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PAVOJINGA BŪKLE 
INDOKINIJOJE SKANDALAS

Indokinija tapo rytu ir vakaru konflikto cen
tru ir rimtai graso pasaulio taikai. įvykiai ru
tuliojosi nepaprastu greitumu. Pereitą sekma
dieni Prancūzijos parlamentas po ilgu ir au
dringu debatų, komunistams priešinantis, pat
virtino sutarti su Vietnamo-Indokinijos impera
torium Bao Dai. Pagal sutarti Vietnamas gauna 
autonomiją, bet palieka Prancūzijos Sąjungoj 
(žodis imperija pakeistas sąjunga). Prancūzija 
lieka atsakinga už Vietnamo užsieniu reikalu 
politiką ir saugumą.

Antradieni vakare buvo paskelbta, kad D. 
Britanija numatanti greitai pripažinti Bao Dai 
vyriausybę ir tikisi, kad JAV ir britu dominijos 
paseks tuo pavyzdžiu. Tačiau tuo pačiu laiku 
buvo paskelbta, kad Sovietu' Rusija pripažino 
Ho Chiminho vadovaujamus komunistu suki
lėlius, kurie kariauja prieš Bao Dai ir prancūzu 
kariuomenę. Jeigu Rusija pripažino komunis
tus, tai reiškia, kad Rusija darys viską tikslu 
nugalėti Bao Dai ir išvaryti prancūzus iš Indo- 
kinijos. Iš kitos pusės gi Prancūzija laiko In
dokiniją savo dalimi 
Britanija ir Amerika 
vienos, jau vien dėl 
svarbią vietą kovoje 
Azijoje. Prancūzijos
paskelbus Rusijos pripažinimą pareiškė, kad 
susidarė ypatingai rimta būklė, ir po to jis ma
tėsi su Rusijos ambasadorium.

Prancūzijos vyriausybė tuojau iteikė Rusijai 
aštrią protesto notą, kurioje sakoma, kad Rusi
jos pripažinimas sukilėliu Indokinijoj „pastato 
Prancūzijos — Rusijos santykius i rimtą pavoju”.

JAV Rusijos žygi labai aštriai kritikavo.

SAVAITES ĮVYKIAI

ir yra pasiryžusi ją ginti, 
aišku nepaliks Prancūzijos 
to, kad Indokinija užima 
su komunizmo- išsiplėtimu 
užs. reik, ministerija, tik

JAVOJE NERAMU
Ką tik nepriklausomybę gavusiai Indonezijos 

respublikai pavojai nepraėjo. Sukilimai nesilio
vė. Sukilėliai visi numalšinti. Kai kuriose salose 
jie beveik šeimininkauja. Vienas olandu kari
ninkas kap. „Turkas” NVesterlingas, kuris da
lyvavo aksčiau Olandijos kariuomenės kovose 
prieš Indonezijos vyriausybę, nepaklausė savo 
viršininku sustabdyti pasipriešinimą, kada Olan
dija susitarė su Indonezijos vadais dėl nepriklau
somybės davimo, bet kilo Javos saloje ir ten turi 
sudaręs privačią „dangaus angelu armiją”. 
Pereitą savaitę jis savo kariuomenes pagalba 
užėmė 180.000 gyventoju didumo miestą Ban- 
doengą, vakarinėje Javos dalyje. Kuri laiką ten 
pašeimininkavęs vėl apleido ir suburė jėgas 
prie aerodromo. Jis grasina išvaryti respubli
konu kariuomenę iš vak. Javos ir ten sudaryti 

' savo vyriausybę. ... Olandijos vyriausybė esanti 
pasipiktinusi Westerlingo žygiais.

AMERIKA JAU GAMINS
VANDENILINES BOMBAS

Prezidentas Trumanas patvarkė ruoštis van- 
delininės bombos gamybai. „Tai mes darysime”, 
pareiškė prezidentas, „iki bus pasiektas paten
kinamas energijos kontroles planas”.

Kiek anksčiau, prieš prez. Trumano prane
šimą, JAV atomines energijos komisija paskelbė 
savo pusmetini pranešimą, kuriame sakoma, 
kad atominiu bombų gamyba smarkiai padidė
jusi. Tuo pačiu laiku JAV oro ministerija pas
kelbė budus atominiu fabriku apsaugai. Be 
leidimo joks lėktuvas neturi teisės priartėti ar
čiau kaip 100 myliu prie atominės energijos fa
briku. Nuo juros nustatyta 200 myliu pločio 
draudžiamoji lėktuvams zona. Tam patvarky
mui vykdyti įsteigtos specialės stotys, kurios seks, 
ar lėktuvai pildo ši patvarkymą. Panaši oro 
apsauga bus ivesta visame krašte.

RUSIJOS REIKALAVIMAI
KINIJAI

Jau 7 savaitės, kaip Kinijos komunistu vadas 
Mao Tse Tungas sėdi Kremliuje. Iš to Ameri
kos spauda daro išvadą, kad derybos sunkiai 
eina. Esamomis žiniomis, rusai reikalauja iš 
Kinijos 7 uostu, pusės milijono kinu, kaip darbo 
jėgos, padidinti maisto eksportą i Rusiją ir tam 
tikru rusams teisiu Mandžurijoje, vid. Mongo
lijoje ir Tibete. Komunistu vadai dar nepasi
sakę dėl tu reikalavimu, bet iš savo pusės pa
teikę reikalavimu rusams. Kinu komunistai - 79 Salonikų] universiteto profesoriai pasiūlė 
reikalaują iš rusu piniginės paramos apie mili- 1949 m. Nobelio taikos premiją skirti prez.

I ardą svaru ir kariniu tiekų padidinimo. Trumanui.

HISSO BYLA IR
įvykiu raida gana toli

tame „B.L.” nr. spėliojimą, kad Hisso nuteisi
mas bus didelis smūgis rooseveltines, atsieit, 
nuolaidu Sovietu atžvilgiu, politikos šalinin
kams Amerikoj.

Algerą Hissą nuteisus, viešoji Amerikos opi
nija aistringai nukrypo ne tik prieš aiškius nuo
laidu politikos šalininkus, bet ir prieš dabarti
nius neaiškios, svyruojančios užsienio politikos 
vadovus, pirmoje eilėje prieš užs. reik, ministeri 
Achesoną. Respublikonu atstovai Kongrese nu
ėjo tiek toli, kad pareikalavo Achesoną atsi
statydinti. Budinga, kad nė vienas 54-iu demo
kratiniu senatorių nepasiėmė Achesoną ginti.

Paskutinėmis savaitėmis Achesonas buvo smar
kiai puolamas dėl politikos Kinijos atžvilgiu. 
Nuteisus Algerą Hissą ir pripažinus ji kaltą 
esant ne tik melagingai prisiekus, bet ir šnipi- 
nejus Sovietu S-gos naudai, min. Achesonas 
pasakė nesolidarizuojąs su teismo sprendimu ir 
palaikąs Hisso nekaltumo tezę.
kimas sukėlė didžiulę viešosios nuomonės audrą 
ir atvedė prie atviros kompanijos prieš Acheso
ną abiejuose Kongreso Rūmuose. Kompanijoj 
dalyvauja ne tik respublikonu bet ir demokratu 
partijų atstovai.

Atstovas Davis paklausė Atstovu Rumus, 
kiek ilgai amerikiečiu tauta galės jausti pagarbą 
Achesonui, kuris „prie krutinės laiko priglaudęs 
krašto išdavikus”. Respublikonu atstovas Rich 
pareiškė, jog nežino nieko kito, kuris sėkmin
giau už Achesoną dirbtu Stalinui. Atst. Judd, 
cituodamas Achesono žodžius, jog jis nemano 
nusigręžti nuo Hisso, apeliavo Atstovu Rūmuo
se i Trumaną, kad šis nusigręžtu nuo Ache
sono.

Sunku šiandien pasakyti ar toji audringa kom
panija atves prie Achesono pasitraukimo iš 
Valst. Sekretoriaus posto ir prie JAV užsienio 
politikos sustandėjimo. Nepastovios, labiau 
jausmu, negu šalto protavimo sukeliamos Ame
rikos visuomenes nuotaikos sunkiai apskai
čiuojamos ir dažnai atveda prie netikėtu spren
dimu, šoksniu ir vingiu politikos vykdyme.

Kiekvienu atveju ir Hisso nuteisimas ir ry
šium su tuo kilusi kompanija prieš Achesoną 
žymiu laipsniu prisideda prie amerikiečiu gi
lesnio įsisąmoninimo, kad sovietinis imperializ
mas naudoja visas priemones savo tikslams pa
siekti ir kad J.A.V. toli gražu nėra saugios nuo 
sovietinės infiltracijos.

Demokratiniu kraštu visuomenės yra sunkiai 
ir tik iš lėto įtikinamos. Tačiau lašas po lašo 
ir akmeni pratašo. Hisso byla, nuteisimas ir 
politinės to išdavos sudaro nemenką lašą, pri
sidedanti prie reikiamo visuomenės apšvietimo 
dėl gresiančio pavojaus.

KATYNO ŽUDYNES VĖL VIEŠUMOJ
Dar besijaudinančiai dėl Hisso bylos Ameri

kos visuomenei pateiktas kitas sovietinės „vei
klos” faktas prisiminti.

Tam tikslui sudarytas komitetas, kuriam vado
vauja buvęs JAV ambasadorius Varšuvoj, Bliss < 
Lane, oficialiai pateikė Amerikos senatui svar- 1 
styti Katyno bylą. Byla pateikta ryšium su Se- - 
nato diskusijomis dėl tarptautinės konvencijos 
prieš genocidą (tautu žudymą). Katyno žudynių, 
per kurias sovietai 1940 m. pavasari išžudė ke
letą tūkstančiu belaisviu, lenku karininku, iš
kėlimas JAV Senate yra universalinės reikšmes 
žygis ir sudaro stambią dokumentalinę poziciją 
visu Sovietu S-gos žudomu tautu, j u tarpe ir 
musu tautos, kovoje su negirdėto masto tautu 
žudiku-Stalinu.

Nebutu realu tam ivykiui teikti per didelę 
reikšmę ir tikėtis, kad pasibaisėtino Sovietu 
nusikaltimo iš naujo prinimimas radikaliai su- 
krės pasaulio ir amerikiečiu sąžinę bei atves 
prie kokiu konkrečiu žygiu. Tačiau pats tos 
bylos iškėlimo JAV Senato forume faktas yra 
simtomingas ir rodo tą didžiulę pažangą, kurią 
yra padariusi Amerikos visuomenė ir politiniai 
sluogsniai savo buvusiam, dar neseniai liaupsi
namam sąjungininkui, pažinti ir realiai įvertinti.

(Tęsinys 6 puslapy)

ACHESONAS
pralenkė musu perei-

IV METAIPRANCŪZE PARLAMENTE
isto- 
pra-

Tur but, niekad Prancūzijos parlamento 
rijoje nebuvo tokio skandalo, koks ivyko 
ėjusią savaitę. Parlamento rūmai buvo netekę 
orumo, nes ten rėkta, muštasi ir net nuverstas 
vyriausybės suolas.

Visą tą skandalą šukele prancūzu komunistai, 
nenorėdami, kad 
Bao Dai, kuriam 
džia Indokinijoje 
klausomybė.

Komunistai, kurie iki šiam laikui trukdė 
ginklu siuntimą i Indokiniją, dabar stengiasi 
priešintis ir sutarti ratifikuoti, nes nerami būkle 
Indikinijoje jiems naudingesnė, negu taika.

butu ratifikuota sutartis su 
perleidžiama aukščiausia val- 
ir kraštui suteikiama nepri-

THOREZO SIMPATIJA ŠUKELE SKANDALĄ 
įžeidinėti vyriausybę, kariuomenę ir respu

bliką jie įgaliojo Thorezo simpatiją Vermeersch, 
kuri dar turi pirmojo vyro pavardę, bet su Tho- 
rezu jau augina eilę vaiku.

Savo isteriką ji tiek toli nuėjo, kad vienu me
tu galima buvo laukti visokios ekstravagancijos.

Savo kalbos pradžioje ji pradėjo pulti prancū
zu vyriausybę dėl vedamos politikos Indokini- 

Šis jo pareiš- j °Je-
— Musu reikalaujama, kad tęstume imperia- 

. listinę politiką ir patvirtintume susitarimą su 
i Bao Dai. kuris karo metu bendradarbiavo su 
[ japonais, o šiandien su musu imperialistais...

Paskum ji pradėjo viską maišyti: amerikiečiu 
imperializmą, Marshalljo planą, Coca-Cola... 
Iš jos burnos pasipylė visa eilė šmeižtu, įžeidimu 

; ir negražiu žodžiu, kuriu save gerbiąs žmogus 
nesako, bet parlamento stenografai buvo pri- 

. versti juos užrašyti, kad ateities kartos žinotu, 
jog tokie žodžiai net iš parlamento tribūnos

* buvo sakomi.
— Ir taip kalbėti jus pasiuntėte i tribūną mo

teli'. — sušuko vienas atstovas iš centro, kreip
damasis i komunistus.

Vermeersch, kuri neseniai lankėsi komunisti
nėje Kinijoje, stengėsi savo kalboj pavaizduoti 
Azijos menkumą. Pradėjus jai kalbėti apie te
nykščiu moterų ir vaiku skurdą, vienas atstovu 
sušuko:

— Reikėjo jiems atiduoti savo liuksusini au
tomobili !

— Tylėkite visuomenes atmatos! — atsiliepė 
komunistai.

— Pekine aš kalbėjau su 9 metu kiniečiu vai
ku, — tęsė Veermersch.

— Ar jus mokate kiniškai? — nustebo dauge
lis atstovu. O kiti jai pastebėjo: — Ar jus ma 
tėte ten misijonieriu nuveiktus darbus? Bet kada 
važinėjama liuksusiniu automobiliu 4 milijonu 
vertes, tai...

Mat Thorezo simpatija turi liuksusiškiausią 
Prancūzijoje automobili 4 milijonu vertės.

— Kas apmoka ponios šoferi? Ar vyras?
— pylėsi iš visu pusiu klausimai.

Komunistai i tai atsikirtinėjo riebiais žodžiais, 
dėl to pirmininkas be pertraukos skambino 
kviesdamas tvarkon ir prašė Vermeersch mažiau 
ižeidineti Prancūziją ir jos kariuomenę, bet 
verčiau papasakoti kokius darbus yra nuveikęs 
Indokinijoje Pasteurio institutas.

I įspėjimus ji nekreipė dėmesio ir toliau ižei- ■ 
dinejo prancūzu kareivius, kad jie elgiasi Indo- 1 
kinijoje žiauriau kaip naciai. Tada vienas at-

George V. Allen, naujasai JAV ambasadorius 
Jugošlavijai, neseniai atvyko i Belgradą.

Princas Bemhardas, Olandijos karalienes vyras, 
pastaruoju metu^ lanko pietinę Ameriką.

VASARIO 16 MINĖJIMAS 
LONDONE

Bus vasario 19 d. 4 vai. p.p. Westminsterio 
Katedros salėje.

i stovu, pasikėlęs iš vietos parodė fotografiją ir 
i sušuko, tegu verčiau ji papasakoja, kaip vietna

miečiai gyvus prancūzus kasa i žemę...
i —-Tai pateisinama, nes jie gina savo kraštą,

o juį esate agresoriai! — sušuko Veermersch.
Po šių žodžiu kilo didžiausias triukšmas. 

. Komunistai pradėjo šaukti, kad reikia atšaukti 
■ karit|omenę.

—‘Bet juk ponios vyras, kada buvo vyriau- 
; sybeje 1947 metais, pasiuntė tenai kariuomenę.

Ar ponia pažįsti toki Thorezą?
Kon.u-.iistai uar didesni triukšmą pakėiė ir 

pradėjo stalus daužyti. Staiga visi pasigedo 
Thorezo.

— Kur Thorezas? Jis išsigando iš žmonos 
gauti pipiru už 1947 metus. Palaukit, ši vakarą 
jis iš jos atsiims namuose...

— Tylėkite, rėkė komunistai.
Ir Vermeersch, įsikarščiavusi, nebesurasdama 

žodžiu kaip atsikirsti, nerado nieko kito, kaip 
atsisukusi i socialistus ir dešiniuosius, parodyti 
ranka ilgą nosi, iškišdama dar ilgesni liežuvi.

Salėje kilo triukšmas. Herriot mojavo ranko
mis, krikščioniu demokratu (MRP) atstovu da
lis atsikėlė ir reikalavo, kad Vermeersch atsi
prašytu. Komunistai taip pat atsikėlė. Ir tik 
įsikišus sargams, pavyko abi grupes perskirti.

Bet kada i tribūną išėjo krašto apsaugos mi
nistras, tai triukšmas dar padidėjo. Nežiūrint, 
kad ministras kalbėjo per garsiakalbi, nei žodžio 
negalima buvo išgirsti. Komunistai stengėsi 
kliudyti kalbėti. Bet ministras, nekreipdamas 
dėmesio i keliamą triukšmą, kalbą tęsė, kad 
stenografai galėtu užrašyti ir kad paskiau jo 
kalba butu atspausdinta vyriausybes žiniose.

Tada komunistai išėjo iš savo vietų, prisiar
tino prie tribūnos, atstume stenografus, nuvertė 
vyriausybės suolą, kuriame tuo metu nebuvo 
nei vieno ministerio, per grumtynes sulaužė ka
lias kėdes ir susikabino i krutinės su kitais at
stovais. Teko paleisti aliarmo sireną ir tuo budo 
patuštinti salę.

Nežiūrint komunistu triukšmo, sutartis buvo 
ratifikuota. Vyt. Arūnas

LIETUVIŠKAI PER 
VATIKANO RADIJĄ

„L’Osservatore Romano” sausio 22 d. pas
kelbė kasdieninę Vatikano radijo programą 
įvairiomis kalbiomis. Lietuviškai kalbama sek
madieniais 3 vai. Vidurio Europos laiku (Bri
tanijoj 2 vai.) trumpomis bangomis metr. 31,10; 
25,55; 19, 87; vid. bang. 391. Trečiadieniais ir 
šeštadieniais Vid. Eur. laiku 8 vai. vak. (Brita
nijoj 7 vai. vak.) trump, bang 50,26; 48,47; 
41,21; vid. bang. 202 metr.

Prancūzijoj sumažėjo pypkoriu. Didžiau
sias pypku gaminimo centras St. Claud, turis 
apie 50 pypkių dirbtuvių, beveik liko be darbo. 
Per 1.500 pypkių meisteriu liko be darbo.
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HETEROS FONDO REIK ALF Ukrainos Šventė
Skamba, tarsi pasaka: senai, senai kažkur 

Vokietijoje gyveno žmones, vadinami DP. Ne
turėjo namu, krašto, neturėjo drabužiu nuo 
balčio prisidengti, duonos kąsnio alkanai bur
nai: guveno iš malonės, bet turėjo gražiausią 
■pasaulyje dalyką — kultūrines vertybes. Vieną 
dieną susirinko ju išminčiai ir, daugeli dienu ir 
naktų nemiegoję ir nevalgę, patiekė žmonėms ju 
kulturiniu vertybių kūrimui palengvinti ir pa
derinti — Kultūros Fondą. Žmonės džiaugėsi 
ir dėkojo išminčiams.

Netrukus, tie patys žmonės jau valgė savo 
•vaiku uždirbamą duoną, rengėsi puošniu dra
bužiu, gyveno patogiuose namuose, bet... pa
miršo, kur padėjo Kultūros Fondą ir nebesi- 
jpuošė kultūrinėmis vettybčmis. Užpykę išmin
čiai kalbėjo: „Purvinasis auksas patraukė ju 
širdis, tocėl tegu skęsta tamsoje ir nebemato 
•šviesos, kol nesuras Kultūros Fondo”. Taip 
tie žmonės ir klaidžioja tamsoje, ieškodami keliu 
išeiti, nesusiprasdami pakelti po kojų besimėtanti 
Kultūros Fondą.

Ar tai tik pasaka? Ar iš tikrųjų mes nesame 
tokioje būklėje ir braidžiojam klaidingais ke
liais?

Tokios ir panašios mintys ateina galvon, 
žvilgterėjus i musu kulturini gyvenimą.

Kažkur Baronas organizuoja (ir negali suorga
nizuoti) knygų leidyklą, kažkur Daunoras įsisko
linęs perka spaustuvę, kažkur rašytojas tebe
laukia leidėjo, o skaitytojas — knygos, dailinin
kas — paramos parodai suorganizuoti, chorve
dys — pinigu pianinui, artistai — salės, mokyto
jas— mokyklos ir t.t. ir t.t.

Šimtai darbu lipa vienas ant kito, griūva 
spaudžia kultūros darbuotoją, dešimtimis pra
dėtu darbj sustoja, o ir pabaigtieji sunkiai lai
kosi. O mes visa burna rėkiame: „Kur tas,

PASTAROJO BRITU PARLAMENTO VAIDMUO
Vasario 3 d. paleistasis Britu parlamentas 

■suvaidino vieną didžiausiu vaidmenų D. Bri
tanijos gyvenime. Pastarajam parlamente Darbo 
partija pirmą kartą turėjo persveriančią daugumą. 
Dėl to psichologinė šios partijos itaka tolimes
niam darbiėčiu sąjūdžiui bus didelė.

Šis parlamentas pirmo posėdžio susirinko 
1945 m. rugpiučio 1 d. Jis turėjo išspręsti di
džiulę darbu programą, kuri pagrindinai keitė 
D. Britanijos gyvenimą.

Per keturis metus parlamentas suvalstybino 
Britanijos Banką, anglių kasyklas, geležinkelius, 
kanalus, sausumos susisiekimą, civilinę aviaciją, 
telegrafą, duju ir elektros gamyklas, plieno pra
monę, ivedė ligos ir nedarbo atveju draudimą, 
nemokamą teisinę pagalbą, apribojo Lordu Ru
nai teisę ir, taikos metu, ivedė karinę prievolę, 
reformavo baudžiamaji kodeksą ir keletą kitu 
reformų ivedė.

Be to, dafbiečiu parlamentas įvykdė didelius 
imperijos santvarkos pakeitimus, sutikdamas 
-duoti Indijai, Pakistanu! ir Ceitonui nepriklau
somybę ir nesipriešindamas Airijos ir Burrhos 
iš Britu šeimos kraštu (Commonwcltho) pasi- 
traukimur. Pagaliau, parlamentas pradėjo vyk- 

■ dyti pagrindines reformas kolonijose, nustatė 
naujtis, nuoširdumu pagristus santykius su do
minijomis it daug kitu pakeitimu ivykdė.

Įvykdytosios reformos ne vienodai' vertina
mos. Pav. plieno suvalstybinimas buvo didele
kritika sutiktas. Tačiau visu reformų reikšmė, 
tuo pūčiu ir itaka D. Britanijos gyventoju gy
venimui yra, be abejonės, labai didelė.

1945 m. rinkimai ivyko ypatingose sąlygose. 
Karas su Vokietija buvo baigtas, bet dar ėjo su 
Japonija. Parlamento kadencija, visoms parti
joms sutinkant, buvo pratęsta ir truko jau 10 
.fnetu. Nauji rinkimai buvo būtinai reikalingi. 
Tačiau partijos dėl parlamento rinkimu laiko 

r nebuvo vienos nuomonės. Butą ir technikiniu 
išunkumu, nes rinkiku sąrašai, dėl karo prie
žasties, buvo žymiai pakitę. Pagaliau nusista
tyta rinkimus vykdyti ir daug aksčiau, kaip dar- 
'biečiai siūlė.

Rinkimu duomenys parodė nelauktą konser- 
•vatoriu partijos pralaimėjimą ir Darbo partijos 
Jškilimą.

Tada balsavimo teisę turėjo 32.836.419 žmo
nių, bet balsavo 24.968.286 arba per 75 nuoš., 
įžiūrint ano meto sąlygas, rinkimuose dalyvavo 
-didelis rinkiku nuošimtis. Pagal balsu kieki
.buvo paduota už 

■Darbo partiją ... .......................... 11.992.292
(Konservatorių partiją ................... 9.058.020

' Liberalu .......................................... 2.239.668
l Valstiečiu-liberalu .......................... 759.883

Komunistu partija........................... 102.780
fCommonweltho partija ............... 110.634
Nacionalistu ” ........................ 142.906
Nepr. Darbo ”............................ 46.976
Nepriklausomus atstovus............... 325.203
įvairius .........   195.233
Reikėjo išrinkti 640 atstovu, iš ju 628 apylin

kėse, o 12 buvo iš universitetu. Mandatai buvo 
•taip paskirstyti:

Darbo partijai .......................................... 393
Konservatoriams .................................. 189
Liberalams...................................................... j 2

kur tas? Kodėl tas nepadaryta? Kodėl taip, 
o ne taip? Kada sulauksime to ir to?”

Argi nesame apakę: norime pastatyti namus 
be pamatu, turėti viską iš nieko — norime įs
teigti leidyklą be spaustuvės, spaustuvę įsigyti 
be pinigu, laikrašti — be bendradarbiu, išau
ginti lietuviškus intelektualus be lietuviškos mo
kyklos ir t.t.

Ne. Šituo kelius niekur nenueisime. Meskime 
paskirus nevaisingus bandymus, baikime kal
bas — kalbėjo rašytojai, kalbėjo žurnalistai, 
kultūrininkai — laikas prabilti visai visuomenei 
ir griebtis darbo, kol dar nepamiršome, jog gy
vename ne vien duona, bet esame reikalingi ir 
dvasinio peno, kad nesame žmonės, kurie, anot 
vieno garsaus rašytojo: „...kalba, bet niekas 
ju negirdi, žiuri, bet nieko nemato, klausia, bet 
negauna atsako ir numiršta dar nepradėję gy
venti”. Pagaliau, pagalvokime apie ateiti, pri
augančią kartą. Ką paliksime jai, ant ko ji ga
lėtu bazuoti ir tęsti musu kovą, kokiom musu 
sukurtom vertybėm ji galės formuoti save, kas 
duos akstiną ju gyvenimui eiti musu pramintu 
keliu. Trupiniais ju nepatenkinsime.

Čia tėra tik vienintelis kelias: sueikime visi — 
dideli ir maži, bendran burin ir padėkime kul
tūrinio gyvenimo pamatus — Kultūros Fondą. 
Suneškime visi, kas ką galime, sueikime su ener
gija, pasiryžimu (juk tai gyvybinis reikalas), 
pakrapštę pinigines apsieikime kas savaitę be 
vieno kino seanso ir turėsime Kultūros Fondą, 
ant kurio, laiko bėgyje galėsime pastatyti puiku 
Kultūros Rūmą ir pagristi savo ateities kultu
rini gyvenimą.

Nenusiminkime, jei pradžioje nematysime di
deliu vaisiu — jiems išaugti reiks trupučio laiko, 
bet jie užaugs, nes turės žemėje šaknis.

V. Steponavičius

Valst. liberalams ...................................... 13
Ulsterio Unionistams .............................. 9
Neprikl. Darbo partijai ....................  3
Nepriklaus. liberalams.............................. 3
Komunistams .......................................... 2
Airijos nacionalistams ........................... 2
Škotijos nacionalistams ........................... 2
Commonwelthui ......................   1
Neprikl. darbiečiams .........   1
Neprikl. Unionistams ........................... 1
Kitiems nepriklausom’ems....................... 1
Tuo budu parlamente buvo 14 partijų. Ta

čiau 4 metu laike ivyko kai kuriu pasikeitimu. 
Nepr. Darbo partija, Commonweltho ir 1 libe
ralas atstovas prisijungė prie Darbo partijos. 
Pastaroji pašalino iš savo tarpo 5 atstovas už 
simpatijos komunistams, vienas darbietis pa
sitraukė iš partijos ir prisidėjo prie konservato
rių. Konservatoriai laimėjo 3 atstovus iš nepri
klausomu pusės, o be to unionistai, valst. libe
ralai ir nacionalistai per balsavimus rėmė kon
servatorius.

Šio parlamento kadencijos metu ivyko 51 
atstovo papildomi rinkimai, kuriu 35 Darbo 
partija laimėjo. Darbo partija neprarado man
datu papildomuose rinkimuose. Iš to daroma 
išvada, kad ji neprarado ir savo populiarumo. 
Ar ši prielaida pagrista, vasario 23 d. ivyksian- 
tieji rinkimai parodys. Di.

JUODOS NAKTYS
JONAS GAILIUS

(Tęsinys)

VIESULAS, draskydamas namu stogus ir 
nešiodamas popieriaus ir sutrūnijusiu lapu krū
vas, siaučia svetimo krašto miestuose, laukuose 
ir miškeliuose.

Žmones susitraukę, apsirengę apnešiotais darbo 
drabužiais, skuba iš lauku ir fabriku i namus. 
Ilgas dienos darbas visus įvargino — ir įgu
dusius, rodos, tik darbui gimusius čionykščius 
žmones, ir laikinai prisiglaudusius tremtinius.

Šaligatviu cimpina aukšto ūgio jaunuolis. 
Šviesiu plauku garbanos draikosi ant jo galvos, 
o rausvame veide —v rūpesčio ir giliu minčių 
brūkiai.

Jau treji metai, kaip stengiasi prigyti šitame 
krašte, bet niekaip negali. Svetimi jam šio krašto 
žmonių papročiai, svetimi ju įpročiai ir mintys. 
Pinigas, alinės, arkliu lenktynės ir futbolas — 
kaip kokie dievaičiai, klupdo juos ant keliu ir 
verčia kalbčti nesibaigiančias maldas.

Tyliai praveria svetimu namu duris, tyliai 
apsiprausia, skubiai pavalgo ir užlipa i savo 
kambarėli.

Ir kambarėlyje spengiančiai tylu, tik žadintu
vas kala, kaip koks plaktukas.

Apsidairo. Nuo sienos žiuri medyje raižytas 
Vytis, o žirgas, rodos sustingęs savo šuolyje. 
Ant stalo guli keli seni laikraščiai ir pilna pele
nine nuoruku.

Užsirūko. Kelis kartus pereina kambari. 
Sustoja prie nedidelio lango.

— Erdves!... Dainų!... Juoko!... — rodos, 
šaukia visas vidus. — Jaunimo!... Žaidimu!...

Sausio 22 d. visame pasauly ukrainiečiai, kur 
tik gali laisvai savo nuomonę pareikšti, iškil
mingai tą dieną švenčia. Ir šiemet tą dieną jie 
D. Britanijoje švente ir prisiminė reikšmingą 
Ukrainos gyvenimo ivyki. 1918 m. sausio 22 d. 
Kijeve buvo paskelbta nepriklausomos Ukrainos 
respublika, o po metu, tą pat dieną Kijeve, 
svarbiausioje aikštėje, priešais 900 metu senu
mą turinčios Šv. Sofijos katedros, vakarinės 
Ukrainos respublikos i vieną bendrą Ukrainos 
valstybę prisijungimą.

Norint suprasti kokios reikšmės ukrainiečiu 
tautai ši diena turi, tenka žvilgterėti i tą būklę, 
kurioje pirmasis pasaulinis karas užklupo ukrai
niečiu tautą. 1914 metais, po to, kai Maskva 
antroje 18 amžiaus pusėje panaikino ukrainiečiu 
kazokinę valstybę, Ukraina buvo Rusijos ir 
Austru Vengrijos imperijų pasidalyta. Po to 
ukrainiečiu tautos gyvenimas ėjo dviem keliais. 
Skirtingos ukrainiečiu gyvenimo sąlygos buvo 
Austru Vengrijoje, kur konstitucinė valstybės 
santvarka leido jiems tautinę veiklą, visai skir
tingos ukrainiečiams sąlygos buvo centrinėje 
Rusijoje, kur jie neturėjo jokiu sąlygų tautinei 
veiklai pareikšti. Austrijos valdžia, nors ir siekė 
habsburginio Lenkijos klausimo išsprendimo, bet 
nevaržė ukrainiečiams tautinio atgimimo raidos. 
Tuo metu Galicijos ukrainiečiai galėjo pilnai 
išnaudoti konstitucines krašto laisves savo tau
tinei veiklai, kuriu ju tautiečiai Ryt. Ukrainoje 
visai neturėjo. Nuo 19 šimtmečio antrosios 
pusės iki pirmojo pasaulinio karo pradžios va
karinės Ukrainos ukrainiečiai savo tautiniam 
judėjime buvo padarę tokią pažangą, kad prieš 
karo pradžias jau jie buvo gerai organizuota 
tauta, kuri galėjo pati paimti savo krašto valdymą.

Daugumas ukrainiečiu tautos, po įvykusio 18 
šimtmety Lenkijos padalinimo ir Ukrainos val-
stybes panaikinimo, atsidūrė carinės Rusijos 
ribose, neribotos monarchijos sąlygose.

Visuotinas ukrainiečiu tautinės kultūros atgi
mimas Ryt. Ukrainoje (kuriam lemiamą akstiną 
davė didis ukrainiečiu poetas Tarasas Ševčenka) 
pradėjo -kelti caro valdžiai ir Maskvos nacio
nalistu sluoksniams nerimą. 19 šimtmečio pasku
tiniaisiais dešimtmečiais caro valdžia, visu Ru
sijos reakciniu sluoksniu remiama, pradėjo nuo
seklią kovą su ukrainiečiu tautiniu judėjimu. 
Bet kuris ukrainiečiu tautinis pasireiškimas lite
ratūroje, moksle, teatre, socialiniame gyveni
me buvo draudžiamas. Caro valdžios isakymu 
(Valujevo 1876 m. įsakymas), buvo uždraustas 
ukrainiečiu kalbos vartojimas, nes tokios kalbos 
„nebuvo, nėra ir negali būti”. Ukrainiečiu 
kalba knygos galėjo būti spausdinamos tik Gali
cijoje, kuri anais, tamsos metais padnieprio 
Ukrainai buvo it oazė, kurioje ukrainiečiu lite
ratūra ir mokslas galėjo netrukdomas tarpti. 
Tais laikais Galicija (gausiai rytinės Ukrainos 
geradariu medžiaginiai remiama) galėjo ukrainie
čiu Piemonto vaidmenį suvaidinti. Tik 1905 
metu revoliucija carinėj Rusijoje suteikė tulu 
palegvinimu ukrainiečiams, bet 1914 m. kilusio 
karo proga carinė valdžia vėl užgniaužė ukrai
niečiu tautinio gyvenimo pasireiškimus.

Todėl 1917 m. carinės valdžios kritimas ir 
kovo mėnesio Rusijos revoliucija, kuri prasi
dėjo dėl ukrainiečiu Volyniaus pulko Petrapily 
sukilimo, Ukrainą užklupo be vadovaujamo 
sluoksnio ir savo tautiniu piolitiniu organizacijų. 
Nežiūrint tai, ukrainiečiu tautoje glūdėjo didele 
energija ir dideles kūrybinės galios. Netrūkus,

Žadintuvas garsiai kala ir melsvi cigaretes 
durnai volinasi apie galvą.

Neramus žvilgsnis akimirkai sustoja prie 
lietuviškos juostos, pulsiančios gimtųjų namu 
nuotrauką. Akimirksni atsimena tėviškę, pasvi
rusią šulinio svirti, tėvus. —

Vėl užsirūko.
Žvilgteri i laikrodi. Dar anksti. Vos septy

nios. Visas vakaras prieš akis.
Susimąsto. Paskum griebia apsiaustą, užsi

meta ant pečiu ir šauna pro duris. Dusliai su
dunda laiptai, įsipina i radijo riksmą, ir užtrenk 
tos durys visa palaidoja.

Netikėtai atsiranda troškulys.
— Nors vieną alaus! — kniesteli mintis. — 

Paskum i kiną, ir praeis vakaras!...
I veidą muša ivairiu gėralu kvapai. Gargią 

garsai primena jam bažnytkaimio prekymeti ir 
verčia nusijuokti.

Pasiprašo alaus ir, susiradęs nuošaliai sto
vinčią, kėdę, atsisėda. Žiuri i linksmai dainuo
jančius ir nerūpestingai geriančius, nori supras 
ti juos.

— O kas gi jiems rupi? — svarsto. — Savame 
krašte, laisvi, matyt, ir pinigu užtenka. Juk 
ir mes laisvoje Lietuvoje ir susibardavome, ir 
sutartinę užtraukdavome, ir dar kaip sutrepsė
davome....

— Labas vakaras, John! — staiga jo mintis 
pertraukia pažįstamos mergaites balsas. — Kaip 
laikaisi?

— Ačiū; gerai!----atsako Jonas, ir jo akys
nušvinta: nors ir svetimtautė, ne saviškė, bet 
malonu laiks nuo laiko su ja pasikalbėti. — Pra
šau prisėsti!

— O ar nelauki geresnės? — sėsdama paklau
sia. — Po vieną čia nieks neateina...

po caro valdžios kritimo, Kijeve susidarė Ukrai
niečiu Centrinė Taryba, kuri vėliau buvo papildyta 
ivairiu Ukrainos sluoksniu atstovais ir tapo 
laikinuoju parlamentu.

Netrukus jos vadovybe pradėjo kelti autono
mijos reikalavimą. Rusijos „laikinoji vyriau
sybė” labai nepalankiai pažiurėjo i reikalavimą 
Ukrainai autonomijos, nežiūrint, kad Centrine 
Ukrainos Taryba tuo tarpu dar nekėlė Ukrainos 
nuo Rusijos atskyrimo reikalo. Kai 1917 metais 
Rusijos valdžią paėmė bolševikai ir pradėjo 
karą su Ukraina, Centrinė Ukrainos Taryba
1918 m. sausio 22 d. paskelbė Ukrainą, kaip 
nepriklausomą respubliką. Šis ivykis visoj 
Ukrainoj buvo sutiktas nepaprastu dvasios pa
kilimu.

Tuo metu vakarine Ukrainos dalis nebe
priklausė Austru Vengrijai. Kai 1918 metais 
pradėjo aiškėti, kad Centrinės valstybės pra
laimi karą, Habsburgu imperija pradėjo byrėti i 
tautines valstybes. 1918 m. rugsėjo 18 d., Lvove, 
Galicijos sostinėje, susirinko ukrainiečiu steigia
masis seimas, kuris, pasiremdamas Vilšono 
paskelbta deklaracija dėt laisvo tautu apsispren
dimo, vak. Ukrainą paskelbė kaip nepridauso- 
mą respubliką. Po to, tais pačiais metais, lapkri
čio 1 d. ukrainiečiai išrinko Galicijos valdžią. 
Sausio 3 d. Vak. Ukrainos seimas nutarė sujung
ti abi respublikas i vieną Ukrainos valstybę.
1919 m. sausio 22 d. iškilmingai buvo paskelbtas
aktas dėl vakarines ir rytinės Ukrainos respubli
kos susijungimo. ;

Kelis šimtus metu Ukraina buvo perskirta, 
dėl to ukrainiečiu tautoje noras susijungti buvo 
labai stiprus ir tapo svarbiausiu jos siekiu. To
dėl tą dieną, kada tas siekis buvo pasiektas, 
ukrainiečiai iškilmingai mini ir žiuri, kad šis 
ivykis jiems, butu svetimijoje jungiančiuoju
veiksniu.

Naujakuriai
Vladas Šlaitas

Miela, neverk,
nesusirisk su liūdesiu:
jis tik be laiko nuvarys i karstą.
Duok, nubJčiuosiu tau šią paskutinę ašarą nuo 

skruosto 
ir nuo blakstienų.

Užkalsim praeiti lentom kaip tuščią kambari; 
ant duru kalkėm užrašysim: Namas tuščias. 
Busim kaip tie naujakuriai, kurie išeina 
iš naujo kurti ir gyvent!

KAIMIŠKA BAŽNYTĖLĖ
Pastatysiu nuošalę bažnytėlę, kurioj išsitektu 
tiktai mudviejų sielos.
Musu kunigui patarnaus paprasčiausio kaimiečio 
du mažyčiai berniukai.
Musu viškose gros žaliu ajeru vargonai ir bičių 

choras 
mums giedos iš lubu choralą.

DBLS Rochdale skyriaus valdybos nari 
Edvardą Lauki ir 

skyriaus narę 
Pranę Šulcaitę,

sukunisius lietuvišką šeimos židinį, svei
kina ir linki gražios ateities.

Skyriaus valdyba ir nariai

—- O ko galiu čia sulaukti?! Jus gerai žinote 
kad visame mieste vienas esu.

— Vienas... O mes kas? Lyg jau ne žmonės? 
Kodėl jus, svetimtaučiai, tokie užsidarę, atsisky
rę? Reikia naudotis gyvenimu! Jaunystę tik 
kartą gyvename!

Mergaitė, visai nesivaržydama, prislenka prie 
pat jo šono, kad jis pajaučia neramią jos kūno 
šilumą. Šelmiškai žiuri i akis, šypsosi.

— Juk ir mes žmones, — prideda. — Linksmi, 
gražus!

— Taip, jus žmones, — sako Jonas, — ir 
daugiau nei žmones: laisvo krašto piliečiai. 
O mes kas? Tremtiniai, benamiai žmones. Be 
gimtųjų namu, be tėvynės!...

— Ei, liaukis su ta savo politika! Tėvynė 
ten, kur geras gyvenimas — pinigai, draugai, 
pasilinksminimai. O visa tai gali turėti!...

Jonas nuleidžia galvą. Joje pinasi priešin
giausios mintys. Bet ne, jis negali sutikti su šia 
gražuole: jis jokiu budu nepamirš nežinioje li
kusiu tėvu, niekaip neužmirš žaizdos, kuria ji 
paskutinis karas pažymėjo.

Ir jis ištiesia kairę ranką, prasega baltinius ir 
parodo gilu randą.

— Va, kas niekad neleis man gimtojo krašto 
užmiršti! — sako.

— O kas čia bendra su linksmu gyvenimu? — 
stebisi mergaitė.

— Klausyk, miela! — sako Jonas ir jo veidu 
perbėga niūrūs šešėliai. — Kai priešas min
džiojo mano krašto žemę, pačiame pakraštyje 
buvo likusi laisva juosta. Ten susibūrėme mes, 
jauni partizanai. Buvome beveik beginkliai, 
tačiau tvirti tėvynės meile ir viltimi. Anksti 
rytą mus puolė. Kovojome kaip liūtai, bet 
negalėjome atsilaikyti. Nutarėme gyvi nepasi
duoti ir nesitraukti.
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GYVASIS
„Nors tu sakais gyvas, bet tu miręs” kalba 

man mano tautos dvasia. Visko dabar visi 
prikalba, bet kad gyvas žmogus: galis girdėti, 
matyti, uosti, liesti, jausti, tai ir aš suprantu, 
į Ar aš girdžiu? Aišku, kad ne kurčias — kiek
vienam tautos balsui atsiliepiu. Duodu Tautos 
Fondui, lietuviu namams, besimokantiems-bu- 
simiems tautos vadams, vargstantiems, duodu 
ir duosiu iš kur tik šauksis lietuviška širdis, 
tautos reikalai.

Tiesa, kartais jau neprigirdžiu, ar nenoriu 
girdėti ten likusiu artimųjų balso; kartais net 
noriu, kad taip atsitiktu, kad ju nebūt, nes čia 
pat, man rėkia nauji, ne per aiškus balsai, 
dažnai jau aš negirdžiu ir Laisves Varpo. Kai 
aš skaitau seni Homerą, rašiusi senais, senais 
laikais apie tai, kaip gudruolis Odisėjas su vy
rais už bausmę 10 metu turėjo klajoti po pasauli, 
tai nuostabiai ten save randu. Juk, rodos, tie 
patys pavojai visu baisumu gresia jo namuose 
likusiai šeimai, ištikimąją! Penelopėjai. Juk, 
rodos, tie patys pavojai, kaip Odisėjui su vyrais, 
taip ir man su draugais. O ju buvo ir yra i 
valias. Man, kurio pažasty dar irgi yrą. šili
mos, ypač i akis krinta ta vieta, kur Odisėjas, 
praplaukdamas pro gražuoliu, gražiabalsiu si
renų salą, kad jos jo vyru nesuviliotu ir neiš
smaugtu, vašku užlipdo ausis. Ypač biauri ta 
vieta, kur burtininke Circė, neištveriančius Odi
sėjo vyrus ir puolančius tai burtininkei i glėbi, 
paverčia kiaulėmis. Vaizdas sustiprėja prie šio 
apsakymo pridėjus Vlado Š. žodžius -— Ank
sčiau čia vešdavom savo bekonus, o dabar patys 
vietoj ju!

Ar aš matau? „Tėviškėlę brangią tik regiu 
sapne”, lietuvius — mano brolius dažniau, o 
šventą lietuvišką žodi savaitgaliais. „Kam aš 
bučiau vertas, sako Pranas G., jei aš neskai
tyčiau savo laikraščio! „Kam aš bučiau vertas, 
jei aš lietuvišką žodi užmesčiau, užgulčiau, 
užkasčiau. Suprato lietuviško žodžio vertę mano 
nemokyta močiute ir, išvargus prie ratelio, mane 
mokė, suprato ir prie širdies, kaip brangiausią 
relikviją prisidėjus „Šaltini” meldėsi. Užtat 
joms stovi amžinas paminklas — „Vargo Mo
kykla”. Suprato ir supranta lietuviško žodžio 
vertę visu laiku maskoliai ir begėdiškiausiu bu- 
du ji uja, naikina. Suprato to magiško žodžio 
reikšmę ir mano tėvai, dėdes — knygnešiai, 
jiems jokia auka nebuvo per didele, net Sibiras, 
net mirtis. Ne be reikalo jiems ir paminklai! 
Gerai, Pranuk, teisingi tavo žodžiai — kam aš 
vertas jei aš lietuvis, anų karžygiu sūnūs, panie
kinsiu lietuvišką žodi. Jei jau senieji išeiviai 
lietuviai iš savo kukliu pensijų, net po 50 metu, 
taip ištikimai laikosi savo „Draugo”, tai aš, 
kuris truputi daugiau uždirbu, kuris ne 50 ir 
net ne 5 metus čia esu, turiu dar ištikimiau lai
kytis „savojo”.

Šviesusis Kanauninkas Tumas sukurė ištisą 
legendą apie lietuviško žodžio ieškotojus. Už
virė Aukštaitija, Žemaitija-Gondingos, Vaduvu 
kraštai, užvirė visas auksinis jaunimas. Visi 
lietuviai šoko tą, paslaptingą žodi, atkasti ir ji 
rado. Jo vardas Prisikėlusioj i Lietuva. At
simenu, dar piemenėliu būdamas, skaitydavau 

, apie toki pat piemenėli Martynuką, kuris (vis- 
ką iškentė, bet lietuviško žodžio neišdavė. Did
vyri vaiką pagerbė, netik geroji tetulė, sesutė, 
bet ir rūstokas tėvas. O man Martynukas ir 
šiandien yra žiburys i lietuviškąjį žodi. Šitas 
žodis, tačiau, ateina ne be vargo. Šitas žodis 
ateina ir darosi stebuklingas tik laukiamas,
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kviečiamas, šaukiamas; ir tas žodis tampa kunu 
ne popiety, bet širdyse, o kai širdyse, tai ir gy
venime, o tada jau lūžta visokios užtvaros i 
Nepriklausomą Lietuvą.

Lietuviškas žodis tai mano kraujas, kuris turi 
mane maitinti ne vien savaitgaliais, kitaip man, 
lietuviui, mirtis. Daugiau to kraujo, tikro, 
nedirbtino kraujo! Rasokite visos leidyklos, 
spaustuvės, rašytojai teisingu lietuvišku žodžiu! 
O ateik, šventas, lietuviškas žodi ir su tavim — 
šventoji Lietuva!

Ar aš suuodžiu ir nepamečiau skonio? Žino
ma, apie skoni ir su kitais nesipešiu ir pats sau 
nekibsiu i gaurus. Tačiau kitas reikalas, ar aš 
tebeturiu lietuvišką skoni, lietuvišką nuovoką. 
Feliksas R. sako, kad „Lenciūgėlis” yra tikras 
lietuviškas šokis jau vien dėlto, kad ten vienas 
o keturias i sonus išsvaido. Ar taip yra, tegu 
su juo žinovai pasiginčija. Kaip ten bebutu, 
bet tas šokis jau čia netinka, arba reikia rolėms 
pasikeisti, nes juk kaip gyvenama, kaip dirbama, 
taip ir šokama. Oi, mėto mane ir draugus, ir 
ne tik mėto, bet ir tuščiais, tiesiai „balionais” 
paleidžia. Ir aš dar džiaugiuosiu, kad taip at
sitinka, nes buna, kad nori-nenori „Eik Adomai 
iš lietuviško rojaus, bereik dairais i šonus”. 
Ir aš „Prapuoliau, močiute, prapuoliau širde
le” užtraukiu garsesniu kaip Mažeikos, bari
tonu, nes ne medaus menesiui nepraėjus, matau, 
kaip smunka kirvis nuo koto.

— Žinai kartą teko vykti vienon vyru stovy- 
klon, pasakoja Ponia A.M.Kai paprašiau iki 
tos stovyklos bilieto, tai aplink sėdėjusieji i ma
ne su ironija, paniekos šypsniu sužiuro. Pasi
jutau, kaip ant adatų.

— Jus manot, kad ir aš, kaip daugelis mer
gaičių, čia turiu pasimatymą, kreipiausiu, pyk
telėjus i arti sėdėjusi rimtą anglą.

— Atsiprašau, bet čia važiuoja visos atmatos, 
nesistebėkite, jei taip piktai jumis stebisi!

Baisus žodžiau, kad mums tik atmatos. Ne
norėčiau tikėti, kad jau taip visai praradom lie
tuvišką savigarbą, nuovoką ir skoni. Mačiau, 
kartą šventės metu, skaudžią baidyklę: vaidilu
tės ir kunigaikštienės Birutes garbingu drabu
žiu, gintaro karoliais mergaite su cigarete dan
tyse šoko zvingą, o po šokio, čia pat, nuskar- 
maliavusias lupas plovė alum ir dar to nepa
kako. Koks aš esu toks, bet Lietuvos lobiu 
suniekinti negaliu leisti; aš irgi šaulio uniforma 
neidavau i mešlaveži. Kas supratimo, nuo
vokos neturi, to neišmokysi, betgi yra tie kurie 
dedasi tautos lobiu saugotojai.

Ką aš liečiu? Yra žmonių, kuriems labai 
nedaug reikia: futbolo, kino, kekso, pora penu 
alaus „pantei”, man tačiau — ne. Man reikia 
tėviškės, namu, aš čia tik piligrimas, ši žemė 
— tik tiltas. Ko man trūksta, apie tai aš vi
siems ir kalbu. O jie neatsistebi, kaip čia man 
gali būti negerai — apsirengęs, pavalgęs, darbą 
turi, pinigo turi ir negerai!

Iš kur aš toks?! Ir taip aš jiems pasidarau 
gyvąją knyga, kurią jie ir nenorėdami skaito. 
Visus gražiuosius puslapius praverčia pasku
bomis, na, o jei atranda kokią dėmę, suterštą 
puslapi, tai, neklausk — nuskamba, net kelin
tam „šyre”.

Antanas D. pasakoja — „Aš kalbėdamas su 
savo mužiku, jo nekritikuoju. Tik sakau, kad 
manęs anglams reikia, kad vieni anglai neap
sidirba. Aš dirbu ir visi mes gerai dirbam, 
tai anglai, nors ir sučiauptomis lupomis pri
pažįsta, nenori išleisti. O aš pasakoju toliau. 

kad prieš karą čia buvo geriau, buvov isko: 
mėsos, kiaušiniu, sviesto, tai mes iš Lietuvos 
jums pristatėm. Jus valgėt, buvot sotus ir buvo 
gerai, o mums davėt mašinų ir mums ir visiems 
buvo gerai. Matai, kai mums negerai, tai ir 
jums ir visiems negerai. Bosas klausos, ausis 
tempia, sėda šalia, pasakok toliau. Ir aš iš
kalbu viską, raštą pirštais parodau, išrodau vi
sus savo albumus, duodu skaityti knygas ir 
mužikas jau ne tik apšviestas, bet ir kitus ap
šviečia”. Kiti mes dar kitaip apšviečiam. Jie 
mato, kad mes gerai dirbam, dainuojam, šo
kam, krutam, nenorim mirtį, kad norim gyventi 
ir kad mums reikia namu. Savotiškas karys 
aš čia esu, bet karys. Stengiuosi užkariau
ti kiekvieno sutiktojo širdi, kad jis man padėtu, 
ar bent netrukdytu atkariauti pavergtas broliu 
širdis, nes „broliu kraujas šaukiasi manęs!” 
Ne dezertyras aš čia esu, tik, kai nepajėgiau 
atsilaikyti anose pozicijose, tai persikėliau i šias 
ir iš šių tik su didesniu uolumu kovoju, talkon 
šaukdamas visus vakarus. Mano priešas — 
visu priešas; man negerai — visiems negerai! 
Kiti nepajėgiam matyti savo tikro priešo, o kai 
kovingi esam, tai puolam tą kuri matom, ku
ris musu kalbą supranta — savuosius. Kaip 
visi diplomatai, tai ir manasis „ambasadorius” 
dabar kovoju liežuviu. Kai tik susitinku, tai 
tuoj „ar girdėjai, kad...” ir sudedu i šuns dienas, 
Tegu neisivaizdina! Veikėjas, matai, atsirado, 
butą čia tokio veikėjo! Dar tėviškėj bebūnant 
mačiau, kaip pasiutęs šuo pats save kandžiojo. 
Tikrai daugiau negu keistas mano būdas — „te
gu nei jai, nei man”, viskam, ką tik ne aš da
rau — veto, veto, veto, pritariu raudoniesiems 
specialistams. Neveltui Maironis lieja širdgėlą: 
„Lietuva — didvyriu žeme..., bet iš tos didybes 
semia savo naudą tik velniai”.

Ar aš jaučiu? Nors pačiam nemalonu prisi
pažinti, bet kiti pasakys, kad dažnai prikurtęs, 
neprimatau, serga uoslė, liežuvis, liečiu ne tai, 
ką turėčiau, einu ne savo, o priešu pėdomis. 
O vis dėlto aš nesu visai numiręs, aš dar jaučiu, 
aš turiu širdi. Kartą man netolimas — nuo 
Zapyškio draugas rase — cituoju: „Petrai, įsi
vaizduok, kad šiandien jau mes visi pajūriais, 
pamariais traukiame i namus. Kad taip tikrai 
bus ir neužilgio, jau kalba ne vaikai, tam žvanga, 
tam strimagalviais kalami ginklai. Ar tu atsi
meni, kaip po kapituliacijos važiavo belgai, 
olandai, prancūzai namo? Petrai, jau aušta 
didi, šviesi diena! Mane ir mano draugus tė
vynėje pasitiks džiaugsmo varpais. Tai bus 
Velykos, negirdėtos, džiaugsmo, džiugesio Ve
lykos. Susitiksime su draugais partizanais, spau- 
sime vienas kitam rankas. Ilgai, tačiau, ten 
netruksiu, skubėsiu tėviškėn. Visur pasitiks 
mane pažistami veidai, mergaitės dabins kepurę, 
sveikins visi, kad grižau. O aš vis skubėsiu, 

(kaip anas Didysis Sūnūs po prisikėlimo pas 
savo Motiną. Ji jaus, kad aš grižtu ir lauks, 

‘iš tolo tarpvartėj matysiu jos baltą skarelę. 
Kaip tada bus, tegu gražiažodžiai poetai pasa
ko. Aš tik žinau, kad tai bus begalinio džiaugs
mo valanda. Ji-mano motina, džiaugsmo aša
romis užbaigs nuplauti pajuodusias mano anglia
kasio rankas, galvą. Ji užsimirš vėl visas skriau
das — jos laimė vėl bus su ja. Apsidairęs, ar 
daug kas pasikeitė, aš žiūrėsiu, ar tebėr numin
tas takas. Motina supras ir sakys — Nu eik, 
vaike, ji tavęs laukia! Išskubėsiu. Jau dabar 
'jai, savo ištikimajai, brangiajai Elytei, turiu 
žiedą, turiu kitokiu dovanu. O ten lauks ne 
tik ji. Iš tolo jau girdėsiu likusius draugus 
ir jauną, žalią, kovose gimusi, jaunimą.

{Tęsinys '4 puslapy)

VIENI KITIEMS ATLEISTI

Šv. Tėvas Pijus XII, palietęs Šventųjų Metu 
prasmęs žmogaus laikysenos Dievo Atžvilgiu, 
kalba apie žmonių tarpusavio santykius.

„Su plačiais pažadais iš Dievo pusės labiau 
negu kitados Šventieji Metai primena švelnumą, 
atleidimą ir dovanojimą žmogaus žmogui.

„Kai paskutiniais laikais, remiantis karo 
pralaimėjimais arba politinėmis kaltėmis, įsi
siūbavo nuožmumo bangos, nežinomos savo 
auku skaičiumi iki šiol istorijoje, musu šird, 
suspaudė gilus skausmas ne tik dėl nelaimėsi 
kuri didino nelaimes ir palietė liūdesys tūkstan
čius, dažniausiai, nekaltu šeimų, bet ir dėl to, 
kad su didžiausia širdgėla matome tragišką 
krikščioniškos dvasios apostazijos pasireiškimą.

„Kas nori būti nuoširdus krikščionis, turi 
mokėti atleisti. „Nedorasis tarne, ispėja Evan
gelijos palyginimas, „argi tat nereikėjo ir tau 
pasigailėti savo draugo, kaip aš tavęs pasigai
lėjau?”

Šv. Tėvas apgailestaudamas pareiškia, kad 
bausmes dažnai yra didesnės už pačius nusikal
timus ir kad daugybė atskiru asmenų ir šeimų, 
jau pasibaigus karui, dėl to kenčia, kreipiasi i 
valstybių vadovybes:

„Mes gręžiamės i valstybių vyriausybes, ypa
tingai krikščioniškas, vardu Jėzaus Kristaus, 
kuris parode pavyzdi pats save paaukodamas už 
savo žudytojus, kad jos parodytu garbingai meiles 
teisę, pasireikškiančią iškimingoje ir maldaujan
čioje Šventųjų Metu progoje ribotu baudžiančiu 
teisingumu, kuris tvarkomas atskiru kraštu įs
tatymais.

„Religija ir pagarba tesužadina geraširdingu- 
mo veiksmus, nesilpninant įstatymu galios ir 
nemažinant pagarbos jiems valdiniuose, prie
šingai tebūna akstinas patyrusiems šio gerumo 
grižti i pageidaujamą laisvę, keltis moraliai ir 
atitaisyti praeiti su nuoširdžiu ir pastoviu sut- 
virtėjimu tikėjimo ženkle.

„Mes ir su mumis drauge tiek daug prislėgtųjų 
širdžių prašome šitos paslaugos, nes vaiku link
smumas yra Tėvo džiaugsmas. Ir dabar pareiš
kiame viešą ir širdingą padėką tiems valdantiems, 
kurie mielai išklausė musu pageidavimo arba 
pareiškė vilties tai padaryti.

Jau daug valstybių suteikė plačias amnestijas 
savo valdiniams.

Kada, pagaliau, kenčiantieji po bolševiku 
jungu susilauks šios pasigailėjimo valandos? — 
šaukiasi milijonai prispaustuju savo maldose.

PAMALDOS
HALIFAXE, St. Mary’s bažnyčioje, vasario 
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DEL KELIONES I ROMĄ 
PATI KULI MM AS

Pereitame „Brit. Liet.” Nr. įsibrovė spaudos 
klaida: vietoj: „maistas, nakvynės ir susisieki
mas Romoje kainuos tarp 6 iki 8 svaru”, at-’ 
spaus-dinta 68 sv. Važiuoją i Romą, tepasisku- 
bina užsirašyti, nes reikia iš anksto jau dabar 
visur užsakyti nakvynes. Užsirašyti reikia ne
vėliau Kovo 1 d. Iki šiol užsirašė 69 asmens. 
Nemaža jaunimo iš neseniai atvažiavusiu.

Mergaitė didelėmis akimis žiuri i Jono veidą, 
ir jos alus stovi neliestas.

— Na, o toliau? — nekantrauja.
— Kovėmės kaip liūtai. Šalia manęs merdėjo 

geriausi mano kovos draugai. Šaudžiau iš auto
mato, keršijau už visą Lietuvą ir už savo draugus. 
Staiga sugriaudė trenksmas, apibėrė mane že
mėmis, ir toliau nieko neatsimenu. Akis pra
merkiau Rytprūsiuose, lauko ligoninėje. Ranka 
buvo suraišiota, nugaros visai nejaučiau...

— Tai kaip ten atsidūrei? — klausia mergaitė.
— Besitraukdami kariai mane su keliais 

draugais nusigabeno...
Mergaite dar klausia kažin ko, bet Jonas 

sėdi susimąstęs ir paskendęs prisiminimuose.
Svečiu dainos prityla. I langus barškina 

lietus ir įšėlęs vėjas stiprėja.
— O kas dabar Lietuvoje? Kas dabar tėvu 

nameliuose? Ką veikia Gražutė? — raižo Jono 
galvą neatmenamos mįslės.

Jis, rodos, nemato, kaip jaunas vyrukas prieina 
prie ji pakabinusios mergaitės ir, kažin ką 
šnibžtelėjęs i ausi, nusiveda i kitą kambarį. Jis 
nežiūri i juos, — jie savame krašte, savoje alinėje. 
Ju ir meilė kitokia — be romantikos, svajonių. 
Kas turi pinigu arba alaus ir cigarečių, tam 
mergaičių nestinga ir toks nebūna vienas.
► Jonas keliasi nuo stalo ir eina pro duris.

Lietus apipurškia jo veidą, vejas plėšia ap
siaustą. Pasistato apykaklę, susikiša rankas i 
kišenes ir eina šaligatviu.

Rodos, atgyja žaizda ir rankoje, ir nugaroje, 
ir ten — daug giliau -— pačioje širdyje. Širdies 
žaizda pati skaudžiausia, ir Jonas jaučia, kad 
tuščia filmą ją dar labiau sudraskys.

Pasuka pažįstama gatvele savo buto link ir 
susitraukia ne tiek nuo veįjo ir lietaus, kiek nuo 
gyvenimo naštos, Jis, kaip visu ujamas žvėrelis,

nori pasišiaušti prieš visus, kurie kėsinasi - i jo 
lietuvišką širdi.

Jis nori gyventi savo gyvenimą, kuris dauge
liui svetimas, juykijngas ir nesuprantamas.

VIESULAS nešioja sniegą plačiais laukais ir 
apie suskurdusias eglaites sukrauna pusnynu 
kalnus. Visi pėdsakai sulyginti — ir laukiniu 
žvėrių, ir vos besvyruojančiu belaisviu.

Visuomet, kai tik vėjas atsisuka iš šiaurės, 
šaltis nepakeliamas. Vienas nepajunta, kai 
nušąlą ranku pirštus, antras — kojas, trečias 
— ausis ar nosi.

— Dieve, už ką mus baudi?!—klausia sus
tingę belaisviai.

— O gal Tavęs visai nėra, kad nei musu, 
nei savęs negini,—priekaištauja kiti. — Juk 
Tavo vardas čia pajuokiamas ir visai suniekin
tas.

— Siusk mums ugnies lietu, verdančia lava 
užpilk šią prakeiktą žemę! — niršta alkstantieji 
ir šąlantieji.

Prie prakirstos eketės tupinėja skudurais apsi- 
kutojusi žmogysta. Kojos apvielotos suply- 
šysiais skurliais; pečius dengia senas maišas; 
ant' galvos veltinė kepurė.

Lopu lopais išmargintos pirštines apledijusios 
ir vos galima jas sulenkti.

Žmogysta lenkiasi prie eketės ir mediniu ki
biru semia vandeni. Kai vargais vargeliais pa
semta vieną, panardina i vandeni antrą kibirą.

Rankos sustingusios nuo šalčio, pirštu visai 
nejaučia. Kojos šaltos kaip ledas. Visu kunu 
slidinėja šaltis ir drebuliu purto.

Tempia kupiną kibirą, ir staiga paslysta:; 
kojos įsmunka i eketę ir traukia visą, kūną gi
lyn i vandeni.

Ne, žmogysta nepasiduoda siaubui ir, klyk
telėjusi nesavu balsu — Viešpatie, gelbėk! —

abiem rankom isikabina i eketes kraštus. Pir
štinės praplyšta keliose vietose, iš pirštu sunkiasi 
kraujas ir ledo kraštas nusidažo raudona mirties 
spalva.

Visu svoriu griūva ant krašto, pasimuisto ir 
atgauna pusiausvyrą. Pagaliau, iškopia iš vat> 
dens ir atsistoja ant svyruojančiu kojų.

Šaltas vanduo bematant stingsta ir apsitraukia 
ledo pluta. Jau nejaučia nei kojų, nei liemens.

Bet vandeni reikia nešti. Jeigu neišpildys 
nustatytos normos, gaus 200 gramu duonos ir 
šilto vandens. Daugiau nieko. Nebent pridės 
koki keiksmą ir tingines fašistės vardą.

Eina lyg nesavomis kojomis, velka vandens 
kibirus, tartum savo nelaimę. Juk jos darbas 
išskirtas ir daug kas jai laimės pavydi: turi ne
šioti vandeni i virtuvę, kur dažnai koki išmestą 
; kaulą ar supelėjusios duonos kamputi atranda. 
I Vieną kitą kartą pasiilsi. Širdis ir ta, rodos, 
Į sustingusi. Ir jėgų taip maža. Norėtųsi valan- 
j dėlei prisėsti, pasilsėti.
į Laime, jau kiemas. Eina atsargiai, kad nepa- 
! slystu, o vejas teškia i akis sniegą, aplipina visą 
; veidą.

Svirduliuodama ieina i virtuvę. Pastatė prie 
duru kibirus ir bėga prie traškančios ugnies. 
Virtuvėje šilta, jauku ir šviesu. Ir vėjas neįpučia.

— Na, balandėle, vėl prie ugnies! — subaubia 
i plačiažandis Miša. — Fašistams čia nebėra vie
tos, — užtenkamai šilto kraujo prisisiurbėte. 
Marš už duru!

. — Kad aš visa sušalau, — tratėdama danti
mis, prašosi mergaitė. — Leiskite valandėlę 
pasišildyti! Leiskite!

Ji svirduliuoja ir net nesigina, kai Miša priei
na ir ją apkabina.

— Aš tau sakiau, Gražute: — kiša artyn 
strazdanuotą veidą, — buk man gera, tai viskas 

kitaip eisis. Gausi net atostogų... Gyvensi kaip 
savoje tėvynėje, kaip dvare.

Mergaitės sąmone, rodos, apšalusi. Ji šildosi 
prieš ugni, tiesia rankas i ugni ir visa dreba. 
Ir visai nesigina.

— Na, matai! Jau ir proto įgavai, balandėle! 
— sako Miša ir įsisiurbia i mergaitės nuo šal
čio apšašusias lupas.

Staiga jos veidas užkaista, per kūną perbėga 
šleikštus, drebulys, ir visa jėga stumia nuo sa
vęs virėją.

— Šalin nuo manęs! — sušunka ir atbula 
traukiasi.

— At, šitaip, šunsnuke! — atsitrenkdamas 
aptukusiu kunu i stalą, kriokia Miša. — Ak, 
šitaip, fašiste! Dabar tai jau aš tave pamokysiu, 
kale!

Ir puola mergaitę. Kaip inirtęs žvėris, laužia 
jai rankas ir smaugia gerklę. Drasko, purto, 
rubus piešia.

— Žmonės, gelbėkit! — vos atgaudama kvapą, 
sušunka mergaitė ir visa jėga ginasi.

Plėšo nagais Mišos veidą, kandžioja jam ran
kas, spiria kojomis.

— Ak, tu dar šauksi!... — rėkia M.ša.
Bet tuo metu triukšmingai prasiveria durys ir 

su šalto oro banga ieina komendantas. Pasiima 
nuo stalo sumuštini, ramiai atsikanda ir jau 
aprimstančiam Mišai sako:

— Nenorėk iš karto suryti, šunsnuki! Pama
žu, metodiškai! Be to, ne tarnybos vietoje, ne 
taip viešai!

Ir priėjęs drožia kelis smūgius i veidą.
Paskum atsisuka i mergaitę, ištremia ranko

mis i šonus ir perkreipęs galvą „vepena:
— O tu, paukštyte, turėk bent kiek proto ir 

susilaikyk nu o stovyklos tarnautoju gundymo. Juk 
tai tikras sabotažas: apsuki virėjui galvą ir kem-
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LIETUVIAI SVETUR
K. Veselka, rašytojas ir teatralas atvyko i 

Kanadą ir apsigyveno Montrealy.
Petras Kiaulenas, dailininkas ir architektas, 

yra išrinktas Amerikos Lietuviu Dailės Insti
tuto generaliniu sekretorium.

K. Vidikauskas, Amerikos lietuvis, visuome
nės veikėjas ir spaudos bendradarbis, parašė 
satyrini eilėrašti apie Staliną, Judošiu ir išda
vikus.

V. Bacevičius, muzikos profesorius, gyvenąs 
Naujorke, turi muzikos klubą, kuriame dažnai 
rengiami koncertai.

Dail. A. Rimkus, nuo 1929 m. gyvenąs Bra
zilijoje, nutapė per 1000 paveikslu. Dailės pa
veikslu parodoje Campinas mieste jis buvo 
išstatęs 30 savo kuriniu.

Putinas — Mykolaitis. „Amerikos” žiniomis, 
dabar gyvena bolševiku okupuotoje Lietuvoje 
ir rašo „Altorių šešėlyje” ketvirtą tomą. Ši 
veikalą rašytojas pavadinsiąs „Sugrįžimu”.

Kalbininko K. Būgos sukaktis Omahoje, Ame
rikoje, prieš Kalėdas buvo plačiai paminėta. 
Apie didiji lietuviu kalbos žinovą paskaitą skai
tė žumal. J. Cicėnas.

Gen. Pundzevičius, buvęs Lietuvos Aviacijos 
viršininkas, jau atvyko i Ameriką ir apsigyveno 
Great Necke, netoli Naujorko. Buvęs generolas 
kukliai gyvena ir dirba fabrike, kaip paprastas 
darbininkas.

Ašarų saloje, Ellis Island, Naujorke, šiuo laiku 
yra apie 400 žmonių. Visi emigrantai, sulaikyti 
Amerikose migracijos įstaigos dėl ligosar kuriu 
kitu priežasčių., kol bus išspręstas ju įsileidimo 
klausimas. Tarp ju yra ir 26 lietuviai. Kalėdų 
švenčiu proga, lietuvius aplankė Balto pirmin. 
ir iteikč jiems dovanu 103 dolerius. Amerikos 
lietuviu spauda ragina ir kitus kietuvius daž
niau lankyti sulaikytuosius lietuvius ne tiek su 
dovanomis, kaip su suraminimo žodžiu.

Lietuviu Toronte ne mažai. Vien tik nauju 
ateiviu priskaitoma apie 3000. Atrodo, kad j u 
dar ir daugės. Savo patalpos jie neturi, dėl to 
visus pobūvius ruošia svetimose patalpose ir 
už tai ne mažai išmoka pinigu. Savu namu rei
kalas Toronto lietuviams būtinas. Dėl to kilo 
sumanymas pirkti bendrai didelius namus, ku
riuose galėtu turėti patalpas vietos organizaci
jos, taip jau ir salę visokiems viešiems paren
gimams.

Prof. A. Maceina pasilieka Europoje. Jis pa
kviestas profesoriumi i Freiburgo universitetą, 
vak. Vokietijoje.

Jau atvyko i Ameriką 16.201 lietuvis iš trem
ties. 1948 metais i tą kraštą atvyko 306 lietuviai, 
o 1949 — 15.895.

Neseniai Amerikon atvykusiu lietuviu grupe 
Philadelfijoje ikurė spaustuvę ir ruošiasi leisti 
jumoro laikrašti, kuris vadinsis „Juoku-Juokai”. 
Leidėjai bus: Borisevičius, Mariunas, Volertas, 
Burokas ir Arlauskas. Redaktorium esąs kvie
čiamas vienas neseniai iš tremties atvykęs lietu
vis žurnalistas, Lietuvoje buvęs laikraščio re
daktorius.

Stepas Zobarskas, žinomas rašytojas, dirba 
Amerikos ^Komiteto Europos Naškaičiams Glo
boti Komiteto ištaigoje, gyvena su šeima Bro- 
oklyne.

Antanas Škėma, Vilniaus Dramos Teatro 
aktorius ir režisierius, Brooklyne isteige Dra
mos studiją ir ruošia naujus lietuviškiems teat
rams vaidilas.

ši normuotą maistą. Matau, ir taip daug geriau 
atrodai nei kitos — pilna, kaip penime. Kitą
syk taip lengvai nepraeis, o dabar — para kar
cerio ! Be vakarienės!

Ir žiauriu niuktelėjimu išstumia mergaitę pro 
duris. I sniego judančią masę. I vėjus ir šalti. 
I šaltą karcerio vienutę.

VIESULAS daužosi ir velia vandenynus. 
Juodos bangos, kaip nuodingos gyvatės, voli- 
nasi, šiaušia keteras, veja vienos kitas ir susi
kibusios daužosi.

Šiaurys vėjas stūgauja, kvatojasi, žadžia su 
audromis.

Saulę uždengia juodi debesys, ir žvaigždės 
nedrįsta žvilgterėti i žemę.

Vandenų ir oro stichija, kaip paleistas iš 
narvo liūtas, siautėja, šniokščia.

Vandenyne bangos pamato laiveli. Ir viesulas 
ji pastebi. Pradeda lenktyniauti putotos bangos 
ir įpykęs šiaurys.

Laivelis, kaip pienės pūkas, supasi vandenyse. 
Nedidelis jis, pilkas ir jo šuoliai menki.

Priplaukusi banga riaumodama iškelia laive
li, lyg šapa, i viršų, pavarto aukštybėse i visas 
puses, putomis apteškia, o įniršęs vėjas žaibo 
mostu meta ji i bedugnę.

Tačiau laivelis bematant užšoka ant kitos 
bangos keteros ir vėl iškyla i viršų. Jauni, išilę 

jurininkai, audru ir kelionių užgrūdinti, tylus 
kaip mirtis budi prie vairo ir kompaso.

Atšniokščia nauja banga, didesne už kitas, 
atšniokščia visas vandenynas. Vėjas nešioja 
laiveli, kaip pienes pūką, gramzdina i vandeni, 
o bangos vėl kelia ji i viršų.

Staiga pro juodu debesų paklodę nušvinta 
padangė ir pasirodo skaisti Juru Žvaigždė.

Kova laimėta. Jurininkai lengviau atsikvepia ir 
atsigeria gėlo vandens. Vėjas silpnėja, bangos rimsta.

" BRITANIJOS LIETUVIS ”

Kolumbijon jau atvyko per 300 lietuviu tremti
niu. Bogotoje jie turi savo parapiją, kurią tvarko 
kun. Vaičiūnas, kultūros klubą, chorą ir lietu
višką šokiu grupę.

LIETUVIU SPAUDA
MAŽOSIOS LIETUVOS DIENA

Kanados lietuviu laikraštis „Tėviškes Žibu
riai”, minėdamas Klaipėdos prisijungimo prie 
Lietuvos sukakti paliečia ir Maž. Lietuvos klau
simą. Tas klausimas, anot laikraščio dar tebė
ra neišspręstas. Jo sprendimas, kada nors bus 
svarstomas. Vokiečiai, nors ir turėdami daugy
bę kitu bedu, tam momentui ruošiasi, kuria 
Rytprusiu ir Klaipėdos krašto pabėgėliu organi
zacijas, klausimą judina spaudoje ir jau net 
dabar yra renkama medžiaga ir ruošiami memo
randumai, kurie pasauli ir busimus sprendėjus 
turėtu įtikinti, kad tos visos sritys esą vokiškos.

„O ką mes darome. O gi nieko. Mes patys 
dar ne visai supratome, kad Mažoji Lietuva toli 
gražu nesutampa su Klaipėdos kraštu. Mes 
pasauliui dar nė nebandėme nurodyti akivaizdaus 
rusiškojo imperializmo fakto, kad vad. Kara
liaučiaus apygarda neprijungta prie kaimyninės 
tarybinės Lietuvos, kuriai natūraliausiai turėtu 
priklausyti, bet ijungta i toli nuo šios apygardos 
esančiu Rusu FSS respublikos”.

PO PASIVAIKŠČIOJIMO ANT DEBESIO 
BRIAUNOS

Tokia antrašte užvardintam straipsnyje Vo
kietijos lietuviu laikraštis „Lietuvis” Nr 3 re
ziumuoja neseniai įvykusi vadovaujančiu veiksniu 
pasitarimą dėl priemonių lietuviu tautai išlaikyti 
(žiur. „B. Lietuvio” 4 num. santrauką).

„Tiesa, tame pasitarime buvo beveik vieni 
lektoriai. Kiekvienas ju perskaitė referatą, ati
davė tekstą prezidiumui ar sekretoriatui ir atsi
sėdo prie progos pasiklausyti kitu. Kiekviename 
referate buvo, nors trumpai, paminėti, kaip 
sakoma, Adomas su Ieva. Atsieit, visi klausi
mai išgvildenti „nuo pradžios iki pabaigos”. 
Iškelti ir... numesti. Be jokiu konkrečiu rezulta
tu. Net pranešimas — svarbiausias — apie 
lėšų telkimą toms kalboms igyvendinti neivyko...

„Tačiau lietuvybės išlaikymas yra labai svar
bus. Ir lietuvybės išlaikymas priklausys ne nuo 
vaikščiojimo debesų briaunomis, bet nuo musu — 
eiliniu lietuviu.

„Trumpai tariant, susirinkusieji i pasitarimą 
pageidavo Įvairiu ištaigu, leidiniu ir tautiniu 
šeimų. Kad susirinkusieji nenutautės ir nesukurs 
mišriu Seimu — nėra jokio abejojimo. Bet kaip 
atrodo tos visos kalbos tiems, kuriu galimu 
nutautėjimu rūpinamasi.

„Mes tariamės, gali iš dalies i ši klausimą 
atsakyti. Iš savo skaitytoju laišku”. Laikraštis 
pamini atsitikimą, kaip vieno rezoliucijų skel
bėjo duktė, baigusi universitetą, ištekėjo už 
lenko. Šio fakto smulkiau laikraštis nemini, 
nes mano, kad „subrendusi duktė gali bud 
kitos nuomonės, negu tėvas. O be to meile, 
kaip rodoma filmose (spauda, anot prof. Bra
zaičio, neteko reikšmes) yra visagalinti”. Tą 
faktą laikraštis mini tik dėl to, „kad tarp pasi
vaikščiojimo ant debesų briaunos ir realaus 
gyvenimo žemėje yra ne mažas atstumas. Tai 
gerai, ypač gerai, žino musu viengungiai tautie
čiai, išblaškyti po Australijos dykumas ar anglu 
ukius, bet tos realybės nejuto kalbėtojai ,,ex 
cathedra”...

„O kaip su kitais pasitarime iškeltais klausi
mais? Blogai. Anot Dr. Griniaus, laisvame 
pasaulyje rasime bent 60.000 tautiškai susipra
tusiu lietuviu. Tegu kiekvienasju per metus sumoka 
bent po 1 dol. tautines kultūros reikalams. Bet 
kaip prie tu doleriu prieiti. Reikia gi mesti 
kokią patrauklią idėją su konkrečiu pagrindu. 
O jos nėra. Nes viršūnės negali susikalbėti, nes 
kiekvienas ju, jei turi kokią poziciją, bijo jos 
netekti. Tai yra faktas. Labai liūdnas faktas. 
Viskas, kas iki šiol pozityvaus padaryta, tai tik 
privačia iniciatyva. Organizuotai, visos tautos 
mastu, nieko padaryti nesugebėjome.

„Kas gi mums belieka? Prel. Krupavičius 
siūlo pradėti nuo Rimšos atvaizduotosios „Vargo 
Mokyklos”. Esą, visur svarbu išlaikyti lietu
viškąją dvasią ir lietuviškąjį „pasiutimą”. Tai 
reiškia, vėl pradėti iš pradžios. Po 22 nepriklau
somo kūrybinio gyvenimo metu.

Ką gi. Jei kitos išeities nėra, bukime bent 
lietuviškai „pasiutę”. Tai bene vienintelė gali
mybe išlaikyti savo tautiškumą, prie kurio 
esame prisirišę ir kurio kol mirsime neišsiža
dėsime — su kultūros fondu ar be jo. Ir svar
biausia, kol sulauksime aušros, remkime 
paskirą lietuvišką iniciatyvą.

„Gal ir protingai padarė užjūriuose atsidūrę 
lietuviai, kurie, nelaukdami centro (anot Vaitie
kūno, gulinčio vystykluose), pradėjo, kaip sako
ma, iš apačios kurti Kultūros Fondą ir tautinės 
Pasaulio Lietuviu Bendruomenes skyrius. Duok, 
Dieve, kad tas judėjimas užkrėstu ir platesnes 
mases — iki pat „suvystyto centro”. Mat, — 
konstatavo iš laivo i Australiją lipdamas Pulgis 
Andriušis, — kiekviena valdžia tik tol gudri, 
kol viskas tvarkoje, kol gyvenimas teka įprasta 
srove. O dabartiniame chaose mums belieka tik 
apsišarvuoti lietuvišku pasiutimu”.

IŠ MUSU SENOVĖS
ONA VYTAUTIENE PAS 

KRYŽIUOČIUS
Tai buvo 1400 metais. 15-jo amžiaus pra

džia, kaip iprasta krikščionims, buvo sutikta 
maldomis, įvairiomis religinėmis apeigomis, ypa
tingai šventųjų vietų lankymu.

Ona Vytautiene, norėdama ta proga suteik
tais atladais pasinaudoti, ir be to krikščioniška
jam pasauliui pabrėžti, kad Lietuva yra kata
likiškas kraštas, išsiruošė i Prūsiją, pas kryžiuio- 
čius. Ten pamaldžiai lanke daugei vietų ir- 
ypatingai Šv. Kotrynos kankines relilvijas Bran-, 
denburgijos konvente. Be to ji lankke Šv. Bar 
boros likučius Scnapileje ir palaimintos Daratos 
karstą.

Maldos, Šv. relikvijų lankymas buvo paį
vairintas iškilmėmis, priėmimais. Odeno Did 
džiajam Magistrui įsakius ( kaip roro ordino 
iždo knygos, dovanoms išleista 594 gryvnos 
Tai astronimiško didžio suma musu laikais)- 
Lietuvos valdove buvo kuo iškilmingiausiai su
tikta ir su dideliu puošnumu bei pagarba priim
ta, o taip pat ir labai gausus jos palydovai. 
Ją lydėjo 400 žirgu gvardija.

Visu tu iškilmių puošniausia bavo ordino 
Magistro buveinėje — Malburge, kur atsilan
kymo proga laikytos iškilmingos mišios ir Or
dino istorijoje negirdėtas dalykas — puotoj 
dalyvavo su lietuve valdove ir jos rumu damos.

Prabanga neregėta. Dvylikos lietuviu damų 
su Lietuvos valdove priešaky apdovanojimas, 
brangakmeniais nusagstytais gaivu papuošalais, 
žiedais, brangais tualetais, ir ypač brangiųjų 
akmenų rožančiais, tuomet prie iškilmingu dra
bužiu nešiojamais.

Dvariškiai gavo žirgu ir ginklu.
Toms dovanoms galo nebuvę, nes kiekvie

name konvente kryžiuočiu vyresnieji stengėsi 
kaip išmanydami savo džiaugsmą, tokią gar
bingą viešnią priimant, pabrėžti ir duosnumu 
kitu konventu vyresniuosius pralenkti.

Tarnai, net iki žemiausio, apdovanoti.
Netenka abejoti, kad ta proga ir politiniu 

pasikalbėjimu butą,
Apie tu vizitu metu vykusius pasitarimus 

tiksliu žinių neturima, bet yra idomus reiškinys, 
kad, per Oną Vytautienę, Ordinas iteike Vytau
tui sekančias dovanas — romiškus, paaukso- 
tus, nepaprastai dailaus darbo ir išdirbinio šar
vus. Be to buvo papuoštas italu vadinama 
Odoakro karūna šalmaso brangus stalo servizas, 
gėrimo indai (taures), ypatingo grožio ronaž- 
čius iš gintaro, labai reti vynai, uogienes ir įvai
riausi iš tolimu rytu atgabenti skanėstai (kaip 
pipirai, cinamonas ir t.t. ir t.t.). Uogienes ir 
skanėstu, šiandian visiems prieinamu dalyku 
minėjimas atrodo mažmožiai, bet ką reiškia 
itališkos karūnos Vytauutui siuntimas? Tai 
reikšmingą, nes tai buvo tuoj po Vorkslos mūšio 
(1399-VU-14 d.) apie kuri vėlesni, o ypač lenku, 
istorikai kalba, kaip apie nepaprastą Vytauto 
pralamejimą!

Tuo tarpu Kryžiuočiai, besikreipdami i Oną 
Vytautienę, jos kitaip nevadino, kaip karaliene.

Išaiškinti tuos visus klausimus greitomis, be 
gilesniu tyrinėjimu, negalima, kaip lygiai ir tai, 
del ko Ona Vytautiene visur buvo karaliene 
vadinama.

Ar netektu čia i žiūrėti nuo Ordino laiku vis 
pasikartojančią tendenciją — vokiečiai griežtai 
nori mus užkariauti, bet kai jiems tai nepavyks
ta, tai linki mums ir garbingą laisvę ir nepri
klausomybę.

Ta proga didelio susidomėjimo kelią Onos 
Vytautienes asmenybe.

Nepaprasto proto ir gabumu moteris. To
kią ją vaizduoja ir Ordino šaltiniai. Ji pakele 
su Vytautu visas jo laimes ir nelaimes; Vytautas 
ją nepaprastai mylėjęs ir gerbęs.

Ji turėjo savo atskirus rumus, savo valdoves 
raštinę, savo antspaudą, valde didelius turtus 
ir žemes plotus. Pas ją kitu kraštu valdovai 
siųsdavo specialius pasiuntinius. Kai po il
gos ligos ji 1418 metais mirė, gailestis buvo 
visuotinas. O kryžiuočiai, minėdami savo di
delę geradarę, visose ordeno bažnyčiose laike 
gedulingas pamaldas. Dr. J. Deveike

Geras pavyzdys visus stipriai veikai.

Žinome, kad garsus, kuriuos girdime, sukelia 
virpą kūnai arba daiktai, pa v. smuiko styga, 
gramafono membrana ir pan. Kunu virpėjimai 
persiduoda aplink esančiai erdvei (orui, vande
niui), kuria garsas sklinda i visas puses.

Garso tonas, tikriau jo aukštumas priklauso 
to, kaip dažnai kūnas virpa. Muzikos instru
mentuose, pav. fortepijone, turinčiame 6 okta- 
ves, žemiausias tonas turi 62 virpesius per se
kundę, aukščiausias 4.000 virpesius tuo pat 
laiku.

Žmogaus ausis girdi garsus, esančius tarp 
16 ir 20.000—50.000 virpesiu per sekundę. 
Garsai, kuriu dažnumas prašoka 20.000 yra ne
malonus ir ne visu žmonių ausys juos vienodai 
girdi.

Kai kurie gyviai girdi daug didesnio dažnumo 
kaip kad žmogus garsus. Ne vienas, turbut, yra 
girdėjęs, ar matęs, specialius šunims šaukti 
švilpukus. Ju garsas yra tiek aukštas, kad žmo
nių negirdimas, bet jis pašaukia, prie to garso 
pripratintą, šuni. Mat šunu ausys yra daug 
jautresnės aukšto dažnumo garsams, kaip žmo
gaus.-

Technikoje dabar pradėta naudotis taip va
dinamais ultragarsais, t.y. tokiais, kuriu dažnu
mas siekia 100.000 ir net 1.000.000 virpesiu per 
sekundę. Šie garsai, nors juos, tikrąja žodžio 
prasme garsais neturėtumėm vadinti, nes jti 
niekas negirdi, turi nuostabiu savybių. Jie, 
pav. gali per atstumą uždegti medvilnę ar po
pieti, išskirti iš durnu suodžių daleles taip, kad 
durnai lieka švarus ir be kvapo, užmušti mažus 
gyvius ir kita.i

Praktikoje ultra garsai plačiai naudojami lai- . 
vininkystei. Naudojantis garso atspindžio sa
vybe sukonstruotas prietaisas, kuriuo, laivui 
beplaukiant, matuojamas juros gilumas. Taip 
pat prietaisas, kuris plaukiant tamsoje ar per 
rūką padeda apsisaugoti nuo pluduriuojąnčiu 
ledo kalnu, sudarančiu laivams dideli pavoju 
dėl susidūrimo.

Ir pagaliau juros žvejyboje panašus prietaisai 
padeda surasti vietas, kur daug žuvu susitelkia.

Paveiksle matyt vienas laboratorinis bandymas, 
kur ultra garso veikiamas vanduo staigiomis 
čiurkšlėmis švirkščia i viršų.

GYVASIS LIETUVIS
(Tęsinys iš 3 puslapio)

Tikrojo džiaugsmo bus apstu ir jis liesis sodžiais, 
miestais ir laukais. Petrai, ateis ten ir tavo mo
tina. Ji klaus — Vaikeli, ar nematei mano 
Petriuko? Žinoma, aš tik tylėsiu ir visi nutils. 
Motina supras be žodžiu. Užeis naktis, tik 
motina didžiu balsu šauks, tik ji raus plaukus 
nuo galvos ir keiks tavo gintino diėną-paukščiai 
grįžta i savo paliktus lizdu, o jos vaikas pas 
motiną negrįžta. Kitu džiaugsmas jai tik pa
greitins mirti”.

Kodėl mano draugas taip rašė ir iš kur jam 
atėjo tas įkvėpimas, aš nežinau. Gal jis ką nu
matė, nujautė, nugirdo apie mane?! Bet tai, 
mane paveikė, man motina brangi ir jos ašaros, 
prakeikimas ir mirtis, man per baisu. Iš viso 
motinos prisiminimas manyje užkuria kaž ko
kią jaukią ugnelę, jaučiu tada ir kraują kitaip 
sruvenant. Prisiminęs motiną, aš tuoj viską 
prisimenu: sodžių, draugus, mokyklą gojus, 
talkas ir pasijuntu, kad čia man per ankšta. 
Nejučioms trūksta visokį varžtai, nežiūrint ko
kios formos jie butu: sijono, patogesnio gyve
nimo, ar kitokie. Man atrodo, kad Kazys B. 
ir juokdamasis teisybę pasakė: „geriau danguj 
ubagu, negu pekloj ponu! Čia dirsbiu ir vis 
tik dėl dvieju jardu, o ten visa žemė mano ir 
ne bet kaip, bet krauju išpirkta.”

Girdėjau, kad kartą Faustas dėl geresnio 
gyvenimo, dėl smagumu velniui-Mefistui „dūšią 
užrašė”, ir krauju užrašė, atsižadėjo visko, kad 
tik smagumu turėtu. Na ir turėjo, atjaunėjo 
ir velniūkštis gavotrukčiais vykdė kiekvieną jo 
užmačią. O vistik laimingas nesijautė — prie
šingai. Tada pradėjo kitiems gera daryti, kitus 
laimingais daryti ir jam darėsi geriau ir paga
liau, tais gerais darbais savo „krauju užrašytą 
dusią” atsikovojo. Sunkus, tai kelias, geriau, 
kad to nereiktu, tokiu konvertitu-mažai-tik 
pirštu Skaičiaus pakaktu. Ir mes ju kelis turi
me: Dr. V. Kudirka, Germantas — Dr. Meš
kauskas, dar viena kitą „pasižymėjusiu” sovietu 
laikais, bet dabar, oi gerai pasivariusiu pirmyn. 
Jau ir man pats laikas-aušta. Reikia pasku 
bėti iki sesuo pusryčius išneš, kad gerą pradalgę 
bučiau pasivaręs pirmyn! M.N.
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IS MUSU GYVENIMO
HIRWAUNO LIETUVIAI

Kad neužpustu vėjas iš visu pusiu kalnu 
apsupta ir dar aplinkui šiukšlėmis apversta, 
kaip vaiduokliu pilis. stovi Hinvauno anglia
kasiu stovykla. Vienoj šios stovyklos „būdoj”, 
gerai isitvirtinę gyvename septyni lietuviai. 
Atrodo, kad apie mus dar niekas nieko ir negirdė
jo. Tiesą pasakius, pasigirti neturime kuo, bet 
nuo pasaulio taip labai nesame atsiskyrę, nes 
per lietuvišką spaudą sužinome kur kas dedasi. 
Tačiau lietuviu didesnio būrio, o ypatingai 
„dailiosios lyties”, esame labai ir labai pasiilgę, 
nes kai kurie norėtume (ne kad norėtume, bet 
jau laikas butu) susukti lietuvišką „gūžtelę”.

Prieš pora savaičių prasidėję šalčiai musu 
nepribaigė. Nors miegame po penkiomis anklo- 
dėmis, bet šonkauliai nuo šalčio braška. Del 
to mes ir bijome, kad vieną šaltesni rytą atėjusi 
i musu „būdą” šlavėja nerastu mus su gyvenimu 
„užganą” jau padariusiu. Bet ne. Tikimės ligi 
pavasario dar kaip nors išlaikyti, o pavasari 
skristi ten, kur yra daugiau lietuviu, bei lietu
viškos šilumos. V. L.

1IKURE KLUBĄ IR SAVIŠALPOS FONDĄ
Sausio 21 d. Nottinghamo lietuviu klubo 

patalpose ivyko klubo nariu visuotinas susirinki
mas. Susirinkimą atidarė klubo valdybos pirm. 
Paliulis. Susirinkimas priėmė valdybos patiek- 

‘ tus klubo nuostatus. Valdybai pasiūlius, buvo 
įsteigtas klubo nariams savišalpos fondas ir 

. buvo patvirtinti savišalpos fondo nuostatai.
Plačiai pasikalbėta del klubo veiklos. Be 

kita ko, klubo valdyba iškėlė minti išleisti vie
tinio pobūdžio laikraštėli.

Susirinkimą uždare prezidiumo pirm. Asta- 
: šauskas, kviesdamas narius ir toliau aktyviai 
jemti klubo darbą. ■», Romualdas

PRESTONO LIETUVIAI
Prestono apylinkėje nedaug lietuviu. Būdami 

- negausus negalime pasirodyti ir savo veikla, 
išskyrus tai, kad suverpėme nemaža metru 
siulu, išaudėme didelius drobių retimus, iškasėm 
ūkininkams daug apleistu grioviu. Musu, kaip 
lietuviu vardas neblogas anglu akyse. Nors 

. jie ir mažai supranta musu dabartini gyvenimą 
ir dėl ko mes čia esame, bet vistik gaili ir sako, 
kad esame susipratę ir laisves verti žmones.

Beveik visi esame „Brit. Lietuvio” skaitytojai- 
Turėdami laisvo laiko, renkamės i krūvą ir ta
riamės mus liečiančiais reikalais.

’ Šiuo laiku negalime pareikšti savo veiklos, 
bet turime vilti, kad kai nutruks mus varžą 

. Darbo įstaigos varžtai, rinksimės i didesnius 
lietuviškus burius ir dėsimės i bendrą darbą dėl 
musu kenčiančios Tėvynes. A. Barauskas

l HUDDERSFIELDO LIETUVIAI ĮSTEIGĖ 
D.B.L. SKYRIŲ

Sausio 22 d; ivyko Huddersfielde gyvenančiu 
ilietuviu susirinkimas, tikslu įsteigti DBLS-gos 
-skyrių. Susirinkimui patalpą užleido p. J. Kir
kilas savo namuose ir ateityje pažadėjo susirin- 

. lamams suteikti patalpą. Nors Huddersfielde 
lietuviu priskaitoma ligi 37 asmenų, bet i susirin
kimą atvyko tik 15. Dalyvavę steigiamajam 
-susirinkime, kiekvienas pasižadėjo surasti po 1
• as 2 naujus narius. I susirinkimą atvyko dau
giausia tik tie, kurie skaito „B. Lietuvi”, nes iš

.jo sužinojo, kad Huddersfielde yra steigiamas 
. DBLS skyrius.

Steigiamąjį susirinkimą atidarė P. Janušaitis,
• trumpais bruožais apibudindamas skyriaus reika
lingumą. Po to perskaitė DBLS-gos įstatus ir

įgautą iš Sąjungos Centro Valdybos Pirmininko 
sutikimą skyrių steigti.

I skyriaus valdybą išrinkta: P. Janušaitis — 
; pirmininkas, E. Omskis — sekretorius ir J. 
-Grimas — iždininkas.

Susirinkimas pavedė skyr. valdybą, nariu 
verbavimo tikslu, artimiausiu laiku vėl sušaukti 

-susirinkimą. Sekantis susirinkimas šaukiamas 
-vasario 5 d. 3 vai. p.p. J. Kirkilo bute, 106 as 
South St., Huddersfielde. P. J-tis.

NAUJA ROCHDALES SKYR. VADOVYBE
Rochdale, Lancs. DBLS-gos Rochdales sky- 

■ riaus visuotino nariu susirinkimo išrinktoji 
valdyba pareigomis pasiskirstė šiaip: A. Baliu- 

konis — pirm., A. Adakauskaitė — sekr., A. 
Benetis — iždin. ir A. Mameniškis bei E. Lau
kys — nariai; revizijos komisija: D. Damaus
kas — pirm., D. Banaitis — sekr. ir J. Šidlaus
kas — narys. Tik dar neaišku, kas pasiims 
garbingąsias spaudos platintojo pareigas. Esvė

DŽIAUGIAMĖS SAVO LAIKRAŠČIU
Sudeley DBLS skyrių sudaro vos šeši lietuviai. 

Sausio 7 d. padarėm susirinkimą, aptarėm ką 
veikėm, atlikom solid, mokesčio atsiskaitymą. 
Kasoje pinigu neturim, bet už tai neatsiliekame 
ir lietuviškose pareigose. Skaitom „Brit. Lie
tuvi”, kuriuo esam patenkinti ir džiaugiamės jo 
padidėjimu. Tev, Bružikui sumetėm £ 4. Musu 
kapelionas kun. A. Petraitis irgi sunkioj būklėj, 
tai ir jam švenčiu proga £ 3.10.-.

Namu Fondui skyrėme £ 12, Tautos Fondu* 
£ 1. Manome, kad savo pareigas esam atlikę- 
Sąjungai esame taip pat atsilyginę.

Tik labai gaila, kad stovykloje yra labai var
gingas gyvenimas. Balys S valia

KULTŪRINGA LIETUVIU KOLONIJA
Nuolat auganti Nottinghamo lietuviu kolo

nija ir kultūrinis darbas stiprėja. ■ Be „Rūtos” 
choro, dėmesio vertas ju klubas „Romuva”. 
Vos trys mėnesiai, kaip jis įsteigtas, bet jau 
spėjo dideli vaidmenį atlikti. Sunki buvo pra
džia. Nebuvo patalpos, bet p. Garkauskui ir 
valdybai energingai dirbant, pavyko ir patalpos 
klausimą išspręsti. Klubas prisiglaudė prie 
vieno anglu klubo, kuris lietuviams perleido 
puikią salę.

Šiandien aplankius klubą matyti veikianti 
skaitykla su visais pasaulyje išeinančiais lietu
viškais laikraščiais, šachmatu lentos mėgėjams, 
įvairus žaidimai ir muzika šokti mėgstantiems.

Atvykus i klubą prieš 7 vai. vakaro, galima 
matyti visu meno grupiu repeticijas, šeštadie
niais čia būva daugiausia Nottinghamo lietuviu.

Prie klubo veikia savišalpos kasa, kuri ligos ar 
nelaimės atveju nariams teikia pagalbą. J. S.

NAUJAS GREAT HORTONO SKYRIUS
Sausio 8 d. ivyko naujai įsisteigusio skyriaus 

visuotinas susirinkimas. Džiugu, kad nemažas 
skaičius lietuviu, buvusiu neorganizuotu, įsi
liejo i Br. Liet. S-gos eiles. Maloniai laukiami 
ir kiti neorganizuoti lietuviia.

Naujai išrinktoji valdyba pirmame posėdyje 
pasiskirstė pareigomis.

Centrinis koordinacinis komitetas EVW tei
sėms ginti ruošia atatinkamoms įstaigoms platu 
memorandumą. Jame bus plačiai išdėstyta da- 

Jau suorganizuota, surinkta ir veikai skyriaus bartine EVW žemes ūkio darbininku būklė ir
biblioteka ir skaitykla, kuri laikinai patalpinta atremti ju adresu padaryti priekaištai.

J. RICHARDS (Butchers) Ltd. 
91-93, Charterhouse Street, London, E.C.1.

Telefonai: Valdybos — CLE 5877, Siuntiniu skyriaus — BER 3281.
VISU MUSU 26 PARDUOTUVIU ADRESAI NURODYTI TELEFONU KNYGOJE

DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIU SKYRIUS 
pritaikytas šiame krašte gyvenantiems kitašaliamš patarnauti. 

SIUNTINIU I UŽSIENI NESIUNČIAMA.
TURIME:

NATŪRALIAI RAUGINTI, iš Lenkijos atvežti, kopūstai, 45 kilogr. statinė 
(kopūstu kainos nurodytos kartu su persiuntimu)

£ 4. 6.0

LAŠINIAI PAPRIKUOTI, I rūšies........................................  ... 1 svaras ” 3.6
LAŠINIAI — II rūšies (virimui) ... ........................... ... ... i ” ” 2.6
KIAULIENOS MĖSOS DEŠBA (Australian fresh salami) ... 1 3.6
BELGIŠKA DEŠRA .......................................................................... 1 ” 4.0
SAUSA KAIMIŠKA DEŠRA ...................    1 ” 5.6
PRANCŪZIŠKA DEŠRA ................................................................... 1 ” 5.6
TIKRA VENGRIŠKA SALAMI DEŠRA ................................... 1 ” 6.0
KROKUVINE DEŠRA .................................................................. 1 ” 6.6
KRUOPINE (kraujo ir kruopu) DEŠRA........................................... 1 ” ” 1.4
KEPENINE (rūkyta) DEŠRA .......................................................... 1 ” ” 1.5
KIAULIŲ KOJOS (NEVIRTOS) ................................................... 1 10 penu

PAUKŠTIENOS IR KITU DALYKU LAINOS TOKIOS, KAIP NUSTATYTA.
Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir aiškiai savo adresą, išvardinkit užsakomus 

dalykus ir pridekite prie užsakymo atatinkamos sumos pašto orderi
Žiūrėkite: jei užsakymo suma yra mažesnė, kaip 60 šit, tai reikia pridėti persiuns 

timo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra didesnis kaip 60 šilingu, tada persiuntimo išlaidas 
firma pamoka.

Rašykite: angliškai, vokiškai, lenkiškai arba rusiškai.

valdybos būstinės patalpose 8, Retford Place, 
Great Horton, Bradford.

Valdyba nuoširdžiai dėkoja nariams, kurie 
paskolino ar paaukojo knygas ar laikraščiu 
komplektus pirmai pradžiai. Ypatingą padėką 
skyriaus valdyba pareiškia lietuviams, ne sky
riaus nariams, kurie aukojo ar skolino knygas.

Esant vienam buvusiam Lietuvos „A” klasės 
šachmatininkui, organizuojamas šachmatininku 
ratelis. Mėgėjus prašome registruotis skyriaus 
valdybos būstinėje.

Taip pat jau veikia ir ne maža patarnavimu 
atliko skyriaus nariams veltui patarimu biuras. 
Visais reikalais, kurie sudaro neaiškumu su 
anglu įstaigomis, reikalingi vertimai ar teisiniai 
patarimai, prašome kreiptis i p. A. Moli, 11, 
Fairfield Rd., Toller Lane, Bradford. Skyriaus 
nariams patarnavimai veltuL A.

TODMORDENE REIKTU DBLS SKYRIAUS
Todmorden, Lancs. Čia apsigyvenusiu ir kol 

kas dar nesavarankiškai praktikuojančiu dr. 
Jonu Mockum dauguma E.V.W. yra patenkinti, 
o ypač vietiniai bei apylinkės lietuviai.

Dėl menku šalčiu ir mažo gaminiu pareika
lavimo, Denhams Ltd., Woodhouse Works, 
susiaurino elektriniu anklodžiu bei pagalviu 
gamybą ir atleido didesnę dali darbininku. Šių 
imoniu savininkai— direktoriai P.P. S.Walace 
(vilnietis) ir M. Platt (kaunietis) gerai traktuoja 
visus, taigi ir E.VW. darbininkus. P. Baraus
kas šioje apylinkėje yra pirmasis E.V.W., gavęs 
darbo šių imoniu raštinėje. Taipgi jis Labour 
Exchange įstaigos yra paskirtas lietuviu tautinės 
grupės reprezentantu.

Todmordene jau yra 10 lietuviu dėl to jau 
galima butu steigti DBLS-gos skyrių.' Esvč

DAR VIENAS PUC1ATĮNINKĄS
Woolverhamptono laikraštis „Express and 

Star” sausio 16 d. num. pranešė apie dar vieno 
lietuvio pasipiktinimą kelianti žygi. Tai tūlas 
Petras Butavičius. Jis, kartu su kitais dviem 
sėbrais, gatvėje darė netvarką ir kada policinin
kas ispejo liautis, jo ne tik nepaklausė, bet dar 
pasipriešino. Teisme Butavičius naiviai išsi
sukinėjo aiškindamasis savo žygiu neatsiminimu. 
Teismas ji nubaudė £ 2.10.0 baudos, o kitus jo 
bendražygius —■ mažesnėmis baudomis.

Pasirodo, Butavičiui tokie „žygiai” nenau- 
jiena. Jis jau Vidaus Reikalu ministerijos buvo 
įspėtas dėl tvarkos pažeidimo. Va.

MEMORANDUMAS EVW TEISĖMS GINTI

INFORMACIJA
NORINČIŲJŲ MOKYTIS DĖMESIUI

Kai kurie EVW, atvykę Britanijon norėję 
toliau tęsti nutrauktus mokslus, bet ligi Šiol 
Darbo Ministerija nenorėdavo ju tam tikslui 
atleisti. Dabar Darbo Ministerija praneša Lietu
vos Pasiuntinybei, kad norinčius mokytis Brita
nijos mokslo įstaigose, ji sutinka tam tikromis 
sąlygomis nuo darbo įsipareigojimu atleisti. 
Sąlygos yra sekančios:

1. Dėl atleidimo i Darbo Ministeriją gali 
kreiptis tik tie EVW (Laisvanoriai Europos Dar
bininkai), kurie atvyko Britanijon pagal „Balt 
Cygnet” arba „Westward Ho” planą, (vadinasi 
mergaitės i ligonines, arba vėliau, Ministerijos 
nuožiūra, darbams; atvykusios namu ruošos 
darbui, ar kitokiu, kaip „Westward Ho” planu 
i šią kategoriją neieina) ir kurie visias atžvilgiais 
patenkinančiai dirbo ne mažiau, kaip 18 mė
nesiu.

2. Norintieji būti nuo darbo atleisti, turi 
pasirinkti toki mokslo kursą, kuris suteikia tą 
bei kitą moksliškai pripažintą specialybę bei 
titulą (recognised qualifications) ir kuris reika
lauja mažiausia dvieju metu laiko mokslui baigti.

3. Noris būti iš darbo atleistas, turi įrodyti, 
kad jis turės laisvą vietą Universitete, arba kitoj 
atatinkamoj amatu mokykloj ar mokslo ištaigoj.

4. EVW, būti iš schemos atleistas, turės 
i rodyti, kad jis galės už mokslą užsimokėti ir 
pats pragyventi per visą mokslo laiką.

5. EVW noris prašyti Darbo Ministerijos 
atleidimo iš darbo minėtam tikslui, turės įteikti 
pareiškimą raštu Darbo Ministerijos to apskri
ties skyriui, kur prašytojas dirba (to the Local 
Office of the Ministry of Labour in the area 
where he is employed). Pareiškime reikia su
teikti šias žinias:

a) vardas, pavardė ir pilnas adresas;
b) gimimo data;
c) trumpas žinias apie išeitą mokslą prieš 

atvyksiant Britanijon;
d) trumpas žinias apie savo darbą, ar pareigas 

prieš atvyksiant Britanijon, jeigu koks darbas 
arba pareigos buvo atliekamos;

e) tikslią Britanijon atvykimo datą;
f) kokius darbus dirbo Britanijon atvykęs 

(nurodyti nuo kurio ligi kurio laiko, kokie dar
bai dirbta ir pas ką dirbta); taipgi pažymžt prie
žastis, jei pasitaikė kurioje vietoje darbą nutrau
kti;

g) dabartinio darbdavio vardas, pavarde ir 
adresas;

h) mokslo ištaigos vardas ir adresas, kuri 
pasirinkta mokslui eiti; išvardinti pasirinktojo 
kurso detales, pažymėti ir jo ilgumą (laiką); 
koks titulas ar vardas gaunamas mokslą baigus 
ir koki žygiai manoma daryti i amato mokyklą 
įstoti (arrangements proposed for entry to the 
training establishment in question);

1) smulkiai išdėstyti kuriuo budu, studentu 
tapus, manoma išlaidas dengti esant mokykloje: 
pragyvenimo, už mokslą ir t.t. Pažymėti, ko
kias turima stipendijas, jeigu jos pažadėtos. •

6. Kadangi įteiktojo pareiškimo svarstymas 
gali pareikalauti ilgesnio laiko nurodytoms 
žinioms patikrinti, dėl to pareiškimai turi būti 
iteikti anksčiau kaip numatytas kursas mokykloje 
gali prasidėti.

7. Kol iteiktasai pareiškimas bus svarstomas, 
EVW turi pasilikti savo darbe. Iš darbo pasi
traukimas ankščiau, kaip iteiktasai pareiškimas 
galutinai bus išspręstas, gali pakenkti teigiamai 
prašytojo prašymą išspręstų

8. Tas faktas, kad Darbo Ministerija iŠ darbo 
atleis mokslą tęsti negali butilaikomas kaip užti
krinimas, kad studentas, baigęs, gales laisvai 
verstis pasirinkta profesija Britanijoj. Todėl 
studentams patariama prieš pasirenkant mokslo 
kursą patiems pasiteirauti apie galimybes gauti 
darbą ateityje.

Pastaba. Darbo Ministerija yra išsiuntinėjusi 
minėtas instrukcijas visiems apskričiu skayriams 
(Local Officers of the Ministry of Labour). 
Todėl dėl visu žinių ir paaškinimu šiuo reikalu 
reikia kreiptis tiesiai i tas įstaigas, bet ne Pa
siuntinybėm Dar kartą norime visu suintere
suotu asmenų dėmėsi atkreipti, kad labai aty- 
džiai isiskaitytu paminėtas sąlygas ir kad di
džiausiu tikslumu išpildytu savo pareiškimuose 
visus paminėtus reikalavimus. Kitaip, Darbo 
Ministerija gali būti be reikalo apsunkinta dar
bu ir prašytojai nesusilauks pageidaujamo spren
dimo* Lietuvos Pasiuntinybė Londone

Sako, kad mes laukiam karo, 
Ir ne bile kokio, 
Bet kitaip Maskvos „tėvelis” 
Komunistus moko.

Atsisės, girdi, buržujus, 
Ir beliks tik sagos. 
Panašiai ne vieną sostą
Buvo jie padegę.

Bet „buržujus” užsirako 
Kvepianti cigarą.
Po ranka atrasti ugni,— — 
Žinoma, kad gera.

— Čia Atlanto Pakto šnipas, 
Murma padegėjas.
Tai ne Kinija, kur gaisras 
Plito sau pavčju...

DLBS SKYRIŲ VALDYBOMS 
CARE PAKETU REIKALU

Tikslesniam CARE paketu paskirstymui, pra
šau visas skyrių valdybas atsiusti man, s-gos 
vardu, nariu sąrašus, pateikiant šias žinias: 
vardas, pavardė, šeimos sudėtis, apytikris vaiku 
amžius ir adresas. .

M. Bajorinas, BALFO įgaliotinis

PADĖKA
Mane sunkioj mano būklėje visą laiką glo

bojusiems ir parėmusiems moraliai ir materi- 
jaliai p. S. V. Vaicekauskams, A. L. Valkūnams, 
B. Valiukevičiūtei, J. Zikarui, A. Zaurai, DBLS - 
Silsdeno skyr. valdybai, nariams ir visiems Sil- 
sdeno ir apylinkės lietuviams tariu nuoširdų lie
tuvišką ačiū. P. Babinskas
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* De Gasperis, Italu krikščioniu demokratu 
partijos vadas, vėl sudarė, šeštą iš eiles naują 
vyriausybę. Ji yra koalicine ir susideda iš trijų: 
krik, demokratu, socialistu ir respublikonu.

* I Neapoli buvo specialiai atsiustas Sovietu 
laivas, kad paimtu italu komunistu surinktas 
Stalinui, jo 70 metu sukakties proga, dovanas.

* Britu zonoj, Vokietijoj sulaikytas i Sovietu 
zoną važiuojąs automobilis, kuriame buvo pa
slėpta aukso ir platinos 10.000 svaru vertės.

* Viena Naujorko leidykla nusipirko teisę 
Windsoro kunigaikščio (buv. Britanijos kara
liaus Edvardo VIII) atsiminimams išleisti.

* Vokietis H. Nollis yra labai panašus i Hit
lerį. Dėl panašumo jis jau devynis kartus poli
cijos buvo sulaikytas.

* Aukščiausias televizijos perdavimo bokštas 
Įtaisytas ant 102 sukštus turinčio Naujorko 
namo — Empire Building.

* JAV senatas priėmė konstitucijos papildy
mą, kuriame sakoma, kad to krašto moterys 
turi tokias pat teises ūkio, teisės ir visuomeni
niame gyvenime, kaip vyrai.

* Kinijos komunistai ruošiasi nacionalistu 
valdomas Formozos ir Hamano salas pulti. 
Formozos puolimui paruošta apie 1 milijonas 
kareiviu.

* Argentinos priešvalstybinei veiklai tirti ko
mitetas uždare 50 laikraščiu, ju tarpe ir kata
likišką „EI Pueblo” laikrašti.

* D. Britanijos Karalienė Motina išaudė di
deli kilimą, kuris bus parduotas Amerikoje iš 
varžytinių, o gauti pinigai atiduoti Britanijos 
iždui. Karaliene kilimą audė 8 metus. Jis yra 
angliško stiliaus ir aukštos meminės kokybes.

*. Švedu parlamentas svarsto įstatymą, drau
džianti laikraščiu leidimą šventadieniais.

* Vokiečio mokytojo žmona Aschaffenburge 
pagimdė ketvertuką — 3 mergaites ir berniuką.

* Amerikos astronomas Haasas pastebėjo 
milžinišką maršo planetoje sprogimą. Sprogimo 
plotas apima apie 1.5C0 km. plotą ir i viršų 
yra iškilęs apie 
ragiEa pasaulio 
sprogimo vietą.

* Prancūzijos

100 km. Minėtas astronomas 
astronomus atkreipti dėmėsi i

Paveiksle matyti vienas aparatu, kuriais apru 
pinti visi JAV juru lėktuvai. Šiais aparatais iš 
suraus juros vandens galima pasidaryti gėlo 
geriamo vandens.

Juros vanduo įpilamas i pūslės viršutinę-dali, 
iš kur jis lašais laša ant juodos medžiaginės 
diafragmos, ištemptos pusės viduje. Saulės ši
limos veikiamas vanduo garuoja. Garinamas 
vanduo garu pavidalu kyla ir gula ant šaltesniu 
pūslės vidiniu sienelių, kur susikondensavęs teka 
i apačią ir patenka i gėlo vandens surenkamąjį 
vamzdeli.

Tokio aparato pagalba galima gauti kas va
landą apie vieną litrą geriamo vandens.

Britu aviacija tam pačiam reikalui naudoja 
paprastesni būdą. Kiekviename lėktuve, be kitu 
avarijos atvejui numatytu reikmenų yra ir nedi
dele bonka su tam tikru skysčiu. Reikalui ištikus, 
reikia tam tikrą kieki to skysčio įpilti i indą su 
juros vandeniu. Sūriame vandenyje esančios 
druskos, įpilto skysčio chemiškai veikiamos, 
pasidaro sunkios, baltos spalvos, išsiskiria iš 
vandens ir nušeda ant indo dugno. Belieka 
tik atsargiai, nesudrumsčiant nuosėdų gautą 
vandeni gerti.

jei neturėtume

kūne, kuriuo 
yra 65%

an-
nu-

mes 
vandens, 

.išminties soste” — smegenyse — net 
Musu kietieji kaulai ir tie turi 15% 

Žmogaus, sveriančio 70 kg., kūne

kraujuje apie 
Iš to matom,

(ir nerukyda- 
gali išgyventi 

O negaudamas vandens — 
Be to, alkis niekad 

Mirtis 
20%

Respublikos Taryba priėmė 
įstatymą, kuriuo darbdaviu ir darbininku ginčo 
sprendimuose įpareigojamas valstybės, kaip tar
pininko dalyvavymas.

* Mažoji Berlyno blokada, kurią vykdė rusai, 
staiga baigėsi, kaip staiga ir prasidėjo. Jos 
priežastys vakaru sąjungininkams nėra aiškios.

* Bedell Smithas, buvęs JAV ambasadorius '
Rūšiai, pareiškė, kad Rusijoje veikia gerai 
organizuotas pasipriešinimo sąjūdis. Iš to jis ! 
dfero išvadą, kad Rusijoje teberusena laisves 1 
troškimas. ■> 1

* Priešingai pasklidusioms žinioms, D. Bri- ■ 
tanijos prasidėjusiam 10 maisto normavimo 
periode nenumatoma jokiu pakeitimu.

* Persijoje buvo žemės drebėjimas. Didelė 
drebėjimo sritis paliesta ties Persu ilanka. Žuvo 
apie 30 žmonių.

* Kremlius pripažino Indokinijos vietnamie
čiu sukilėliu vyriausybę, kuri yra karo būklėj 
su Prancūzija ir jos pripažinta Bao Dai vyriau-

■■ sybe.
* Atėnuose sustreikavo graiku laikraščiu žur

nalistai. Jie reikalauja padidinti atlyginimą.
* Pereitais metais Austrijoje rusai suėmė 

apie 5.000 žmonių, kilusiu iš rytu kraštu. Austru 
ištaigu žiniomis, daugiausia ju buvo rusu ka
riuomenės dezertyrai.

‘ * JAV Ramiojo vandenyno juros laivyno

SAVAITES ĮVYKIAI

Garsi Pizos miesto, Italijoje, katedros var
pine, žinoma Pizos pasvirusio bokšto vardai, yra. 
puikus pietų romantiškojo stiliaus pastatas, 
pastatytas iš marmuro.

Italo Bonano iš Pizos ir vokiečio Wilheimo 
iš Innsbrucko varpine buvo pradėta " statyti 
1174 m. Paskutinis aštuntasis jos aukštas galu
tinai užbaigtas tik 1380 m.

Jau tretiji aukštą bestatant architektai apsi- • 
žiurėjo, kad bokštas neina, kaip turėtu būti — 
tiesiai i viršų, bet, matyt del žemes minkštumo, 
yra kiek pakrypęs i šoną. Statytojai hesugal- • 
vojo kaip ištaisyti, ar pakeisti bokšto padėti ir 
vare statybą toliau. Tik bokšto svorio centrui 
atkelti i jo normalią vidurio padėti, keitė išori
niu sienų stori; vietomis jas storino net iki 13 
pėdu storio, kitur jas plonino.

Architektu, viltys, kad varpine vis dėlto sto
ves stipriai, tik iš dalies išsipildė, — nors jos 
amžius siekia arti 800 metu, bet jos pakrypimas 
nuo statmenos padėties vis didėja, 
bokšto viršus buvo pakrypęs per 15 
1910 m. jau 16 1/2 pėdu, o dabar, 
apskaičiavo, jog jei bokštas pakryps
pėda daugiau, tai jo pastovumas bus sutrikdytas- 
ir susidarys pavojaus nuvirsti.

Jei tai įvyktu, Pizos miestas netektu vieno 
patraukliausiu pastatu ir, kartu, daugelio turistu, 
kurie lanko ši miestą daugiausia dėl jo garsaus 
bokšto.

(Tęsinys iš pirmo puslapio)

SOVIETU OFENZYVOS 
EUROPOJE ŽENKLAI

Atrodo, kad atsipeikėjusi nuo pereitais metais 
vasarą pralaimėtos kovos dėl Berlyno ir nuo 
Tito atsipalaidavimo iš satelitu grandinės, pa
sinaudodama komunistu laimėjimu Kinijoje ir 
faktu, kad JAV neteko atominės bombos mono
polio, So v. Sąj. rengiasi vėl naujai politinei ofen
zyvai Europoje.

Gana simptomingi to ženklai yra, jau musu 
aknsčiau minėtas, duru trankymas J.T. organi
zacijoj, taikos sutarties su Austrija nuvilkini- 
mas ligi nežinios, drauge nedviprasmiškai duo
dant suprasti, kad Sov. S-ga nė nemano atitrau
kti savo kariuomenę iš Austrijos, sustiprinta 
komunistinė propaganda Prancūzijos, D, Bri
tanijos ir kitu kraštu darbininku tarpe — nu
kreipta prieš Amerikos siunčiamu Europai gin
klu iškrovimą, pagaliau nauji, apie dvi savaites 
trukę ir staiga nutraukti Berlyno transporto 
trukdymai.

Vakaru reakcijos i visa tai ko! kas gana' sil
pnos ir miglotos. Kaip parastai-ieškoma keliu 
bei galimumu susitarti, daugiu daugiausia so- 

, vietiniams žygiams užkirsti kelią.

Praeito ir okupacijų metu buvo daug kalbama 
ir rašoma apie duonos, riebalu arba populiariai 
vadinamu „kalorijų” trukumą. Na, buvo ne
naudėliu, kirie sielojosi ir dėl rukalu bei „Snapso” 
nedatekliu. Neginčysim, kad buvo pagristai 
skundžiamasi. Bet nereikia pa miršti ir daly
ku, kuriu gavom sočiai ir veltui ir kurie musu 
gyvybei yra svarbesni už maistą: tai vanduo ir 
oras.

Šiuokart ivertinsim tik vandens vaidmenį! 
Čia nėra reikalo pasakoti kaip atrodytu laukai 
be lietaus ar kaip atrodytume mes (o ypač 
gliakasiai ir kaminkrėčiai!) 
siprausti vandens...

Atsimintina, kad musu 
kartais taip didžiuojamės, 
o musu . 
apie 85% ! 
vandens!
rasim apie 47 litrus vandens: raumenyse bus 
apie 20 litru, odoj apie 10 litru, 
4-5 litrus ir 12-13 litru visur kitur, 
kaip mes esam „skysti”...

Žmogus, nieko nevalgydamas 
mas!), o tik gerdamas vandeni, 
apie du mėnesius,
išgyvens tik apie 4 dienas, 
nesuteikia tokiu kančių, kaip troškulys, 
neišvengiama kai kūnas netenka apie 
turimo vandens.

Vandens apyvarta (kurią tvarko tam tikra 
hormoninė liauka ir tam tikras smegenų centras) 
žmogaus kūne gana didele. Pavyzdžiui, lengvai 
dirbąs žmogus (raštininkas) per dieną netenka 
vidutiniškai 2700 ccm (kubinius centimetru) 
vandens: su šlapumu pasišalina 1400 ccm., iš
prakaituoja 700 ccm., iškvėpuojama 500 ccm. 
ir su išmatomis pasišalina apie 100 ccm. Sunkiai 
dirbąs (pav., angliakasis) normaliai išprakai
tuoja 7-8 litrus per 8 darbo valandas! Gi tam 
tikromis ligomis sergant vandens nuostoliai gali 
siekti kelias — dešimtis litru per parą!

Savaime suprantama, kad didesni ar mažesni 
vandens nuostoliai turi būti atitinkamai 
papildomi. Per parą vidutiniškai gaunam van
dens: su maistu — 900 ccm., o išgeriam 1350 ccm. 
Išeitu, kad net lengvai dirbąs žmogus turėtu 
palengva „išdžiūti”, nes jis netenka 2700 ccm. 
per parai Bet šią padėti išgelbsti „nenumatytos 
vandens pajamos” — t.y. musu kūnas pats pa
sigamina 450 ccm. vandens. Iš kur? Kaip? 
O gi iš maisto, kuri jis degina ir gamina ener
giją — „kalorijas”; degina tol, kol lieka tik 
vanduo ir angliarukštė (CO2). Sudeginti riebalai 
duoda dvigubai daugiau vandens, kaip bet ku
ris kitas maistas. Šis faktas labai svarbus tiems 
gyvuliams, kurie gyvena sausose vietose — dy
kumose. Tik to dėka ir viščiukas gali išsipe- 
rėti kiaušinyje. Viščiuko vystymuisi toli gra
žu nepakaktu kiaušinyje esančiu riebalu. Ir 
kupranugaris gali kelias dienas keliauti per dy
kumą tik gamindamasis vandeni iš savo kūno 
riebalu. - ______ __ _ ____ ___ =__

Tik vandens dėka musu kūne vyksta kompli- ir ilgą laiką jos tokios bus. 
kuočiausi, nuostabiausi ir būtiniausi gyvybei 
pasireikšti, apie veiksmai apie kuriuos prirašytos 
storiausios knygos. Taigi, vanduo yra vienas 
svarbiausiu gyvybės palaikytoju: be jo ne tik 
neplaktu širdis, netekėtu kraujas, nesivirškintu 
maistas, bet nebutu nė žavaus akiu blizgesio, 
švelniu, grakščiu judesiu bei patraukliu apskritu 
kūno formų. K. Valteris

1829 m, 
1/2 pėdu 
inžinieriai 
dar viena

LAIŠKAI REDAKCIJAI
AR NEGALĖTUME IR MES PANAŠIAI 

PADARYTI
Teko patirti, kad neseniai Brazilijos lietuviai 

nusipirko žemės plotą, apie 1.300 akru, pasi
dalino sklypais ir kuria žemės ukius. Tai tikrai 
puikus pavyzdys, kuris ir mums tulu idėjų kelia. 
Juo labiau, kad daugumas musu jau baigė pasi
rašytas prievoles ir mielai galėtu kurti ukius ir 
dirbti savo ūky, kaip kitur bernauti.

Britanijoje žemės ūkio gaminiu kainos aukštos 
. _ . Mes, savo tarpe,

turime geru ir patyrusiu ūkininku, dėl to galė
tume suorganizuoti ivairiu šakų ūki: daržovių 
auginimą, paukštininkystę, grudu, gyvuliu ukius 
ir pan. Tuo budu sukurtume gražu lietuvišką 
kaimeli, o musu vaikučiams butu ikurta sava 
mokykla.

Prisėjus grįžti i Lietuvą, tokius ukius lengva, 
butu pelningai likviduoti. K. Kudla.

pajėgos sustiprintos 6 kontrtorpedininkails.
* Kuveito šeichas Amad ai Jabiras, 65 metu 

amžiaus, vienas turtingiausiu pasaulio žmonių, 
nes jo metinės pajamos sieke apie 4 milij. svaru 
per metus, šiomis dienomis mirė.

* Austrijoje, netoli Grąžo, Britu zonoje, 
rasta naftos. Netrukus bus pradėti gręžti šu
liniai naftai gauti.

* Iš Tibeto grįžę europiečiai praneša apie 
Kinijos komunistu pasirengimus užimti Tibetą

* Britu Maitinimo ministerijos patvarkymu, 
mėsininkai turi mokėti mokesti už mėsą — 
7 penai vienam svarui (piniginiam). Tai daro
ma siekiant kad nepakiltu mėsos kainos, nuėmus 
dali subsidijos.

* Užs. reik. min. Bevinas grižo iš Colombo, 
kur dalyvavo imperijos konferencijoje. Pake
liui buvo sustojęs įvairiose vietose ir matėsi su 
Egipto, Italijos ir Prancūzijos užsieniu _ reikalu 
ministeriais.

* Prancūzijos prezidentui sutikti jau pasi
ruošta. Prezidentas Auriolis su žmona i Lon
doną atvyks kovo 7 d. ir bus britu karališkosios 
šeimos svečias.

* Maitinimo ministerija pranešė, kad nuo ge 
gūžės 7 d. apelsinai ir grapefrutai bus laisvai 
pardavinėjami. Numatoma padidinti ir šoko
lado normą.

* Kovo 12 d. Belgijoje bus referendumas dėl 
karaliaus Leopoldo grįžimo. Balsavimas bus 
privalomas.

* 200.000 vengru yra Sovietu koncentracinėse 
stovyklose, pareiškė buv. Vengru parliamento 
pirm Varga.

* Jugoslavija pamažu uždarinėja Kominfor- 
mo susisiekimą su Albanija oru. Ši priemonė 
grąso izoliuoti Albaniją nuo Rusijos ir jos sa
telitu.

VANDENILIO BOMBOS 
GAMINIMO KLAUSIMAS JAV

Mokslininku teoriniais skaičiavimais, van
denilinė bomba butu tūkstanti kartu stipresnė 
už dabar turimą JAV atominę bombą. Moksli
niai duomenys vandenilinei bombai gaminti 
yra visiškai pakankami. Telieka išspręsti pa
grindini klausimą — ar iš viso ši, pasibaisėtino 
stiprumo ardomąjį ir žudomąjį ginklą butu nau
dinga ar žalinga pagaminti. Ar tas ginklas neat
veš pasaulio prie galutinės katastrofos. Ties 
prez. Trumanu pakibo didžiulės svarbos ir atsa
komybės klausimas.

Atrodo, kad iš vienos pusės komunistu lai
mėjimai Azijoje ir tolimesnė ju grėsmė toje pa
saulio dalyje, netekimas atominio monopolio 
Amerikoj, iš kitos gi —- sustiprėjęs Sov. S-gos 
puolamojo pobūdžio aktyvumas ir neaiškios ži
nios apie vandenilio bombos gamybai parengi
mus sovietuose — kelia pagristą Amerikos baimę 
pralaimėti ginklavimosi lenktynes su Sov. S-ga 
ir stumia prez. Trumaną spręsti klausimą vand. 
bombos gaminimo naudai.

SMULKUS SKELBIMAI
Modernus kirpimo ir modeliavimo kursai (len

ku kalba) meistrams ir kandidatams i vyrišku 
ir moterišku drabužiu kirpėjus. Mokslas dieną, 
vakare ir pagreitintai korespondencijos budu. 
Išlaikius egzaminus — diplomas. Pasiteiravi
mas nemokamai. Adam Dusza, Tailoring and 
Cutting Trades Tuition, 51, Amberley Rd., 
London, W*2.

♦ • * *
Kas turite pardavimui J.J. Beržinsku ir Min- 

kuno Anglu-Lietuviu-Vokiečiu kalbos žodyną 
1946 m. dvi dalis, prašau pranešti savo adresą 
Vytautui Ridžui, Treliske Hostel, Nr. Truto, 
Cornwall. '

♦ * *
DBLS West Wells šeimų Hostely vasario 16 d. 

minėjimas rengiamas vasario 12 d. Minėjimas 
pradedamas pamaldomis 12 vai. Pats minėjimas 
bus 3 vai. p.p. Dalyvaus Londono lietuviu cho
ras. Vietos ir iš apylinkes lietuvius kviečiame 
gausiau atsilankyti.

KNYGOS, RAŠTAI
„How to be an Allien” by Mikės and Bentley.. 

Šios knygos autorius, vengras, ilgai gyvenęs 
šiame krašte, gerai pažįsta šio krašto žmones 
ir ju papročius. Knygoje jis kritikuoja Angliją 
ir viską, kas su ja susieta. Knyga nepaprastai 
vykusiu jumoru dvelkia ir verčia juoktis iki 
ašarų.

Knygos kaina 6 šilingai. Ją galima gaut, 
kiekvienoj knygų parduotuvėj. V. P1

Opozicija visuose JAV politiniuose ir viešosios * * *
opinijos veiksniuose mažėja — spaudimas i Tru- Mėnesiniai sieniniai spalvoti Anglijos lietuviu 
maną vand. bombos gaminimo naudai didėja, kalendoriai, spausdinti Amerikoje, gaunami pas 

Galutinis Trumano sprendimas laukiamas šią Mr. J. Pakalnis, 21, The Oval, London, E.2.
savaitę. J. Pužas Kaina 3 šil.
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MARGUMYNAI
* Hamburgo krautuvininkas vakare užklupo 

savo bute tris vagis. Jokio ginklo neturėjo, 
išskyrus žaislini revolveri. Jis staiga sušuko 
„rankas aukštyn”. Vagys nusigando. Krautu
vininkas laikydamas rankoje žaislini revolveri 
liepė šaukti visiems kartu „Policija!” Užklup-- 
tieji šaukė. Policija išgirdo.

* Pereitais metais Amerikos moterys išleido 
60 milijonu doleriu pasigražinim® reikalams: 
pudrai ir lupu pieštukams.

V. JUGS
DANTISTE

44, Hans Place, London, S.W.l.
Tel.: KENsington 0279

Gydymas nemokamas pagal Sveikatos 
Draudimo schemą. Atliekamos Rentgeno 
nuotraukos. Priemino valandos: 10-12 ir 

3-5y o antrad. ir trečiad. 9-12.
Artimiausia požem. gelež. stotis: 

Knightsbridge, išėjimas i Bromton Rd., 
važiuoti autobusais: 9, 14, 19, 22, 30, 

46, 52, 73, 74, 96, 137.
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