisių su vyrais, o pa
staruoju laiku šią veiklą buvo dar padidinę.
Duoti moterims balsavimo teises ar ne, ką tik
įvyko vienoje Šveicarijos daly, Vand’e gyvento
jų atsiklausimas. Už balsavo 23.000, o prieš
35.000. Kadangi šioje dalyje moterys buvo
išplėtę didžiausią veiklą, dėl to kitose krašto
dalyse nenumatoma plebiscito rengti.
* D. Britanijos delegacija su Argentina de
rėtis dėl mėsos D. Britanijai tiekimo, vasario
26 d. išvyko į Argentiną.
* Prancūzų spaudos žiniomis, šiuo laiku Pa
ryžiuje esą apie 4 milijonus žiurkių, arba tiek,
kad po žiurkę gali tekti kiekvienam gyventojui.
Keistas dalykas, bet Paryžiaus žiurkės yra la
bai pamėgę kinematografus, kur esą įsirengę sau
„hostelius”.
* Pagal parengtus atsiginklavimo planus, Ame
rika 1952 m. liepos mėn. turės didžiausią karo
laivyną. Jis susidės iš 500 laivų ir turės 800.000
jūrininkų.
* Jau antra savaitė N. Zelandijoj streikuoja
uostų darbininkai, reikalaudami pakelti atly
ginimą.
Laivams iškrauti vyriausybė pakvietė
kareivius.
* Ką tik pasibaigė Berlyne įvykęs kominformo „taikos tarybos” posėdis. Priimtoji jos
rezoliucija reikalauja nuginkluoti rytinę ir va
karinę Vokietiją.
Vadinasi, komunistai pirmą
kartą viešai patvirtino, kad ryt. Vokierijoje
yra ginkluotos pajėgos, kurias galima nuginkluoti.

KAIP LENKAI GINASI NUO
KOMUNISTINĖS PROPAGANDOS

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo :
Australiška salami
1 sv. ... 6/6
Airiška salami
1 sv.
5/Daniška salami
1 sv.
7/Kiaulienos dešros
1 sv. ... 5/6
Arbatinė dešra dėžutėse
12 oz. ... 2/9
Daniška kiauliena
” 12 oz. dėžė ... 3/Lenkiška kiauliena
12 oz.
4/Rūkyti lašiniai
1 sv.
4/3
Rūkyti lašiniai ploni
1 sv. ... 3/6
Sūdyti lašiniai
1 sv. ...
4/Olandiškas sūris
1 sv. ... 3/2
Raugintų kopūstų dėžė
30 oz. ...
2/Raugintų agurkų dėžė
... 2/6
Austrai, riešutinis sviestas 12 oz. dėž.
2/Jei užsakymas viršija 60 šil., persiuntimo
išlaidas pamokame mes.
Siuntinius galime pasiųsti ir į Vokietiją.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY ROAD,
LONDON, E.2. Telef.: SHOreditch 8734.
Galima gąuti įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kainaraščių arba nurodykite dalykus,
kurių pageidaujate.

— Viešpatie! Vėl žuvis.
tavo žuvis bevalgydama.

Aš jau pervargau

Seniai lenkai skundžiasi, kad jų hosteliai už
verčiami komunistine literatūra. Kažkokia Kominformo centralė, prisimedžiojusi adresų, siun
čia pundus agitacinės literatūros. Kas būtent,
ją
siunčia,
ant
siuntinio
nepažymima.
Ši aplinkybė literatūros gavėjus labai erzina,
nes jie negali ne tik tą šlamštą atgal grąžinti,
bet ir siuntėjų įspėti, kad ateity tokiu būdu ne
terorizuotų. Ilgai vargę, pagaliau, lenkai su
galvojo būdą, kaip nuo šitokio teroro apsiginti.
Vieno hostelio tarnautojas ant atėjusių agita
cinės literatūros pundų raudonu rašalu užrašęs:
„Addressee refuses acceptance. Please return
to: Red Propaganda Section, Soviet Embassy,
3, Rosary Gardens, London, S.W.7.” atiduodavęs paštui. Kartą nusikračius tokiu būdu
komunistinės literatūros, daugiau į hostelį ji
jau nebuvo siunčiama. Tas hostelio tarnautojas,
paskelbęs Londone einančiam lenkų dienrašty .
Danai sukonstruavo naujo tipo elektros ka „Dz. Polski” vasario 13 d. num. ši patyrimą
belį, arba laidą, kuriuo galima perduoti elektros mano, kad jis, kaip gynimosi priemonė, yra
srovę net iki 60.000 voltų įtampos.
sėkmingas.
Toks kabelis susideda iš trijų atskirų laidų,
LENKAMS DAR SUNKIAU LENKIŠKĄ
kurių kiekvienas savo ruožtu susideda dar iš
ŠEIMĄ SUKURTI
devyniolikos varinių vielų. Kiekvienas tų laidų,
pirmiausia, yra 60 kartų apvyniotas impreg
Tautinę šeimą sukurti D. Britanijoj lenkams,
nuotu popieriumi, kuris tarnauja kaipo izolia pasirodo, nė kiek nelengviau, kaip lietuviams.
cija, virš popierio uždėtas aliuminijaus tinklelis Kaip aiškėja iš lenkų spaudos, šiuo laiku D.
kaip elektrostatinis koštuvas.
Britanijoj vedybinio amžiaus lenkių esą apie
Tuo būdu parengti trys laidai yra sudėti į 8.000. Tai labai mažai, nes bendras lenkų skai
švino vamzdį, o pastarasis pripildytas alyvos čius šiame krašte siekia per 200.000. Daugumas
iki 5 atmosferų suspaustos.
Tai dar ne visa žinoma, nevedę vyrai. Į vedybinio pobūdžio
izoliacija. Kabelis dar dengiamas asfaltu, vėliau skelbimą lenkų laikrašty kiekviena lenkė susi
storu vulkanizuotos gumos sluoksniu, apsuka laukia, vidutiniškai, apie 150 pasiūlymų, bet
mas medvilnės juosta, virš jos dar du kartu buvęs atsitikimas, kuomet viena lenkė gavusi
apvyniotas bronzine juosta.
Virš šitos izolia net 800 pasisiūlymų. Tuo tarpu panašus lenko
cijos dedamos dar banguotos bronzinė splokšte- vyro skelbimas susilaukiąs, vidutiniškai, tik
lės, ant jų vyniojamas džiutas, apliejamas asfaltu apie 30 pasiūlymų.
ir, galų gale, kabelis baltai nudažomas.
Tokios rūšies kabelis naudojamas kaip po NEVADOJ SPROGO VANDENILINĖ BOMBA
vandeninis laidas, tiesiamas jūros dugne. Visos
Dr. D. Bradley’s, atominės fizikos žinovas,
išvardintos priemonės yra panaudotos siekiant stebėjęs neseniai Nevados poligone atominius
kabelį apsaugoti nuo didelio vandens spau sprogimus, pareiškė, kad jo manymu, ten spro
dimo, pailgėjimo ir visų kitų netikėtumų, kurie gusi vandenilinė bomba. Tokią prielaidą mok
gali atsitikti jūros dugne.
slininkas grindžia matematiniais skaičiavimais.
Kai kurie sprogimai buvo tokie galingi, kad 80
mylių spinduly išbyrėjo langų stiklai, o 8 mylių
nuo sprogimo atstu, viską aplink sunaikino.
Toks faktas rodąs, kad sprogimas buvęs 500
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kartų stipresnis, kaip pirmosios atominės bom
Polilogrifas.
bos.
1. Jaunimo mėgiama pramoga — 29, 44,
Jei šis Dr. Bradley’o prileidimas pagrįstas, tai
26, 2, 62, 10. 2. Upė Lietuvoje — 33, 61, 34,
tat reiškia, kad Amerika jau nusilipdė ir van
8, 39. 3. Mėnulio fazė — 58, 20, 7, 1, 28, 42.
denilinę bombelę.
4. Grindų patiesalai — 32, 47, 18, 52, 48, 16,
24. 5. Vokiečių kompozitorius — 25, 49, 4,
PRIEMONĖS PLIKĖMS APŽELDINTI
31, 12, 55, 3, 37. 6. Išreiškia skausmą — 23,
Nepaprastos reikšmės išradimas, bet tik pli
11, 60, 21, 6, 15, 35, 40, 27, 57. 7. Sodžiaus
kiems žmonėms, yra atliktas Amerikoje. Moks
namas — 13, 53, 14, 51, 9. 8. Rankšluosčiai
linių tyrimų laboratorijos Philadelphijoje pirm.
(archaj.) — 36,-41, 5, 54, 50, 46, 19. 9. Jaustu
A. Roberts’as pranešė, kad šioje laboratorijoje
kas — 56, 38. 10. Pilna — 45, 22, 43, 17, 30,
pasisekė padirbti naują hormoną, kuris veikia
59.
plaukų augimą. Šitas hormonas gali būti naudo
Kiekvienas skaičius reiškia atskirą raidę.
jamas tam tikroje tepalo rūšyje. Bandymai
Suradę žodžių reikšmę įstatykite atitinkamas
parodė, kad keli labai seniai nuplikę vyrai,
raides skaičių vietoje atatinkamam keturkapyje
patepę savo plikes šituo tepalu, nudžiugo paste
ir gausite didžiojo lietuvių poeto eilėraščio
bėję, kad jų plikės pradeda želti. Po penkių
ištrauką. Kokio poeto ? Iš kurio eilėraščio ?
savaičių blizgančioje plikėje užaugo puikūs plau
A. R. Mironas
kai, svarbiausia, tokios pačios spalvos, kokios
,iie prieš tai toje vietoje augo.
PADĖKA
Nuoširdžiai dėkoju visiems Swansea hostelio
lietuviams už suteiktą pašalpą mano ligos metu,
Kl.: 1. Kiek galima su savim išsivežti pinigų
o ypač p. J. Klimaičiui, suteikusiam piniginę
emigruojant iš šio krašto, iškeisti, kiek galima
paramą sv. 3.5.0.
Kostas Kovarza
Augutė Meškytė prašoma atsiliepti Antanui pervesti per banką ir kaip tai atlikti. Kokie
Benevičiui,. gyv. Forest Town Miners Hostel, formalumai ir kokie bankai tai atlieka?
2. Koks pinigų kursas: anglų svaras — Ame
Mansfield, Notts.
rikos doleris ir anglų svaras — Kanados doleris?
Jieškomi: Vitas Gudaitis ir Alfonsas Pavilo3. Kiek kainuoja kelionė Kanadon ir Ameri
nis. Juos prašau atsiliepti, o žinančius pra
kon laivais ?
Š.
nešti: Miss Natalie Gelgotait, 146 Broad St.
Ats.: 1. Dėl pinigų išvežimo yra įvairių at
Hanley, Stoke-on-Trent, Staffs.
vejų.
Geriausia kreiptis į artimiausią banką
ir išaiškinti reikalą. Kiekvienas bankas turi
instrukcijas ir gali duoti išsamius paaiškinimus.
Bankai turi ir blankus, kuriuos reikia užpildyti
pervedant pinigus į užsienį. Pašto taupomoje
kasoje laiką pinigus, turi prašyti Pašto Banko
centrą, kad išmokėtų.
Kiekvienas emigrantas
gali prašyti banką, kuris tvarko jo pinigų per
siuntimą, iškeisti 10 sv. to krašto pinigais, į
kurį važiuoja, ir 10 sv. vertės kelionės čekių
užsienio valiuta. Kelionės čekius galima iš
keisti bet kuriam banke nuvykus į vietą.
2. Vienas anglų svaras lygus 2.80 JAV do
lerių, arba apie 2.95 Kanados dolerių. Kana
dos dolerio kursas kiek svyruoja.
3. Pigiausia kelionė laivu į Halifaxo uostą,
Kanadoj, 50 sv., ligi Naujorko — 59 sv. Ka
nados konsulatai, prieš duodami vizą, papras
tai reikalauja pamokėti iš anksto už geležin
kelio kelionę ligi paskirties vietos.
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