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TAUTU NAIKINIMAS SUDARO RUSU POLITIKOS DALI PASAULIUI UŽVALDYTI
JAV senatui pateikta patvirtinti konvencija, 

pagal kurią tautų naikinimas (genocidas) laiko
mas nusikaltimu prieš žmoniškumą ir kaltininkai 
turi būti tarptautinio teismo baudžiami. Svarsty
damas šį dokumentą, senatas pakvietė įvairių 
tautų atstovus reikalingų paaiškinimų suteikti. 
Tuo reikalu paaiškinimus jau davė Katyno 
įvykiams kelti komitetas, pateikdamas įrodymų 
apie rusų nužudytus ten 10.000 lenkų karininkų. 
Šią savaitę Senatas pakvietė Amerikos ukrainie
čių Sąjungos atstovą prof. Dobrianskį ir Ame
rikos lietuvių organizacijų atstovą P. Jurgėlą. 
Prof. Dobrianskis pareiškė, kad tautų naikini
mas sudaro Sov. Rusijos politikos dalį pasauliui 
užvaldyti. Jis apkaltino sovietus siekimu išnai
kinti ukrainiečių lietuvių, latvių ir estų tautas.

P. Jurgėla nurodė faktą, kad iš 820.000 lietu
vių hitlerinio ir sovietinio režimo aukų, per 
pusę milijono jų tenka antrajai sovietų okupa
cijai. Nuo 1948 m. apie 2.000 lietuvių kas mėnuo 
rusų iš Lietuvos ištremiama.

VANDENILINE PANIKA 
AMERIKOJE

Nusprendus Amerikai dirbti vandenilinę bom
bą, dėl jos padarinių pasisakė eilė žymesnių 
mokslininkų. Jie taip baisiai bombos pada
rinius pavaizdavo, kad ko ne paniką sukėlė. 
Rašytojas W. Lawrence, kalbėdamas per radiją 
pasakė, kad vandenilinės bombos sprogimas 
Naujorke 1.000 metų sunaikintų toje vietoje 
gyvybę. Prof. Einšteinas panašioje paskaitoje 
pareiškė, kad vandenilinės bombos sprogimas 
galėtų sunaikinti pasaulio gyvybę, radioaktyvi- 
niu spinduliavimu oro užnuodydamas. Chemikas 
Dr. Paulingas prileidžia, kad atominio karo 
pradžioje pirmos 40 susprogdintų atominių 
bombų galėtų užmušti apie milijardą žmonių. 
Tokio sprogimo dėka žemę supąs oras būtų 
tiek pripildytas radioaktyvinio spinduliavimo, 
kad nuo jo žmonės, gyvuliai, augalai turės žūti. 
Šimtmečiai truks, kol žemėje atsiras gyvybei 
sąlygos.

Politiniai stebėtojai prileidžia, kad šią nuo
taiką išnaudos Kremlius ir pasiūlys kokias nors 
taikos reikalu derybas.

KOMUNISTU RIAUŠES 
NICOJE

Apie 800 prancūzų komunistų Nicos uoste 
užpuolė sunkvežimiais vežamus raketiniams svie
diniams leisti prietaisus, kurie turėjo būti į 
laivą pakrauti. Puolėjai pašalino policijos apsau
gą ir sumetė daiktus, kaip buvo įpakuoti, į 
jūrą. Tik vėliau atvykęs policijos būrys, lazdom 
ir ašarinėmis dujomis riaušininkus numalšino.

Šitos reikmenys turėjo būti Nicos uoste į 
laivą pakrautos ir pergabentos pagal paskyrimą. 
Tiek reikmenų pergabenimo laikas, tiek jų 
kelionė buvo paslaptis. Tačiau komunistai iš 
kaž kur sužinojo. Jie sako, kad jos buvo siun
čiamos į Indokiniją. Vadinasi planuotam ginklų 
gabenimui trukdyti pirmą repeticiją jie jau 
padarė.

RYTU VOKIETIJOJ VALYMAS
Pastaruoju laiku rytų Vokietijoje eina visokių 

pareigūnų valymas. Išvalytieji ar valymo grėsmę 
pajutę įstaigų vadovai bei pareigūnai, bijodami 
atsidurti kacetuose ar būti į Sibirą ištremti, bėga 
į vak. Berlyną ten ieškodami prieglobsčio. Ne
žiūrint sunkumų, į vak. Berlyną jau atbėgo apie 
3.000 žmonių, tarp jų ir keletas buvusių vice- 
ministerių.

AUKSAS TEBEPINGA
Paryžiuje vėl krito aukso, dolerių ir anglų 

svarų vertė. Aukso kaina iš 551.000 frankų 
už kilogr. nukrito iki 536.000. Auksas pinga 
dėl sumažėjusios Kinijos paklausos. Dolerio 
kaina nukrito iki 386 frankų, o anglų svaras — 
iki 900 frankų vietoj oficialios jo 980 frankų 
kainos.

KARO AVIACIJOS 
LENKTYNES

Amerikoje paskelbtomis žiniomis, Sov. Rusija 
šiuo metu turinti daugiau karo lėktuvų ir daugiau 
jų pastatant!, kaip Amerika, tačiau Amerika tiek 
lėktuvų kokybės, tiek lakūnų parengimo at
žvilgiu rusiškąją masę dar atsverianti.

SAVAITES ĮVYKIAI
Vakarų, ypač Amerikos viešoji visuomenė ir 

spauda tebenagrinėja klausimus, išplaukiančius 
iš Trumano sprendimo tęsti atominio ginklavi
mosi lenktynes.

NAUJOS JAV UŽSIENIO 
POLITIKOS GAIRĖS?

Ryšium su vykstančiom atominio ginklavimosi 
lenktynėm, JAV spaudoj, atsakingų politikų parei
škimuose bei gerokai užsitęsusiuose kongreso de
batuose galima įžiūrėti lyg ir pastangas surasti 
naują, pastvesnę užsienio politikos liniją.

Kaip paprastai, iškylą reiškiniai dažnai rodo 
priešingas nuomones bei nusistatymus ir šiandien 
dar nėra įmanoma susiorientuoti, ar visa tai 
atves prie griežtos, konsekventiškos politinės li
nijos ar po senovei JAV užs. politika 
liks svyruojanti, ieškanti sprendimų pagal 
ją užklumpančius įvykius. Valstybės Sekreto
riaus Achesono pareiškimas spaudos konferen
cijoj Vašingtone yra įrodymas, jog Amerikos 
užsienio reik, ministeris labai gerai supranta ir 
logiškai išdėsto politinių pasaulio sunkumų bei 
gręsiančio pavojaus židinį. Tačiau jis nepa
teikia ryškaus recepto tiems sunkumams įveikti.

Trumpai suglaudus, svarbiausios jo pareiški
mo mintys šios:

Ketvirti metai pastangų susitarti su Sov. 
S-ga dėl atominės kontrolės neatnešė jokių 
vaisių. Ryškiausiai matomas Sov. S-gos poli
tikos bruožas — jos tikslingumas. Sovietai 
žino, ko nori ir ko siekia. Iš dalies ideologinių, 
iš dalies imperialistinių savo tikslų Sov. S-ga 
siekia, neatsižvelgdama į priemones. Suvedus 
visa tai į krūvą — rezultatas tas, kad Sovietų 
politika yra nesuderinama su pasaulio taikos bei 
laisvės siekimais. Kitas tos politikos bruožas, 
Achesono pareiškimu, yra jos realizmas. Su
sitarimai su Sovietais yra naudingi tik tuo atveju, 
jeigu jie būna ne tiek susitarimai, kiek formalūs 
tam tikrų, sunkiai bepakeičiamų faktų registra
vimai. Jeigu kurioj politinėj situacijoj glūdį 
faktai neatgrąso Sov. S-gos nuo tos situacijos 
pakeitimo, ji ją keičia ir rėmimasis susitarimais 
darosi neįmanomas.

Padaręs bendrą išvadą, kad Sov. S-gą traukte 
traukia kiekvienas silpnas taškas, min. Achesonas 
pareiškė, jog jokie pasitarimai su Sov. S-ga 
negali atvesti prie teigiamų rezultatų, jeigu jie 
nebus paremti realia jėga, nes Sov. S-ga skaitosi 
tik su realybe, bet ne su susitarimais.

Šis Amerikos užs. politikos vairuotojo pareiški
mas gali būti laikomas atsakymu į gana dažnai 
vėl atsiliepiančius balsus, kurie reikalauja naujų 
pastangų susitarti su Sov. S-ga, ieškoti kelių 
pasitarimams ir susitarimui.

Sprendžiant iš Achesono pareiškimo, atrodo, 
jog JAV vyriausybė nemananti dabar kalbėtis 
su Sov. S-ga.

Patyrimas mus betgi moko, jog iš JAV poli
tikos galima laukti visokių netikėtinumų. Kaip 
bebūtų, įdomu, kad Amerikos spaudoje atsiranda 
dalykų, kurie dar neseniai būtų palaikyti didžiua- 
sia herezija. (Tęsihys 6 puslapy)

Tomas Connelly, JAV senato užsienio reikalų 
komiteto pirmininkas, pereitą savaitę pasakė, kad 
Amerika turi dirbdinti vandenilinę bombą, idant 
galėtų apsaugoti pasaulio taiką, o vėliau, kad 
JAV tinkamu laiku gali ir derybas su Rusija 
pradėti dėl atominės energijos kontrolės.

PRANCŪZU KOMUNISTAI 
NERIMSTA

(MUSU PARYŽIAUS KORESPONDENTO 
PRANEŠIMAS)

Prancūzijoj komunistai nerimsta. Nors keli 
iš eilės streikai jiems nenusisekė, bet visvien 
fabrikuose tęsia sabotažą ir visokiais būdais 
stengiasi kliudyti krašto gynimo reikalus.

DARBININKAI NEBEPATENKINTI 
STREIKAIS

Praėjusią savaitę jie buvo suorganizavę „da
linį” streiką. Komunistinis sindikatas buvo 
įsakęs sustabdyti darbą dujų ir elektros stotyse 
ir įvykdyti visuotiną streiką automobilių įmo
nėse. Deja, visi šie streikai tik sukiršino dar
bininkus.

Nuo dujų streiko nukentėjo ne „kapitalistai”, 
bet darbininkai, kurie smarkiai pasipiktino, 
kada namuose nebegalėjo valgio išsivirti. Nu
traukdami elektrą, komunistai stengėsi susabo- 
tuoti krašto saugumą, bet tuo tik sau pakenkė, 
nes turėjo sustoti transportas ir darbininkai 
keikdamiesi ėjo pėsti į darbą.

Dėl ko visi šie streikai įvyko? Dėl to, kad 
toks iš Maskvos „ukazas” atėjo; dėl to, kad 
prancūzų kariuomenė šiandien vienintelė, kuri 
kovoja prieš komunistus ir Thorezas žūt būt 
stengiasi susabotuoti krašto ginimasi, kad Indo
kinijoj kovoją kareiviai negautų ginklų ir turėtų 
kovą pralaimėti.

NESIDUODA ANT KOMINFORMO 
MEŠKERĖS PAGAUNAMI

Visi šie streikai turi atlyginimo pakėlimo 
priežastį, bet tikrumoje yra kitas tikslas — 
sugriauti Prancūzijos ūkį, susabotavus krašto 
ginimasi, priversti vyriausybę atsisakyti Indo
kiniją ginti ir ją užleisti komunistams.

Praėjusią savaitę paminėti įvykusiems 1934 
metais kruviniems susirėmimams tarp darbi
ninkų ir policijos, komunistai suruošė įvairias 
eisenas. Paryžiuje tai praėjo ramiai, bet Tulone 
žygininkai susirėmė su policija ir apie 30 jų 
buvo sužeista.

Laivų krovėjam buvo įsakyta nekrauti laivų, 
plaukiančių į Indokiniją. Tai turėjo būti lyg 
repeticija, prieš būsimą visuotiną krovėjų streiką, 
kada iš Amerikos pradės plaukti laivai į Europą 
su ginklais.

Bet laivų krovėjų streikas nenusisekė. Ne 
visi krovėjai paklausė. Kiti, kurie agitavo už 
streiką, neteko profesinių kortelių.

Darbininkai juo toliau, juo mažiau duodasi 
suviliojami, nes mato, kad visi streikai siekia 
ne jų gerbūvį pagerinti, bet tarnauja tik Torezo 
partijos reikalams.

REIKIA ĮVIRTOS VYRIAUSYBĖS
Jei Prancūzijoje būtų tvirta vyriausybė, kuri 

geriau pasirūpintų darbininko gyvenimo pageri
nimu, tai komunistai visai neturėtų pasisekimo 
ir kraštas būtų ramus. Bet dabar, Prancūzijoje 
to nėra.

Bidault vyriausybė vos vos išsilaiko. Galimas 
dalykas, kad socialistai, kurie pasižadėjo moraliai

W. Lipnumas, žinomas JAV užsienio politikos 
komentatorius, neseniai pareiškė, kad tas faktas, 
jog Amerika ne vienintelis kraštas, turįs ato
minę bombą, pasaulį skiria į dvi sąjungas, vieną 
Rusijos, kitą — Amerikos vadovaujama.

Charles Luckmanas, neseniai paskirtas JAV 
Atominės Energijos komiteto pirm., vieton D. 
Lilienthalio.

vyriausybę remti, laikui bėgant, pereis į opo
ziciją. Tokiu atveju opozicija bus per didelė ir 
vyriausybė nieko nebegalės nutarti; Reiktų 
naujų parlamento rinkimų patirti, ar partijos 
proporcingai atstovauja kraštą.

Tuoj po Prancūzijos išlaisvinimo nemažai 
žmonių balsavo už komunistus, bet šiandien 
vargu ar daug kas už juos balsuotų.

Tą patį sako ir gen. de Gaullis, kuris šeštadienį 
dideliame mitinge, po ilgos tylos, kreipėsi į 
paryžiečius. (Tęsinys 6 puslapy)

ATOMINES PASLAPTIS 
IŠDAVINĖJO RUSIJAI

Pereitą savaitę Londone teismas svarstė britų 
mokslininko Dr. Fukso bylą. Jis buvo suimtas 
už valstybinės svarbos paslapčių išdavimą sve
timai valstybei.

Dr. Fuksas dirbo Harwelly, britų atominės 
energijos tyrinėjimo, centre. Jis yra kilęs iš 
Vokietijos, buvęs vokiečių komunistų partijos 
narys, dėl nacių persekiojimo atbėgo į Brita
niją. Čia nuo 1939 iki 1942 m. buvo internuotas. 
Prasidėjus atominės energijos tyrinėjimo dar
bams, paleistas ir kaip geras fizikos teoretikas 
priimtas į minėtus darbus. Pradėdamas darbą, 
pasirašė tam tikrą pasižadėjimą dėl tarnybinės 
paslapties laikymo. Vėliau jam buvo suteikta 
britų pilietybė.

Savo parodymuose Dr. Fuksas pareiškė, kad 
kai tik sužinojo apie tyrinėjimų tikslą, nutarė 
apie tai Sov. S-gą painformuoti, ir užmezgė 
ryšį per komunistų partijos narį. Nuo to laiko 
per nepažįstamus tarpininkus nuolatos teikęs 
žinias rusų valdžiai. Tuo tikslu jis kartą aplankė 
Rusijos ambasadą Londone ir už suteiktas žinias 
gavęs 100 svarų.

Iš pradžių Fuksas dirbo Britanijoje, o jiuo 
1944 iki 1946 m. Amerikoje, Los Alamos ato
minių ginklų dirbtuvėse, kaip Britų mokslininkų 
delegacijos narys.

Laikui bėgant, Amerikos ir Britų įstaigos 
pastebėjo, kad atominiais klausimais informacija 
pradeda smelktis. Buvo įtartas Fuksas. Tačiau 
jis ilgai nelaukė ir pats Harwellio saugumo pa
reigūnams prisipažino.

Fukso byla perduota Old Bailey teismui ir 
vasario 28 d. bus svarstoma.

3.200 ŽMONIŲ ĮSILEIS 
BE EILES

JAV senatui pateiktas įstatymo projektas dė 
3.200 svetimšalių įleidimo į Ameriką be kvotos 
ir be eilės. Numatoma įsileisti aukštų kvalifika
cijų svetimšalius, kurie būtinai reikalingi Ame
rikos ūkiui ir kurie JAV gali būti naudingi. 
Norima įsileisti mokslininkų, gydytojų ir pra
monės specialistų.

BRITU KASYKLOSE MAŽĖJA 
ANGLIAKSIU

Angliakasių traukimasis iš Britanijos kasyklų 
tebesitęsia. Šio mėn. pradžioje kasyklose dirbo 
per 700 tūkst. angliakasių arba apie 20 tūkst. 
mažiau kaip prieš metus. Nežiūrint tokio didelio 
angliakasių mažėjimo, iškasamos anglies kiekis 
tebedidėja. Tai aiškinama padidėjusiu anglia
kasių darbo našumu ir nuosekliu kasyklų ma- 
chanizavimu.
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AR GRESIA EKONOMINĖ KRIZĖ I S T I J A
Šis klausimas mums ne mažiau rūpi, kaip 

atsakingiems valstybių vyrams. Gyvendami 
svetimuose kraštuose ir ekonominiai priklau
sydami tų kraštų gerbūvio, dažnai susirūpi
name kaip ilgai turėsime darbo, kuris šiuo metu 
yra mūsų vienintelis pragyvenimo šaltinis. Ar 
galima pasitikėti vietine valiuta ir atidėti už
darbio dalį juodai dienai, ar viską išleisti gy
venimo reikalams, ar, gal, kaip p. Kuzminskas 
yra siūlęs, investuotis utaupas į kokį turtą ir 
nepasitikėti pinigu. Šiuo tarpu sunku atsakyti 
į šiuos klausimus. Tačiau negalima iš akių išleis
ti fakto, kad kiekvienas protingas žmogus turi 
būti pasiruošęs visokioms ateities galimybėms 
ir tam tikrą uždarbio dalį atidėti juodai dienai. 
O kad tokios dienos ne per tolimoje ateityje 
galimos, patvirtina ir žymiausi pasaulio ūkio 
žinovai.

Šiomis dienomis buvo paskelbtas JTO pas
kirų ekonomistų raportas, pavadintas „Val
stybinės ir tarptautinės priemonės pilno darbu 
aprūpinimo reikalu” (National and Interna
tional Measures For Full Employment). Ra
portą paruošė penki žymiausių Vakarų pasau
lio ekonomistai. Jų išvados pasaulio ekono
miniuose sluoksniuose sukėlė nemažesni susi
rūpinimą kaip kad Sovietų atominė bomba 
politiniuose sluoksniuose.

Tas raportas įspėja pasaulį, kad ekonominė 
krizė artinasi ir jos padariniai gali būti žiauresni 
kaip tos, kuri sukrėtė pasaulį prieš 20 metų. 
Dabartinė būkle yra tuo sunkesnė, kad beveik 
visos pasaulio valstybės jaučia didelį dolerių 
trūkumą. Todėl Amerikos ekonominė krizė 
visu žiaurumu pasireikštų kitose pasaulio val
stybėse. Raportas pastebi, kad praėjusį pava
sarį kiek susilpnėjęs JAV ekonominio gyvenimo 
pulsas tuojau buvo pajustas D. Britanijoje, 
kuri netrukus buvo priversta savo svarą nuver
tinti.

Nors JTO nariai yra pasižadėję aprūpinti 
darbu visus savo piliečius, tačiau atskirų val
stybių ekonominis gerbūvis yra tampriai su
sietas su kitų valstybių gerbūviu, todėl yra bū
tinos visų valstybių vidaus ir tarptautinis eko-

ar turėtų pasisekimo, jei depresija nebūtų su
stabdyta JAV.

Kiek tai liečia tarptautines priemones eko
nominei krizei išvengti, jas galima būtų pava
dinti revoliucinėmis ir suskirstyti į tris dalis.

Pirma priemonė: raportas siūlo 4 metų planą 
pasaulio prekybos pusiausvyrai sudaryti. Pa
gal šį pasiūlymą, Marshallio planas turėtų apim
ti visas pasaulio valstybes, kurios jame daly
vautų kaip pilnateisės, tiek gaudamos pašalpą 
iš stipresnių kraštų, tiek paremdamos savo 
ištekliais silpnesnes valstybes.

Kaip antrą tarptautinę priemonę raportas 
siūlo sudaryti tarptautinį paskolų fondą dar iki 
šiol pakankamai neišnaudotoms pasaulio sri
tims išnaudoti. Turėtų būti numatyta iš anksto 
eksploatacijos planas ir duodamos paskolos 
turėtų būti Pasaulio Banko garantuotos. (Šios 
priemonėš būtų daugiausiai taikomos Afrikos 
ir Azijos kraštams).

Paskutinė taiptautinė priemonė yra numatyta 
į ekonominius sunkumus pakliuvusiems kraš
tams. Pavyzdžiui tas kraštas, kuriame dėl ne
darbo prekių importas mažėja, turėtų deponuoti 
Tarptautiniame Valiutų Fonde atitinkamą savo 
valiutos sumą, kuri savo keliu būtų pervesta 
to krašto sąskaiton, kurio eksportas pradėjo 
mažėti. (Pagal šią schemą, pavyzdžiui britai 
praėjusiais metais būtų galėję gauti dolerių ir 
tuo būdu būt galėję išvengti svaro nuvertinimo.)

Tokios priemonės pasiūlomos pasaulio eko
nominei krizei išvengti. Tuo tarpu dar negalima 
pasakyti ar atsakingi pasaulio valstybių vyrai 
turės drąsos tą planą priimti ir numatytas prie
mones įvykdyti. Paskutinė Kolombo konferen
cija ir jos nutarimai rodo, kad vienintelis kelias 
tolimesniam komunizmo plėtimuisi užkirsti yra 
griežtos ir skubios skonominės priemonės. Ko
lombo konferencijos dalyviai tai pripažino ir 
priėmė atatinkamus nutarimus. Tačiau tuos 
nutarimus įvykdyti, be JAV paramos, nebus 
galima. Tam pasiekti bus reikalingas visų Va
karinio pasaulio valstybių nuoširdus ir tamprus 
bendradarbiavimas ir griežtos priemonės. Jos 
reikalingos ne vien tik kovai su tolimesniu ko-

Vasario 16 didi lietuvių ir visos aisčių genties 
diena. Prieš 32 metus atgimė dvidešimt dvejiems 
taikos ir darbo metams laisva Lietuvos valstybė.

Daug buvo puošnių ir didingų minėjimų 
švęsta. Ir mes, dėl aisčių genties vienybės ko
votojai, norime šiam įvykiui pažymėti keletą 
žodžių tarti.

Vasario 16 d. proga, tebūnie man leista dar 
kartą kviesti aisčių gentis vienytis. Dalis mūsų 
jau yra į ankstyvesnius kvietimus atsiliepę, dalis 
dar vienybės idėjai nepribrendę ir delsia. Kita 
dalis vėl klausia: „Ką siūlo mums vienybė? 
Mes esam atviri ir norime pareikštas mintis 
pasvarstyti, kad galėtume priimti kas gera, ir 
atmesti, kas netinka. Taigi, į klausimą, ką gerą 
aisčių vienybės idėjos skelbėjai duosite mums 
Lietuvos ir Latvijos tėvynės vietoje. Mes ne
reikalaujame materialinių gėrybių. Mes ne
abejojame dėl mūsų dvasinių ir kultūrinių kraičių, 
amžiais surinktų vertybių. Ar nebus pažeminta 
mūsų lietuviška bei latviška garbė, jei seksime 
jūsų kvietimu? Kas pavaduos mūsų šventųjų 
vėliavų spalvas, skambiųjų himnų garsus, mūsų 
žilas sostines ir mūsų siekimus?”

Ne, lietuvi, ir dar kartą ne, latvi. Kaip dvi 
skambios kanklės stygos, kaip Nemuno ir Daugu
vos vandenys vienijasi Baltijos Jūroje, taip 
kviečiame vienytis abi aisčių genties šakas. 
Kiekviena turi savo grožio ir vertybių, bet jų, 
tačiau, pagrindas yra vienas. Būsime ir toliau 
savo kieme kiekvienas sau, bet bendrame reikale 
tebūname vienas. Mes galime atskirai gerbti 
motiną Lietuvą ir motiną Latviją ir būdami 
suvienyti. Mums susivienijus ir jos vienisis į 
mūsų bendrą ir pirminę tėvynę Aistiją.

Kartą, vienos aisčių šakos (latvių) kariai, 
būdami toli nuo savo tėvynės, sužinoję, kad 
gimė nepriklausoma Latvija, braižė jos žemėlapį, 
kurio sienos beveik visiškai atatiko dabartinės 
Latvijos sienas. Ir mes braižykime Aistijos 
žemėlapį, kuris skirtas jums, abejojantiems. 
Padėkite mums, savo sienas apibrėžti ir tikrovėje.

Šio meto Europos valstybių statistikoje Aistiją 
yra apytikriai, 156.000 km. ploto.

Matome, žemėlapyje yra trys aisčių tautų

iškovojo šimtmečių kovose ir nusipelnė dėl 
istorinio pirmos aisčių tautos lietuvių suvieni
jimo.

Aisčių vėliavos spalvas parinksime šiaip: 
geltoną — Lietuvos, baltą — Latvijos, o raudo
ną — Prūsijos ir kitų žinomų, bei nežinomų 
aisčių genčių. Kaip liepsnojąs saulėtekis, tegu 
geltona, raudona, balta vienybės vėliava sveikina 
mūsų tautas, pradedančias naują darbo dieną 
laisvoje Aistijoje. Gerbsime ir mylėsime jas, 
kaip lietuvis myli savo trispalvę ir latvis savo 
raudoną, baltą, raudoną vėliavą.

Esu tikras, kad Aistijos vėliavos plevenime 
išgirsime aisčių himno garsus, kuriuos dabar tik 
vėjas ūžauja, vandenys šnara ir miškai ošia.

Kasdien tevartosime tik savo kalbas, kokias 
kiekvienas iš savo motulės esam išmokę, tačiau 
kur darbai reikalaus, suderinsim jas ir vartosime 
vyresniškumo tvarka abi.

Trys Aistijos likimo upės — Lietuvos Nemu
nas, Latvijos Dauguva ir Prūsijos Prieglius 
vingiuoja į vakarus, kad vienytųši Baltijos jūroje. 
Mokykimės iš jų ritmingo žygio ir tada šių 
upių krantuose gyvens laiminga ir suvienyta 
aisčių gentis, kuri savo sunkiu artojo darbu 
kurs didingą Aistiją. Tačiau, reikalui esant 
ims į rankas ginklą, ir baltojo raitelio vedama 
trauks savo tėvynės Aistijos ginti.

Mes siūlome jums, abejojantiems, didingą ir 
gražų kūrinį. Jei to norite, tai ir jūs turite sekti 
mūsų pavyzdžiu, nes mūsų vienų dar per maža. 
Ir jūs turite stebėti tas Europos giminingas tautas, 
kurios jau yra supratusios tą tautinį moralės 
tvirtumą, kurį jos įgys būdamos suvienytos.

Tebūnie man leista paminėti kelias jų — ško
tus, anglus, velšius, — D. Britanijoj; čekus ir 
slovakus — Čekoslovakijoj; slovėnus, kroatus, 
serbus ir makedoniečius — Jugoslavijoje. Tal
kininkaukite mums ir duokime gražiajam ir 
kilniajam kūriniui gyvybę.

Tremtini, sustok nors kiek savo kasdieniniame 
žingsnyje, nes juk šiandien Vasario 16. Sustok 
ir pamąstyk apie tą, nedidelę, bet ypatingai 
svarbią skolą savo protautei ir tėvynei. Klausi, 
gal, kas per skola. Perskaityk, įsidėmėk sekan-

jo atsiras
Tai krizei 
priemones

savo pilie-

nominio gyvenimo darnumas. Be 
ekonominis chaosas ir nedarbas, 
išvengti minėtas raportas siūlo dvi 
valstybines ir tarptautines.

Kiekviena valstybė turi numatyti
čių darbu aprūpinimo planą imdama dėmesin 
normalų bedarbių procentą; kai tik bedarbių 
skaičius tą procentą prašoka, turi būti iš spe
cialių fondų panaudojamos lėšos viešiems dar
bams organizuoti. Šis pasiūlymas, matyt, ypa
tingai rekomenduojamas JAV, kur dar nėra 
didesnio socialinio draudimo bei numatytų 
valstybinių priemonių, liečiančių nedarbą. Kitų 
valstybių pastangos užkirsti krizei kelią vargu

munizmo plėtimusi rytuose, bet ir siekiant už
kirsti kelią ekonominiam chaosui vakaruose, 
kurio juodas šešėlis gali netrukus užtemdyti 
visą mūsų gyvenimą ir atkelti vartus komunizmo 
invazijai. Reikia tikėtis, kad Vakarų valstybės 
neatidėliodamos susirinks konferencijai ir pri
ims minėto raporto siūlymus ir juos sąžiningai 
įvykdys.

Mes gi turime visokiems galimumams pasi
ruošti. Būdami ekonominiai stiprūs, galėsime 
daugiau pasitarnauti mūsų bendram reikalui 
tiek kovoje dėl mūsų krašto Nepriklausomy
bės atstatymo tiek dėl lietuvybės išlaikymo 
emigracijoje. Petras Girinis.

AR VERTA KELIAUTI ROMON
iniciatyva 
Sumany- 

į tai atsi

Rev. J. Sakevičius, 21, The Oval, London E.2.
Kun. J. Sakevičius, MIC

žemės, kurioms reikia viena valstybe tapti. Tai čius žodžius ir pamąstyk: lietuviai ir latviai 
Lietuva, Latvija, ir atgimstanti Prūsija. Tegu 'yra broliai, kilę iš aisčių tautos bendro kamieno. 
Aistijos herbe jas per amžius vaizduoja baltieji* Į Broliai turi taikoje gyventi, vieni kitiems padėti 
Gedimino stulpai. Garbės vietoje — vidury, 
tebūna- atžymima Lietuva — šimtmečių sunkiau
sių kovų kovotoja. Greta tegu budi Latvija ir 
Prūsija. Kartą garbės vieta Latvijos herbe buvo 
parodyta Žemgalės trijų auksinių žvaigždžių 
vainiku. Garbės vietoj tebūna jis ir Aistijos herbe.

Trys auksinės žvaigždės Pirmo Pasaulinio karo 
metu vaizdavo Kuržemės, Vidžemės ir Latgalos 
vienybę. Augkime didingesnį. Ir trys aukso 
žvaigždės per amžius tešviečia Lietuvos Latvijos 
ir iš galutino pranykimo išvaduotos Prūsijos 
vienybei.

Vieną auksinę žvaigždę dėsime Kauno herbe, 
antrą Rygos ir trečią — Prūsų Karaliaučiaus 
herbuose. Kaip šie miestai garbingai neštų savo 
žvaigždes, Vilnius tegu neša baltuosius Gedi
mino stulpus ir Aistijos sostinės garbę. Jis tai

ir suburtomis jėgomis veikti bendros 
labui.

tėvynės

V. Tamanis,
D. Brit. Latvių Lietuvių Centr. skyr.'
Red. pastaba: Sumanymas gražus, 

kad ir daugiau kas tuo klausimu pasisakys.

pirm.
Tikime,

Juk

Netikėtai iš privačių asmenų kilo 
šiais metais suruošti kelionę į Romą, 
mas buvo spaudoj iškeltas. Greitai
liepė suinteresuoti asmens. Tik gaila, kad,
dėl valiutos nepastovumo, kelionės ir visos pra
gyvenimo išlaidos, pakilo iki £.50, kai pradžioj 
buvo manoma, kad užteks tik 40 svarų. Dėl 
to kai kurie pabūgo keliauti.

Nekalbant apie pirmaeilį kelionės tikslą, bū
tent pasinaudoti Šventųjų Metų dvasinėmis 
gėrybėmis yra gera proga pažinti krikščioniškos 
kultūros centrus pakeliui, o ypač katalikų 
centre reprezentuoti viso pasaulio lietuvius, 
kurių vieni — Lietuvoj ir Sibire yra atskirti 
geležine uždanga nuo viso kultūringojo pasaulio, 
antri — dėl tolimos kelionės negali pasiekti 
Romos. Geriausioj padėty, galima sakyti, 
šiuo atžvilgiu yra Anglijos lietuviai. Prie jų, 
manoma, prisidės neturtingų lietuvių būrelis iš 
Vokietijos. Amerikoj buvo bandoma suruošti 
panašią kelionę, bet paskutiniu laiku paaiškėjo, 
kad laivų stoka ir labai brangi kelionė oru (apie 
800 dolerių asmeniui) neduoda galimybės tai 
realizuoti.
nintelė didesnė lietuvių 
į Romą šiais Šventaisiais

Tikimasi, kad lietuviai, 
turės specialią audienciją
čiančios Lietuvos ir Lietuvių vardu įteiks adresą 
ir dvasinę įvairių maldų bei gerų atgailos darbų 
dovaną.

Dar laikas visiems pagalvoti ir padidinti šį 
keliaujančių būrį arba bent moraliai paremti.

Naudinga prisiminti Šv. Tėvo Pijaus XII 
žodžius, kuriuos Šventųjų Metų bulėje taria 
į visus žmones:

„Dabar gi jau nelieka nieko kito, kaip tik 
paraginti jus, o mylimieji sūnūs, šiais atsiteisimo 
metais gausiai keliauti į Romą, nes ji kiekvie
nam tikinčiajam, nežiūrint tautybės, yra lyg 
antroji tėvynė. Čia juk toji vieta, kur garbina
mas nukankintas ir palaidotas apaštalų Kuni
gaikštis, kur šventi kankinių karstai ir garsiausi 
pamaldumo paminklai; čia taip pat gyvena ir 
visų Tėvas, kuris meilingai ištiestomis rankomis 
laukia jūsų.” (Bulė: „Didysis Jubiliejus”, 
1949.V.26).

Kelionės reikalais, kaip galima skubiau, rašyti:

VAIDOKLISKOS SVIESOS
(Tęsinys iš pereito numerio)

matę švie- 
jie turi ir 
tas kvapas 
— į dega-

Tat, tikrumoj, iš Anglijos 
maldininkų 

Metais, 
nuvykę iš 
pas Šv. Tėvą, ken-

bus vie- 
kelionė

Anglijos,

Kai kurie žmonės, daugiau kartų 
čiančius kamuolius, pasakoja, kad 
tam tikrą kvapą. Vieni sako, kad 
panašus į benzino, kiti — priešingai 
mų dujų kvapą. Jei tų šviesų kvapas panėšėtų
benzino kvapui, tai nuosekliai galvojant, tokių 
reiškinių turėtų būti daugiausia tose vietose, kur 
yra nafta. Tuo tarpu gi mįslingos šviesos laikosi 
tų vietų, kur žmonės palaidoti, o ypač ten, kur 
ne vietoje palaidoti ir dar nenatūralia mirtim 
mirę.

Viena tokia šmėkliška šviesa nuolat pasirodo 
vasaros mėnesiais Naujosios Pietų Valijos šiau
rės vakaruose prie Boukės kelio. Jos buvimas 
plačiai žinomas, dėl to keliauninkai ten nesustoja 
nakvoti.

Kitas nuolatinis Min-Min šviesos rodymasis 
yra pastebėtas netoli geležinkelio stoties šiaurės 
vakarų Kvinslande.

Paslaptinga „Quinno šviesa” periodiškai tam 
tikrais metų laikotarpiais pasirodo ir Marrum- 
bidgec upės viršupy, Naujoje Pietų Valijoj. 
Pirmą kartą ji pasirodė Quinno ūky. Šviesa 
gana stipri, dažnai laikosi keletą pėdų virš že
mės. Daug kartų mėginta prie jos priartėti, bet 
visi mėginimai nepasisekė. Negalima arčiau prie 
jos priartėti, kiek ji pati prie žmogaus artėja. 
Daug žmonių iš toliau buvo atvykę šio reiškinio 
pažiūrėti. Žmonės, kurie yra matę kitas, pana
šias šviesas, pasakoja, kad pastaroji skiriasi 
tiek šviesos stiprumu, tiek savo forma. Visi, 
kurie ją matė, buvo stipraus įspūdžio paveikti.

Vienas naujakuris, kurio ūkyje mįslinga šviesa 
pasirodė, metė gyvenamąją vietą. Policijoje 
jis pareiškė, kad šviesos kamuolys buvo atslin
kęs į jo kiemą ir taip stipriai švietė, kad galima 
buvo laikraštį skaityti. Ryto sulaukęs, jis šeimai 
pasakė.

— Reikia skubėti daiktus krauti, kad prieš 
saulėlydį dar galima būtų . išsikraustyti. Dar 
kartų iliuminacijų savo kieme nenoriu pamatyti.

ir užsikūrė laužą. Arčiau prijojęs jis 
kad šviesa plazdėjo prie didelio nu- 
medžio kamieno. Jam keista pasi- 
prie šviesos jokio žmogaus nesimato.

Panašių Min-Min šviesos reiškinių toje vie
toje ir daugiau yra. Pabaigai vertas pažymėti 
šis atsitikimas.

Begrįžtantį raitą policininką, W. G. Noble, 
vakaras užklupo. Sutemus jis šalia kelio pamatė 
šviesą. Manė, kad tai pakelingi žmonės sustojo 
nakvynės 
pastebėjo, 
griuvusio 
rodė, kad
Jis šūkterėjo:

— Labą vakarą, mano ponai!
Niekas neatsiliepė. Jis dar kartą kreipėsi, bet 

buvo tylu. Norėdamas pasidomėti dėl ko nie
kas neatsiliepia, pasuko iš kelio ir jojo link 
šviesos. Kelis žingsnius arklys žengęs, sustojo 
ir toliau nėjo. Policininkas nustebo, nes jo 
arklys niekad tokio akibrokšto nedarydavo. 
Pažvelgęs į šviesą, pamatė, kad ji yra padidėjusi, 
bet ir toliau nuo medžio paslinkusi. Geriau 
įsižiūrėjęs pastebėjo, kad ir ji ne tokia, kokia 
būna iš besikūrenančio laužo. Šis skirtumas jį 
paveikė. Bet jis nenusigando ir nemanė dalyko 
neištyręs trauktis.

Negreit prinukino arklį iš vietos pajudėti. O 
kai pradėjo prie šviesos artėti, tai pastebėjo, kad 
nėkiek prie jos negali priartėti. Juo jis stengėsi 
arčiau prijoti, juo šviesa toliau traukėsi. Pa
galiau, mojęs ranka, pasuko atgal, bejodamas 
grįžtelėjo atgal ir nustebo, nes šviesa jį vijosi. 
Tačiau kada jis sustojo ir šviesa arčiau neslinko. 
Ir juo tik jis pajudėdavo nuo jos, ji vėl prie jo 
artėdavo. Dar kartą grįžo ir jojo link šviesos, 
bet šviesa tada nuo jo tolėjo. Įerzintas apsisuko 
ir įjojo į kelią. Šviesa sekė jį įkandin, bet laikėsi 
šalia kelio. Ir sekė tol, kol vėl pasiekė gulinčio 
medžio kamieną. Iš čia ji jau neslinko.

Grįžęs namo policininkas ilgai galvojo apie 
mįslingą šviesą. Ryto sulaukęs nuvyko įvykio 
vieton. Apžiūrėjęs išvirtusį medį, niekur nepaste
bėjo nei ugniakuro vietos nei jokių žmonių 
nakvojimo žymių. Netoliese jis rado vaka
rykščiai arklio išmintas pėdas, bet tose vietose, 
kuriomis ugninis kamuolys slankiojo, nieko ne
pastebėjo. (Galas) P.P.

Keičiantis gyvenimo aplinkybėms ir sąlygoms 
turi kartu keistis ir mūsų tam tikrų faktų ir 
reiškinių vertinimai. Pav. gyvenant Lietuvoj 
man visuomet buvo keista ir nesuprantama, 
kada tekdavo skaityti laikraščiuose „vedybiniai” 
skelbimai. Aš ir šiandien negalėčiau pasakyti 
ko norėjo pasiekti tų skelbimų autoriai,
rasti sau atatinkamą asmenį buvo lengviau savo 
aplinkoje kaip skelbiantis - laikraščiuose, 
man rodos, nieks rimtai tų skelbimų ir nevertino. 
Žiūrėta kaip į nerimtą juoką. Ir patys skelbimai 
tilpdavo tik tam tikroj spaudoj. Rimtieji laikraš
čiai jų nedėdavo.

Šiandien yra žymiai pasikeitusi būklė. Mes 
esame, kad ir tik šiame krašte, išbarstyti labai 
mažomis grupelėmis ar net ir pavieni. Susieit, 
bendrauti, užmegsti ir palaikyti pažintis nėra 
galimybės. O tuo tarpu šeimos sudarymas ne 
vienam jau yra visai aktuali problema. „Negera 
yra gyventi vienam” — taisyklė, kurios visuo
tinumas yra net perdaug aiškus. Tad ir kyla 
visai vietoj klausimas, o kaip gi susirasti ati
tinkamą asmenį. Ir kada šiandien skaitau „B. 
Lietuvy” skelbimą „vedybų tikslu noriu susi
rašinėti su lietuvaite”, priimu jį už gryną pinigą. 
Tai yra vienas nedaugelio būdų susirasti savo 
tautos žmogų siekiant sukurti lietuvišką šeimą.

Šie skelbimai turėtų būti rimtai vertinami ir 
nereiktų jų panaudoti juokam krėsti ar piktam 
naudoti.

Eičiau dar toliau. Reiktų steigti „vedybų 
biurą”. Ir tai prie D. B. Lietuvių Sąjungos 
Centro Valdybos. Mes esame suinteresuoti 
lietuviškų šeimų sukurimu. Tad dėl ko nepadėti 
mūsų tautiečiams šiam opiam reikale. Reikalas 
yra visiems rimtas, pribrendęs. Sąlygos, kuriose 
gyvenam mums aiškios ir jos greitu laiku nepa
sikeis. Šimtai lietuvaičių yra atskirtos ir už
darytos įvairiose ligoninėse, sanatorijose ir ne
turi mažiausių progų susieiti su lietuviškomis 
bendruomenėmis. Iš kitos pusės šimtai vyrų, 
o gal ir tūkstančiai, suburti į vyrų hostelius 
neturi galimybės užmegsti ryšių su lietuvaitėmis, 
nei bendrai su lietuviškomis kolonijomis.

Tad 
nes ir 
tautės 
reiktų 
simas, 
susirasti lietuviui lietuvaitę, o lietuvaitei lietuvį ir 
bus didelis darbas atliktas. J. M. Gojus

Red. pastaba. Centro Valdyba supranta tokio 
biuro reikalingumą ir tiria galimybes jo įstei
gimui. Valdyba bus dėkinga už patarimus.

Ir,

reikia ką nors daryti. Maža kolioti žmo- 
nuo jų nusigręžti, kada jie veda svetim- 
ar išteka už svetimtaučių. Čia irgi da- 
plačiau pakalbėti. Bet tai atskiras klaur

Padarykim viską, ką galim, padėkim
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SVEIKINSIME IR SU 
MAŽESNĖM SUMOM

Kolega V. Steponavičius „Brit. .Lietuvio” 
Nr 3 (128) svarsto kooperatinės leidyklos klausi
mą („Neatidėliokime savų reikalų”) ir galvoja, 
kad 5 svarai yra didelis pinigas, jei šią sumą 
ir penkiems mėnesiams išskirstyti.

Man rodos, kad šios leidyklos bendrininkų 
eilėse galės išsitekti ir tas, kuris sumokės 5 sva
rus, ir tas, kuris paskirs 3 ar net 1 svarą. Štai 
n seniai vienas nuoširdus kultūros reikalams 
lietuvis atsiuntė 10 svarų ir pažymėjo, kad jo 
pavardė nebūtų niekur paskelbta. Koopera
tyvo suvažiavimas tik turės aptarti, kokios 
teisės bus to, kuris moka vienokią, ir to, kuris 
ateina į narius su kitokia suma. Pagrindinė 
suma buvo numatyta 5 svarai, ir tai padaryta 
sąmoningai: jei nariai bus įmokėję didėlesnės, 
sumas, jie labiau rūpinsis žiūrėti savo leidyklos 
reikalų. Bet suvažiavimas galės ir kitaip pasi
sakyti, iškėlęs naujų sumanymų ir davęs naujas 
gaires leidyklos veiklai. Organizatoriams pir
moje eilėje rūpėjo suorganizuoti daugiau pinigo 
ir leidyklą padaryti pajėgią, bet vis dėlto orga
nizuoti ne akcinės bendrovės pagrindais, nebent 
akcinė bendrovė savo įstatuose aiškiai priimtų 
nuostatą, neleidžiantį į vienas ar kelerias rankas 
pereiti visoms akcijoms. Taigi tiems organiza
toriams rūpėjo, kad leidykla apimtų juo pla
tesnius leituvių sluoksnius, kad joje galėtų da
lyvauti visi geros knygos mėgėjai ir lietuviškųjų 
reikalų puoselėtojai su vidutiniškai nedideliu 
kapitalu. Būdami leidyklos, nariais, jie jau 
savaime bus susirišę bent su vienu gyvu lietu
viškuoju reikalu.

O jei kas norėtų įstoti su mažesniu negu nu
matytasis pagrindinis pajum, kiekvienas bus 
sutiktas išskėstomis rankomis ir su džiaugsmu 
priimtas. Kaip vieną ar kitą aptarti įstatuose, 
kaip išspręsti teisinius svyravimus tarp vienų 
ir kitų, man rodos, neturėtų būti didelių ginčų 
objektas.

Taigi, iki suvažiavimo laikydamiesi ankstes
niojo nusistatymo dėl pagrindinio pajaus, kvie
čiame taip pat jungtis į leidyklą ir su mažes
nėmis sumomis, kas to nori ir kam 5 svarai per 
didelė suma.

Sakysim, suvažiavimas galėtų kad ir šitaip 
išspręsti reikalą tų, kurie bus įmokėję mažas 
rūmas ir nenorės ilgainiui padidinti jų iki rei
kiamo pajui dydžio: tokie už savo nedidelį ka
pitalą (sakysim, kad ir svarą) galės už pusę 
kainos gauti leidyklos išleistuosius dalykus, 
jeigu pasirodytų, kad tai įmanoma. O jų svarai 
šiandien pastatytų leidyklą ant kojų, padarytų 
ją pajėgią dirbti.

Šia proga norėčiau viešai paskelbti vieną gana 
senoką svarstymą, įvykusį tada, kai leidyklos 
tebuvo gimusi tik idėja. Kartas nuo karto su- 
1 uošiami čia literatūros vakarai. Paskutiniojo 
Ircratūros vakaro proga Bradforde visuomenės ir 
rašytojų atstovai buvo priėję vienos sutartinės 
i:: omonės: literatūros vakarų pelnas turėtų 
l ūti skiriamas tik vienam aiškiam tikslui — lie- 
tuviškąjam žodžiui, pirmoje eilėje knygai leisti. 
Tų literatūros vakarų čia maža, rašytojų tik ne-

M IŠ KO GARSAI
JOKŪBAS KIELGARDIS

Šile, kaip ir tropikuose, vakaro tik kelios aki
mirkos. Čia diena, čia ir naktis. Labai trum
pas perėjimas iš dienos į naktį.

Ir nepajuto Balys Gruodis, kaip naktis jį 
kelionėje užklupo. Bet dėl to jis nesigailėjo. 
Miške jis visuomet gerai jaučiasi, pagaliau, ta
kas žinomas. Štai ir Barsukų kalnelis. Pra
ėjęs jį, išgirdo toli vienišą lapės kiauktelėjimą. 
Sustojo pasiklausyti, nes miško garsai jį visada 
veikia. Netrukus išgirdo kažkur toli tamsoje 
kitos lapės atsiliepimą. Sukniaukė ir jis, kaip 
lapė. Į jo garsą atsiliepė net keli garsai. „Ma
lonu su išmintinga publika pabendrauti;” šyp
telėjo sau, — „tuoj tave supranta”.

Sunkus už pečių maišas, pilnas reikalingiau
sių dalykų, smuko ir slėgė. Jo svorį juto nu
gara ir kakta. Nuo kaktos nubraukė plaštaka 
gausią rasą, o nugara — „palauks”, pamanė. 
Pagaliau, nieko stebėtino, galvojo Balys, 45 
meteliai ir 20 kilometrų nueitas kelias. Taip 
toli jo trobelė buvo nuo miesto. Tačiau nuo
vargio jis nejuto. Jautėsi stiprus ir pajėgus 
vyras.

Čia, miške, buvo jo laisvė, kokios svajojo ir 
siekė per 20 savo tarnybos metų. Tarnavo jis 
policijoje, bet tarnyba nebuvo sužavėtas. Jis 
svajojo apie vienišą gyvenimą, dideliam šile, 
mažoj, paprastoje trobelėje, toli nuo žmonių ir 
gyvenamų vietų, kur jis netrukdomas ir nevar
žomas galės gyventi taip, kaip siela nori; kada 
norės medžios, kada bus nuotaika — žuvaus. 
Jo ištarnauta pensija įgalino jį seniai poselėtus 
sumanymus įgyvendinti. Ir dabar jis šile gy
vena ir gėrisi gyvenimu taip, kaip retas kas že
mėje. „Ko dar bereikia” iš pasitenkinimo net 
garsiai ištarė. Jis pagreitino žingsnius, nes 
priėjo pasisukimą, už kurio ir jo trobelė buvo.

Staiga, upokšnio pusėje pasigirdo skardus, 
kaip botago kirčio švilpimas. Balys sustojo. 
Kas lai gali būti? — staiga kilo klausimas. Bet 
jis tik vieną akimirką stabtelėjo. Eidamas gal

KELIAS IS VAKARU I BERLYNĄ
Vakarų susisiekimas su Berlynu, dėl dažnų 

rusų trukdymų, vėl tapo susidomėjimo dalyku. 
„Daily Mail” korespondentas, H. Charteris 
savo kelionę į Berlyną taip vaizduoja.

PASAS, DRAUGAS, VISKAS TVARKOJ, 
JEI IR VIRŠUS APAČIOJ

Dabar, kai turistams bus leista lankyti Berly
ną, turistinės agentūros turės nuspręsti, kas 
Berlyne įdomu: rusai ar griuvėsiai?

Tarp kita ko, rusams pavyko padaryti save 
įdomiais. Nors jų įdomumas ir panėši užrakin
tam stalčiui, kuris dėl to dėmesį traukia, nors 
jo turinys ir menkesnis kaip nerakintų stalčių.

MEILĖS SIENA
Kokia stebėtina kartais yra mūsų realybė. 

Kai atidariau klibančias Helmstedto pereina
mojo punkto duris, radau rusų grandinį, besimeili- 
kaujantį su Rytų Vokietijos policininke ant 
aptriušusios sofos.

Ir tiesiog po Stalino nosim, nes nepaprastai 
didelis jo portretas šypsojosi virš tos kambario 
pusės. Antroj pusėj buvo Leninas.

Nutraukęs savo flirtą, jis atėjo iki manęs ir 
padarė tai, ką visi man pasakojo, ir kuo aš 
netikėjau.

Jis perskaitė mano pasą, laikydamas jį atbulą 
ir užantspaudavo.

Dar neišėjau už durų, o jis jau buvo pusiau
kelėje link policininkės.

Berlyne norėjau pamatyti tiek rusų, kiek bus 
įmanoma. Tačiau buvo sunku. Rytiniam sekto
riuje jie kartais prašvilpdavo įsispraudę savo 
limuzinų užpakalinėse sėdinėse, kaip kailinių 
rišuliai.

Britų karininkas papasakojo apie protestų 
notų įteikimo techniką.

„Kai atvykstate su nota, generolas, kuriam 
turi būti nota įteikta, visada yra išvykęs”, — 
jis pasakojo, „bet jis greit grįž”.

TAISYKLĖS
„Vasaros metu jis būdavo tik ką išvykę įs 

Odesą. Žiemą jis yra tik — išvykęs. Tačiau 
jeigu jūs paliksite protesto notą jo valdiniui arba 
tiesiog jam ant stalo, jis visada bus jos „ne
gavęs”.

„Žaidimo taisyklė yra ta, kad jus mažiausia 
turite pamatyti tą, kurio ieškote, jeigu ir neįteik
site notos jam tiesiai.

„Kartą, kai ponia Kotikovienė aiškino man 
prie išorinių durų, kad gen. Kotikovas išvykęs, 
generolas pasirodė lange.

„To pakako. Tikslas buvo atsiektas. Nota 
buvo įteikta”.

didelis būrelis, bet knygai leisti būtų juntama 
parama, jei jų, kad ir retai ruošiamų pelnas 
tikrai būtų paskiriamas knygai. Scriveno lie
tuvių mažas būrelis paskyrė leidyklai visiškai ne 
literatūros vakaro pajamas, bet iš suruošto vi
suomeninio teismo, pajamoms sudaryti suruoš- 
dami net loteriją. O literatūros vakarų galėtų 
būti ir daugiau, jei didesnės lietuvių kolonijos 
panorėtų. K. Barėnas

vojo: šiąnakt, po vakarienės, iščjės atsisės tro
belės pasieny ir klausydamas įvairius garsus 
mokysis didingą miško sinfoniją suprasti.

Priėjęs trobelę, atsidarė duris ir įėjo į vidų. 
Paletęs stalą, nuleido nuo pečių maišą. Priėjęs 
krosnį, pagraibė atbrailą ir užčiupęs degtukus, 
grįžo prie stalo. Palietęs ant stalo žibalinę 
lempą, nuvožė stiklą, įbrėžė degtuką, uždegė 
knatą ir jau nešė stiklą užvožti, kada netikė
tai išgirdo balsą:

— Ha-ha-ha! Atėjau skolos atsiimti. — Balse 
girdėjosi stipri patyčios ir neapykantos gaida.

— Kertu lažybų, kad tu manęs nelaukei?
Balys iš lėto užvožė lempos stiklą. Trobelė 

nušvito. Jis pamažu pasisuko balso pusėn ir 
nosim palietė šaltą revolverio vamzdį, kurį 
prikišęs laikė Svirderskis.

— Atsimeni mane? — klausė Svirderskis. 
Penkioliką metų rūdijau kalėjime. Aš ten ne
būčiau buvęs, jei ne tavo parodymai. Pora 
mėnesių kaip išėjau. Apie ką, manai, aš ten 
būdamas galvojau? Apie tai, ką per teismą 
pasakiau — atsiimsiu aš skolą. Dabar atėjau. 
Ar pasiruošei grąžinti ?

Akimirka trobelėje buvo visiška tyla. Gir
dėjosi tik laikrodžio lygus takšėjimas. Ne
trukus tylą sutrikdė garsus Balio juoko prasi
veržimas. Nusijuokęs jis ramiu balsu pasakė:

— Atsimenu, kaip neatsiminsi. Tu mergai
tei tarp šonkaulių suvarei peilį, kad ją nudūręs 
galėtum jos pinigus pagrobti. Tu ją nužudei 
dėl 200 dolerių, kuriuos ji rankinuke turėjo. 
Ar ne taip, ponas Svirderski? Kaip gi aš ga
lėjau pamiršti. Pasidėk savo ginklą, dar pa
vargsi laikydamas.

Svirderskio veidą suraukė pyktis, o pirštai 
dar labiau suspaudė ginklą. Jis nesidavė per
kalbamas. Tai buvo jo didžioji proga atker
šyti. Prieš nužudydamas savo auką, jis dar 
norėjo pamatyti jos veide didžiausią išgąstį ir 
beviltiškumą.

Svirderskis pasakė:
— Kaip gražu bus atsiimti skolą už penkio

liką kalėjime pražudytų metų. Skubėk greičiau.

Vienas rusų aukštas karininkas, kuris dėl 
obstrukcinės laikysenos neturėjo sąjungininkų 
geros nuomonės, susilaukė liūdno likimo.

Tai atsitiko po to, kai viename sąjungininkų 
baliuje jis nustūmė nuo savęs baliaus šeimininkę 
ir skubiai išgėręs ketvertą stikliukų išžygiavo 
įauk.

Jo viršininkui buvo pasiųstas laiškas ir trumpai 
pasakyta, kad pik. Svandosovič „nuopelnai” 
turi būti suregistruoti.

Kai rytų ir vakarų santykiai buvo įtempti, jis 
vykdė aukščiausio laipsnio „bendradarbiavimą”. 
Santykiams pasikeitus, jo „pasitarnavimai” ne
tiko nei rytams nei vakarams.

„Keturšaliuose” baliuose rusai visada yra 
dėmesio centre.

Viena proga, kuri yra man gerai žinoma, 
balius buvo Prancūzijos užsienio reikalų min. 
Šumano garbei. Pakvietimai buvo jo vardu 
išsiuntinėti.

PASIKALBĖJIMAS
Kaip ir buvo laukta, rusai atvyko visi kartu, 

aplenkę šeimininką, susibūrė tolimiausiame kam
pe, pradėjo gerti ir kalbėtis. Buvo ir baltavilnis 
Kotikovas su jaunu civiliu vyruku.

Jei Mahomedas turi eiti prie kalno, ir Šuma
nas priėjo prie grupės ir pasakė, kad šiandien 
jis matęs rusų paminklą Berlyne ir kad jis jam 
patikęs.

Gen. Kotikovas turi mažas akis ir tos visą 
laiką buvo nukreiptos į duris, bet ne į Šumano 
veidą.

Jis atsakė: „Kai mes įžygiavome į Berlyną, 
galėjome praeiti tik takais”.

Atrodė lyg du žmonės teniso aikštėje — vie
nas žaidžia tenisą, o kitas spardo sviedinį. Taip 
negalėjo ilgai trukti.

Greit rusai visi kartu apleido salę, jų auto
mobiliai kartu privažiavo prie durų ir išnyko 
tamsoje — visi kartu.

LEITENANTAS
Grįždamas iš Vokietijos turėjau dar kartą 

pereiti Helmstedto pereinamąjį punktą.
Tuo metu rusai buvo atgaivinę susisiekimo 

trukdymą ir sunkvežimiai buvo praleidžiami tik 
■po keturis per valandą.

Atvykęs prie būstinės tikėjausi rasti būrį su
sirūpinusių šoferių, kurių dokumentai bus skai
tomi nuo pradžios iki galo.

Iš tikrųjų — nė šoferių, nė vyresnių trukdy
tojų komandos, net nei policininkės nebuvo — 
tik ryšių leitenantas gulėjo sofoje po Leninu ir 
klausėsi išgverusio radio aparato, iš kurio gir
dėjosi: „Čia kalba britų kariuomenės siųstuvas — 
šį vakarą duodame Geraldo ir jo orkestrą”...

Jis tingiai atsikėlė, dėbtelėjo į mano atbulą 
pasą ir užantspaudavo.

Tas, kuris savo darbe vartoja tik rankas, yra 
darbininkas; kuris dirbdamas naudoja protą ir 
rankas — amatininkas, o protą, širdį ir rankas 
naudojas — menininkas.

— Taip, pasakė Balys. Penkioliką metų tu 
apie tai ir galvojai. Labai gražu, Svirderski. 
Tik toks žmogus, kaip tu, kuris vietoj galvos 
turi kopūstą ir galėjo į čia atvykti.

— Aha, tau nepatiko, — džiūgaudamas kal
bėjo Svirderskis.

—: Nemanau, kad ir tau patiks. Bet, ne
baigęs žodžio sakyti, Balys pažvelgė į laikrodį. 
Jis išgirdo virš trobelės praskrendančią pelėdą. 
Pridėjęs delną prie burnos jis velkančiu balsu 
ūktelėjo:

— Ųū-ūū-ūū!
Tą pat akimirką lauke pasigirdo lygiai toks 

pat:
— Ūū-ūū-ūū.
Paniekinančiu žvilgsniu pažvelgė į Svirderskį 

ir pasakė:
— Ar tu manai, kad aš esu toks kvailys, kaip 

tu? Aš puikiai žinojau kur tu esi ir kad pirmas 
tokio pakvaišėlio noras bus nužudyti mane. 
Ir aš pasiruošiau. Lauke, už trobelės yra vy
rai, kurie moka šaudyti. Tu girdėjai, kaip jie 
atsiliepė į mano signalą. Be abejonės, be jo
kios abejonės jie dabar žiūri pro langus. Mė
gink, jei nori šauti.

Svirderskis grįžtelėjo į langą, tuo metu Balys 
kaire ranka čiupo ginklą, o dešiniosios kum
štimi dūrė į pilvą. Svirderskis griuvo. Išlupęs 
iš rankos stipriai užgniaužtą ginklą, Balys nus
viedė Svirderskį toli prie sienos. Palaukęs kol 
jis susivokė kas atsitiko, Balys ramiu balsu pa
sakė:

— Viskas tvarkoj, Svirderski. Būk man dė
kingas ir tuojau nešdinkis lauk. Ir neužmiršk, 
kad jei aš tave pastebėsiu arčiau, kaip 50 kilo
metrų nuo šios vietos, daugiau iš rankų savo 
jau nepaleisiu.

Išleidęs pro duris Svirderskį, Balys giliai pa
traukė tyrą miško orą, kiek tik jo į plaučius 
tilpo. Tolumoje pasigirdo medžiojančio lapino 
balsas, šaukiąs patelę.

Miško garsai yra paslaptingi, bet prasmingi 
ir jie šį tą pasako apie tuos, kurie juos kelia. 
Daugelis jų automatiškai kartojasi tuo pačiu 
laiku ir ta pačia tvarka. Pav. lygiai dešimtą

MES EINAME Į JERUZALĘ
Po to Jėzus jiems tarė: „Štai mes einame į 

Jeruzalę, ir įvyks visa, kas pranašų parašyta 
apie Žmogaus Sūnų. Jis bus atiduotas pago
nims. Iš jo tyčiosis, plaks jį, spiaudys. Nu
plakę jie užmuš jį, bet trečią dieną jis prisikels”. 
Viešpaties mokiniai — kaip visada — nieko ne
suprato. 

♦ ♦ ♦
Ši Didžioji Tragedija kartojasi mūsų ir viso 

pasaulio dienose. Žemės rutulys sukasi po Kry
žiaus Ženklu. Ta pati dalia, ta pati byla, tie 
patys budeliai. Ir šiandien matome, kad ne 
tik vieną asmenį gali ištikti šitokia tragedija. 
Visa tauta gali būti iškoneveikta, nuplakta, aps- 
piaudyta ir... užmušta. Jei mūsų žemė guli 
krauju pasruvusi, kaip išniekinta vaidilutė prie 
užgesusio aukuro, kada mes riejamės, kaip šaka
lai, dėl svetimo lavono, tai dėl to, kad prisie
kėme likti ištikimi Tiesai, kaip Pirmasis Ne
kaltasis, kuris mirė už Tiesą.

* * *
Pats sunkusis šios tragedijos akmuo užgulė 

ne mus, bet mūsų tėvynėje likusius. Nors jų 
skausmas gilus, jų dejavimo rauda, kaip taikus 
šaltinėlio sruvenimas. Ju priekaištai, nors krau
ju ir mirtimi pagrįsti, labai šykštūs. Ir jie nie
kada nesupras, kaip mes galėjome skųstis, ru- 
goti ir niekinti baltą duoną, kada jiems neliko 
juodos. Kaip mes galėjome plautis, spiaudyti 
vienas kitą, kada ju buvo bendra malda, bendra 
kančia ir bendra kova. Ir baisu, kad jų kraujas 
ir ankstyva mirtis nešauktų mums Dangaus 
keršto, gyvenantiems užsispyrusiame gedime ir 
apakime. 

* * *
Nuostabu, kad Viešpaties mokiniai neužgirdo 

svarbiausių žodžių. BET TREČIĄ DIENĄ 
JIS PRISIKELS. Jei užgirdo, tai nesuprato. 
Jei nesuprato, tai tik todėl, kad nenorėjo su
prasti. Jule kviečio grūdas, kai krenta žemėn, 
jei neapmiršta, pasilieka vienas ir nevaisingas. 
Jei apmiršta, neša didelį vaisių. Visos kovos, 
kaip visi dideli dalykai, reikalauja kraujo ir 
kantrios aukos. Nieko nepasiekta pesimisti
niu sutingimu ir aklu griovimu. Mes smerkia
me tuščiažodžiavimą ir nepagalvojame, kad 
mūsų kraujas seniai juo užkrėstas. Mes einame 
į Jeruzalę. Visiems mums teks pereiti Golgotą. 
Pasaulis sukasi po Kryžiaus Ženklu. Dideliu 
balsu šaukime į tamsią naktį: BET TREČIĄJĄ 
DIENĄ JIS PRISIKELS. Ne tik Jis. Kiek
vienas, kuris kovoja už tiesą.

♦ ♦ •
Jėzui — artinantis į Jėriką — aklas elgeta 

sėdėjo prie kelio — šaukdamasis Viešpaties. 
„Ko nori, kad tau padaryčiau?” Atsakė ak
las elgeta prie KELIO : „Viešpatie, kad re
gėčiau”.

T. BRUNO MARKAITIS, J. S.

PAMALDOS
MIDDLESBROUGH, St. Joseph bažnyčioje, 

vasario 25 d. 3 vai. p.p. Naudžiūno Juozo ir 
Stasiulytės Izabelės sutuoktuvės.

Sekmadieni, vasario 26 d., 12 vai. toje pačioje 
bažnyčioje pamaldos lietuviams.

„DIRVA”, vienas iš seniausių JAV lie
tuviškų savaitraščių, nuo š. m. balandžio 
1 d. steigia Anglijoje savo atstovybę. Visi, 
norį „Dirvą” užsiprenumeruoti, prašomi 
keiptis adresu:

J. Palšis, 10, Warrels Terracc, 
Promley — Leeds.

Prenumeratos mokestis: 3 mėn. — 12/-, 
pusei metų — 24/-, metams — £2.8.0.

Nelaukite paskutinių dienų, bet jau 
dabar siųskite užsakymus.

„Dirvos” Atstovybe

Lietuvos Pasiuntinybe Londone prašo atsiliepti 
šiuos asmenis: 1. Adomaitį Praną, 2. Andriuš
kevičių Brunoną, 3. Bendaravičių Albiną, 
4. Cechanavičių Stepą ir 5. Rudaitienę-Teni- 
kaitytę Ievą. Jie patys, ar apie juos žiną, pra
šomi atsiliepti šiuo adresu: Lithuanian Legation, 
17, Essex Villas, London, W.8.

Skaitytojų dėmesiui. Tik tie raštai bei skelbi
mai gali būti į sekantį „B. Lietuvio” numeri 
įdėti, kurie redakciją pasiekia iki pirmadienio.

valandą naktį, Elmo kalnely, pasigirsta lapes 
lojimas. Paskiau, atskridusi prie trobelės pe
lėda pradeda klykauti, 
vakaras 8 valandą.

Balys pridėjo delną
— Ūū-ūū-ūū...
Netoliese tokiu pat 

pelėdos.
— Ačiū už pagalbą!

Ji tiksliai klykauja kas 

prie burnos ir suklykė: 

garsu atsiliepė ištisos trys 

— Pasakęs įėjo į trobelę.
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ATOMINES BOMBOS VAIKAU LIETUVIAI SVETUR
PUSĖS MILIJONO JAPONIJOS GYVENTOJŲ TYRINĖJIMAI ATSKLEIDŽIA UŽTRUKUSĮ 

PIRMOS ATOMINĖS BOMBOS SPINDULIAVIMO VEIKIMĄ.

m. rugpiūčio 6 d. Hirosimos šovinių 
darbininkų buvo poilsio diena. Pen-

1945 
fabriko 
kiolikos metų Hatsuė Kimura ir jos dvi draugės l 
8 vai. ryto išvyko iškilom Keliavo jos žmonių ] 
perpildytu tramvajum užmiesčio lygumų link, i 
Jos buvo 850 metrų atstu nuo istorinio įvykio 
vietos. Laikrodis rodė 8.15 min. Žaibas ir spro- : 
gimo garsas jas palietė ta pačia akimirka. Hatsuė 
ją atsimena kaip skaisčiai žalią ir raudoną. Ji 
atsimena sutriuškintą tramvajų, ant jo grindų 
masę kraujuojančių ir klykiančių žmonių. Ji 
neteko sąmonės.

Atsigavusi ji peršliaužė lavonų krūvas ir su
sirado drauges. Visų trijų mergaičių veidai ir 
kaklas buvo smarkiai apdeginti, o oda kabojo 
skutais. Mergaitės viena kitai padėdamos pri
siartino prie kalvų. Visom buvo bloga ir dėl 
to smarkiai vėmė. Pagaliau joms suteikė pirmąją 
pagalbą.

Trečią dieną po įvykio Hatsuė išvyko pas 
savo gimines į kaimą. Jos viena draugė mirė. 
Vėmimas jai pasibaigė trečią dieną, bet valgyti 
nenorėjo. Po dviejų savaičių pradėjo kraujuoti 
smegenys, o po mėnesio galva nupliko. Apie 
4 mėnesius Hatsuė buvo tiek silpna, jog negalėjo 
iš lovos pakilti. Tik kovo mėn. ji pasveiko; 
užgijo žaizdos ir ataugo plaukai.

Hatsuė grįžo į Hirošimą kur gyvenimas 
pradėjo atsigauti iš naujo. Ji jautėsi sveika, 
tačiau matymas buvo susilpnėjęs. 1949 m. 
vasario mėn. ji gavo darbo kavinėj, kuri pri
klausė Atominės Bombos Nelaimingų Atsitikimų 
Komisijai (Atomic Bomb Casualty Commis
sion). Šią komisiją JAV įsteigė norėdamos ištirti, 
ką amerikiečių bombos japonų aukoms padarė. 
Vieną dieną tos komisijos mokslininkams buvo 
atvesta Hatsuė ir pranešta, kad jos matymas 
silpnėja.

Gydytojas patikrino akis ir padarė vieną 
svarbiausių Hirošimos po-bombinėj istojijoj atra
dimą Hatsuė akyse pastebėtas spinduliuojąs 
juodas giedravalkio (kataraktoj raizginys. Ke
liems metams po tariamo pasveikimo praėjus, 
Hatsuė turėjo apakti. Ji yra pirmoji po ato
minės bombos sprogimo išlikusi gyva, pateikusi 
tikrus įrodymus nusidelsusių baisaus sprogimo 
padarinių

Ar bus daugiau atominių spinduliavimo aukų, 
panašių kaip Hatsuė? Šiam klausimui išaiš
kinti komisija užsimojo didžiausio masto medi
cininius tyrinėjimus, parinkdama studijoms gru
pes žmonių. Jos studijos apima apie pusę mili
jono žmonių. Iki šiol dar nebuvo tokio plataus 
masto tyrinėjimų. Kol bus tiksliai išaiškinta 
atominės bombos ardomoji galia, reiks patirti 
kokius sužalojimus ji sukelia ir kaip ilgai jie 
paslėpti gali glūdėti pas tariamai sveikus žmones.

Net ir dabar, pačioj studijų pradžioj, stebė
jimui yra paimti 246.134 japonai Hirošimoj, 
221.914 Nagasaky ir 188.949 sprogimo nepa
liestam Kuro mieste kaip normalių gyventojų 
kontrolinė grupė

Ši tyrinėjimo komisija įsteigta ir yra Ato
minės Energijos Komisijos išlaikoma. Iš viso 
pasaulio universitetų pakviesta 550 mokslo 
žmonių. Jų darbas yra daugiau kaip pasišven
timas, susietas 
spinduliavimas 
padaryti. Iki 
laboratoriniais 
su vad. vaisių 
daug patirta, betgi žmonės ne musės ir dėl to 
niekas negali žinoti, ar ir juos atominis spindu
liavimas panašiu būdu veiks kaip anąs muses.

Šiuo metu mokslininkai turi užtektinai darbo 
dviejuose Japonijos miestuose, 
bomba padarė aukų kūnams ir 
dar negimusiai kartai.

Bombą 
spėjimų, 
kiti, kad 
venami 75 
kad būsiąs sutrukdytas vaikų augimas, kad 
išsiplėsią vėžio ir kraujo ligos ir kad būsią už
trukusių spinduliavimo poveikių. 4 metams 
praėjus po bombos numetimo (iki Hatsuė įvy
kio) nė vienas tų spėjimų nepasitvirtino.

Kai kas jau pasiskubino padaryti išvadas, 
kad a-bombos spinduliavimo veikimas nesąs 
jau taip baisus. Tačiau pats Atominės Bombos 
Nelaimingų Atsitikimų Komisijos buvimas verčia 
manyti, kad mokslininkams yra dar daug ko 
iš šio žiauraus įvykio pasimokyti. Pastebėtas 
Hatsuė akyse spinduliavimo kataraktas (ne
senai jis pastebėtas ir kitų akyse) rodo, kad nekyla 
abejonės dėl bombos nusidelsusių padarinių.

Komisija tokių padarinių ieško, tarp išlikusių 
gyvų Hirošimos ir Nagasakio gyventojų, ypa
tingai kiek tai liečia kraujo ir vėžio ligas bei 
paveldėjimą. Iki šiol nepastebėta didesnių 
nukrypimų. Bet dar per anksti būtų spėti, kad 
jų nepadaugės

Šiandien niekas negali atspėti spinduliavmo 
padarinių ir paneigti, kad tie, kurie šiandien 
Hirošimoj ir Nagasaky gyvena, neturi savo 
kūne pakankamai plutonijaus ir kitų a-bombos 
medžiagų, kurios juos 15 ar 30 metų būvyje 
nesunaikintų.

Ar a-bomba turės įtakos į paveldėjimą? Ji 
nepanaši į kitus ginklus ir dėl to jos naikinamoji 
galia nėra sprogimo paliestiems ribota. Jos 
poveikis gali būti perduotas sekančioms kartoms 
ir pasireikš palikuonių mirtim bei apsigimimais. 
Atominio spinduliavimo įtakos paveldėjimui ty- 
pinėjimas reiškia a-bombos 
vaikų tyrinėjimą. Tai yra 
biausias komisijos darbas.

Pirmas šiam milžiniškam 
patikrinti ir atžymėti kiekvieną po sprogimo 
Hirošimoj ir Nagasaky gimusį kūdikį ir duomenis 
palyginti su nepaliesto Kuro miesto duomenimis. 
Tai reiškė rasti ir atžymėti kiekvieną nėštumą.

Tyrinėtojų laimei, kiekviena japonė 4 nėštumo 
mėnesy turi registruotis papildomam maisto 
daviniui gauti. Pasinaudojant šia aplinkybe, 
smulkiai apklausinėta kiekviena moteris, 
palaikomas glaudus ryšys su akušerėmis, 
dėjimo tyrinėtojai žino, kad a-bombos 
liavimas gali sukelti kūno pasikeitimus.
jie nežino pasikeitimų skaičiaus ir rūšių. Didžioji 
dalis japonų spinduliavimo paveiktų tiek stipriai, 
kad pakitėtų jų lytis, mirė. Daugelis lytinių 
pakitimų nepastebimi, nes yra paslėpti ir 
pasireikšti tik 3-oj ar 4-oj kartoj.

Tuo tarpu dar labai maža duomenų 
a-bombos poveikius paveldėjimui, bet jie 
Labiausiai baidąs faktas, kad tie padariniai 
a-bombos sprogimą pergyvenusiųjų palikuonims 
yra nesibaigia ir nesusekami.

vaikų ir jų vaikų 
sunkiausias ir svar-

darbe žingsnis buvo

su baime dėl to, ką a-bombos 
jau padarė ir ką jis dar gali 
šiol ši baimė buvo pagrįsta tik 
tyrinėjimais, darant bandymus 
musėmis. Per šiuos bandymus

tyrinėdami ką 
padaryską ji

numetus, spaudoje
Vieni teigė būsią daugybė 

sprogimo paliesti miestai bus negy- 
metus, kad likę gyvi būsią nevaisingi,

iškelta įvairių 
negyvų

Praėjusią savaitę Paryžiuje lankėsi 35 Ame 
rikos didžiųjų laikraščių direktoriai ir redaktoriai, 
tarp kurių buvo ir mūsų tautietis, gerai žinomas 
„Chicago Herald American” redaktorius Stasys 
Pieza.

Stasys Pieža, nežiūrint laiko stokos, pasistengė 
susitikti su Paryžiaus lietuviais ir gailėjosi, 
tik trumpai galėjęs su jais pabūti.

Be to,
Pavel- 

spindu- 
Tačiau

gaii

apie 
yra.

PASAULIO LIETUVIU
SPAUDOS BALSAI

KIENO PAREIGA

kad

konventas”, 
pirmininkas, 
buvęs min. 

Calwell. Ta 
dainos kon-

Šią savaitę iš Paryžiaus į Čikagą išvyko 
metis Paryžiaus lietuvių parapijos klebonas 
Kubilius. Jo palydėti į stotį susirinko beveik 
visi Paryžiaus lietuviai.

Australijos didmiesty, Sidney, jau susibūrė 
per 1.000 lietuvių. Ryšium su lietuvių gausė
jimu, plečiasi kultųrinis ir visuomeninis darbas.

Prancūzu svetimšaliu legijone dar tebetarnauja 
apie 200 lietuvių. Jie yra įvairiuose kraštuose: 
Afrikoje, Madagaskare, Indokinijoje.

Sausio 29 d. Reuteris iš Čicakos paskelbė: 
„Buvęs generolas, 1926 metais dvi dienas valdęs 
Lietuvą ir dviems armijoms vadovavęs čia 
pradėjo naują gyvenimą, kaipo metalo pramo
nės darbininkas. Tai yra Povilas Plechavičius. 
Šio karo metu jis vadovavo rezistencinei armijai, 
kuri kovėsi ir prieš rusus ir prieš [vokiečius”.

M. Liuberskis, žinomas „Aušrines” ir „Per. 
kūno” choru dirigentas, atvyko i Ameriką ir 
apsigyveno Naujorke.

J. Hagentorniene, garsaus Kauno^chirurgo 
žmona, apsigyveno Kolumbijoje.
noje Bogotos ligoninėj.

J. Niekus, lietuvis jūrininkas, 
venas Australijoje, ruošiasi savo
į San Francisko, JAV ir ten dalyvaut jachtų 
ruošiamose lenktynėse ir atstovauti lietuvius.

B. Vyliaudas, buvęs Vokietijoje LTB 
miteto pirmin. apsigyveno Naujorke.

St. Butkus, žurnalistas, ilgametis 
redakcijos narys įsikūrė Brooklyne.

P. Narutavičiene, lietuvė žurnalistė,

ilga- 
kun.

Ji dirba vie-

šiuo laiku gy- 
jachta plaukti

Asimiliacijos pastangos. Sausio 23-27 dieno
mis Kamberoje, Australijos sostinėje, įvyko taip 
vadinamasis „Pirmasis pilietybės 
kuriame dalyvavo net ministeris 
imigracijos ministeris, o taip pat 
pirm. Chifley ir imigr. ministeris 
proga buvo surengtas muzikos bei
certas ir tautodailės paroda, nes Imigracijos 
Departamentas kvietė imigrantus menininkus 
aktyviai šia proga dalyvauti susirinkime.

Šio konvento (susirinkimo) tikslas — rasti 
spartesnes priemones visus ateivius asimiliuoti 
ir užkirsti kelią jų tautinei veiklai. Labai ra
dikalią priemonę pasiūlė atsitiktinai čia atvy
kęs. IRO atstovas — reikią likviduoti visus tau
tinius laikraščius, tada, esą, asimiliacija bus 
užtikrinta... Buv. imigracijos ministeris ‘Mr. 
Calwell kategoriškai pasisakė prieš šį patarimą.

Šiaip-jau visas tas konventas neturės dides
nės reikšmės „naujųjų australų” ir australų 
santykiams, kuriuos diktuoja gyvenimo kova.

DĖMESIO ROCHDALĖS IR APY
LINKĖS SPORTININKAI! Vasario 26 d. 
6 vai. p.p. šaukiu visų sportininkų pasi
tarimą. Kviečiami nariai ir nenariai bei 
visi kiti, kurie domisi sportu. Susirinki
mas įvyks 12, King St. South, Rochdale. 
Vieta iš miesto centro pasiekiama aufb- 
busais’ 17 T ir 21 už 1 peną (4-tam susto 
jime išlipti).

Sporto Klubo „Vytis” vadovas

vyr. ko-'

„Kario”

Sukurusius lietuvišką šeimą 
Halifaxo sporto klubo vadovą

p. ANTANĄ VI L U T Į
ir

p. BIRUTĘ ČTAKAITĘ
Sveikiname ir linkime saulėto gyvenimo.

Halifaxo sportininkai
suorga-

Taip užvardintam straipsnyje „Dirva” iškelia j nizavo Bogotos universitete žurnalistikos ka- 
keletą opių reiškinių.

„Vokietijoje išeinančios lietuviškos spaudos 
skiltyse nuolat randame aprašomus faktus, kurie 
dažnai atrodo tiesiog „į dangų kerštu šaukian
tieji” faktai.”

„Pavyzdžiui viename laikraštyje aprašoma, 
kaip IRO tarnautoja užsispyrusi vieną lietuvį 
būtinai išmesti iš stovyklos ir atimti DP teises, 
remdamosi tuo, kad jis nesirūpina savo emi
gracija.”

„Kieno gi pareiga pasirūpinti tokiais dalykais?
Ar tokie reikalai nėra dalis kovos už mūsų 
tautos teises? Ar tikslinga yra į tolimąjį, didįjį 
tikslą įsižiūrėjus, nematyti, kas dabar čia pat 
dedasi?”

LIETUVOS GIRIOS
Prof. J. Kuprionis, „Drauge” parašė platų 

straipsnį apie Lietuvos girias. „Mūsų tauta, — 
rašo jis, — gyvybiniai yra sutapusi su giria, 
kaip anglai, norvegai su jūra, eskimai su tundra, 
šveicarai, tyroliečiai su kalnais. Visais sunkiau
siais momentais giria buvo ir tebėra lietuviui 
svarbiausias prieglobstis”.

Liesdamas pastaruosius taikus, straipsnio auto
rius rašo:

„Lietuvių pasipriešinimas raudonajam ruskiui 
yra įgavęs pasaulinį garsą. Pasaulinė spauda 
dažnai pamini lietuvio partizano vardą. Aišku, 
partizano sąvoka yra neatskiriamai surišta su 
girios sąvoka. Partizanai vadinami „žaliaisiais 
broliais”. Svarstant šį klausimą, iškyla įdomios 
aplinkybės. Mat, dabar Lietuvos girios nebėra 
anos bekraštės, neįžengiamos girios, kurios buvo 
senesniais laikais. Dabar mūsų girios, ypač po 
visos eilės okupacijų, yra tiek susmulkintos ir 
išretintos, kad jos vienos vargiai begali sudaryti 
visiškai patikimą apsaugą. Ir, pavyzdžiui, 1941— 
44 metais, kai Lietuva buvo okupuota nacinių 
vokiečių, mūsų miškuose slapstėsi visoki benamiai 
žmonės, k.a.: vokiečių persekiojami lietuviai, 
iš vokiečių kariuomenės pabėgę vyrai, iš getų 
pabėgę žydai ir pan. Tada, pav., žmonės žinojo, 
kuriame miške, kiek tokių žmonių slapstosi. 
Bet lietuviai nebuvo suinteresuoti vokiečiams 
padėti; jie tų besislapstančių „nematydavo” ir, 
artimo meilės vedami, dargi jiems padėdavo”.

tedrą ir ją veda.
Agron. A. Krapovickas pakviestas į Kordobos 

universitetą profesoriauti. Tai pirmasis lietuvis 
profesorius Argentinos universitete.

Dail. J. Bagdonas, dirba kaip mokytojas Bo
gotos meno mokykloje.

Melbourno sportininku koncertas. Sausio 7 d. 
Melbourno sportininkai suteikė tautiečiams progą 
kultūringai praleisti kelias valandas bendroje 
lietuvių šeimoje. Iš viso susirinko per 300 sve
čių.

Koncerto programą sudarė solistų ir dvigubo 
kvarteto dainos bei tautiniai šokiai. Sportininkai 
sugebėjo paruošti įvairią ir įdomią programą. 
Apie šį koncertą rašė ir vietos anglų spauda.

Pažymėtina naujenybė — koncerto metu buvo 
platinama lietuviška spauda, priiminėtos pre
numeratos vietos lietuviškiems laikraščiams ir 
išplatinta per 80 lietuviškų knygų. Lietuviškos 
spaudos kioskas ir toliau veiks Melbourne, 
L. Baltrūno žinioje.

Prenumeruoja lietuviu kalbos vadovą ir Lie
tuvos istoriją. Iki šiol lietuvių kalbos vadovą 
jau užsiprenumeravo per 2.000 asmenų, sumo
kėdami po 15 šil., o Lietuvos istoriją — per 100 
asmenų. Turint .galvoje, kad į Australiją iki 
šiol jau yra atvykę apie 4.500 lietuvių, šie skaičiai, 
palyginamai, mažoki.

Nauja ALD Centro Valdyba. Visuotinas ALD 
narių suvažiavimas, įvykęs gruodžio 30 dieną, 
išrinko naująją Centro Valdybą, kuri vėliau 
Centro Valdybos pirmininu išrinko Antaną 
Baužę, jau prieš 20 metų atvykusį į Australiją, 
o vice-pirmininku rašytoją-žurnalistą Pulgį An
dri ušį.

Australijos Lietuviu Draugijos visuotinas su
važiavimas gruodžio 30 d. nutarė veikti kaip 
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės padalinys ir 
vadovautis VLIKo priimtais PLB nuostatais. 
Tuo būdu stengiamasi stiprinti pasaulio lietuvių 
šeimą.

Pasitraukia „Musu Pastoges” redaktorius. „Mū
sų Pastogė” 1950 m. sausio 11 d. numeryje 
praneša, kad faktinasis jos redaktorius Juozas 

ukauskas netrukus pasitrauksiąs iš redaktoriaus 
pareigų. Tuo tarpu nežinoma kas perims „M. 
P.” redagavimą.

Tremtyje lietuvišką šeimos židinį sukurusią 
p. STOSKAITĘ ANELĘ 

ir
p. URBANAVIČIŲ STASĮ

Sveikiname ir linkime gražaus ir saulėto 
gyvenimo bendrame kelyje.

Hirwauno lietuviai.

DBLS-gos Nottinghamo skyr. vasario 18 d.
vai. p.p. Nottinghame Sycamore Rd. Schools 

(lietuvių klubo patalpose) ruošia didžiulį Vasario 
16 — tos minėjimą su plačia menine programa, 
kurią išpildys choras „Rūta” ir tautinių šokių 
grupė. Be to bus suvaidinta „Paslaptingoj zo
noj”. Kviečiame Nottinghamo ir apylinkės 
lietuvius gausiai dalyvauti.

Minėjimo vieta iš miesto centro pasiekiama 
aut. Nr 31 iki Sycamore Rd. sustojimo.

5

Vasario 19 d. bus Vasario 16 minėjimas; pra
sideda 12 vai. pamaldomis St. Ann’s Church.

17 vai. St. Mary’s Parish Hall, East Parade 
bus paskaita-montažas, deklamacijos, choras, 
tautiniai šokiai ir

Kviečiame visus
DBLS Bradfordo i

scenos vaizdeliai, 
tautiečius gausiai dalyvauti.
skyriaus valdyba.
* * *
nuoširdžiai pasijuoksite, skaUžgavėnių proga 

niai privalgys!te blynų ir atsigersite skanaus 
alučio atsilankę i ruošiamą vakarą Brad- 
forde, Green Lane School, Green Lane, vasario 
18 d. 18 vai.

Jonas Grigaliūnas, gyvenąs Kanadoje, Mont
real Brown
ieško Kosto Dusevičiaus ir kitų draugų bei 
pažįstamų.

BĮ. 1014, Verdun P.Q., Canada,

* * *
Latvių visuomenė ir sportoKaukių balius.

sąjunga vasario 25 d. 17 vai. 30 min. Bradforde, 
Green Lane mokykloje ruošia kaukių balių. 
Dalyvaus dainin. Lidija Maršalka ir Arnolds 
Obšteins. Visi nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

Rengėjai

NEREIKALINGAS I PATARĖJAS

„Adomėnai, būk protingas 
Ir nesikarščiuoki.
Tu ne anglas, nesikiški, 
Ji papūga moko.

Šitas padaras, kaip matot, 
Domisi rinkimais
Ir kodėl Di Pi ant paso 
Turi vergo žymę.

Aš žinau, kad aš ne anglas, ■—■ Atsirado mat, kas moko...
Rėkia Adomėnas, Lyg man trūktų proto.
— Bet, katruos išrinks į valdžią, Reikia tokį „patarėją” 
Man juk ne vis viena.. Būtinai parduoti.

4
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“BRITANIJOS LIETUVIS“

IŠ MUSU GYVENIMO
VASARIO 16 MINĖJIMAS LONDONE

VASARIO 19 D. 4 VAL. PO PIETŲ WESTMINSTERIO KATEDROS SALĖJE 
RUOŠIAMAS VĄSARIO 16-TOS MINĖJIMAS. BUS MINISTERIO BALUČIO 
SVEIKINIMAS IR MENINĖ DALIS. VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI 

ATSILANKYTI.

IŠ SĄJUNGOS CENTRO
Centro valdyba kiekvieną pirmadienį renkasi 

posėdžio, ir svarsto S-gos veiklą liečiančius 
klausimus.

* * *
Ruošiamas bendras su latviais ir estais, liūdnų

jų įvykių birželio mėn. 15—16 dienos minėji
mas. Ta proga numatoma Londone suruošti 
didelį mitingą.

* * *
Centro Valdybos pirm. p. Bajorinas vasario 

12 d. buvo nuvykęs į DBLS Mootos skyriaus 
ruošiamą Vasario 16 d. minėjimą.

* * ♦
Centro Valdyba patvirtino šias naujai įsisteigu

sių skyrių valdybas — Brockwortho, Connocko, 
Huddersfieldo ir Keighley.

VASARIO 16 MOOTOJE
Ilga kelionė traukiniu gali ir geriausią nuo

taiką pagadinti ir gražiausias viltis išsklaidyti. 
O kada dar į langus lietus kaip iš kibiro pilia ir 
smarkus vėjas ūžauja, tarsi bandydamas ir be 
to nuo judėjimo drebantį traukinį nuversti, 
tikrai visokios pagundos kelia kelionę nutraukti. 
Ir tai dar ne viskas. Kai po 8 valandų kelio pa
sieki tą, sunkiai ištariamą miestą, Carlisle, Moota 
yra dar valanda kelio autobusu.

Iš to jau aišku, kad Mootos stovykla arti 
Škotijos, kad sunkiai pasiekiama ir nuo civili
zacijos toli. Tačiau ji yra gražioje vietoje, netoli 
jūros, kur vasarą žmonės atostogauja, taiso 
sveikatą, maudosi jūroj ar šlampa po lietum, 
kurio čia gausu.

Artimiausias nuo Mootos miestelis už penkių 
mylių. Autobusai sustoja vaikščioję 9 vai. va
karo. Likus nuo autobuso tik samdytu taksiu 
stovyklą pasieksi. Išradingi lietuviai ir čia rado 
išeitį ir įsigijo motociklus, kurių jau yra per 10.

Stovyklos barakai — vieni geriausių tos 
rūšies pastatų šiame krašte. Anksčiau čia gyveno 
keli šimtai įvairių tautybių dypukų, dabar liko 
tik po kelis „svetimtaučius”, nes gyventojų 
daugumą sudaro lietuviai, kurių bus apie 60. 
Beveik pusė jų nepriklauso Sąjungai. Dėl ko? — 
nei vienas negalėjo ar nedrįso pasakyti.

Vasario 16 minėjimą visi ruošė ir mielai pri
sidėjo darbu ir pinigais. Visi vyrai puikūs, 
malonūs ir geri lietuviai, dėl to ir atrodo, kad 
jų nestojimas į skyrių yra tik kažkoks nesu
sipratimas, kurį reiktų išaiškinti ir pašalinti, 
kad visi galėtų organizacijoje sutilpti. Atrodo, 
kad ir „B. Lietuvį” ne visi išsirašo ir kai kurie 
„per petį skaito”. Ir toks reiškinys turėtų būti 
šalinamas.

Namų akcijas visi noriai perka, kiti net už 
5 ar 10 svarų, ir žada daugiau pirkti.

Vyrai dirba pas ūkininkus — keli jų ir gyvena 
ūkiuose. Gyvenimu nesiskundžia, o patalpų 
net ir per daug turi.

Vasario 16 minėjimas vyko net trijose vie
tose — iškilmingoji dalis kino salėje, linksmoji — 
kantino salėje, o pietūs ir vakarienė — valgykloje! 
Kur kitur galima tokį „liuksusą” rasti?

Barakai šildomi, tačiau neturint arti lietuvaičių, 
vyrukams vis dėlto dar šalta. Mootiečiai už
tikrino, kad lietuviškas vedybų biuras iš vienų 
jų galėtų išsiversti.

Stovyklos gyvenimą sušildė ir linksmos nuo
taikos atvežė šokėjos iš Widnes ir Lovvtono. 
O kai po visų iškilmių prasidėjo šokiai, tai kan
tino salė taip įkaito, kad ir seniams karšta pa
sidarė. Šokiams grojo Lovvtoniškių trio.

Vasario 12 d. buvo tikrai nepaprasta. Ne
priklausomybės šventės minėjimas buvo puikiai 
suorganizuotas, truko visą dieną ir visiems 
padarė gilų įspūdį. Tai pareikalavo daug darbo 
ir pinigų. Per iškilmingą aktą Mootos lietuvius 
ir svečius sveikino garbės prezidiumo nariai. 
Buvo paskaita. Meninę dalį išpildė Widnes ir 

Pagaliau ir aš sulaukiau patarnautojo.

Lewtono šokėjų grupė ir vyrų choras, p. Ra
mono vadovaujamas. Pažymėtina įspūdingas p. 
Nekrošiaus patriotinis įvadas prieš kiekvieną 
dainą daklamacijos forma. Tai sektinas pa
vyzdys.

Prieš tai svečiai suvaidino laisvės kovų vaizdelį 
„Paslaptingoji zona”.

Linksmąją dalį išpildė linksmieji broliai (p. 
Nekrošius, p. Pilipavičius, ir p. Vasiliauskas).

Beveik visos šokėjos yra čia gimusios lietu
vaitės, kurios didžiausiu nuoširdumu ir entuziaz
mu prisideda prie lietuviško darbę. Daug mums 
rūpesčių kelia lietuvių nutautėjimas ir ieškojimas 
būdų nuo jo apsisaugoti. Ponia Merkelienė, 
šokių grupės vadovė ir mokytoja, rado išeitį ir 
davė visiems sektiną pavyzdį. Tos mergaitės 
dar net nemoka lietuviškai kalbėti (dabar lanko 
lietuvišką mokyklą), bet jų kūne plaka lietu
viška širdis, ir jų gyslose teka lietuviškas kraujas. 
Ar jos yra blogesnės už tas, kurios moka lietu
viškai kalbėti, bet pačios laikos* toliau nuo 
tautinių ir visuomeninių reikalų.

Ponios Merkelienės šokėjos ir šokėjai tikrai 
daro gražų įspūdį. Apie šešiolika tautiniais 
drabužiais apsirengusių šokėjų pasirodė salėje, 
sušokdami Jonkelį, sužavėjo žiūrovus. Grak
ščios, linksmais veidais lietuvaitės ir augaloti 
vyrai padarė puikią tautinių šokių meno repre
zentaciją. Tam atsiekt turėjo būti įdėta nemažai 
darbo, nes kaip į šokius, taip ir į choro repeticijas 
tenka važiuot iki 15—20 mylių.

Be pasišventimo ir darbo nieko geresnio ne
būtų galima atsiekti. Ir jeigu šiandien galima 
pasidžiaugti gražiu Mootos skyriaus pasirodymu, 
tai tat atsiekta tik padėjus daug pastangų, kurių 
nesigaili gražiai ir darniai veikianti skyriaus 
valdyba (p. Krivickas — pirm., p. Valaitis — 
sekr., p. Bačanskas — ižd.) Valdybos veikimą 
palengvina narių solidarus dėjimasis prie darbo.

Šiame aprašyme palikau didelę spragą niekur 
nepaminėjęs kun. Steponaičio. Tą spragą teks 
ir palikti, nes jau toks yra didžiųjų veikėjų liki
mas, kad jie visuomet lieka už savo darbą ne
atlyginti. Galima būtų tik pridėti, kad apie jį 
visi ratai sukasi ir, kad kun. Steponaitis, rūpinasi 
religiniais reikalais. Per Nepriklausomybės 

.šventę jis Mootoje atlaikė iškilmingas mišias ir 
pasakė įspūdingą pamokslą.

Ar reikia dar pažymėti, kad už ilgą ir vargingą 
kelionę buvau su kaupu atlygintas. Buvau 
karališkai priimtas, turėjau malonumo susitikti 
ne vien su Mootiečiais, bet ir su Widnes, Lowtono, 
Penritho ir kitų vietų lietuviais.

Važiavom į Mootą tikslu paakinti ir tautiškai 
Mootiečius sustiprinti. Grįžau pats pasistiprinęs 
tolimesniam darbui ir parsivežiau daug lietu
viškos šilumos, jaunatvės entuziazmo ir tvirtą 
įsitikinimą, kad mūsų visų darbas duoda gražius 
vaisius ir, kad lietuviška masė šiame krašte yra 
sveika. Tauta, kuri turi tokius sūnus ir dukras, 
niekuomet nežus, bet prisikels ir pamatys laisvės 
dienas. M. Bajorinas

JAUNIMO SĄSKRIDIS MANCHESTERY
Vasario 4 d. suskrido į Manchesterį ne vien 

jaunimas, bet ir senesnio amžiaus žmonių. Mat, 
senuoju lietuvių papročiu — kur vaikai, ten ir 
tėvai.

Svečių privažiavo iš visos vidurinės Anglijos — 
arti trijų šimtų.

Manau, kad tokio masto ir tipo pasilinksmi
nimas ne tik Anglijoje buvo pirmą kartą, bet ir 
Lietuvoje ne dažnai pasitaikydavo.

Vakaras ruoštas susipažinimui. Įžengus į 
salę, jaukioje aplinkoje traukė ir specialūs šūkiai: 
„Nežiopsok”; „Negera žmogui vienam”; „Kur 
du, tai ne vienas” ir panašiai. Susipažinti padėjo 
ir skrajojąs paštas.

Vakaro programa prasidėjo ir baigėsi suktiniu. 
Šokiai pynėsi su kitais programos numeriais. 
Bešokant kojos pradeda pavargti ir štai, muzika 
sustoja ir atsiranda koks nors meno dalykėlis, 
į kurį žiūrint akis džiaugiasi, ar širdį griebia 
poezijos pluoštas, ar sielos stygas suvirpina 
eilėraštis. O čia vėl skamba muzika šokiams. 
Nei jaunimas, nei senimas, išgirdęs suktinio, 
klumpakojo garsus jokiu būdu negalėjo susilai
kyti, nepaleidęs kojų į darbą.

Šokiams grojo labai geras orkestras. Rengėjų 
buvo parūpinta iš anksto orkestrantams lietu
viškų šokių gaidos.

Programa buvo tokia gausi ir taip įvairi, dėl 
to teks ir būdingesnius paminėti.

VI. Šlaito poezija padarė tokio gilaus įspūdžio, 
kad jaunimas jam sukėlė karščiausias ovacijas.

Widnes lietuvių mokyklos lietuvaičių dainos ir 
įspūdingai atliktas „Vaidilutės” dalykėlis, pad
velkė senosios Lietuvos mistika ir sukėlė apleistos 
Tėvynės ilgesio jausmą.

Mišri Widnes, Liverpoolio mergaičių ir Low
tono vyrų šokėjų grupė, jauna gražia išvaizda ir 
meniškai atliktais tautiniais šokiais, sukėlė en
tuziastingą pasigerėjimą. Per dvejus atvejus 

sušoko penkis šokius. Ypatingai gražus naajuja 
interpretacija buvo „Malūnas” ir „Jonkelis”

Mažoji Ritutė Merkelytė jautriai padekla
mavo keletą eilėraščių.

Buvo ir plastikos, baleto numerių. Išsiskyrė 
basakojos „Čigonaitės”.

Reikia stebėtis ir tikrai pasidžiaugti visų pro
gramos dalyvių pasišventimu, susiklausimu ir 
drausmingumu. Tiesiog nusistebėjimo sukelia jų 
mokytojos ir režisierės p. A. Merkelienės ne
nuilstama energija ir atsidėjimas darbui, paruo
šiant tokius įvairius programos numerius.

Šokių metu padainuota, pažaista lietuviškų 
ratelių. Keletą šokių vertėtų paminėti, nes esu 
tikra, kad jie čia nauji. Būtent „Kepurių Po
puri” — muzika nesustodama vis keitė įvairius 
šokius, o šokėjai turėjo „nežiopsoti” ir taikytis. 
Kitas — taip vadinamas „Literatūrinis valsas” — 
iš įvairių literatūros veikalų paimti vienas mo
teriškas vardas ir vienas vyriškas. Vardai atspaus
dinti atskiruose lapeliuose ir išdalinti dalyviams.

Nieks iš anksto nežino su kuo teks šokti. 
Daug spėliojimo, daug juoko ir erzelio.

Vakarą suruošė Manchesterio ir apylinkės 
jaunimas. Vieni rūpinosi programa, kiti — 
kitais dalykais.

Sveikintinas dalykas, kad nebuvo baro, t.y. 
jokių svaiginančių gėrimų. Troškulį bei alkį 
malšino arbata, limonadas ir sumuštiniai, o 
norinčių eiti per gatvę į karčiamą nedaug atsirado.

Šešios valandos taip greit praūžė, kad svečiai 
nenoriai skirstėsi. Daugelis atvykusių pažinojo 
rengėjus asmeniškai ir išvykdami jiems širdingai 
dėkojo. Pav. vienas iš Birminghamo, atsisvei
kindamas pasakė: „Kelionėj pavargau, sumo
kėjau du svaru, bet džiaugiuos, kad atvykau”. 
Buvo dėkingi ir tėvai ir tie, kam rūpi jaunimas. 
Užtat didelis ir nuoširdus dėkui rengėjams už 
taip gerai ir vykusiai suorganizuotą vakarą.

Vakaras suruoštas kapeliono J. Steporaičio 
iniciatyva. Jo jaunimą mylinti ir suprantanti 
širdis užtikrino šio vakaro pasisekimą. Dieve, 
padėk, kad jis ir šimto metų sulaukęs išlaikytų 
savo sielą tokią pat jauną ir tokią jautrią jaunimo 
reikalams. * O. Kairiukštienč

VASARIO 16 LEICESTERY
Lietuvos Nepriklausomybės diena čia buvo 

pirmą kartą švenčiama. Iškilmės įvyko vasario 
12 d. Šventė pradėta pamaldomis, kurias laikė 
kun. A. Kairiūnas. Pamaldų metu gražiai giedojo 
G. Stonienės vadovaujamas lietuvių kolonijos 
būrelis. Tuojau po pamaldų įvyko viešas aktas, 
kuriam vadovavo skyriaus pirmininkas J. Senkus. 
DBLS-gos tarybos narys St. Kuzminskas skaitė 
Nepriklausomybės dienos tema paskaitą. A. 
Paukštytė ir J. Firavičius padeklamavo patrioti
nių eilėraščių. Aktas baigtas Tautos himnu. 
Nepriklausomybės dienos proga įvykdyta rinklia
va Tautos fondui. K. B.

Čekoslovakijos vokietis 27 m. amžiaus vedybų 
tikslu nori susirašinėti su lietuvaitėmis 23—26 
m. Rašyti angliškai ar vokiškai: Frank lanka, 
c/o Mrs. Bolwell, Longborough, Moreton-in- 
Marsh.

J. RICHARDS (Butchers) Ltd.
J. RICHARDS (BUTCHERS) LTD. 

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

Visų mūsų 26 parduotuvių adresai nurodyti telefonų knygoje L—R 3815 psl. 
DIDŽIAUSIAS ANGLIJOJE SIUNTINIŲ SKYRIUS pritaikytas šiame krašte 

gyvenantiems kitašaliams patarnauti.
PO SAVAITĖS PELENŲ DIENA 

Parengėm gavėniškų siuntinių.
GAVĖNINIS SIUNTINYS A — šeimyniniams, turintiems sąlygas virti.
GAVĖNINIS SIUNTINYS B — pavieniams, neturintiems sąlygų virti.

Kiekvienas siuntinys, kartu su prisiuntimu £ 1.0.0.
SIUNTINYS A SIUNTINYS B

1 dėžė 32 unc. bismarkinių silkių 1 dėžė 32 unc. bismarkinių silkių
1 ” 16 ” marinuotų 2 ” 16 ” marinuotų
1 ” 16 ” pamidoruotų ” 1 ” 16 ” pamidoruotų ”
1 ” 12 ” britiškų kiperių 2 ” 12 ” britiškų kiperių
1 ” 2 ” sardinių alyvoj 2 ” 2 ” sardinių alyvoj
1 ” 30 ” raugintų kopūstų 1 ” 30 ” raugintų kopūstų
1 ” 8 ” šokoladinio kremo 1 ” 8 ” šokoladinio kremo
1 stiklas 16 ” australiško medaus 1 stiklas 16 ” australiško medaus
2 pokeliai 1 ” džiovintų grybų
1 pokelis 2 ” daržovių

Silkės specialiu mūsų užsakymu yra kontinento specialistų taip paruoštos kaip jūsų 
krašte.

Natūraliai rauginti kopūstai apie 45 kg. (100 svarų) statinė
su persiuntimu £ 3.0.0.

MĖSOS GAMINIAI
Palendvicinė dešra 1 svaras 7/6
Lietuviška 1 ” 6/-
Krokuvinė 1 ” 6/6
Vengriška 1 ” 6/-
Sausa, kaimiška dešra 1 ” 5/6
Prancūziška 1 ” 5/6
Belgiška 1 ” 4/-
Kiaulienos mėsos ” 1 ” 3/6
Lašiniai paprik. I rūš. 1 ” 3/6
Lašiniai paprik. 11 rūš. 1 ” 2/6
Paštetinė, rūkyta dešra 1 ” 1/5
Kruopinė 1 ” 1/4
Kiaulių kojos, nevirtos 1 ” 10 d.

Paveikslėly matome Britų karo mokyklos ka
riūnų būrį tankinės rikiuotės metu. Būrio vadas 
laiko rankoj skriestuvo pavidalo dvišakę lazdą, 
kuri padeda užlaikyti statuto nustatytą 30 colių 
ilgio žingsnį.

Lietuvoje irgi panašus prietaisas buvo naudo
jamas, tik ne karo tarnyboje, bet žemės ūky. 
Lazda siekė žmogaus ūgio, jos žingsnis — vieno 
sieksnio. Naudojo greitam žemės matavimui 
pav. beskirstant žemės rėžius.

Nepraduriamos autovežimio padangos yra 
problema, kuri nuo seniai kvaršina inžinierių 
galvas. Pavyzdžiui pakutinio karo metu sunkveži
miai buvo aprūpinti padangomis, kur vietoj pri
pučiamo oro, kamerose buvo naudojamas tam 
tikras guminis impilas, perskirtas į daugelį visiš
kai atskirų celių, pripildytų tam tikrais stangriais 
milteliais. Pradūrus, ar net peršovus padangą 
stangrumo nustodavo tik viena kliudyta celė ir 
tai beveik nekenkė visai padangai.

Dabar pradėta gaminti padangas, kurių vidus 
išteptas specialiais, greit stingstančiais klijais. 
Pradūrus padangą kuriuo nors aštriu daiktu, 
pav. vinimi, viduje esąs suspaustas oras į atsiradu
sią skylę įvaro klijus, kurie net nepastebint šio 
įvykio, pradūrimą užlipdo.

Paveikslėly matyti kaip paminėtos padangos 
bandomos. R. B.

Užsakydami prekes, rašykite tiksliai ir 
aiškiai savo adresą, išvardinkit užsakomus 
dalykus ir pridėkite prie užsakymo atatin
kamos sumos pašto orderį.

Žiūrėkite: jei užsakymo suma yra mažes
nė, kaip 60 šil., tai reikia pridėti per
siuntimo išlaidoms 1/6. Jei užsakymas yra 
didesnis kaip 60 šil., tada persiuntimo iš
laidas firma pamoka.

Rašykite: angliškai, vokiškai, lenkiškai 
arba rusiškai. Reikalaukite kainaraščių.

SIUNTINIŲ Į UŽSIENĮ 
NESIUNČIAMA.

NUPIRKĘ DAR PO 1 AKCIJĄ JAU TURĖTUME NAMUS. RYŽKIMĖS!
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„BRITANIJOS LIETUVIS“ 1950 m. vasario 17 d.

NAUJIENOS
* Jau 5 mėnesiai, kaip Argentinoje tęsiasi 

sausra. Kai kuriose vietose gyvuliai dėl sausros 
pradėjo kristi, nes vanduo išdžiūvo. Jei greit 
nebus lietaus, Argentina turės sumažinti mėsos 
eksportą.

* Kasdien apie 20 japonų nusižudo, dažniau
sia dėl sunkių gyvenimo sąlygų. Dėl tos pat 
priežasties dažnai žudosi net ištisos šeimos.

* Australija uždaro savo atstovybę Maskvoje 
ir atšaukia iš ten pasiuntinį.

* Čilėje pereitą savaitę pastebėtas virš Mage
lano sąsiaurio lekiąs keistas raudonas daiktas, 
baltus spindulius skleidžiąs. Jis lėkė apie 500 m 
aukščio ir buvo matomas 10 min. Manoma, 
kad tas daiktas buvo arba koks bolidas arba 
„skraidanti lėkštė”.

* Iš Romos pasklydusiomis žiniomis, Vatika
nas tariasi su muzulmonų religijos vadovais dėl 
bendro fronto sudarymo prieš komunizmą.

* Vienoje suimta du Amerikos žandarai, 
kurie pagrobę iš Rumunijos pabėgusį Vokietį, 
už 7.000 šilingų perdavė rusams. Jie prisipažino, 
kad rusai jiems žadėjo brangiai mokėti už pri
statomus žmones ir davė pagrobtinių žmonių 
sąrašą.

* Amerikietė Alice Hutchby, Burlingtone, per 
ketverius metus pagimdė du kartu po tris vaikus 
ir du kartu po vieną.

* JAV vyriausybė išmokės visiems savo ka
riams, buvusiems Vokiečių ar Japonų nelaisvėje 
po 1 dolerį už dieną. Tam reikalui skirta 70 
milijonų dolerių.

* Romoje turimomis žiniomis, dar apie 60.000 
italų tebėra rusų nelaisvėje. Neseniai italams 
pavyko iš Rusijos nelaisvės išlaisvinti 100 italų 
diplomatų, buvusių Balkanų kraštuose.

* JAV Vašingtono ir Oregono valstybėse 
parengta karo metu buvę priešlėktuvinės apsau
gos signalai. Tai padaryta pagal gynybos mi- 
nisterio įsakymą.

* „Atlanto Valstybių Sąjunga yra vienintelis 
būdas trečiojo karo artėjančiai katastrofai iš
vengti”, pareiškė JAV senate gynybos vicemin. 
W. Cloytonas.

* Australijoje pradeda reikštis kadaisia Ame
riką stipriai veikęs aukso drugys. Kalgoorie 
apylinkėje rasta turtingi auksu plotai. Vienas 
auksakasis, per valandą iškasęs už 11.000 svarų 
aukso. Si žinia smarkiai visam krašte paplito.

* Danų dienraštis „BT” praneša, kad Jutlan
dijoje pastebėtos „skraidančios lėkštės”. Viena 
jų įkritusi į jūrą, netoli kranto, ir dideliu garsu 
sprogusi, kita, gelsva šviesa spinduliuodama nu
lėkusi rytų link.

* Sausio 14 d. ties didžiosiomis Suomių parla' 
mento durimis sprogo bomba. Rūmai kiek 
apgadinti, visi langų stiklai išbyrėjo.

* BBC stato dvi televizijos stotis, vieną — 
Škotijoj, kitą — Bristolio kanalo srity. Jos 
sudarys dabar veikiančių tokių pat stočių gran
dinę ir galės aprūpinti 70 nuoš. krašto gyven
tojų.

* Netrukus norima suteikti vak. Vokietijos 
vyriausybei teisę duoti savo piliečiams, gyvenan
tiems ar važiuojantiems į užsieni, pasus. Vo
kietijos konsulatai bus isteigtį Londone, Pa
ryžiuj ir Naujorke. Jie bus atsakingi kancleriui, 
nes Vokietija neturi užs. reik, ministerijos ir 
užsienio politika tebėra komisaru žinioje.

* Ateity čekai, siųsdami laiškus i užsieni, 
turės ant voku pažymėti siuntėjo pavardę ir 
adresą. Laiškai turi būti asmeniškai įteikiami 
pašte parodant pasus.

* Generolas Bedell Smith, buvęs Amerikos 
ambasadorius Rusijoj, paskelbė referatą apie 
Rusijos karinį pajėgumą ir rengimąsi karui. 
Tarp kitko jis sako: „Negalima neįvertinti pa
sipriešinimo Ukrainoj, Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj. Partizanai tuose kraštuose yra gerai or
ganizuoti ir glaudžiai bendradarbiauja. Dideli 
sabotažo veiksmai buvo atlikti tuo pačiu laiku 
įvairiuose kraštuose. Rusų kareiviai, grižę iš 
Vak. Europos ir matę gyvenimą ten, laikomi 
4-6 mėn. izoliuoti stovyklose perauklėti ir tik 
tada paleidžiami ar skirstomi po kitus dalinius. 
Ne vienas tokių kareivių papildė ukrainiečių 
partizanų eiles”.

* Sausio mėn. Lietuvoje, Latvijoj ir Estijoj 
pertvarkyta savivaldybių administracinė siste
ma ir suvienodinta su Rusijos. Tuo būdu panai
kintas paskutinis skirtumas tų kraštų admi
nistracijos. Ta proga šiuose kraštuose įvykdytos 
masinės deportacijos.

* Australijos imigracijos ministeris pareiškė 
kad Australija šiemet priims 200.000 naujų atei
vių. Iš jų 100.000 britų, 50.000 DiPi, 10.000 
olandų iš Olandijos ir Indonezijos ir 40.000 
kilų tautų ateivių.

* Belgų parlamentas priėmė įstatymą apie 
gyventojų atsiklausimą dėl karaliaus Leopoldo 
grįžimo.

* Prancūzu vid. reikalų ministeris Mochas 
pareiškė, kad šiuo laiku Prancūzijoje yra arti 
dviejų milijonų svetimšaliu. Iš jų tris ketvirta
dalius sudaro italai. Tik apie 170.000 ateivių 
yra kaip politiniai pabėgėliai, iš 389.000 lenkų, 
trys ketvirtadaliai nepritaria dabartiniam Lenki
jos režimui. »

TAMSTOS DRAUGAS BEI PAŽĮSTAMAS
ĄR JAU IŠSIRAŠĖ „B. LIETUVI”?

Paveikslėlyje matyti kaip tam tikro prietaiso 
pagalba mūrininkas gali per 8 vai. darbo dieną 
pamūryti apie 1.800 plytų vieton 700 dirbant 
ikšioliniu paprastu būdu. Šio prietaiso išradin
gumo dėka, pavyko laimėti ne ordinus ar me
dalius sau ir dienos darbo normos padidinimą 
kitiems, bet pelningą darbą ir ateities užtikrini
mą, sau ir kitiems tą prietaisą benaudojantiems 
profesijos draugams. R. B.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš 1 puslapio)

Savaitinis Amerikos laikraštis „Newsweek” 
rašo, jog pastaruoju laiku kai kurie Kongreso 
nariai ėmė svarstyti klausimus, „kurie ligi šiol 
buvo uždraustoji tema”, būtent, preventyvinio 
(apsisaugojimo) karo galimumus. Esą, „gal
būt, vienintelis ir paprasčiausias kelias tesąs 
pasiųsti Sov. S-gai ultimatumą: arba prisiima! 
tarptautinę atominę kontrolę, arba...”

Savaime aišku, jog paminėtas laikraštis pa
citavo tik privačiai pareikštas nuomones, nes 
JAV Kongrese viešai niekas ligi šiol nėra to 
dalyko iškėlęs ir vargu artimiausioj ateity beišdrįs 
iškelti.

MAOTSETUNGAS KREMLIAUS KALINYS?
Per du mėnesiu nusitęsusi komunistinės Ki

nijos vado ir jo užs. reik, ministerio viešnagė 
Maskvoje laisvame pasaulyje kelia daug ko
mentarų bei spėliojimų. Pagal prasisunkiančius, 
daugiau ar mažiau patikimus pranešimus, Stali
nas pateikęs Mao Tse Tungui eilę sunkiai be- 
pakeliamų reikalavimų. Jų tarpe —- 5 milijonų 
vyrų Kinijos kariuomenės kontrolė, pusės mi
lijono kiniečių pasiuntimas į Sov. S-gą neri
botam laikui darbams, padidintas javų prista
tymas Sov. S-gai iš Mandžiurijos, nors pačiai 
Kinijai gręsia rimtas bado pavojus.

Sensacingi pranešimai eina tiek toli, jog kai 
kurie laikraščiai Mao Tse Tungo viešnagę va
dina užmaskuotu sulaikymu. Londoniškio 
„Times” korespondentas iš Honkongo pateikia 
sensacingą pranešimą apie tariamą dviejų Ki
nijos komunistinių grupių tarpusavio kovą. Pagal 
tą pranešimą, esančios dvi Kinijos komunistų 
grupės: „tautinė”, vadovaujama Mao Tse Tungo, 
ir „tarptautinė”, „stalininkų”, kurios priekyje 
stovįs Li Li San, Kinijos profesinių sąjungų 
vadovas. Esą tų grupių skirtumai nesuderinami. 
„Times” korespondento pranešimu, Mao Tse 
Tungas ir užs. reik. min. Ču En Lai Maskvos 
sulaikomi tam, kad „stalininkai” galėtų Susti
printi savo valdžią Kinijoj ir. užkirsti kelią bet 
kuriems maišto prieš Li galimumams.

Kadangi Vakarai seniai jau serga svajomis 
apie Mao Tse Tungo „titizmą” ir toje srityje 
dažnai yra linkę savus troškimus palaikyti faktais, 
tenka skeptiškai žiūrėti į visas tas laikraštines 
sensacijas ligi jų nepatvirtins apčiuopiami faktai.

Kiekvienu atveju, betgi, galima prileisti, kad 
Sov. S-ga turi sunkumų su Kinija. Sov. S-gos 
siekimas — paversti Kiniją klusniu satelitu. 
Gi Mao, pasiremdamas savo realia jėga, Kinijos 
plotų bei masių svoriu ir geopolitine jos padė
timi, nori, kad Sov. S-ga jį traktuotų, kaip lygus 
lygų. Kurion pusėn pakryps laimėjimas ir ko
kiu laipsniu, parodys netolima ateitis. G. Pužas

Jeigu norite turėti baldą, kuris patenkintų jūsų 
skonį, užsisakykite „Prokanta” sofą, kurią padirbs 
p. J. Vainausko vedama baldų dirbtuvė. Dėl 
pilnesnių informacijų rašykite tiesiai
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PRANCŪZU KOMUNISTAI 
MERIMSTA

(Tęsinys iš pirmo puslapio)

PRANCŪZIJA TURI PASILIKTI 
NEPRIKLAUSOMA

Žiemos velodromas, kur de Gaullis prabilo, 
buvo pilnas žmonių. Jų buvo daugiau kaip 
kituose gaullistų susirinkimuose. Iš to daroma 
išvada, kad gaullistų sąjūdis nesilpnėja.

Gen. de Gaullis šį kartą buvo nuolaidesnis 
ir pa'teikė du siūlymus, kaip pašalinti susidariu
sius sunkumus: reformuoti konstituciją ir su
rengti tautos atsiklausimą. Jis nieko neužsimi
nė apie parlamento paleidimą, tik sako, kad 
būtų duotas žodis tautai.

Konstitucija, kuri buvusi komunistų paruošta, 
nesąmoningai kitoms partijoms padedant, turėjo 
tikslą kaip tik palaikyti valdžios silpnumą, ku
ris ir smaugia valstybę. Bet de Gaullis žada 
padaryti tvarką ir be mūšio grobikams nepa
siduoti.

Jis pastebėjo, kad Prancūzija yra tiesioginėje 
Rusijos grėsmėje, nes jos siena Europoje yra 
dviejų valandų kelio Reino atstu, o Indokinijoje 
visai su komunistais susiekia. Pareiškęs padėką 
Amerikai už ekonominę pagalbą pastebėjo, kad 
Prancūzija nori būti Amerikos draugė ir są
jungininkė, sąlygą, jei Prancūzijai bus leista 
pasilikti aktingai ir nepriklausomai.

EUROPA NEGALI NEUTRALI IŠLIKTI
Šiuo metu Europoje daug kalbama apie neu

tralumą, kurį reiktų išlaikyti konflikto tarp 
rytų ir vakarų atveju. Tenka tik stebėtis tokiu 
žmonių naivumu, kurie mano, kad šiais laikais 
dar bus galima dangstytis neutralumo vėliava. 
Dabar, kai Sovietų Rusija atnaujino carų im
perialistinę politiką ir po komunizmo priedanga 
stengiasi visoje žemėje pirmauti, tiesiai užgrobda
ma ar per savo „penktąsias kolonas” kontro
liuodama kitus kraštus, niekas neleis jiems likti 
neutraliems. Jei tik kiltų karas, tai sovietams 
būtų didelis džiaugsmas užimti Europą, nežiūrint 
jos skelbiamo neutralumo. Niekas nesukliudytų 
tokiu atveju kiekvienoj sostinėj pasodinti pro
sovietines vyriausybes, per kurias Rusija galėtų 
kontroliuoti Italijos, Prancūzijos, Belgijos, Vokie
tijos ir Liuksemburgo pramonę.

O kad rusai taip nepadarytų ir buvo sugalvotas 
Atlanto paktas. Žinoma, po to, kai rusai turi 
atominę bombą, visa strategija kiek pasikeitė.

Pasiskelbdama neutrali, Europa pasidarytų 
tokia tuštuma, kokia buvo Kinija ir matėme, kaip 
ten komunistai laimėjo. Jei Europa kiek nuo- 
gastauja, kad Amerika leis ją sovietams užimti 
ir paskui iš naujo tik atominėm bombom iš
laisvins, tai Vašingtonas tvirtai pareiškė, jog 
Europos kraštai nebus virš bombom laisvinami. 
Amerika jas mes tik priešo žemėn, bet jokiu 
būdu ne sąjungininkų, net jei jie ir bus priešo 
okupuotos vietovės.

Jei ši neutralumo idėja pradės Europoje plėstis, 
tai galės iškilti pavojus, kad Amerika „nukirps” 
Marshall© plano kreditus ir neduos pinigų 
ginkluotis. Vyt. Arūnas

KNYGOS IR VADOVĖLIAI
Žodynai: Oxfordo anglų kalbos žodynas,

1.500 pusi, su žodžių tartimi — 16/-, Cassellio 
vokiečių-anglų ir anglų-vokiečių kalbos žodynas, 
1.520 pusi, su žodžių tartimi 17/6, Axmanovos 
rusų-anglų kalbos žodynas, 990 pusi. — 21/-, 
persiuntimas 1/-. Marlborough lietuvių-anglų 
ir anglų-lietuvių kalbos žodynas 10/6, persiun
timas 9 penai.

Vadovėliai anglu kalba: gramatika užsienie
čiams, 309 pusi. — 15/-, Heitland: kaip rašyti 
gerus laiškus — 3/6. Pilnas laiškų rašytojas 
vyrams ir moterims — 5/-, Stephenson: komer
cinės korespondencijos principai ir praktika, 
306 pusi. — 6/6. Dailaus elgimosi (etiketo) 
pagrindai vyrams 4/6, moterims 4/6. Baliniai 
šokiai (modemiški samba, rumba ir kt.) 208 
pusi. — 5/-, persiuntimas 9 penai.

Technikos ir mokslo knygos vokiečių kalba 
gaunamos dabar.

Reikalaudami rašykite lietuviškai ir pridė
kite 2 1/2 pašto ženklą atsakymui. Modern 
Book Distribution, 257, Fulham Road, London, 
S.W.3.

Kanada — miškingiausia vakarų pusrutulio 
valstybė, yra tuo pačiu ir didžiausia pasaulyje 
laikraštinio popierio, kuris, kaip žinoma, daro
mas iš medienos, gamintoja ir tiekėja. Koks 
didelis yra šiuo metu popierio pareikalavimas 
rodo šie skaičiai: vienam numeriui milijoninio 
tiražo laikraščiui atspausti reikalinga apie 100 
tonų popierio, šiam reikalui turi būti sunaudota 
tiek, kiek maždaug gali duoti vienas stačio 
miško hektaras. Ir iš Lietuvos miškų namaža 
taip vadinamų „popiermalkių” t.y. dažniausia 
pušinių, vidutinio storio, dviejų metrų ilgio pa
galių buvo nuplukdyta Nemunu žemyn iki
Ragainės ar vėliau iki Klaipėdos ar Petrašiūnų, 
kur jos specialiuose fabrikuose buvo perdirbamos 
į popierį ar į jo pusiaufabrikatą — medžio celu- 
lozę, kuri tolimesniam apdirbimui eidavo į 
užsienį. Kanados miškingoji Kvebeko provincija 
gamina apie 2 1/2 milijonų tonų popierio per 
metus, jo didesnioji dalis eksportuojama į JAV. 
Paveikslėly atvaizduota Nipegono upė, kuri 
naudojama sielių plukdymui. Upės posūkiuose, 
siaurymėse ar seklumose susidarą pavojingi 
rastų susikimšimai tik dinamito pagalba tegali 
būti išardyti. Momentas, kaip padegęs užtaisą 
darbininkas, gal mūsų brolis buvęs dypukas, 
skuba per pluduriuojančius rastus į saugią 
vietą, kaip tik yra pavaizduotas. R.B.

SPO It TA s
STALO TENISAS

Vasario 6 d. Londono lietuvių stalo teniso 
komanda „Lithuanian” A. sužaidė Plaistono 
rajone pirmenybių rungtynes su Plaistono Table 
Tennis Club ir laimėjo rezultatu 5 : 4. Tą va
karą puikios formos buvo Petkus laimėdamas 
visus tris susitikimus kurie ir nulėmė pergalę. 
Žaidė: Petkus (3), Bušmanas (1), ir Razminas (1).

KREPŠINIS
Didysis įvykis Britanijos krepšinio gyveni

me — stipriausiųjų komadų turnyras įvyko pe
reitą šeštadienį Leedso Universiteto salėse. 
Turnyre dalyvavo 8 komandos: LDS London 
(USA), LDS Sheffield (USA), Burtenwood 
(USA — kariai), Norholt (USA kariai), Man
chester University, lietuvių „Lithuanica”, Leeds 
University I ir II.

Rungtynės buvo vykdomos dviejose grupėse. 
Turnyro laimėtoju išėjo puikiai žaidžianti labai 
aukštos krepšinio klasės, trys metai iš eilės Angli
jos meisteris — LDS London (USA), kuri finale 
supylė Leedso U-tą rezultatu 72 : 41. Trečią 
vietą iškovojo Burtenwood (USA — kariai) 
laimėdami 44 : 20 prieš „Lithuanica”, kuri 
likosi ketvirtoj vietoj. Kitos įdomesnės pasekmės: 
LDS London (USA) — Burtenwood (USA) 
56 : 33; „Lithuanica” — Leeds U-tas 40 : 18. 
Rungtynės tarp meisterio LDS London (USA) 
ir „Lithuanica” pasižymėjo sparta, kovingumu 
ir technika — visų pripažinta gražiausia dienos 
dvikova, kur aukštieji amerikiečiai pralošę 10 :9 
pirmąjį puslaikį, tik antrame turėdami didelį skai
čių lygiai gerų pakaitų paklupdė „Lithuanica”, 
kuri tuo pačiu pasiekė geriausią to vakaro pa-’ 
sėkmę prieš meisterį 22 :38. „Lithuanica’- 
buvo atstovaujama: Bruzgelevičiaus, Čiako, La- 
niausko V. ir A., Martinkos, Šleinio ir Žilionio,

Vertinant lietuvių dalyvavimą šiame įvyky 
kurį stebėjo didžiulė minia žiūrovų, reikia pa
sakyti, kad tai buvo didelė propaganda mūsų
vardo, turint galvoje, jog žiūrovus sudarė ne
eilinė minia, o besimokantis jaunimas, studentai 
ir mokslo žmonės. Buvo malonu girdėti pa
garbiai tariant lietuvio vardą anglų ir amerikie
čių lūpomis. Iš reprezentacinės pusės peršasi 
mintis, kad galų gale būtų įsteigtas pajėgus 
rinktinis vienetas, kuris pastatytų mus į pri
deramą vietą, kaip tikruosius krepšinio meistrus, 
tuo pačiu parodant lietuvio ir mūsų tėvynės 
Lietuvos vardą. N. Martinka

AUKOS
Namu Fondui aukojo: S. Jonkaitis 2 sv., P. 

Tomaševičius 1 sv. 10 šil. ir K. Marcinkus 1 sv.
Tautos Fondui aukojo: S. Jonkaitis 2 sv., P. 

Šablinskas 1 sv., J. Kriščiūnas 1 sv. ir P. Vo
veris 8 šil.

Rašydami Redakcijai raštus, rašykite aiškiai 
ir vienoje lakšto pusėje, palikdami didesnius 
tarpus tarp eilučių, kad būtų vietos pataisymus 
bei papildymus parašyti.
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