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KRISTAUS PRISIKĖLIMO ŠVENTĖ MUMS TEIKIA VILČIŲ IR JĖGŲ SIEKIAMOS LAISVĖS SULAUKTI
TRECIA DIENA S A VAI T E S ĮVYKIAI

Nutilo kraujo ištroškę balsai. Šventyklos už
danga plyšus per vidurį. Nutilo sidabriniai tri
mitai. Išsiskirstė minia. Kareiviai pasidalino 
rūbais. Saulė išlindo iš po juodų debesų. Kry
žius atidavė nužudytą auką. Kraujas sukreko 
ant uolos, erškėčių ir vinių. Juodi varnai skriejo 
dangaus viduriu.

Plikas kryžius. Tuščias kapas. Šviesi aušra. 
Trečia diena.

Lietuvoje ūždavo vargonai, pripildydavo baž
nyčios erdvę tūkstantiniai balsai. Pripildydavo 
džiaugsmu, dideliu noru gyventi, džiaugtis, 
veržtis į rytojų. Arais pakilti su angelais, šau
kiančiais „alleluja”.

Dabar atrodo, kad gyvenimo medžio pakir
stos šaknys. Kad ateitis, kaip lavonas, užver
stas neatkeliamu žemės klodu. Aplinka šykšti 
supratimo, užuojautos. Kaimynai — gero žo
džio, skubios pagalbos. Viskas svetima. Žmo
gus savosios širdies nebeatpažįsta. Draugų vei
dai, kaip Užgavėnių karnavalo kaukės. Ir, ro
dos, jėgų nėra net norėti. Valia, kaip pradurta 
dviračio padanga. Viltis, kaip snieguole ant 
karšto delno. Tikėjimas, kaip įlūžęs lieptas per 
patvinusį upelį. Meilė, kaip... Kas gi, pagaliau, 
meilė?... Plikas kryžius. Tuščias kapas. Nėra 
aušros. O jau trečia diena.

Bet Viešpats keliasi daugelio širdyse. Nors 
keičiasi žemėlapiai, valstybių gyventojai. Nors 
miršta milijonai, nors pasaulis tapo suvalsty
binta skerdykla, kuri skerdžia širdis ir sąžines 
pagal įstatymus. Nors visur, kur nežvelgsi, 
kapinių riebus smėlis persunkė orą, protus ir 
kraują. Nors baisus supuvimo vėžys skverbiasi 
į mūsų pavargusias, nusiminusias,-' išsigandusias 
širdis. Nors, nors, nors... Viešpats keliasi. 
Aleluja.

Viešpats keliasi ir šaukia gyventi milijonus. 
Viskas nauja. Ne tik lapai, daigai, žiedai. 
Naujos mintys, tegul lūpose nauji žodžiai. Te
gul nauji darbai. Tegul naujos būna mūsų 
dienos. Išmeskite senąjį raugą. Išgramdykite 
prirūgusios praeities priskretusias liekanas. Pa
keiskite popierines, sudulkusias gėles pavasariu.

Viešpats keliasi ir šaukia mylėti. Tiesa, krau
jas ant kryžiaus sukrekęs. Žaizdos sugiję, bet 
žvilga, kaip deimantai. O kraujo kaina didelė 
ir visagalė. Viešpaties kraujo kaina, šaukianti 
mylėti brolius, seseris, senus, mažus, paklydu
sius. Mylėti nuo pat ryto iki vėlybos nakties. 
Mylėti, kai dienos pilnos miglos, nuovargio.

Viešpats keliasi ir šaukia tikėti. Tikėti į Jo 
prisikėlimą, kuris maitina gyvybę gėlėje, druge
lyje ir žmogaus širdyje. Tikėti trečią dieną. 
Vargai numiršta su vakaro saule. Kiti su žvaigž
dėmis. Kiti sutirpsta aušroje, rasa pavirsta 
saulėtekio gaivinančiame vėsume. Audros tyla, 
sklaidosi debesys. Rimsta vandenynai. Žaizdos 
gyja. Tikėti trečią dieną. Mūsų laivas ir irk
lai — Jo Visagalėse Rankose. Mūsų ateitis — 
Jo širdyje. Žiūrėkite, melskitės, tikėkite.

Plikas kryžius. Tuščias kapas. Danguje ir 
širdyje ŠVIESI TREČIOS DIENOS AUŠRA. 
ALELIUJA. T. Bruno Markaitis, S.J.

PASKIRTA V AK. EUROPAI PAGALBA
Kuomet po karo galutinai paaiškėjo Rusijos 

tikrieji tikslai, kad ji siekia toliau plėstis iki 
pasaulį užvaldys ir kad tam tikslui išnaudoja 
skurdą ir netvarką, Amerika ryžosi paremti 
laisvuosius Europos kraštus, kad jie galėtų po 
karo greičiau atsistatyti, susitvarkyti ir pakelti 
gyventojų gerbūvį. Tik tai padarę jie galės 
komunizmo įtakai atsispirtti. Tuo tikslu buvo 
sudarytas Europai pagalbos planas, žinomas jo 
iniciatoriaus, tuometinio užs. reik, ministerio 
Marshallo vardu. Planas numatė pagalbos tei
kimą ketverius metus, kiekvienais metais paski
riant tam tikras pinigų sumas iš Amerikos iždo. 
Jau metai kaip tas planas veikia. Jo poveikis 
pasirodė labai didelis. Per metus vak. Europos 
ūkis atkuto, kai kur jo gamyba pasiekė prieška
rinį lygį, o kai kurių valstybių pramonės dalis 
net prieškarinę gamybą pralenkė.

Ateinantiems metams Europai parama pagal 
tą planą buvo pasiūlyta mažesnė, kaip pirmaisiais 
metais. Amerikos prezidentas siūlė skirti 2 
milijardu 900 milijonų dolerių, bet kongresas 
nutarė ketvirtim milijardo sumažinti ir paskyrė 
2 milijardu 700 milijonų dolerių.

INDOKINIJA, MASKVA IR JTO
Nepaslaptis, kad pietų-rytų Azijos likimas 

išsispręs Indokinijoje. Jei ji pateks į Rusijos ir 
komunistinės Kinijos pripažinto Ho-Či-Minto 
rankas, beveik tikra, kad Siamas ir Burma 
nueis tuo pačiu keliu. Šiuo metu Prancūzijos 
remiamas Indokinijos karalius Bao Dai yra 
stipresnis ir jo įtaka didėja. Prancūzijos teikia
ma Indokinijai parama dabar yra didesnė, kaip 
komunistinės Kinijos, bet nežinia kaip bus

ŽIBURĖLIS
Šviesios žvaigždės danguje, 
Žiburėlis kaime
Pasitinka naują žmogų 
Skausmui arba laimei. 
Iki karsto dar toli, 
Dar tik riksmas lingėj; 
Priešaky kalnai ir slėniai, 
Prarajos ir vingiai. 
Jei po angelo sparnu 
Ankšta pasirodys, 
Jei sūnelio kojas vargins 
Purvas arba gruodas. 
Dievas pirkioje girdės 
Gal ne vieną sykį 
Raudą mylinčios širdies, 
Rūpesčiui apnikus. 
Bet, jei savo likimu 
Neturės ko guostis, 
Jei skambės jo garbei taurės 
Muzika ir tostai, 
Šaltą pirkią tad pasieks • 
Gandas apie laimę 
Ir, gal būt, užgesgalinis
Žiburėlis kaime... S. Laucius 

ateityje. Amerika tą reikalą vis dar tebelaiko 
kolonialine politika ir nenori kištis. Tačiau 
po Dr. Jessup’o kelionės Tolimuos Rytuos, 
greičiausia paskirs 70 mil. dolerių Indokinijai 
paremti.

Turint gaivoj, kad Tolimuose Rytuose Kinijoj, 
Indokinijoj, Burmoj ir Malajuose jau vyksta 
tikrasis karas, kad komunistų konferencijoj 
Pekinge nutarta remti tuose karuose dalyvau
jančias komunistų pajėgas, Amerikos pagalba 
būtų visai suprantama. Tačiau iš kitos pusės 
tai nesiderina su komunistinės Kinijos atstovo 
įsileidimu į JTO Saugumo Tarybą. Kinijos ar 
Rusijos atstovai apkaltintų Ameriką, kad re
mia sukilėlius prieš JTO pripažintą vyriausybę.

ATEINA AMERIKOS GINKLAI EUROPAI
Amerikos karinė pagalba vakarų Europai 

pradėjo plaukti. Šių kraštų komunistai, komin- 
formo paskatinti, kursto darbininkus ateinančių 
transportų neiškrauti. Pirmasis laivas su lėktu
vais Prancūzijai atėjo į šiaurės Afrikos Bizertos 
uostą. Laivą iškrovė karo laivyno jūrininkai, 
bet ne uosto darbininkai. Netrukus iš Amerikos 
atplauks laivai su ginklais Italijai, Belgijai, 
Olandijai ir Norvegijai. Italijos darbininkai 
prašo laivus siųsti į Neapolio uostą, kur uosto 
darbininkai nepriklauso komunistų apvaldytai 
profesenei sąjungai. Panašų pageidavimą pa
reiškė ir prancūzų darbininkai iš Šerburgo.

Ryšium su komunistų varoma veikla prieš 
tuos transportus, įvairių kraštų vyriausybės 
ė.sėsi reikalingų apsaugos priemonių galimiems 
trukdymams išvengti.

{Tęsinys 6 puslapy)

Velykos — didžiausia metinė šventė, nepriklausomoje Lietuvoje buvo labai iškilmingai šven
čiama. Bažnyčios būdavo pilnutėlės žmonių, nušvitusios gausiom žvakių šviesom, skambėdavo 
varpai, aidėdavo vargonai ir žmonių giesmės. Didžiuosiuose Lietuvos miestuose — Vilniuje ir 
Kaune, kur buvo daug bažnyčių, Kristaus Prisikėlimo pamaldos labai galingą įspūdį darė. Žmo
nės, baigę pamaldas vienoj bažnyčioje, skubėjo į kitą, kur jos prasidėdavo. Ir taip būdavo nuo 
vidurnakčio iki ryto. Skambėdavo varpai, aidėdavo vargonai ir žmonių giesmės. Maldos kil- 
nindavo žmones, pavasarėjanti gamta skaidrino nuotaiką, o savas kraštas ir pilna laisvė teikė 
džiaugsmą ir vilčių ateičiai. Dabar — viskas griuvo, paniuro, aptemo. Lietuvoje bažnyčios už
darytos, griaunami meniniai, lietuviui pasigerėjimą kėlę, kryžiai, tyli bažnyčių varpai ir vargonai, 
Lietuva rusų pavergta ir gyvena žiauriausios okupacijos laikus. Ten siaučia kruvinasis enkave
distas, viską griauna, naikina ir žudo. Daugelis mūsų artimųjų išžudyta, ištremta į žiaurųjį Sibirą 
daug alpsta bolševikų kalėjimuose ir vergų stovyklose. Šitas žinojimas mums, esantiems laisvam 
pasauly, primena mūsų pareigą kenčiančios tėvynės ir mūsų artimųjų atžvilgiu.

Paveikslėly—Kurklių bažnyčia ir meninis lietuviškas kryžius. V. Augustino nuotrauka

Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčia ir 
šalia jos klebonija, pastatyta 1912 metais kun. 
K. J. Matulaičio pastangomis ir lietuvių kolo
nijos aukomis. Bažnyčia ne maža, bet paskuti
niuoju metu, pagausėjus Londone lietuviams, ji 
vos besutalpina besimeldžiančiuosius. Bažny
čios vidus gražus, pažymėtinas altorius, kuris 
kaip meno kūrinys buvo išstatytas 1851 metais 
pasaulinėje parodoje Londone. Lietuvių baž
nyčia yra 21, The Oval, Hackney Road, E.2.

VAKARU GYNYBOS KONFERENCIJA
Pereitą savaitę Hagoje buvo susirinkę Atlanto 

paktą pasirašiusių vienuolikos valstybių genera
linių štabų viršininkai, kurie priėmė vakarų 
Europos gynybos planą. Vėliau ten pat susirinko 
ir minėtų kraštų krašto apsaugos ministerial. 
Jie svarstė štabų viršininkų priimtą planą ir 
aptarė gynybos būdus. Siekdami gynybos iš
laidas sumažinti, nutarė standartizuoti ginklus 
ir kitas karines reikmenis. Ministerių konfe
rencijai pirmininkavo Amerikos gynybos min. 
Johnson’as.

ŠALTOJO KARO GENERALINIS ŠTABAS
Baruchas, kelių paskutiniųjų Amerikos pre

zidentų patarėjas, iškėlė reikalą Amerikai suorga
nizuoti „generalinį štabą šaltajam karui vesti”. 
Esą Amerika turi kovoti dėl „totalinės taikos”, 
panašiai, kaip ji kovojo totaliniam kare. Šal
tojo karo strategija reikalinga organo, kuris 
kovai dėl taikos vadovautų.

VELYKŲ ŠVENČIŲ sulaukus, svei
kinu visus „Britanijos Lietuvio” skaity
tojus ir visus Didžiosios Britanijos lietu
vius.

Velykos yra po didelių kančių, mukry- 
žiavojimo ir mirties Dieviškojo Peisikėlimo 
šventė. Teprimena ji mums visiems, kad 
ir nukankinta, nukryžiuota Lietuva taip 
pat panašiai prisikels iš numirusiųjų. Tad, 
mieli broliai ir sesės — Sursum Corda!

B. K. Balutis,
Lietuvos Ministeris.

Laimingų ir linksmų šv. Velykų visiems D.
Britanijos ir pasaulio lietuviam! linki

D.L.B.S. Centro Vc.Uyba 
ir
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RYTAI IR
Europa nuo seno yra dalijama į dvi dalis, 

į Rytus ir Vakarus. Tarp jų yra griežti tautiniai, 
religiniai, kultūriniai skirtumai. Bendrai paėmus, 
rytų Europa yra slaviška, kaip Vakarų Europa 
yra germaniška ir lotyniška. Šis rasinis skirtu
mas nėra visai tikslus. Čekai yra slavai ir suo
miai ugro-finai, bet savo kultūros pobūdžiu jie 
yra vakariečiai. r " - .. .

Religinės dviejų sričių ribos maždaug sutampa 
su tautinėmis. Rytų Europa yra Ortodoksiška;~ 
kaip vakarinė jos dalis yra katalikiška ir pro
testantiška. Bet šiuo atžvilgiu išimtys yrą. lygiai 
gausios.

Kultūriniu atžvilgiu, abi žemyno dalis skirianti 
linija yra beveik ta pati. Vakarų kultūra laimėjo 
čekus, vengrus, iš dalies lenkus. Bet daugumas 
slavų tautų pasidavė Bizantijos įtakai, kurioje 
graikų racionalizmas maišosi su rytietiška dva- 
šia, būdinga Azijai. 

* * *

Per daugelį šimtmečių santykiai tarp Rytų 
ir Vakarų turėjo nusistovėjusį pobūdį. Vakarai 
reiškė pažangą, dvasinę ir fizinę jėgą, Rytai 
simbolizavo atsilikimą ir chaosą. |taka visados 
ėjo iš Vakarų į Rytus, bet niekada priešinga 
kryptimi. Prancūzijoje iki Didžiojo karo niekas 
nesimokė rusiškai, nė lenkiškai, niekas nesido
mėjo slavų mokslu ar menu, bet prieškarinė 
rusų ir lenkų inteligentija didžiavosi savo vaka- 
rietiškumu ir vartojo prancūzų kalbą.

■ Kultūrinė Vakarų persvara buvo taip pat 
paremta ekonomine ir karine jėga. Didžioji 
rusų pramonė buvo svetimųjų rankose. Taip 
pat dar Krimo karo metu Vakarų sąjungininkai 
nelaikė Rusijos didele jėga ir pritaikė jai maž- 

A n R EI K A L, B N G A S VEDYBŲ BIURAS
Taip Brit. Liet. Nr. 30 (103) Stella užgiedojo 

tam senberniui pasitenkinusiam, pagaliau, tik 
akordeonu. Kai aš, irgi, jau net kelintą akordeoną 
perku, o po rojų vis vienas žioplinėju, kai ir 
mane tos vedybos interesuoja, tai dar paakin
tas įvairių šiame laikraštyje tuo reikalu atsilie
pimų; bandysiu savo galvoseną savuoju akor
deonu čia išgroti.

AR REIKALINGAS VEDYBŲ BIURAS’?
Vyram, ypač toliau' nuo centrtpgyvcnauljėins, 

jisy nediskutuotinas. < C. V. Pirmininkui viėna 
stovykla visų tokitj vardu atsako: „Iš' mūs 
vienų išsiverstų V. biuras”. Gi mergaitėms 
manyčiau toks biuras .dar labiau reikalingas. 
Kai mergaičių čia badas, tai tiesiog tragiška, 
kai tos pačios teka už kitataučių, o vyrai veda 
kitatautes. Neveltui vienas Lovvton sumitęs 
vyras, susiėmęs už galvos šaukia: „žūsta tauta, 
žūsta Lietuva”. Juk, kadaise, ir tvanas užėjo, 
kai uždraustai, vedėsi Seto ir Kaino ainiai. 
Kad vyrams dar galima metus,, kitus palaukti — 
nesiginčysime, bet „mergaitės iš metų ir iš kar- 
bo”. Gerai toms, kurios lietuviškuose centruose 
gyvena, joms ir vietoj daugiau progų, o ir iš 
šalies vilčių nušvinta. Tuo tarpu visiems ir 
visoms atsiskyrėliams, tyčia išmėtytiems, kad 
ištirptų, blogiau. Jei tik neapsižiūri, tai ir atsi
tinka, pagal „kur šuo laka, ten ir loja”. Kartais 
dar jie išsijudina ir nuvyksta į kokius specialius,
ar nespecialius susipažinimo vakarus ir kaikam 
„pamačija”, bet daugiausia tais atsiskyrėliais 
yra rimti, sėslūs, neperlandūs, tai pagalvoja: 
„nuvažiuosi ten, tai iš tavęs kiti tik pasijuoks; 
žinai, mieste visokių yra, dažnai ir jie patys 
rimtai apie vedybas negalvoja ir kitiems trukdo. 
Pagaliau jau ir to pinigo nėra marios, kad juos 
taip galėtum švaistyti”. Gi žmogus lieka žmo
gum — širdis neklausia. Ir, net nenorint, pasi
junti, kad prie-šalies prisistato „teta, bet ne ta!” 
Ypač kai vedyboms yra daug ir kitokių kliūčių, 
darbo pakeitimas, butas, ir t.t., tai nors jau 
laikas vestis, bijo, delsia, samanoja.

Meile, tačiau, nugali viską, viską pakelįa, 
viską padaro, viską pasiekia, todėl reikia meilės. 
O kas nenorėtų mylėti ir būti mylimas, ypač 
šiuo beširdišku laiku?! Meilė gi tarpsta tik 
širdžių dirvoj; reikia tad, kad širdys susitiktų. 
Mes nesame čia koki dideli rašytojai, musų 
žodis nėra magiškas, kaip kad romanuose, ar 
filmose, jis pilkas, kaip kad ir mūsų gyvenimas, 
todėl tų laiškų tik pačiai pradžiai. Visai kas 
kita, jei štai berniukas išsipustęs, išsiskutęs, 
degančiais veidais, liepsnojančia ir kupina vil
ties širdimi nuvyksta aplankyti pats tos, kur 
jau irgi pasipuošus save ir kambarėlį, pasiruo
šus saldesnės arbatos, skaičiuoja minutes, lau
kia, kuris, galbūt, bus amžinai jos. Tada visai 
kita nuotaika, tada ir be didelių kalbų jaučiama, 
ar iš dviejų širdžių darosi viena, ar keliai skirias 
ir kepurę ant galvos-sudiev.

Mes žinome, kad seniau tėvai, piršlys viską 
aptardavo, nutardavo, o jaunieji kartais tik
prie altoriaus vienas kitą pamatydavo. Kas 
turi sąlygas, tam tik juokai iš praėjusios piršlių 
gadynės. Žinoma, gali pasijuokti tik tas, kas 
tų laikų dvasios ir papročių nepažįsta. Tas 
viskas atsirado iš reikalo. Manyčiau, kad šiuo 
metu irgi yra reikalas ir nemažesnis reikalas. 
Kai nauji metai, nauji lapai, tai naujoviškesni 
ir piršliai; šiuo metu mes jį pavadinsime Ve
dybų biuru. Ką senieji piršliai veikdavo šiek

VAKARAI
daug tuos pačius metodus, kokie buvo vartojami 
Azijos žemyne prieš kinus ir indus.

Vakarų persvaros paslaptis glūdi, žinoma, 
racionalizme ir iš jo kylančioj jėgoj. Tiek senojoj 
-Viduržemio kultūroj, tiek porenesansinėj, ra
cionalizmas ir materializmas davė tautoms 
laikinį dinamišką pobūdį, kurs jas stūmė į kovą, 
o vėliau į išsisėmimą ir vidinį suirimą. Bet kol 
pasirodė neigiarheji tokio gyvenimo supratimo 
reiškiniai, racionalizmas įgyvendimo „pramonės 
revoliuciją”, kuri nuo pat 18-jo šimtmečio pa- 

. baigos įgalino Vakarus paimti savo įtakon 
rytų Europą ir net kitus žemynus.

Bet šie reiškiniai neišaiškina. pilnai Vakarų 
'jėgos. Ji glūdi iš dalies jų biologiniam gai
valingume. 13-me šimtmety Prancūzija buvo 
krikščionybės ir Vakarų pasaulio atstovė bei 
jų gynėja. Prancūzija suruošė Kryžiaus karus 
ir per kelis šimtmečius pirmavo Europoje. Bet 
tuo metu Prancūzijoje buvo 22 milijonai gyven
tojų, maždaug trečdalis baltosios rasės. Rusija 
tuo metu teturėjo tik kelis milijonus gyventojų. 
Dar 17-jo šimtmečio vidury, politinio Prancū
zijos žydėjimo laikotarpy., Europoje tebuvo 
100 milijonų gyventojų ir jų ketvirdalis gyveno 
Prancūzijoje. Pagal Miliukovą, Petro Didžiojo 
Rusija teturėjo tik 13 milijonų gyventojų. Taigi 
tradicinė Vakarų persvara pasireiškė pirmiausia 
žmonių skaičiumi.

Su pramonės revoliucija, kilusia iš racionaliz
mo, prasideda naujas, labai dinamiškas Vakarų 
laikotarpis, bet kartu ir jų agonija. 19-jo šimt
mečio pradžioje Anglijoje, su Airija, tebuvo 14 
milijonų gyventojų. Jų skaičius per tą šimt
metį patrigubėjo. Anglijos imperijos sukūrimas

Svarstė Antanas painius dalykus: 
Vesti — nevesti? Stasę, ar Oną? 
Bet... nusipirko akordeoną.

tiek nusimanom, bet kokios pareigos turėtų būt 
naujojo piršlio — Vedybų biuro?

L Surinkti visų lietuvaičių adresus su trum
pomis biografijomis, foto ir autoritetingų žmo
nių paliudijimais. Siūlau mergaičių, nes jų —- 
mažiau. Kaip tai padaryti — busimojo V. biuro 
nariai-susiorientuos. Surinkti visų (maždaug 
tinkančių!), nes jei vyrai ne kiekvienas pasi
sako, kad nori vestis, tai juo labiau kukliosios 
mergaitės. Ir jei V. biuras išleistų atsišaukimą 
atsiliepti norinčias ištekėti lietuves, tai būt fiasko! 
O juk kiekviena mergaitė, su mažoms išimtims, 
skirtos motinystei, o ne senmerge, ilgaliežuve 
davatka likti.

Žinoma, tą pat būt galima padaryti ir su 
vyrais. Tačiau, paprastai, lietuviai vyrai ir 
šiaip aktyvūs. Norįs vesti, kreiptųsi tada su 
trumpa autobiografija, foto į V. biurą. Žino
ma, prie to turi būt autoritetingo asmens paliudi
jimas, kad suteiktos žinios tikros, kur gali ir 
savo nuomonę prirašyti. Gali tai ir skyrium 
į V. biurą pasiųsti. Iš čia jau reikalas apylin
kėse V. biurui turėti (ne rinktų!) autoritetingų 
asmenų, į kuriuos, kaip tokius, suinteresuotieji 
galėtų kreiptis, ar priešingoji pusė pasiteirauti.

ST1IINIU SUKILĖLIS
R. SPALIS

(Tęsinys)
Ilgai nedelsdamas, sugalvojo jis įvykiams už

bėgti už akių — vesti merginą. Kaip jis grąsė, 
kokius pažadus darė, sunku būtų pasakyti, bet 
pagaliau (gal klastą širdyje nešiodama, kas ją 
žino!), sutiko mergina tekėti už girininko, ir 
vieną vėlyvą vakarą išsiruošė juodu laiveliu 
skersai ežerą pas kleboną užsakų.

Ar vėjas atnešė žinią, ar žmonės nugirdo, 
bet greičiausiai pati mergina sutartą ženklą 
davė, tik bernas žinojo, kur juodu plauksią. 
Tačiau jis vieno nenujautė. Prieš pat išvykimą 
girininkas atsivedė ir įsodino jo motiną kartu 
plaukti, greičiausiai piktas nujautimas skatino 
jį taip padaryti, klaidžiojančios kulkos tikėjosi 
tokiu būdu išvengti, likimą sau palenkti. Tuo 
tarpu sukilėlis kitą mintį puoselėjo, be šūvio 
tikėjosi jis merginą pasiimti, mat girininkas 
plaukt nemokėjęs. Pasislėpęs saloje, ginkluo
tas peiliu, skrodė šviesią naktį. Užtikęs slystantį 
šešėlį, tyliai panėrė jo link karts nuo karto iš
kildamas pasisemt oro ir vėl tartum naras dingda
vo vandeny. Tarpas buvo didelis, bet ne naujie
na bernui buvo nugalėti tokie atstumai. Ne
pastebėtas, atsidūręs po senu pribrinkusiu laive
liu, staiga jį apvertė. Plaukę kiekvienas sau 
murkdėsi vandenyje tik toks skirtumas, kad 
mergina, vos palietus vandenį, pajuto stiprią
ranką ją palaikančią ir išsiilgus abiem rankom 
apsivyniojo jo kaklą. Nesunki buvo bernui 
našta, lengvai jis vilktų ją krantan, bet skęstan
čios motinos akys jį sukaustė. Akimirkai jis 
tartum sąmonės nustojo neapsispręsdamas, bet 
vėliau metėsi motinos link plėšdamas nuo sa
vęs mylimąją, kuri, ‘supratus pavojų, konvul
siškai grobstė jo kaklą. Motinai vėl panėrus 
bernasš paskandino i peil niereinos širdyje ir,

buvo mašinizmo ir biologinio tautos padidėjimo 
išdavinys. Mašinizma’s iš Anglijos persimetė 
į Prancūziją, Belgiją, vėliau į Vokietiją. Bet po 
trumpo dinamiško laikotarpio visuose tuose 
kraštuose prasidėjo vidinė krizė; po 1880 metų 
kapitalizmas ima žlugti, tautų augimas sustoja. 
Materializmas atnešė Vakarams jų laikiną per
svarą, o paskui nykimą ir galbūt mirtį. Šie 
reiškiniai prasidės ir Rytuose, bet daug vėliau.

* * *
Dabartiniu metu Rytai priėmė kraštutinį ra

cionalizmą mafksizmo pavidalu. Pirma šios 
permainos pasėka 'Rytuose yra tokia pat, kaip 
ir 19-jo šimtmečio vakaruose; dinamizmas, ko
vingumas.

Bet čia irgi galima atrasti tą patį biologinio 
atsparumo reiškinį, kuriame glūdėjo Vakarų 
jėga prieš pilną materializmo įgyvendinimą. 
Rytai praneša Vakarus gyventojų skaičiumi. 
Iš 530 milijonų Europos gyventojų, šiapus už
dangos tegyvena 260 milijonų. Bet įskaitant 
azijinę Rusijos dalį, slavų ir į jas įsiterpusių 
tautų gyventojų skaičius viršija visas vakarų tau
tas, tarp jų imant ir visus vokiečius. Dabar, 
kai visose Vakarų tautose, neskaitant būklės 
pasikeitimo karo pasėkoje, prasidėjo mirimas, 
visi slavai išlaikė, nors kiek susilpnėjusį, pir
mykštį gaivalingumą: jų įvairių tautų gyventojų 
skaičius didėja kasmet nuo 1 % iki 2 %. Atei
tyje slavų, taigi Rytų, persvara taps vis didesnė

Šio pusiausviros pasikeitimo pasėkos matyti 
jau ir dabar. Rytų Europa tapo viena iš dviejų 
didžiausių pasaulio jėgų. Slavai, kadaise ger
manų nustumti į rytus, prislinko vėl prie Ode
rio. Jei biologinė jų slinkimo banga ir bus su
stabdyta, jų ekonominio ir politinio spaudimo 
jėga taps vis pavojingesnė. Tas pavojus augs 
tol, nežiūrint jokių politinių permainų, kol

Niekas aklai katės maiše neperka, be pasiin- 
formavimo niekas, niekur neapsieina, taigi ypač 
šiame, tikrai svarbiame, atvejyje. Šitas pasiin- 
formavimas siūlomas tik dėlto, kad mažiau 
būtų kašto ir vargo patiems suinteresuotiems 
kad V. biuru būt daugiau pasitikima, kad bet 
kas iš rimto darbo lengvai neprieitų pasijuokti; 
ypač siūlau tai šiuo metu, kai vedybos per lai
kraštį virto daugeliui pramogėle pajuokauti.

2. Kai vedybų biuras turės pakankamą skai
čių žinių, tai jis besikreipiantiems, o gal ir be
sikreipiančioms galis pranešti — pasiūlyti, kad 
pagal paties pageidavimus, siūlome kreiptis 
tokiu ir tokiu adresu. Čia viskas bus tik maž
daug, nes širdies dalykai metrais nematuojami 
svarstyklėms nesveriami, tai daugiau kaip sko
nio dalykas. Atsimenu kartą vienas garsus 
sportininkas, gražus vyras jau kad įsižiūrėjo 
į tokią tikrą „blakę”. Jo draugai bandę dar jį 
perkalbėti, kaip tokią puikią žmoną išmainei 
nei į šį, nei į tą. Gi jis jiems pakartojo tik Mauškio 
žodžius: „Ui, kad jūs turėtumėt mano akis, 
tai mano Sorė ir jums būt nebiauri!” Tai sako, 
kad širdies dalykai ir pasirinkimai pagal kitus 
matus renkami ir siūlomi ir siūlymus darant 
vis jau galima šiokioms tokioms taisyklėms 
remtis — „žąsinui avies niekas neperša!” Taigi 
antras šio V. biuro uždavinys — bus norinčius 
ant kelio užvesti. Ir čia reikia jau tikro me
nininko. ' 

palikęs naštą, siekė motinos, bet buvo per vėlu — 
nedaug jai tereikėjo.

Visus keturis palaidojo žmonės saloje, o su
kilėlio motiną kaip rado — sūnaus glėby.

Sakoma sukilėlio nerami dvasia ir dabar 
pasirodo. Mėgsta jis vasaros mėnesienas, kar
tais užmerktomis akimis pažvelgia į laively 
plaukiančius, kartais įsikabinęs dugną lydi ir 
tada sunkus laivelis, lūžta irklai, užbaigia eigu
lys. Jau daug nelaimių čia ištiko, bet aš nežinau, 
gal srovė čia suka pašiaušdama dugne meldus, 
gal kita priežastis yra, tik vengia senesni žmo
nės tos vietos ir, jei ne jaunimas užklydęs, saloje 
nebeliktų takelio prie kryžiaus...

Akimis skrodžiu naktį ir tarp besišvaistančių 
bangų stengiuosi įžvelgti veikėjų aštrius bruožus. 
Kiekviena mano žemės pėda, ne tik skaisčia 
rasa nusagstyta, bet ir įvykių šešėliais, kurių 
ainis aš jaučiuosi.

Nežinau kiek laiko rūkydami sėdime, bet 
vėl po truputėlį užsimezga kalba ir klausiu:

— Tamsta vedęs?
— Dar ne, bet esu numatęs, pusiau tartum 

susižiedavęs,
— O!
Patraukęs dūmus jis prideda:

— Tik kvaila tokia, rūpesčių turiu!
— Na?
— Pasimaišo koks, pašvilpauja, gražiai pa- 

groja, ar batais pablizgina, o ji taip ir prikimba, 
kol vėl kuris naujas pavilioja.

— Meskit tokią.
— Kad graži, padla, negaliu.
— Hm, tada blogiau.
— Blogai, žinoma. Taip ir saugoju naktimis, 

nemiegu, kad kas neįvyktų.
— Tai veskite greičiau.
— Be dvidešimties metų nesutinka tekėti, 

dar metai.
— Vargas.

Gladvyn Jebb’as, pirmasis Britanijos už
sienio reikalų ministerijos patarėjas Jungtinių 
Tautų Organizacijos klausimais, skiriamas nuo
latiniu britų atstovu prie JTO vietoj į pensiją 
pasitraukiančio Sir Alexander Cadogan.

Rytuose pradės reikštis griaunamosios materia
lizmo pasėkos, pirmiausia tautų gaivalingumo 
sunykimas, kaip kad įvyko Vakaruose 19-jo 
šimtmečio pabaigoje ir 20-jo pradžioje. Bet 
iki to laiko slavai bus toli nužengę.

Šita Rytų ir Vakarų kova paliečia tiesiog ir 
mūsų tautą. Lietuviams buvo įprasta save lai
kyti tarpininkais tarp Rytų ir Vakarų, tarp ger
manų ir slavų. Dabar germanų riba atsitolino 
nuo Lietuvos bent pustrečio šimto kilometrų. 
Visokios permainos dar yra galimos. Bet sun
ku tikėti, kad vokiečiai, galėtų kada nors su
grįžti atgal prie Nemuno.

Lietuva nebestovi tarp germanų ir slavų. 
Slavai ją supa beveik iš visų pusių. Jos būklė 
tapo skirtinga iš esmės. Viskas dabar priklau
sys nuo santykių, kurie nusistatys tarp Rytų 
ir Vakarų. Rytai reiškia ne vien tik komuni
zmą, bet taip pat skirtingą slavų gyvenimo ir 
galvojimo būdą, bei jų pavojingą gaivalingumą, 
kurs išliks ir marksizmui išnykus.

Bet tautos ateitį nulems taip pat jos sugebė
jimas suprasti reikšinius, kurie vyksta Europoje, 
ypatingai rytinėje dalyje. Nuo tų reiškinių su
pratimo ir teisingų priemonių priėmimo priklau
sys vidinis tautos atsparumas. L. Kvietinskas.

D E J A...
Juozas Mikštas

Norėtum kartais pabučiuoti nedažytas lūpas, 
Paglostyt lino plaukus, į kasas supintus. 
Deja, prie kojų svetimų suklupęs, 
Tu nori jas kaip savo laimę apkabinti.
Kai žvelgia į tave biznierės šaltos akys, 
Jose norėtum savo džiaugsmą pamatyti. 
Deja, tu žodį lemiamą pasakęs,
Girdi kaip rauda praeities žiedai nuvytę. 
Ilgam kely pabirę šiaurės gintaro karoliai. 
Ilgam kely bręs tavo kraujo išsigimę vaisiai. 
O pasakyti man, bičiuli, mielas broli, 
Kodėl kasdien liūdnesnis vis daraisi?
Australija, 1950 m.

— Žinoma, vargas, bet vedęs pasilsėsiu, pa
mėgins man kas, sunkią ranką turiu.

— Dabar ją panaudokit.
— Kartais labai ranka niežti, bet bijau, ji 

triukšmą pakels, dar nesam susižiedavę, o man- 
dra tokia, brolis mokslus eina.

— Tikrai nepatogi padėtis ir niežti ir paka- 
syt negalima.

— Ir aš taip sakau, dėl to ir atėjau čia.
— Dėl to? — pastačiau akis, — aš nesu 

jos giminė.
— Aš žinau, bet turit draugą, kuris man rū

pesčio kelia.
— Ar Kazys? —- išsižiojau.
— Tas pats. Dieną būk tai laukuose jos 

tėvams padeda, vakare iki vėliausios nakties 
akis skandina į ją bežiūrėdamas.

— O ji?
— O ji kaip visad, įsimylėjus iki ausų, jau 

dvi naktis nesumerkiau akių beslankiodamas po 
langais.

— A tipelis! Aš taip ir jutau, tik gal nieko, 
gal broliškai.

— Kur ten broliškai, — numojo ranka, — 
mačiau bučiavos sode, lazdą taip ir gniaužiau, 
tik dėkui jos sesuo pasimaišė, protinga tokia 
mergaitė.

-— Matai darbininkas! Tik kuo aš dėtas, 
kokios pagalbos iš manęs tikitės?

— Noriu, kad pakalbėtumėt su juo. Nei 
jis ją ves, nei nieko. Kam tada tuščią ir taip 
susuktą jos galvą sukt.

-— Aš jus pilnai suprantu. Mėginsiu tą latrą 
į nagą paimti, palikit visus rūpesčius ir ramiai 
rytoj miegokit, o aš pats ten nuvyksiu, tik sa
kykit kur. Mat kaip jis lauko darbus dirba, 
o aš tia kaip kvailys sėdžiu belaukdamas, palauk 
tu man, — karščiavaus supykęs.

Atsisveikindami ilgai ir stipriai paspaudėme 
rankas. Kurį laiką sekiau beskubančius žingsnius,

2
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UŽ GELEŽINĖS UŽDANGOS IŠ SOVIETINIU UŽKULISIU
SKURSTA SUKOLCHOZINTAS ŽEMES ŪKIS

Rusijos valdovai, sukolchozindami žemės ūkį 
tikėjosi tapti pasauliniu žemės ūkio gaminių 
kainų reguliuotoju. Jie manė žemomis kaino
mis veikti kitų kraštų žemės ūkio gaminių kainas 
tiek, žiūrint jų politikos tikslų, kad atatinkamo 
krašto žemės ūkyje įvyktų krizės. Tačiau lai
kas parodė, kad tai negali pasiekti. Nežiūrint 
įvestos kolchozuose vergiškos darbo sistemos ir 
dešimčių milijonų žmonių aukų tai sistemai 
įgyvendinti, nesiseka jiems tai pasiekti. Su- 
kolchozintas Rusijos žemės ūkis labai mažai 
produkuoja. Visi užplanavimai toli gražu ne
įvykdomi. Kaltė dėl to, kaip įprasta, suver
čiama vykdytojams. Į jų skaičių šiemet pateko 
ir Politbiuro narys Andriejevas, o dabar ir že
mės ūkio ministeris Benediktovas.

Šį pavasarį, kaip įprasta, Rusijoje prasidėjo 
vadinama sėjos kampanija. Gausioj propagan
doj ir pasigyrimuose apie ūkio mechanizaciją, 
naujus metodus ir kitus niekus prasismelkia ir 
kai kurie faktai, kurie rodo, kad sukolchozintas 
žemės ūkis ir šiemet nuo „planų” atsiliks. Ru
sijos žemės ūkis grindžiamas mechanizacija: 
traktoriais, sunkvežimiais ir kitom mašinom. 
Esamais vakaruose duomenimis, Rusijos kol
chozuose esą tik 600.000 traktorių. Tai labai 
mažai, žiūrint dirbamos žemės plotą, nes D. Bri
tanijos žemės ūkyje jų yra per 260.000, o JAV 
— per 3 milijonus.

Mechanizacijos augimas Rusijos žemės ūkyje 
labai mažas. Pav. per paskutinius dvejus me
tus sunkvežimių skaičius Rusijoje padidėjęs 
64.000, o Amerikoje tuo pat laiku — net dviem 
milijonais. Žinovai spėja, kad ir geriausiu at
veju, panaudojus visą Rusijos mechanizaciją, 
šiemet galima būsią ne daugiau apdirbti, kaip 
tik 85% dirbamos žemės. Likęs plotas teks 
dirbti kitom priemonėm — arkliais ir net ran
komis, pačiu primityviausiu būdu, kaip prieš 
daugelį šimtmečių, nes ir „arklių planas” Rusi
joje yra atsilikęs.

Aia Vrzanova, 18 m. amžiaus čekė, antrą 
kartą laimėjusi čiuožimo pasaulio meisterio 
vardą. Po rungtynių Londone pareiškė, kad iš 
Čekoslovakijos ji jau iščiuožė ir ten negrįš, ko 
bus subolševikintas kraštas.

Nestebėtina, kad tokiai žemės ūkio santvar
kai esant, „didžiojoje tėvynėje” negali būti net 
ir spėjamų duomenų apie būsimą derlių ir jo 
numatomą eksporto kiekį. Šiuo laiku posė
džiaujančioje tarptautinėje žemės ūkio konfe
rencijoje paklausti Rusijos atstovai apie numa
tomą ūkio produktų eksportą šiais metais, jo
kių duomenų nepateikė ir iš viso į tą klausimą 
nieko neatsakė. Ir suprantama dėl ko.

SOVIETŲ GYVENTOJAI GYVENA 
ŠUNS GYVENIMĄ

Vokiečių spaudoje dažnai būna iš Rusijos 
gilumos grįžusių vokiečių belaisvių pasisakymai 
apie patyrimus Sovietų Rusijoje. Keli būdingi 
faktai kartojasi beveik visuose pasakojimuose, 
būtent, kad Sovietų Rusijos civiliai gyventojai 
„gyvena tokį pat šuns gyvenimą, kaip ir belais
viai”. Kitas būdingas faktas, tai kad eiliniai 
gyventojai (ne pareigūnai) atjaučia belaisvius ir 
tremtinius. Dažnai pasikartoja tvirtinimai, kad 
belaisviai Lietuvoje ir kituose Baltijo kraštuose 
gyventojų buvę atjaučiami ir maistu remiami.

Į Heilbronną grįžusi iš Rusijos nelaisvės vo
kietė sako, verčiau mirti, kaip dar kartą patekti 
į sritį, kurią rusai, sovietai gali pasiekti.

Į savo tėvynę grįžtančius vokiečius belaisvius 
Rusijos gyventojai palydėdavo žodžiais: „Jūs 
laimingesni, mes jums pavydime. Jūs galite iš 
šio pragaro išvykti, o mes turime likti čia iki 
savo trumpo amžiaus pabaigos!”

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
„TU DIRBK, O AŠ UŽRAŠYSIU”

„Tu ark, tu akėk, o aš užrašysiu, kiek judu 
padirbote”, — taip sako iš Rusijos atsiųsti 
valdiškų dvarų budeliai, tokią tvarką vadin
dami „lygybe” ir dar pridurdami: „Ui, mes 
dabar visi dirbame, nes tas kurs nedirba, tas 
nevalgo”, — rašo „Argentinos Lietuvių Bal
sas”.

Pastebėta, kad komunistai ir tinginiai sten
giasi pralysti į kolchozų administraciją.

Sovietų valdžia išleido eilę patvarkymų, kad 
tinginiai, vengią fizinio darbo, nebūtų įleisti 
į kolchozų administraciją. Kolchozų pirmi
ninkai tinginių nepriima, bet šie įstoja į komu
nistų partiją, o vėliau centro skiriami admi
nistracijos pareigoms.

Biržų apskr. kolchozo „Tarybinis Artojas” 
sąskaitininkė Lapėnytė klausia, kaip apskai
čiuoti administracijos darbadienius. Paaiškėja, 
kad administracijos personalo sąrašą paruošia 
kolchozų valdybos, bet jį tvirtina tiktai apskrities 
žemės ūkio skyriuje sėdį komunistai.

Administracijos darbadieniai neturi viršyti viso 
kolchozo darbadienių 8%. Pasirodo, kad ad- 
ministracijon sulindę komunistai užsirašydavo 
daugiau darbo dienų. Jie, aišku, nieko nedirb
davo, bet iš kolchozo ūkio atsiimdavo didelę 
dalį.

„LIUBOČKA” TVARKO FABRIKĄ
Neseniai Maskvoje leidžiamas žurnalas „Kro- 

kodil” įdėjo per visą puslapį reportažą apie

Iš tolimesnių buvusio enkavedisto Krylovo 
atsiminimų, kuriuos paskelbė šveicarų spauda, 
(žiūr. „B. Lietuvio” 9 nr.) dėmesio verta tai 
kaip RUSAI ruošė okupuotoms sritims pareigūnus 

1943 m. sovietai pradėjo ruošti kadrus „iš
laisvintiem Europos kraštams”. Pirmoj eilėj 
buvo imami užsieniečiai ir papildomi rusais. 
Pagrindinis reikalavimas, greta ištikimybės rė
žimui, mokėti svetimas kalbas. Prie Rytų uni
versiteto nuo birželio 1 d. buvo atidaryta spe
ciali mokykla. Kominterno prezidiumas nu
tarė parengti 3.000 užsieniečių ir 2.000 rusų, 
kurie ir sudarys „išlaisvintųjų” kraštų vyriau
sybinį aparatą. Tam reikalui vadovavo Lozo
rius Mechlis, buvęs Stalino kanceliarijos šefas. 
Daugelis tų užsieniečių, busimųjų vyriausybinių 
šefų, jau faktiškai seniai buvo netekę savo pi
lietybės ir įsigiję sovietines. Tarp jų buvo Di
mitrovas, Rakoszi, Pieck.

GAVO LIETUVĄ IR PREKIŲ

Italų laikraštis „II Giornale DTtalia” skelbia 
buvusio komunisto E. C. Delgado atsiminimus. 
Jis yra ispanas ir, kol atsipeikėjo iš komunisti
nio pakvaišimo, dirbo Maskvoje, Kominterne. 
Čia yra jo atsiminimų ištrauka, liečianti Lie
tuvą. 

* * *
1940 m. liepos 9 d.
Lietuva, Latvija ir Estija prijungtos prie So

vietų Sąjungos. Maskvoje visi džiūgauja: Le
ningradas apsaugotas nuo puolimo grėsmės iš 

vieno Klaipėdos medžio apdirbimo fabriko 
direkoriaus Eugenijo Michailovičiaus Ananc- 
vičio veiklą. Žurnalo korespondento paklaustas 
fabriko darbininkas, kas yra fabriko direkto
rius, atsakęs, kad tai Ananevičiaus žmona „Liu- 
bočka. Kas skirsto gyvenamąsias patalpas dar
bininkams? „Liubočka”. Kas sprendžia dar
bininkų likimą? „Liubočka”. Kas atleidžia 
tarnautojus? Vis ta pati „Liubočka”.

Jei darbininkui nepatiko „Liubočkos” šuo, 
tai jis atleidžiamas iš darbo. Jei nepatiko „Liu- 
bočkai” jo nosis, turi išsikraustyti iš buto.

Vienas iš darbininkų, Fuks, kuriam fabriko 
administracija užleido U tyros butą, kuris per
sikėlė į kitą miestą, buvo išmestas laukan, dėl 
to, kad jis anai „Liubočkai” nepatikęs.

— Eik po velnių ir įsidėmėk, kad aš čia įpra
tusi davinėti įsakymus, — pareiškė ji, išmesda
ma laukan Fukso daiktus.

Savo straipsnio pabaigoje korespondentas rašo, 
kad dėl tokios tvarkos Klaipėdos fabrike tenka 
susirūpinti, nes Ananevič sąskaitose esą „tam
sių vietų”. Sakykim, vienas faneros vagonas, 
skirtas Rostovo dirbtuvėms „Raudonasis Sta
lius”, buvęs nusuktas kitais keliais, o gautieji 
pinigai pervesti į asmenišką Ananevič sąskaitą.

Korespondentas klausia, kodėl iš fabriko 
kasos neteisėtu būdu išmokamos premijos kai 
kuriems Lietuvos respublikos Miškų Departa
mento tarnautojams? Kodėl sovietiškieji organai
Klaipėdoje leidžia direktoriaus žmonai „Liu
bočkai” taip savivaliauti? 

pietų: įgytas svarbus judėjimo laisvės plotas 
vokiškojo militarizmo lopšio — Prūsijos — 
pašonėje; bet už vis svarbiau tai, kad esame į 
socialistinį pasaulį įjungę keletą milijonų žmo
nių, išlaisvindami juos iš kapitalistinio pasaulio 
vergijos.

Bet... kadagi suduosime lemiamą smūgi? 
Kai kas mano, kad dabar pats gerasis laikas. 
Vokietija nespėjusi dar suvirškinti užgrobtųjų 
žemių, pačios vokiečių tautos vidaus pasiprie
šinimas dar galutinai nepalaužtas, invazijos 
bandymai į Angliją sugniužo... Mes atstovau
jame milijonų žmogiškųjų būtybių viltims. Ko 
tad laukiame ? Nežinau.

Maskvos krautuvės gavo daug naujų prekių: 
medžiagų, batų, muilo, dantim pastos, šukų, 
skutimosi mašinėlių, maisto produktų ir kt. 
Mūsų darbas pradeda duoti vaisių. Esu paten
kintas. Ne dėl to, kad galvočiau apie didesnį 
apsipirkimą. Ne. Man smagu matyti, kad 
krautuvės pilnos prekių, apie kurias tiek metų 
svajojome.

Mikojanas triumfuoja. Lengvoji pramonė ir 
sovietų prekyba kyla kaip ant mielių.

Išeiname apsipirkti. Pinigų nedaug, bet ir 
mūsų norai kuklūs: dantims valyti šepetėlis, 
dantims pastos, tualetinio muilo. Bet visa tai 
be stovėjimo ilgoj uodegoj prie krautuvės... 
ir pigiai.

Grįžtame su pirkiniais džiaugdamiesi kaip 
vaikai: 3 dantims valyt šepetėliai, dantų pastos 
tūbelė, 2 tualetinio muilo gabalėliai, dvejos 
šukos. Einame pro kitą prekylangį. Stebimės 
ir gėrimės. Šypsomės laimingi. Speranza (žmo
na) nusiperka kojines. Sustojame prie maisto 
produktų krautuvės, nors nieko neperkame. 
Smagu pasižiūrėti į pilnas lentynas.

Grįžę suvedėme sąskaitas. Išleidome 47 
rublius, bet už tai turime po šepetėlį dantims, 
dantų pastos tūbelę visiems, 2 muilo gabalėlius, 
dvejas šukas, o Speranza dar šilkines kojines.

Nekantraudamas skubu prausyklon ir valau 
dantis. Kas per putos! Kas per kvepėjimas! 
Užsimerkiau ir man rodos, kad sapnuoju... 
Laimingas. Bet Speranza neužmerkia akių, ji 
skaito. Jos veidas staiga pabala ir jame pasi
rodo susijaudinimo ženklai. # Žiūriu nustebęs. 
Kas atsitiko?

— Visi šitie daiktai iš Lietuvos, — sako ji.
Žiūriu ir aš, ir tyliu.
— Argi nematai nieko? — spiriasi ji.
Taip, matau, bet geriau būtų buvę nematyti. 

Vadinasi, mūsų prekybinė pažanga ne Mikojano 
darbas ir ne socialistinio ūkio pažangos vaisius. 
Ir kam visa tai? Ar ne geriau būt buvus be dan
tims valyti šepetėlio, be pastos ir muilo? Ne
turėti šukų, kurios kanda kiekvieną kartą, kai 
jas vartoji? Ar negeriau, kad Speranza nebūt 
įgijus tos poros šilkinių kojinių? Ką dabar 
galvoja lietuviai? Sovietai patenkinti: paten
kintas jų ilgametis troškimas gaut prekių. Tu
rime dantims šepetėlių iš Lietuvos, pastos iš 
Lietuvos, muilo ir šukas iš Lietuvos, šilkines 
kojines iš Lietuvos. Vokiečiai taip pat turi 
šilkinių kojinių ir kvepalų iš Prancūzijos, vyno 
iš Burgundijos, kristalų iš Čekoslovakijos, naftos 
iš Rumunijos, skanėstų iš Flandrijos. Vokiečiai 
prisigrobė daug iš visur, ir mes...

matyt, vėl lėkė budėti. Vargas su tom mote
rim...

Kitą dieną vakarop ir aš pradėjau rengtis: 
skutausi, lyginau kelnes, derinau rugiagėlių 
spalvos marškinius ir atsilapojęs išsirengiau 
kelionėn. Netoli, vos keturi kilometrai. Nesku
bėjau, pamažu bridau ežiomis tarp plaukiančių 
rugių, kopiau pro mažą pušų supamą kapinėlį 
ir vis lėtinau žingsnius. Pasivaidenus ieškomam 
vienkiemiui, atsisėdau ant kelmo ir valandą 
rymojau laukdamas kol senesni žmonės sumigs. 
Vėliau leidausi į slėnį ir pasibeldžiau į vidutinio 
ūkininko trobą. Niekas neatsiliepė, stumtelėjau 
duris ir pamačiau kambarį apšviestą žibaline 
lempa, kurio kuklūs, bet visokiausiomis staltie
sėmis išmarginti baldai, bei langų gėlės, rodė 
moteriškas rankas. Žengiau žingsnį pirmyn, 
pro užuolaidas prasikišo merginos galva.

(Eus daugiau)

IR AŠ KARTA 
BUVAU PLĖŠIKAS

A. VILA1N1S
Ištrauka iš jo leidžiamos knygos „Žmogus, 

kuris amžinai keliavo”.
Viešbučio Rietave nebuvo. Nakvojome vienoj 

karčiamoje. Ilgai užmigti negalėjome. Iš antro 
aukšto žiūrėjome pro atvirus langus. Dangus 
buvo pilnas nakties žiburių. Gatvės skendo 
mėnulio šviesoje. Nors ’kambarys dvokė alum 
ir degtine, tačiau mums dar vis tebekvepėjo 
alyvos ir jazminai.

Rytą bufete paprašėme dešros. Karčiamninkas 
patraukė pečiais, paglostė žilą barzdą ir tarė:

— Kam jum dešra, lašiniai? Ar jums jų 
maža kaime? Čia žuvis, silkė, reistainiai, alus 
P degtinė. Gerkite ir valgykite kas jums patinka, 
ir ri«> nnkiivnmp dnr inrnte. Išgėrėme 

po stiklą alaus. Jis buvo kartus, todėl su sil
kėmis ir riestainiais visai nesiderino. Po valan
dėlės vėl pasišaukėme karčiamninką. Jis pasi
taisė savo juodą „jermulkę” ant viršugalvio ir 
pažiūrėjo į mus klausiamu žvilgsniu.

— Sakyk, kur mes galime gauti vežimą? 
Mes norime važiuoti į Plungę.

— Vežiką? Jūs, turbūt, iš galvos išsikraustėte, 
vaikai? Dabar Oginskio miškuose gyvena plė
šikas Riekus. Už gryną auksą jis degina padus. 
Vakar kelyje užpuolė tris pirklius. Jiems atėmė 
visus pinigus. Išrengė nuogai, nuvedė į mišką 
ir prikalė prie medžio už barzdos. Ai-ai, kiek 
jie vargo iškentėjo. Juos uodai ko neužpiovė 
negyvai.

Karčiamoje buvo iškabinti plėšiko atvaizdai. 
Plakatuose rašoma, kad kas pristatys gyvą ar 
negyvą Rickaus galvą, gaus tūkstantį litų. Dėl 
Rickaus perdaug nesibaiminome. Pinigų turė
jome mažai ir jie buvo paslėpti gerai. Susira
dome ir vežiką. Jis buvo vargšas nuskurdęs ir 
jam plėšikai visai nebuvo pavojingi. Pinigus, 
kuriuos mes sumokėjome, jis atidavė žmonai. 
Nors buvo ir karšta diena, jis apsivilko lopi
niuotais kailiniais. įsidėjo į terbelę gabalą duo
nos, truputį mėsos ir, susodinęs mus į vežimą, 
pliaukštelėjo arkliams botagu.

Nors išvažiavome su baime, bet greit prasi- 
blaivėme. Dvaro laukai buvo pilni žmonių. 
Švilpavo paukščiai. Mes nei nepajutom, kaip 
įvažiavom į didžiuosius Oginskio miškus. Tada 
buvo jau pats vidudienis. Snaudė tylios, ramios, 
šimtametės eglės neblaškomos nė mažiausio 
vėjo. Nesutikome jokio žmogaus, negirdėjome 
jokio garso. Vežikas ėmė snūduriuoti. Jis kartas 
nuo karto atsibusdavo ir paleisdavo iš pypkės 
dūmus. Arkliai smėlėtu vieškeliu ėjo žingsniu. 
Pamiršome plėšikus ir iš nuobodumo pradė
jome niūniuoti. Iš karto niūniavome tyliai, 
įsidrąsinę užtraukėme melancholišką dainą iš 

visos krūtinės. Daina mus ir pražudė. Kaž 
kur miške atsiliepė kitos dainos garsai. Garsas 
vis didėjo ir artėjo. Miško žvėrių išmintu taku 
atėjo du vyrai. Jie rūsčiai pažiūrėjo į mus ir 
riktelėjo:

— Stokit!
Vežikas kilstelėjo mieguistą galvą. Jam iš

krito iš dantų pypkė. Kibirkštys pasipylė į 
sausą pašarą. Vos neužsidegė mūsų vežimas. 
Kaip mes išgyvenome tą momentą, gerai neatsi
menu... Žinau, kad Valius buvo išbalęs, kaip 
popierius. Miško vyrai, matydami mūsų są
myšį, ironiškai nusišypsojo.

— Būkite ramūs. Mes jūsų tikrai neapiplėši- 
me. Reikės pavėžinti keletą varstų ir mes vėl 
keliausime savo keliais. Už kelią primokėsime.

Mes susiglaudėme, kad jiems būtų daugiau 
vietos. Vežikas tylėjo; kaip žemę pardavęs. 
Jie ramiai susikraustė į vežimą. Mums pasiūlė 
po cigaretę, o vežikui tabako. Norėjome kalbėt, 
klaust kur jie važiuoja, bet baimė laikė sura
kinusi lūpas. Lėtai dardant nuo kalnelio, vienas 
vyrų paklausė:

— Ar jūs pažįstate mus?
— Ne! — atsakė vežikas, — kas čia gali 

visą svietą pažinti.
— Mums rekomendacijų nė nereikia. Savo 

vardą neslepiame. Esame plėšikai. Esame 
garsūs ir visų žinomi. Vargšų žmonių neplė- 
šiame. Turtuoliai, nesibijokite, nemirs iš bado. 
Šiandien ir jūs pabūsite mūsų talkininkais. 
Gausite savo dalį, nebūsite nuskriausti. Mes 
spėjame iš jūsų sulopytų skrandų, kokie jūs 
vargšai. Tuoj už pusvalandžio atvažiuos trys 
pirkliai. Jų storos, storos piniginės. Grobis 
garantuotas.

Vežikas ramiai išaiškino, kad jis yra pats 
neturtingiausias žmogus. Deja, jis pinigų ne
imsiąs. Jį tada išvytų žmona iš namų. Gyventi 
be pinigų sunku, bet be žmonos būtų dar sunkiau. 

Jis pasakė, kad mus veža į amatų mokyklą, kad 
išmoktumėm sau geresnę duoną užsidirbti.

Pavažiavus apie kilometrą, jie mus sustabdė. 
Vežimą liepė pasukti į miško kelią. Mums įsakė 
kartu gulti už eglaitės, kad suvaidintumėm gau- 
singesnį plėšikų būrį. Nors buvo nemalonu, 
drebėjome, bet kitos išeities nebuvo. Po valan
dėlės vieškelyje pasigirdo duslus dundėjimas. 
Jis artėjo, garsėjo. Greit tikrai pasirodė trys 
taškai — vežimai. Kai tik vežimas priartėjo, 
pasigirdo kurtinantys šūviai. Prisiglaudėm ir 
vėl pašokome atsiminę įsakymą. Plėšikai per
šoko griovį. Vežimai sustojo. Jie vienu aki
mirksniu susitvarkė.

— Duokit šen savo storas pinigines. Saky
kite iš kart, kiek jos tūkstančių vertos.

— Penki. Trys. Du su puse...
Pirkliai buvo mirtinai išbalę. Jų rankos dre

bėjo. Plėšikai buvo patenkinti ir juokavo.
— Gerai jūs pataikėte. Mes esame penki, o 

imame už du. Jie dideli bailiai. Saugo savo 
sąžinę labiau, kaip jūs piniginę. Imkite kiek
vienas atgal po trečdalį pinigų. Štai jums leidžia
mi rašteliai ir keliaukite neatsigrįždami. Nesi
bijokite, už jūsų gyvybę dabar atsako pats girių 
karalius Riekus.

Vežimai nuvažiavo. Mes tvarkėme vežimą. 
Arkliai buvo susipainioję. Plėšikai nervinosi, 
bet, laimei, jie pamatė atvažiuojant kitą vežimą. 
Jį sulaikė ir pasiėmė iš mūsų vežimo savo ry
šulius. Mums įdavė leidžiamus savo raštelius 
ir nudundėjo vieškeliu.

Vos pavažiavus keletą kilometrų, vėl pasi
girdo ratų dundėjimas. Mus prisivijo trys ve
žimai policininkų. Jie klausinėjo, ar mes nema
tėme plėšikų. Vežikas jiems ramiai paaiškino, 
kad kažkokie įtartini vyrai nuvažiavo pašto 
vežimu. Policininkai daugiau neklausė ir nu
dundėjo vieškeliu.

Besibaigiant Oginskio miškams, mes susitiko-
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DAR STUDIJA APIE MILAŠIŲ LIETUVIAI SVETUR
. .. .Milašius mirė Prancūzijoje lygiai mažai žino- i 

mas, kaip ir Lietuvoje. Jo mirtis beveik sutapo i 
su karo pradžia, taigi atrodė, kad jis bus ku
riam laikui visai užmirštas. -Įvyko priešingai. : 

. .Per karą prancūzų visuomenė nusikreipė nuo I 
sausos, intelektuaiistinės poezijos, ėmė domėtis 
naujais poetais, kuriuose matyti šiek tiek jausmo, 
mistikos. Dėl tos pat priežasties ji pradėjo 
mylėti Milašių. Jean de Boschėre, Francis de

. Miomandre ir daug kitų kritikų parodė Mi- 
lašiaus kūrybos vertę, jai buvo skiria per pa
skutinius metus keletas studijų, išleidžiant taip 
pat kelis poezijos rinkinius. 1945 metais pra
dėta leisti Milašiaus raštai 10-yje tomų. Dabar, 
belaukiant spausdinamos Genovaitės Židonytės 
disertacijos, pasirodė Poetes d’aujourd’hui seri
joje naujas Milašiaus poezijos rinkinys:) su 
beveik 100 puslapių Jean Rousselot’o studija 
įžangos vietoje.

Jean Rousselot gerai suprato Milašiaus poe
zijos esmę, kuri glūdi ne atskirose žvilgančiai 
išreikštose mintyse, ne eiliavimo priemonės var- 
tpjime, bet savotiško pasaulio suvokimo išreiš
kime, išsivaduojant iš racionalistinio galvojimo. 
Pirmoje savo įvado dalyje kritikas bando pa- 

. rodyti tą Milašiaus pasaulio suvokimą, paly
gindamas jį su Rimbaud. Šis poetas stengiasi 
sugriebti pasaulį, jį valdyti. Milašius, priešin
gai, yra už euklidinio pasaulio ribų, jis yra nuo 

, jp „atskirtas ", nuo to pasaulio, kurs yra koš
maro praraja, Dievui ir prigimčiai esant tos

• prarajos krantams. Poeto svajonė nesiskiria 
nuo tikrovės, iš.jo nereikia laukti įprasto ma
terialistinio galvojimo.

Bet įdomu, kad pats kritikas, pagal kurį Mi- 
' lasius yra „beribis ir vienintelis mūsų šimtmečio 
poetas”, mistinei poezijai aiškinti pritaiko jei 
ne grynai materialistinį, tai bent į jį panašų 
prancūzų deterministinį metodą. Kitose septy
niose savo įvado dalyse, jis nagrinėja poeto gy
venimą, pradedant jo tėvų istorija, jo vaikystės 

i aplinka, pereidanas paskui prie jo jaunystės, 
subrendimo metų, senatvės. Kiekviename poeto 
gyvenimo laikotarpyje, kritikas randa keletą 
esminių veiksnių, išaiškinančių jame parašytą 
poeziją.

Amoureuse Initiation veikėjo Sassolo Sinibaldi 
sakinys „Aš buvau lemtas prisiminimui” parodo, 
pagal kritiką, pagrindinę Milašiaus jaunystės 
kūrybos žymę, kurią išaiškina vaikystė, praleis
ta tamsioje pilyje, paskendusioje tarp miškų, 
šalia keisto, šiurkštaus tėvo. Jaunystėje ir su
brendimo metuose kritikas taip pat randa jo 
tokią žymę ir ją išaiškina tokiu pat ryžtumu.

Tame metode lengva atpažinti Sainte Beuvc’o 
ir Taine’o determinizmą, kraštutiniausią racio
nalistinio galvojimo formą. Jo dėka kritikas 
nustato logišką ryšį tarp poeto gyvenimo ir jo 
kūrybos; kiekvienam brendimo laikotarpiui, tam 
tikrų veiksnių pažymėtam, atitinka savotiška poe
zija. Tokiame mistinės ir racionalistams sun- 

- kiai prieinamos poezijos nagrinėjime yra daug 
aiškumo. Pagal Dekarto patarimą, kritikas at
rodo dalijąs nesuprantamą poeto mistiką į at- 

•> skirus elementus, šiuos, savo ruožtu, į mintis, 
kurias jau galima išvesti iš kasdieninio gyvenimo 
reiškinių. Šis metodas turi ir mokslinę išvaiz
dą: viskas jame paremta dokumentais, logiškais

išvedžiojimais, nesuprantamos kūrybos dvasią 
išnagrinėjant analyzes būdu.

Bet ta išorinė logika, tas paviršutinis aiškumas 
slepia daug painiavų, ypatingai daug asmeniš
kumo mokslinio bešališkumo pavidalu. Kitas 
kritikas galėtų pabrėžti kitus poeto gyvenimo 
veiksmus, — o jų yra begalybė, — pagal juos 
kitaip išaiškinti tą pačią poeziją ir prieiti prie 
visai priešingų, iš paviršiaus lygiai moksliškų 
išvadų. Toks metodas, yra tarp kita ko ir kla
idingas. Jei ir pasisektų visai tobulai atstatyti 
poeto gyvenimą, tai dar nepalengvintų jo poe
ziją suprasti, nes nėra jokio galimumo išaiškinti 
ryšį tarp šių dviejų dalykų.

Ji yra išleista labai žinomoje se-

Į vadas yra parašytas labai gražiu stiliu-

Šios knygos reikšmė yra didesnė už jos kri
tiškąją vertę.
rijoje, tarp keliolikai kitų poetų skiriamų rin
kinių.
mi, tobulai apdirbtas, sklandžiais sakiniais, ku
rių žavumas kartais aptemdo jų prasmę, kar
tais paslepia jų minties lengvumą, visados pada
rantį didelį įspūdį.

Tokia knyga yra prieinama visokiems skaity
tojams. Milašių pažįstamieji ir suprantamieji 
jo poeziją džiaugsis matydami jos įvertinimą.

Pats poezijos parinkimas yra įdomus visiems 
skaitytojams. Daugiausia vietos paskirta Sep
tynioms vienumoms, Lčmael’io išpažinčiai ir 
Poemoms. Toje, Milašiaus kūrybos dalyje yra 
daugiausia jausmo, mažiausia filosofijos. Ji ir 
yra labiausia visuomenės mėgiama. Filosofinės 
kūrybos pavyzdžiams (Ars Magna ir kt.) pas
kirta vos keli puslapiai. Taigi rinkinys taiky
tas plačiajai visuomenei ir poeziją mylintiems 
žmonėms.

Toks pat yra ir bendras knygos įspūdis. ■ Tiek 
savo įvadu, tiek kūrinių parinkimu, vengiant bet 
kokio jų nagrinėjimo ar aiškinimo, norėta su
dominti vidutinišką skaitytoją, patiekiant gra
žiausios poezijos jos mylėtojams.

LIETUVIU SPAUDA
LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO KLAUSIMAI

„Dirvoje” Br. Raila svarsto Mr. W. M. Chase, 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos pirmininko at
sišaukimą gelbėti lietuvybę Amerikoje ir atkrei
pia dėmesį šia atsišaukimo vieta: „Realybė 
rodo, kad jei mes nesukaupsime savo išgalių, 
tai neišgelbėsim amerikinės Lietuvos nuo likvi
davimo. Esu įsitikinęs, kad galima pailginti 
mūsų tautinio ir kultūrinio gyvenimo laikotarpį 
Amerikoje dar nors pusamžį”.

Vadinasi, ryškina Br. Raila, pacituotą teigimą 
dar kokį penkiasdešimt fnetų. Po to, garbingais 
šventaisiais 2.000 metais, mūsų kaulai ar iš jų 
palikę pelenai karstuose galės iškilmingai su
giedoti paskutines lietuvybės pakasynų giesmes.

Realybė rodo, kad mūsų vaikai ir vaikaičiai 
šiose pakasynose čia net nedalyvaus, nes „ame
rikinės Lietuvos” atžalos, nesijausdamos lie
tuviškomis, savaime aišku, apie 
pamirš ir pagalvoti.

Biauri ir gėdinga realybė...
Tačiau jis nesiduoda tokios 

kiamas ir nurodo pavyzdžius, 
į tokį pesimizmą pasinerti.

Tautybę per tūkstantmečius
nebeturėdami tėvynės ir net savo tautinės kal
bos. Bet tai specialus atvejis. Jų religija buvo 
tautybės kodeksas, pagaliau, Biblijos gadynių 
paveldėtoji kultūra.

Prancūzai Kanadoje sukūrė ir išlaikė „mažąją 
Prancūziją”. Jų buvo pakankamas skaičius 
vienoje vietoje, jie jautėsi lygiateisiais krašto 
savinininkais, jie nekeitė nei savo kalbos, nei 
pavardžių, jie nemanė, kad gretimai gyvenančių 
kitų tautų papročiai ar būdas yra geresni, negu 
jų...

Visur, kiekviename krašte lietuvybės išlaiky
mas priklauso tik nuo ten gyvenančių lietuvių 
valios ir jų kultūros.

O kultūrai išlaikyti ir ugdyti yra šimtai prie
monių ir kelių. Muzika, teatras, dailė, tauto
dailė, menas ir gal ypač literatūra, gera knyga, 
geri žurnalai, geri laikraščiai.

Tai labai senos, bet patvarios tiesos. Jų dėka 
lietuvių tauta buvo gyva per tūkstančius metų.

tokias iškilmes

realybės pavei- 
kurie neleidžia

išlaikė žydai,

me vieną vežimą, važiuojantį priešais. Ratų j 
gale sėdėjo kunigas. Vežikas suskambino var- j.

. pelių. Jie pravažiavo. Valius man kumštelėjo .1 
i ir tyliai tarė:

— Ar tu pažinai jį?...
— Ką?
— Kunigą, kuris sėdėjo ratų gale. Juk tai 

. buvo tas pats girių karalius plėšikas Riekus.
Kitą dieną Plungėje mes apie plėšikus girdė

jome daug naujienų.
jie vakar apiplėšė tris pirklius.

-ją ne tik visus pinigus, bet juos išrengė nuogai, 
nupjaustė arkliams pakinktus ir juos paliko !• 
sėdinčius vežime. Jie pasipriešinti negalėjo, nes 
plėšikų buvę per dvidešimt. Policija vijosi plė
šikus ir būtų tikrai juos pagavusi. Deja, Riekus 
juos apgavo. Persirengė kunigu ir vežikui liepė

- skambinti varpeliu. Policija patikėjo ir nulenkė 
savo .galvas. Plėšikui to ir te'rūko. Jis nudundė-

<. jo .į Rietavą. Žinojo, kad dabar nėra, jokios 
e apsaugos. Ramiai ten atėjo pas vienintelį kar- 

čiamninką. Jie žinojo, kad jis yra vienas turtin
giausių. Ramiai apžiūrėjo plakatus, fotografi
jas, išgėrė keletą stiklų ir parašė policijai laišką. 
Karčiamninkas skaičiavo stiklelius ir rašė są
skaitą. Jam nekilo nė mažiausio įtarimo, 
jis pažino tik 
vamzdį.

— Atiduok 
Atiduok visą, 
žiūri.

Kai karčiamninkas atidavė visa, ką 
’ plėšikas paėmė bonką ir pripylė stiklą.

gėręs stiklą, kitą pripylė karčiamninkui.
■- — Išgerk ir būk ramus, 
•'niekas‘tau neįrems mauzerio

• Karčiamninkas išgėrė ir 
Riekus liepė atiduoti laišką

Buvo pasakojama, kaip 
Esą atėmė iš

Rickų 
tada, kai jis atkišo jam parabe’io

pinigus... Atiduok
Matai, kad pro vamzdį

Kai nebus 
į krūtinę.
lengviau atsiduso, 
policijai, paviėmė

du butelius degtinės ir vėl išsikraustė į Oginskio 
miškus.

Knyga yra reikšminga ir lietuviškuoju po
žiūriu. Dar kartą visuomenei pristatydamas, su 
dideliu užsidegimu, Milašių, kritikis jį rodo 
kaip prancūzų poetą, bet taip pat kaip lietuvį.

Pats jo vartotas metodas yra šiam dalykui 
palankus. Poeto mistiškumas pagal Lietuvos, 
kur jis gimė ir praleido vaikystę, pobūdį. Bet 
poeto įsivaizduojama Lietuva yra „susimąsčiusi 
šalis”, kur gyvena „primityvios rasės”, kur miš
kus apgaubia septynių mėnesių žiema. Toks 
kraštas atrodo svetimšaliams būtinai mistiškas. 
Iš tų prisiminimų kylanti poezija irgi turi būti 
mistiška. Klaidingai moksliško metodo pa
galba, paimant žodis žodin savo krašto besi
ilginčio poeto svajonę, sudaromas savotiškas 
Lietuvos vaizdas. Ir Milašiaus poezija tampa 
lyg tos paslaptingosios šiaurės šalies siela.

Žinoma, toks Lietuvos vaizdas neatitinka ti
krenybę. Ten žiema nesitęsia septynius mėne
sius ir miškų ten mažiau, negu Prancūzijoj, 
Vokietijoj ir daugume kitų Europos kraštų. 
Taip pat mums nepatinka, kad Lietuva, pagal 
poeto žodžius, įsivaizduojama, kaip primityvus 
kraštas, Europos raudonodžių .šalis, skendinti 
mistikoje ir „sieringuose rūkuose”, kurie „nu
sileidžia ant miškų”. Tokia poeto svajonėje su
kuria Lietuva, nors ji mums nepatinka, atrodo 

' ypatingai patraukli benuobodžiaujančių miestų 
žmonėms. Tai poezijos šalis, žavi, kaip Mila- 

• šiauš poezija.
Taip sukurtas krašto vaizdas nėra tikslus, 

let poetiškas ir neklaidingesnis už mūsiškį, nes 
> nes įsivaizduojame Lietuvą, kaip modernišką, 
įį suvakarietintą šalį, kokia ji niekad nebuvo ir 
i niekad nebus. Tokia ji svetimiesiems ir neįdo
mi atrodytų.

I Milašiaus Lietuva yra šiaurės pasakų šalis; 
E tekia ji yra vaizduojama šioj knygoj, tokiai jai 
1 pamilti svetimtaučių tarpe poetas pats vienas 
•; ra padaręs daugiau, negu visa tauta kartu.

L. Kvietinskas

ĮTARTINOS TELEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Dėl jų Amerikos „Dirva” rašo: 
.Telegramos su streptomicino reikalavimais 
Lietuvos vis ateina. Jose praneša, kad yraiš 

susirgę džiova tokie žmonės, kurie prieš šešetą 
metų buvo sveikiausi, stipriausi vyrai, be jokio 
palinkimo į džiovą. Kas atsitiko, kad Lietu
voje taip išplito džiovos liga ir griebia vyrus 
ir moteris pačiame amžiaus stiprume? 
atsitiko, kad tie žmonės, 
minėmis ar šiaip kadaise 
gyvenančiais Amerikoje, 
net keliolika metų prieš
jų adresus ir siunčia telegramas, prašydami 
gelbėti jų gyvybę streptomicinu ?

„Čia kažkas įtartina. Telegramų gavėjams — 
o jų jau yra daug — neaišku, kaip tai suprasti 
ir kas daryti. Jie klausia patarimų. Atsakymas 
turėtų būti
kompetetingų vietų nuomone.
tiek žinoti — ar atsiliepimas į tokias telegramas 
būtų lietuvių gyvybės gelbėjimas, ar... raudo
nosios armijos medicinos skyriaus atsargų di
dinimas?”

Kas 
su savo tolimais gi- 

buvusiais pažįstamais, 
nesusirašinėję kartais 
karą, dabar suranda

autoritetingas, aiškus, paremtas
Reikia gi bent

Dr. J. Kuncaitis, buvęs Šveicarijoje Berno 
universiteto Bakteriologijos instituto laborato
rijos vedėjas, prieš porą metų su šeima atvyko 
į Argentiną.

Prancūzų sve- 
įvairuose kraš- 
Madagaskare.

*) O.V. de L. Milosz, Poetes d’aujourd’hui, in 
— 12, ketvirt., 221 p. Paryžius, be datos (su 
nuotraukomis ir rankraščio pavyzdžiu).

Gavo darbą Kordobos sveikatos 
ministerijoje, kaip bakteriologas.

Apie 200 lietuvių dar tarnauja 
timšalių legijone. Jie išsklaidyti 
tuose: Afrikoje, Indokinijoje ir
Kai kurie grįžo sirgdami maliarija, džiova ir 
kitom, sunkiai pagydomom ligom. Jie yra rei
kalingi lietuvių visuomenės paramos, nes iš 
valdžios nieko negauna.

Lietuvos Generaliniam Konsulate Naujorke yra 
didelė kartoteka apie lietuvius tremtinius. Ry
šium su emigracija iš Vokietijos, daugumos

adresai pasikeitė. Todėl gen. konsulas p. J. 
Budrys prašo pranešti konsulatui naujus adresus, 
taip jau nurodyti ir 
kaip didžiausia, gali 
dedant lietuvis galės 
gyventų. Konsulato 
Street, New York, 

Didžiausios SLA 
rikoje) pašalpinės 
visuotinas kuopų 
birželio mėn. Šiuo laiku kuopose prasidėjo 
agitacija dėl siūlomų į seimą atstovų taip jaujir 
kandidatų į valdomuosius organus. Kaip ma
tyti iš spaudos, reiškiasi dar nuomonės —-. pa
likti tą pačią vadovybę ir rinkti visai naujus 
asmenis, esą palikus tuos pačius vadovybėje 
asmenis, ji gali pavirsti į „stovintį vandenį”.

Organizacijos ieško centro. Prieš pusmetį 
Clevelande įsikūrė Lietuvių Kultūros Fondo 
skyrius, o kiek vėliau ir Bostone. Dabar šios 
organizacijos pradėjo kelti centro klausimą. 
O jo dar ir nėra. „Lietuvių Kelio” 2 num. pa
sirodė informacija iš veikusio Vokietijoje centro 
žmonių, kad ir centras netrukus susiformuosiąs.

Kolumbijoje mirė Juozas Kalėda. Jis neseniai 
į tą kraštą atvyko ir apsigyveno Medellirie. Į 
ten atvyko iš Vokietijos. Velionis buvo gar
bingas lietuvių tautos sūnus, aktingas lietuvis 
karys, Nepriklausomybės kovų dalyvis, kurį 
laiką buvo Marijampolės karo komendantas.

Kun. Gaida, gyvenąs Belgijoje, „Gimtosios 
Šalies” redaktorius parašė knygą apie benamio 
žmogaus filosofiją, vardu „Išblokštasis žmogus"”.

Venecueloje išleistas potvarkis, kuris drau
džia užsieniečiams būti viešbučių savininkais, 
restoranų ir barų laikytojais. Šios diskriminaci
jos yra paliesti ir keli lietuviais.

Ged. Galvanauskas, buvęs Prekybos Instituto 
lektorius, apsigyveno Čikagoje. Šiuo njetuvjis 
mini spaudos darbo 25 metų sukaktuves. Ta 
proga jis Kanados „Žiburių” korespondentui 
pareiškė, kokius įvykius jis atspėjo ir kokiais 
samprotavimais vaduodamasis tai padaręs.

Kanadoje apsigyveno apie 50 lietuvių inžinie
rių. Iki šiol tik penki lietuviai inžinieriai prikirti 
į Ontario provincijos inžinierių sąjungą, o 28 
dar laukia priimami.

Smuikin. Iz. Vasyliunas dar neišvyko iš Vokie
tijos. Išvykimas susikliudė dėl įvairių emigra
cinių formalumų. Šiuo laiku jis koncertuoja 
lietuvių tremtinių stovyklose.
...Australijos Lietuvis naujoje ■ vietoje. Austra
lijos lietuviai turi tris neperiodinius leidinius, 
kurių tik vienas „Tėviškės Pastogė”, Austra
lijos Lietuvių Draugijos savaitraštis, spaustu
vėje spausdinamas. Kiti du spausdinami rota
torium. Vienas tokia spauda leidžiamų laikraš
čių yra ir „Australijos Lietuvis”. Jis eina jau 
trečius metus. Išeina Adelaidėje. Šį laikraštį 
leidžia tam tyčia sukurta bendrovė, o. redakcijos 
darbui vadovauja p. J. Glušauskas.

„Australijos Lietuvis” yra simpatingas, įvąiraus 
turinio 40 psl. žurnalas, išeina du kartus per 
mėnesį ir svarsto aktualius lietuvių i klausimus. 
Jo turinys įvairus, iš dalies ir dėl to, .kad.1'dau
giau kaip kiti to krašto lietuviški laikraščiai, 
turi bendradarbių.
didelį lietuviams patarnavimą platindamas lie
tuviškas knygas.

Šiuo laiku „Australijos Lietuvis” įsigijo nuo
savus namus, dėl to sąlygos jam tobulėti dar 
palengvės. Tai maloni lietuviams žinia.

Naujasis „Australijos Lietuvio” adresas ,yra 
toks: 35 Cator street, West Hindmarsh, Ade
laide, S.A., Australia.

Juozas Miškinis, 33 metų amžiaus, Argenti
noje gimęs lietuvis, baigęs aukštuosius technikos 
mokslus, valdžios buvo paskirtas į Angliją dve
jiems metams pasipraktikuoti lėktuvų statybos 
srity. Dabar jis grįžo į Argentiną, bet grįžo ne 
vienas, o su žmona, kurią vedė Anglijoje būda
mas, Chile Pendelville. Miškinis parsivežė, 
kaip praneša „Argentinos Lietuvių Balsas” ne 
tik žmoną, bet ir naujausio modelio Super 
Buick automobilį, o žmona — liuksusinį piani
ną ir kitų brangenybių.

senuosius. Ši kartoteka, 
virsti centreline. Jai pa
rasti lietuvį, kur jis be- 
adresas: 41 West, 82nd 

24, U.S.A.
(Susivienijimo Lietuviu Anąe- 

organizacijos seimas ,ąrba 
atstovų suvažiavimas..;, bps

Be to šis laikraštis • teikia

IR VIŠTOS NORI GYVENTI

pinigų.

t jrėjo.
Jis iš-

auksą ..
gi I i n

— Put, put, put, vištytės, 
Nieko nedarysiu.
Gausite palesti,
Susirinkit visos.

Bet klastingo žodžio 
Vištoms nepakanka, 
Nes pamatė kirvį 
Adomėno rankoj.

— Kir, kir, kir, žudikas!
Bėkime, sesutės!
Kvailas būtų paukštis, 
Kurs norėtų žūti.

Nepatinka seniui 
Angliškos dešrelės. 
O tokiems dalykams 
Nematyti galo... ,

4
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IŠ MUSU
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SKYRIŲ VALDYBOMS
Vykdant praėjusio DBLS suvažiavimo pa

geidavimą, Centro Valdyba skelbia drabužių 
rinkimo vajų Vokietijoj esantiems lietuviams. 
Ypatingas dėmesys šiuo kartu bus atkreiptas 
Mažosios Lietuvos lietuviams.

Surinktus drabužius prašome skyrių valdy
bas siųsti į Sąjungos centrą ne vėliau kaip bir
želio 1 d. Centro valdyba

IŠ HALIFAXO
Patalpų neturėjimas labai trukdė skyriaus 

veiklą. Šiomis'dienomis, didelio lietuvių draugo 
Aid; P. N. Whitley pastangomis gauta YMCA 
salė, kur bus galima daryti susirinkimus, repe
ticijas: ir kt.

"Choras - ir tautinių šokių grupe kovo 28 d 
turėjo pasirodymą anglų visuomenei.

Išrinkta nauja skyriaus valdyba: St. Kava
liauskas — pirm., R. Giedraitis — vicepirm., 
E. Pranckęvičius — sekret., A. Vanagas — iždin. 
ir V. Bruzgelevičius narys.

Krepšinio > komanda „Vilnius” sustiprėjo ir be 
pralaimėjimų kovoja East—-West Riding pir
menybėse. Br.

NAUJA NOTTINGHAM© APYGARDOS 
VALDYBA

Kovo 19 d. Nottinghame susirinkę skyrių 
atstovai išrinko naują apygardos valdybą: K. 
Vaitkevičius — pirm., O. Lingaitytė — vice
pirm., V. Melnykas -— sekret., Trečiokas — 
iždin. ir S. Eimutis — narys.

NAMU FONDO VAJUS
Namų Fondo akcijas pirko: už 5 sv. B. Kmie

liauskas, už 2 sv. V. Bartkus ir M. Pisavockis, 
už 1 sv. J. Sirutis, M. Karlikauskas, P. Berno
tas, S. Slabokas, A. Šilimienė, V. Matusevičius, 
K. Sirastads.

Namų Fondui aukojo: P. Šukevičius 10 šil.
TAUTOS FONDUI AUKOJO

DELS Tamworth Sk. £ 4.2.6, B. Kmieliaus
kas £ 2.14.0, M. Pisavockis £ 1.10.0, D. Grau
žinis £ 1.0.0, J. Šilimas £ 1.0.0, J. Sirutis 10/-, 
R. Sakalauskas 10/-.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Širdingai sveikiname visus, Seses ir Brolius, 

šv. Velykų proga ir linkime dar didesnio pasi
ryžimo dirbti Dievo, Tėvynės ir Artimo labui.

Sese ir Broli, ir per šias šv. Velykas, kaip ir 
daugelį praeityje, yra ligonių, vargstančių ir 
sielvartaujančių. Ištiesk broliškai pagalbos 
ranką: aplankyk ligonius, sušelpk, kuo gali, 
vargstančius, suramink, kaip gali sielvartaujan
čius. Jie bus Tau dėkingi ir Tu šypsosies lai
minga šypsena, kad savo šventą pareigą, kaip 
lietuvis ir skautas, atlikai. L.S.S.A. Vadija

❖ * *
Ar žinai, kad žuvis be vandens, o skautas be 

„Skautų Aido” žūsta. Netruk „Skautų Aidą” 
užsiprenumeruoti metams (12 šil-), o jei su 
pinigais pas Tave „short”, sukrapštyk 2 šil., 
nupirk pašto orderį ir pasiųsk jį psktn. K. Vait
kevičiui (55, Byron St., Derby). Kaip mat „Skau
tų Aidas” pasibels Tau į duris.

DBLS Bradfordo skyriaus narę 
p-lę Albiną KUČINSKAITĘ 

ir skyriaus valdybos narį
p. Antaną LAURINAITĮ, 

sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, svei
kiname ir linkime laimingo gyvenimo.

DBLS Bradfordo skyriaus valdyba 
~ ir nariai

Dėmesio stalo tenisininkai. Balandžio 29 d. 
nuo 12 iki 19 vai. Halifaxe, YMCA patalpose, 
Crossley St.į DBLS-gos Sporto Sąja ruošia 
visų D: Britanijoj gyvenančių stalo teniso žaidė
jų turnyrą. ’

Norį dalyvauti, registruojasi iki 1950 m. 
balandžio 17 d. pas St. Navicką, 4, Green Mount 
Terrace, Hanson Lane, Halifax, Yorks. Norį 
gauti smulkesnes informacijas kreipiasi tuo 
pačiu adresu. DBLS-gos Sporto Sąja

hj. RICHARDS (butchers) Ltd.h
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l. ”

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

” VISIEMS GERBIAMIESIEMS KLIENTAMS •'

:į LINKIM LINKSMO VELYKŲ ALELIUJA
:: .TIKIME, KAD VISI MŪSŲ GERBIAMIEJI KLIENTAI UŽSAKYTUS ŠVEN- ” 

TEMS DALYKUS LAIKU GAVO. IŠ SAVO PUSĖS MES NEGAILĖJOME "

:: PASTANGŲ, KAD UŽSAKYMAI BŪTŲ TIKSLIAI IŠPILDYTI IR KAD LAIKU ”

• . UŽSAKYTOJUS PASIEKTŲ. "

BAIGIASI NAMU VAJUS

Sir Ivone Kirkpatrick’as, D. Britanijos Uš- 
sienio Reikalų Ministerijos patarėjas Vokietijos 
reikalams, neseniai paskirtas Britų aukštuoju 
komisaru Vokietijai; vieton gen. Brian Robert
son’o.

•SVEIKATA ŠVARA
NEŠVARIAUSIA KŪNO VIETA

Visada tik blogai galvoją Kuonės juk nepa
galvos, kad čia bus kalbama apie..., burną.

Jei dauguma turi nešvaria sąžinę, tai kūnas 
visų yra daugiau ar mažiau suterštas. Bet 
veltui ieškotume mūsų kūne nešvaresnės — la
biau bakterijomis apkrėstos vietos už burną! 
Su ja tik žarnos iš dalies šia prasme gali konku
ruoti.

Tik kūdikis, kol jis yra motinos įsčiuje, pa
prastai yra visiškai švarus. Bet gimdamas jau 
užsikrečia ir po kelių valandų po užgimimo ne 
tik jo kūno paviršiuje, bet ir burnelėj galima 
rasti įvairių, kartais gana piktų, bakterijų. O 
jau po pirmo maitinimo daugelis bakterijų pa
siekia ir žarnas ir dauguma jų „įsikuria” čia 
visam gyvenimui. Nelaimingiausi yra tie kū
dikiai, kuriems jų motinos rodo savo kvailą 
meilę, t.y. — bučiuoja! Tai jau ne tik 
kvailumas, bet tikras nusikaltimas, nes savo 
bučiavimais jos kartais nužudo nekaltus kū
dikius! Čia man prisimena pasakojimas apie 
vieno krašto karalienę, kuri, lankydama vaikų 
ligoninę, pamatė žavinga vaikutį ir norėjo jį 
pabučiuoti. Bet ją lydėjęs gydytojas paaaiškino, 
kad tai yra pavojinga ir pridūrė, kad geriausiu 
atveju ji galinti pabučiuori jo... užpakaliuką, — 
ką karalienė ir padarė! Ir kai jis tapo vyru — 
dažnai gyrėsi, kad jam karalienė yra bučiavusi.

Kodėl burna yra taip nešvari? O gi todėl, 
kad ji pastoviai užkrečiama. Vaikai kiša į bur
ną nešvarius pirštus, žaislus, įkvepia įvairių dul
kių, valgo nešvarius, neplautus vaisius ir tt. 
Be to, ir maiste, vandeny taip pat gali būti įvai
rių bakterijų. Panašiai užsikrečia ir suaugę, 
o ypač tie, kurie į burną kaišioja pypkę ar ciga- 
retininką ištrauktą iš nešvarios kišenės! Taigi 
burną galim pilnai laikyti visokiausių bakterijų 
(nežalingų, mažai žalingų, žalingų ir pražūtin
gų) ir žinomų bei dar nežinomų virusų perei
namąja stovykla, kurioj tik dalis pa
stoviai „įsikuria”, o kitos „emigruoja” arba 
„repatrijuoja”. Taip dalį jų su maistu, gė
rimu bei seilėmis praryjam ir skrandyje (jei jis 
sveikas!) jos gauna toki „dušą”, kad tik reta 
išlieka gyva ir pasiekia žarnas, kuriose dauguma 
jaučiasi gana puikiai... Dalis jų išspiaunama, 
iškosima ar iščiaudoma, o likusios „emigruoja” 
pas „Abraomą” — stimpa, nes arba jos negauna 
čia patogių gyvenimo sąlygų ar būna nugala
bijamos paslaptingų medžiagų, esančių seilėse. 
Per šia „pereinamąją stovyklą” pereina ir bak
terijos, kurios sukelia tokias, net siaubą iš
šaukiančias ligas kaip maras, cholera, vidurių 
šiltinė, džiova, difteritas ir tt.

Pastoviai gyvenančių burnoj bakterijų būna 
iki kelių dešimčių rūšių. Juo joms čia geres
nės gyvenimo sąlygos, juo greičiau jos veisiasi 

ir juo jų būna daugiau. O tos palankios są
lygos yra šios: išgedę dantys, maisto likučių 
užsistovėjimas tarpdančiuose bei kišenėse, susi
dariusiose tarp dantų ir dantų smegenų, burnos 
gleivinės bei tonzilų (migdolų) uždegimas ir blo
ga burnos priežiūra. Maisto likučiai ar mirę 
audiniai tam tikrų bakterijų įtakoj pūva ir gau
nasi blogas, kartais tiesiog atstumiąs kvapas iš 
burnos. Todėl medicinišku požiūriu žodis „ne
praustaburnis” turi kitą prasmę kaip jis mūsų 
liaudies vartojimas. Taigi ir vadinamas „auk
sai urnis” gali turėti daug nešvaresnę burna 
už „nepraustaburnį”. Nereikėtų pamiršti, kad 
blogas burnos kvapas gali būti ir dėl kitų prie
žasčių k.a. skrandžio ir plaučių ligų, taip pat 
pavalgius svogūnų, česnakų, o jau prisirūkiusio 
kvapas tai tiesiog smaugiąs!

Mūsų organizmas turi daug apsigynimo prie
monių nuo bakterijų. Todėl paprastai nusisto- 
ja pusiausvira tarp organizmo apsigynimo jėgų 
ir bakterijų agresyvumo. Sutrikus šiai pusiaus
virai — viena ar kita pusė nukenčia. Orga
nizmo apsigynimo jėgos silpnėja nuo pavargimo, 
nenormalaus gyvenimo, badavimo, sunkių dva
sinių pergyvenimų, rūkymo, girtavimo, nusilpus 
nuo kokios nors ligos ir tt.' Nusilpus organiz
mui — ne tik stipresnės, bet ir silpnos, vos bepa- 
sivelkančios bakterijos gali pridaryti daug žalos.

Poetai ir rašytojai gražiai aprašo, o Almos 
žavingai pavaizduoja bučiavimąsį. Mediciniš
kai galvojant — pasibučiavimas yra pasikeiti
mais tūkstančiais biaurių bakterijų nešvariu lųpų 
suglaudimu! Gal kam atrodytų, kad čia meko 
blogo, nes abu partneriai nešvarūs! Ne visai. 
Pirmiausia tai, kad vienas partneris gali būti 
apsikrėtęs piktesnėmis bakterijomis kaip kitas; 
o be to, organizmas su savo bakterijomis yra 
„susigyvenęs” — turi išdirbęs atitinkamas apsi
gynimo priemones, o kai jos patenka dideliais 
kiekiais i kito kūną, kuris nepasiruošęs kovai 
su jomis — gali pridaryti daug žalos! Iš to seka, 
kad bučiavimosi išradėjas turėtų būti laikomas 
žmonijos priešu Nr. 1.

Kas daryti? Ar galima burna išvalyti? Ne, 
galima tik apvalyti; o tai yra svarbu ir 
reikalinga. Pirmiausiai neturi būti burnoj kiau
rų dantų, dantų smegenų kišenių, chroniško 
burnos gleivinės ir migdolų uždegimo, nes čia 
milijonai žalingų sveikatai ir gyvybei bakterijų 
randa puikią prieglaudą. Taigi bet kuria kaina 
išgydyti burna! Kartu nepamiršti kasdieninio 
burnos tualeto: pavalgius šveisti šepetuku dantis 
ir gerai skalauti burną. Prieš einant gulti pa
tariama skalauti bumą švelniu dezinfekuojančiu 
skiediniu. Kas tuo pasiekiama? O gi pašalina
ma bei nugalabijama labai daug bakterijų o be 
to, kai burna ir dantys sveiki ir nelieka maisto 
likučių — bakterijos badauja ir stimpa.

Taip pat nepamiršti saugotis burnos užter
šimo : nevalgyti nenusiplovus rankų, nevalgyti 
nenuplautų vaisių, nekaišioti į burną visokių 
šlamštų k.a. pypkės, cigaretininko, na, nesi- 
bučiuoti ir tt. K. VALTERIS

VIENOS ILGUMAS
Vasarą diena ilgesnė šiaurėje. Ašigalio sri

tyje diena tęsiasi kelis mėnesius. Apie pusiaujį 
vasaros dienos būna ilgesnės už žiemos, bet 
trumpesnės kaip šiaurėje. Tą reiškinį lengva 
suprasti prisiminus, kad mūsų žemė turi rutulio 
pavidalą.

Jei palyginsime Lietuvą su Anglija, tai pa
matysime, kad birželio mėn. viduryje Kaune 
saulė teka 3 vai. 28 min. ir leidžiasi 8 vai. 48 
min., o Londone saulė teka 3 vai. 42 min. ir 
leidžiasi 8 vai. 21 min., t.y. Londone diena yra 
41 min. trumpesnė. Bet praktiškai Lietuvoje 
vasaros dienos yra žymiai ilgesnės, nes rytą bū
na ilgas aušros laikotarpis, o vakare — saulė
lydis. Arčiau pusiaujo esančiuose kraštuose, 
kaip pav. pietų Italija, nei aušros, nei saulė
lydžio nėra, ten sušvinta, kai saulė pateka ir 
tuoj sutemsta saulei nusileidus.

Žiemos metu Londono diena yra 37 min. il
gesnė kaip Kauno, skaitant nuo saulės pate
kėjimo iki nusileidimo.

— Sakyk, rimtai, kaip patinka mano naujoji 
skrybėlė?

PINIGU NAMAMS MAŽA 
ISIGYKIME DAR PO AKCIJĄ

Cecil B. De Mille, Amerikos filmų direktorius, 
už 35 metų veiklą Amerikos filmai, filmų akade
mijos apdovanotas „Oskaro” žyminiu.

KLAUSIMAI, ATSAKYMAI
Kl. Kad auksas pinga ir jo kaina krinta, buvo 

trumpai net du kartu šiemet „B.L.” pranešta, 
bet dėl ko — priežastys neišaiškintos.

M. Maurukas

Ats. Auksas, kaip pastovių valiutų (pinigų) 
pagrindas priklauso specialiai ūkio sričiai. To
kiems klausimams nagrinėti yra nemaža perio
dinė spauda. Mes, kaip neturėdami lokio tikslo, 
negalime tokiems dalykams daug dėmesio ir 
vietos laikrašty skirti. Tenkinamos tik fakto 
pažymėjimu ir nurodymu to bei kito reiškinio 
svarbesnių priežasčių. Neatrodo, kad ir skaity
tojams būtų įdomu į tokius siaurus klausimus 
gilintis.

Dėl to, kad aukso kaina krinta, mums gali 
būti tik gera. Galėtume tik pageidauti, kad 
jo pigimas greičiau eitų ir kad bematant susi
lygintų su švino kaina. Jei taip įvyktų, nebūtų 
prasmės ir jį kasti. Tuomet Rusijoje atsipalaiduo
tų milijonai žmonių, prievarta, kaip vergai, 
suvarytų į Sibiro aukso kasyklas.

Rusija, dėka pigios vergų darbo jėgos, ne 
mažai aukso iškasa. Spėjama, apie 150 milijo
nų dolerių vertės per metus. Auksą ji laiko, 
nes užsienio prekybai atsiskaitymams jo nenau
doja. Prekyba su Rusija visą laiką eina prekių 
mainų būdu. Dėl to Rusijoje galėjo per ilga 
susidaryti ne mažos aukso atsargos. Ji auksą 
laiko ir naudoja tik „šaltojo karo reikalams”. 
Rusų rublio pagrindimas auksu būklės nekeičia. 
Rusija dėl to aukso į rinkas neleis, nes nenori, 
kad aukso kaina visai nukristų.

Svarbiausia aukso atpiginimo priežastis yra 
Kinijos rinkos užsidarymas. Kinija, būdama 
nuolat smunkančios valiutos kraštas, tuo pačiu 
laiku buvo ir didžiausia aukso paklausėja. Dėl 
to, kad kinas nepasitikėjo savo krašto pinigais 
ir velijo geriau įsigyti pastovesnę vertybę ir 
pirko auksą. Komunistams užėmus Kiniją, 
ji, kaip aukso rinka, užsidarė.

Aukso kainos kritimą skatina ir gandai, kad 
Amerikoje jis dirbtinu būdu dirbamas, skaldant 
atomus. Šitos ir kitos priežastys kelia nepa
sitikėjimą auksu tų, kurie jį laikė kaip pasto
viausią vertybę ir verčia į rinką mesti, kol dar 
kaina visai nenukrito. O tai dar labiau pigina 
jo kainą. Dabar Paryžiuje aukso kilogramas 
kainuoja pusę milijono frankų, arba 100 tūkst. 
pigiau, kaip prieš du mėnesius.

NORĖJO IŠNAUDOTI PROGĄ...
Ponia, sutikusi gatvėje gydytoją: — Pone 

daktare, kaip gerai, kad aš jus sutinku. Jau 
kelias dienas turiu tokius biaurius skausmus 
nugaroj. Ką man daryti?

Gydytojas: — Tuojau pasakysiu, — prašau 
nusirengti.

Burtininke: — Bumbulas rodo: pirma sutiksi 
aukštą tamsiaplaukį, paskiau — liekną blondi
ną, vėliau — storulį smailais ūsais, o paskiau?

Kliente: — Dar kartą ateisiu.
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į N AUJIENOS
* Pereitais metais Amerikos kongresas priė

mė įstatymą, palengvinantį 1948 metais priimtu 
įstatymu įsileisti iš Europos 205.000 emigrantų, 
t.y.jyDiPj. Pastarasis įstatymas senate ilgai už
truki dėl kai kurių senatorių priešingo nusista
tymo, bet, spėjama, prieš Velykas jis bus jau 
priimtas. Šis įstatymas palies tik Vokietijoj 
gyvenančius DiPi. Iš kitų kraštų emigravimo 
tvarka į Ameriką lieka pagal seniau priimtas 
emigracijos kvotas.

* Oficialiai pranešta, kad Vak. Vokietijoje 
yra pusantro milijono vokiečių be dokumentų, 
arba turinčių suklastotus dokumentus.

* Amerikos kongreso narys R. Haile įteikė 
kongresui pasiūlymą, kad Jaltos konferencijos 
nutarimai Amerikos daugiau neįpareigoja.

* Netrukus iš Naujorko atvyksta 12 ameri
kiečių mokslininkų ekspedicija, vadovaujama 
Dr. J. Smith’o į Turkiją. Ji Ararato kalne tęs 
Nojaus arkos ieškojimą. Kaip žinoma, pernai 
ekspedicijos vadovas buvo Ararato kalne. No
jaus arkos jis tada nerado, bet kai grįžo, tuoj 
pasklydo žinia apie atominės bombos susprogdi
nimą Rusijoje.

* Marsely įvyko Europos angliakasių są
jungos tarybos posėdis. Iš pranešimų paaiškėjo, 
kad dėl anglies perprodukcijos gresia angliaka
siams ■ nedarbas. Dėl tos priežasties Belgijoje 
jau yra 150.000 angliakasių be darbo.

* Kinų komunistai baigia užimti Hainano 
salą. : Tautinė kariuomenė nepajėgė salos ap
ginti.

* Burmoje, 160 kilom, atstu nuo sostinės 
Rangūno, Prome, komunistai paskelbė savo 
valdžią.

* Malajuose, nežiūrint sustiprintos policijos 
if” kariuomenės pastangų, nepavyko banditų 
gaujas įveikti. Džiunglės sudaro geras sąlygas 
jiems slapstytis.

* D. Britanijoje norima suorganizuoti val
stybinę loteriją 50 milijonų svarų. Pusė pinigų 
būtų skiriama įvairiems valstybės reikalams, 
o kita — laimėjimams. Didžiausias laimėjimas 
būtų 80.000 svarų.

’'' • Amerikos Atominės energijos komisija nu
tarė atidėti mėginimus dėl atominės energijos 
panaudojimo pramonės tikslams, o visą dė- 

‘rnesį sukaupti vandenilinės bombos padarymui.
* Vakarų valstybės apskundė Tarptautiniam 

Tribunolui Hagoje Bulgariją, Rumuniją ir Vengri-, 
ją, kad jos nesilaiko pasirašytų taikos sutarčių, 
pažeidinėja asmenis, tikėjimo laisvę, ir kitus 
dalykus. Tribunolas tai pripažino.

* Rytinės Vokietijos komunistinis jaunimas, 
v \ nuo 16 iki 18 m. amžiaus, mokomas partizaninių

kovų. Netrukus jie bus mokomi policijos pa
reigų ir mokymas truksiąs du mėnesiu. Komu
nistinio jaunimo organizacija turinti apie 900.000 
narių.

* Ryšium su Eisenhowerio pareiškimu, kad 
' Amerika nėra ganėtinai apsiginklavusi, kongrese
iškeltas pasiūlymas paskirti 650 milij. dolerių 
daugiau Amerikos krašto apsaugai.

* Prahoje rusišku metodu buvo sudarytas 
’teisminis spektaklis. Teista 10 vienuolių už 
šnipinėjimą Vatikano naudai. Teisiamieji, esą 
prisipažinę kalti ir nuteisti. Į spektaklį bylos 
metu niekas nebuvo įleidžiamas.

• v * Šiuo metu JAV ruošiamasi gyventojų su
rašinėjimui. Tokie surašinėjimai ten būna pe
riodiškai, kas dešimt metų.

* Palerme italų policija suėmė Sicilijos plėšiko 
Giuliano gydytoją Lupą. Jis buvo kulkų iš 
žaizdų išėmimo specialistas ir iš Sicilijos bandi
tų kūno jų išėmęs daugiau, kaip bet kuris kitas 
pasauly gydytojas.

* Netoli Kalifornijos krantų pasirodęs pa
slaptingas povandeninis laivas. Amerikos ka
riniai laivai ir lėktuvai buvo pasiųsti nežinomo 
svečio ieškoti.

* Italijoje, Livorno srity, žemė drebėjo. Dre
bėjimas buvo jaučiamas ir Pizojc. Prisibijoma, 
kad žemės sudrebinimas nepakenktų pasviru
siam Pizos bokštui.

* Indokinijos komunistinių partizanų vadas 
Ho-Ci-Minas Pekine derasi su Mao-Tse-Tungu 
dėl paramos Indokinijos partizanams.

* Glasgovan iš Azijos atplaukęs laivas atga
beno raupus. Per 20 žmonių susirgo, du jau 
mirė. Raupų ligos plitimui užkirsti, panaudota 
žmonių skiepijimas. Keliasdešimt tūkstančių žmo
nių jau paskiepyta.

* Vak. Vokietijoje panaikintas paskutinis ra- 
cionaviąmas — cukrui. Dabar ten maistas 
nenormuotas, kaip priešnaciniais laikais.

* Kovo 30 d. staiga mirė Prancūzijos socia
listų partijos vadas Leonas Blumas, sulaukęs 
77 metų amžiaus. Jis buvo vienas žymiausių 
šio meto Prancūzijos politinių asmenybių. Be 
daugelio atsakomingų pareigų, jis tris kartus 
buvo Prancūzijos ministeriu pirmininku.

* Čekoslovakijos komunistinė vyriausybė kra
tosi užsieniečių. Ji įsakė išvykti paskutiniam 
Amerikos korespondentui. Dabar Prahoje 
liko tik -trys vakarų valstybių korespondentai.

* Pereitą savaitę amerikiečiai rado Goeringo 
turtus. Jie buvo paslėpti (netoli Nuerenbergo) 
požemiuose. Lobis susideda iš aukso gabalų, 
sidabro dirbinių ir 12 didelės vertės žvakidžių.

* Naujojoje Valijoje, Australijoje, patvinusios 
dvi upės apsėmė didelius žemės plotus ir pri
darė gyventojams milžiniškų nuostolių.

Plonos langų užuolaidos gali būti neiopomos 
ar adomos, bet klijuojamos. Tai gražiau ir 
greičiau. Atatinkamas lopas mirkomas krakmo
lo skiedinyje, dedamas ant užuolaidos ir karšta 
laidyne lyginamas ir džiovinamas. Šituo būdu 
gerai prie užuolaidos pritaikytas lopas visai 
nepastebimas.

SAVAITĖS ĮVYKIAI
(Tęsinys iš pirmo puslapio)

INDIJOS IR PAKISTANO SANTYKIAI
Indijos skilimas į dvi nepriklausomas valsty

bes Indiją ir Pakistaną abiejoms valstybėms iš
kėlė visą eilę sunkiai išsprendžiamų klausimų. 
Pernai vos tarp šių valstybių nekilo karas dėl 
Kašmiro. Abi valstybės susiskirstė ne pagal 
gyventojų tautybę, bet tikėjimą. Pakistanas yra 
musulmonų valstybė, dėl to ir siekia musul
monus sujungti. Tačiau tai sunkiai sprendžia
mas klausimas, nes daugelyje vietų abiejų ti
kybų gyventojai gyveno mišriai. Nepalengvino 
šio klausimo išsprendimo ir milijoninė gyvento
jų emigracija.

Visiems aktualiems klausimams apsvarstyti 
ir santykiams tarp abiejų valstybių pagerinti 
dabar Indijos sostinėje Deljyje susitiko Pakistano

■ min. pirm. Ali Kanas ir Indijos — Neru. Pasi
tarimai dar tebeeina, bet iš ateinančių žinių 
aiškėja, kad svarstomieji klausimai sprendžiami 
draugingoje nuotaikoje. Prileidžiama, kad 
pavyks visais svarbesniais klausimais susitarti.

RUSIJA GLEMŽIASI KINIJOS DALIS
Stalino ir Mao-Tse-Tungo susitarimai pradeda 

aiškėti. Rusai jau glemžiasi didelę Kinijos, 
Sinkiango provinciją prieinančią prie Rusijos 
ir kuria ten bendras rusų-kinų bendroves krašto 
turtams išnaudoti. Sinkiangas didelis ir mažai 
gyvenamas kraštas, bet labai turtingas gamtos 
turtais. Ten yra naftos ir įvairių metalų rudos. 
Be to tas kraštas strateginiu atžvilgiu Rusijai 
teikia daug galimybių, nes prieina prie Tibeto ir 
sudaro tolimesniam bolševizmo plitimui į Aziją 
patogią išeities bazę.

Lygiagrečiai su minėtom bendrovėm paaiškėjo 
dar viena, tai oro. susisiekimo linijos su Pekinu 
ir rytinės Rusijos miestais bendrovė.

SPORTAS
STALO TENISAS

Londono lietuvių stalo teniso komanda „Li
thuanian” ir toliau pirmauja Division 4 (South), 
East London League, iš viso turėdama 15 lai
mėtų rungtynių ir 1 pralaimėtas. Teliko žaisti 
2 rungtynės.

Kovo 28 d. lietuvių klube lankėsi Eton Manor 
„E” stalo teniso komanda, kuri pakartotinai 
pralaimėjo rezultatu 6:3. Žaidė: Lithuanian „A” 
— Petkus (3), Lingaitis (2) ir Razminas (1).

Kovo 29 d. vėl įvyko lietuvių klube rungtynės 
su pasivėlavusia anglų komanda. Tai buvo 
Orford HSE T.T. Club, kuri pakartojo savo 
pralaimėjimą pirmame rate, tik kiek švelnesniu 
rezultatu — 7:2. Žaidė ir taškų pelnė: Lithu
anian „A” — Razminas (3), Petkus (2) ir Buš- 
manas (2). (v.r.)

Toks mišrių bendrovių kūrimas yra būdingas 
Rusijos įsipirmavimui užimtame krašte. Taip 
ji darė iš pradžių Rumunijoje ir kituose sate
litiniuose rytų Europos kraštuose, kol ten tvirtai 
įsitvirtino, taip dabar daro ir Kinijoje.

SMULKUS SKELBIMAI
DBL SĄJUNGOS CENTRE GALIMA GAUTI 

ŠIŲ KNYGŲ:
P. Naujokaitis „Lietuvių Literatūra” 6 šil., 

J. Jankus „Naktis ant mo’rų” 8 šil., Donelaitis 
„Metai” (V. K. Jonyno iliust.) 12 šil., V. K. 
Jonynas Monografija 15 šil., L. Dovydėnas 
„Mes ieškom pavasario” 6 šil., J. Švaistas „Pasku
tinį kartą tave klausiu” 4 šil., V. Jonikas „Pa
keleiviai” (Lyrika) 6 šil., Naujas Testamentas 
7/6, Psalmynas 7/6, Dr. V. Jungfer „Litauen, 
Antlitz eines Volkes” (vokiečių k.) 8 šil., Goethe 
„Die Leiden des jungen Werters” V. K. Jonyno 
iliustr. (vokiečių’k.) 9 šil., V. Gailius Vokiškai- 
Lietuviškas žodynas 18 šil., K. Pelėkis „Geno
cide, Lithuania’s Threefold Tragedy” (anglų 
k.) 15 šil.

APUOKO TELEGRAMA
Apuoko telegrama. Jau išriedėjo velykinis 

Apuoko numeris. Kaip visiems puikiai žinoma, 
šis Apuokas yra vienerių metų sukaktuvinis 
leidinys. Ta proga Apuokas naujomis plunksno
mis pasipuošęs ir iškilmingai nusiteikęs. Žo
džiu ■— velykinis Apuokas, — New look. Šiame 
numeryje rasite ne tik savo bičiulius, bet ir 
patys save. Prie Velykų stalo bus linksmiau 
jei pasikviesite Apuoką. Apuoko kaina — 3 
sixpenai. Platintojams nuolaida. Apuoko pe
rykla, 38, Melville Road, Coventry.

Dėmesio. Balandžio 15 d. (Atvelykio šešta
dienį), Halifaxe, R.E.S. Gymnasium salėje, 
Great Albion St., (salė yra 3 minutės kelio pės
čiomis iš miesto centro, šalia „Odeon” kino) 
įvyks visų D. Britanijos lietuvių krepšinio ko
mandų turnyras. Turnyrą rengia DBLS-gos 
Sporto Sąja.

Paremkime sportininkus, atsilankydami į šį 
turnyrą.

Turnyro pradžia 12 vai. 30 min., truks iki 
20 vai. DBLS-gos Sporto Sąja

29 m. amžiaus lietuvis, šoferis’, mechanikas, 
noriu susipažinti, vedybų tikslu, su lietuvaite 
iki 29 m. amžiaus. Rašyti: V. Strelkauskas, 
Keepers Cottage, Birch Park, Birch Nr. Col
chester, Essex.

Bradforde didelis šokių vakaras įvyks balandžio 
10 d. 6 v.v. (Velykų 2 d.) Green Lane School, 
Green Lane.

ĮVAIRENYBES
PAIKUMO REKORDAI

Naivumas nėra bukaprotystės tikras požymis 
ir negalima tvirtinti, kad jis būtų teigiamas 
reiškinys, bet bukaprotystė susijusi kartu su 
akiplėšiškumu visada žalos pridaro. Kaip re
kordinius šitokio reiškinio pavyzdžius šią sa
vaitę patiekė spauda.

Naujorke, keletas buvusių kareivių nutarė su
ruošti tarptautinę konferenciją telefono pagalba. 
Telefonu kalbėti bus prašomas prez. Trumanas 
ir Stalinas. Kareiviai mano, kad jie tuo būdu 
padarysią daugiau, kaip visa JAV užsienio mi
nisterija.

Londone, vienas pastorius išaiškino, kad ne
sklandumai su Rusija kilo dėl blogo kontakto 
jos su užsieniu. Jis siūlo princesei Elzbietai su 
vyru aplankyti Staliną ir keletą Rusijos didžiųjų 
miestų. Tokios kelionės tikslas turėsiąs „paro
dyti rusams mūsų nuoširdumą ir gerą valią”.

Ar jūs manot, kad tie žmonės tėra tik didelė 
išimtis ?

ARTĖJA SAVIŽUDYBIŲ SEZONAS
Savižudybių skaičius Japonijoje didėja. Va

sario mėnesy 400 žmonių nusižudė. Tarp jų 
nemaža ir policininkų. Pastarieji žudosi ameri
koniškais revolveriais, kuriuos jie neseniai gavo. 
Policijos revolveriais apginklavimas pirmas Ja
ponijos gyvenime atsitikimas.

Laukiama, kad atėjus vyšnių žydėjimo laikui, 
Japonijoje savižudysčių skaičius dar padidės, 
nes, kaip įprasta, tuo metu jų daugiausia būna. 
Kaip aiškėja, daugiausia japonų žudosi dėl ekono
minių gyvenimo sunkumų ir dėl nesėkmingos 
meilės.

VALGĖ, KOL PAJUDĖTI NEGALĖJO
Bario mieste, Italijoj, du plėšikai apiplėšė 

6 maisto produktų krautuves. Parsinešę gerybes 
tol valgė jas, kol persekiotojai atvyko. Pamatę 
juos lyg ruošėsi bėgti, bet sujudėję liko besėdį 
vietoje. Pasirodo, kad jie tiek buvo maisto 
pripūtė, kad net pajudėti negalėjo. Teko juos, 
kaip išputusius pelų maišus, vežti į ligoninę, 
kad svorį sumažintų, o paskiau į kalėjimą.

PARYŽIAUS ŽIURKĖS
Paryžius išimtis Europoje, kur žiurkės yra 

bausmės rykštė. Statistikos duomenimis, turgu- 
viečių halėse jos kasdien sunaikina 800 tonų 
maisto produktų. Gal tuo reiškiniu ir nereiktų 
per daug stebėtis, nes prancūzai, būdami per 
daug užimti streikais, neturi laiko kovoti su 
žiurkėmis. O gal jie jas toleruoja ir dėl kitų 
priežasčių — sunku pasakyti.

ATOMINIŲ SPINDULIAVIMŲ SURADĖJAS
Amerikos mokslininkai patobulino radio- 

aktyviniams spinduliavimams, kilusiems po bom
bos sprogimo, susekti. Naujasis prietaisas esąs 
jautresnis ir tikslesnis kaip tie, kurie iki šiol 
tam tikslui buvo naudojami.

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA 
BLACKPOOLYJE

Maistas ir nakvynė dienai dvylika ir pusė 
šilingo. Būtina iš anksto užsisakyti.

Kreiptis adresu:
L. Živatkauskas, 62, Holmfield Road, 

Blackpool, N.S.

Maloniai kviečiame visus lietuvius atsilankyti.
DBLS Bradfordo skyriaus valdyba

VOKIETIJA PRIIMAMA Į EUROPOS 
TARYBĄ

Ką tik Štrasburge pasibaigė Europos Tary
bos užsienio reikalų ministeriu komiteto posėdis. 
Svarbiausias jo nutarimas, tai vak. Vokietijos 
ir Saaro krašto pakvietimas į Europos Tarybą. 
Vak. Vokietija taryboje galės turėti 18 atstovų, 
o Saaras 3. Kol va. Vokietija ir Saaras neturi 
pilnos nepriklausomybės, tol negalės dalyvauti 
užsienio reikalų ministeriu komitete ir daly
vaus tik taryboje.

Vak. Vokietijos parlamentas kvietimą svarstys 
tik po Velykų.
priims, 
ir

Yra paplitusi nuomonė, kad gyvuliai nesugeba 
logiškai galvoti. Čia dviejose nuotraukose pa
vaizduotas beždžionės elgesys, kuris negali būti 
vien instinktu išaiškintas.
ant kitos, septynių metų šimpanzė pasiekė pa
lubėj kabančius bananus, kurių paprastu būdu 

pasiekti negalėjo.

Baigėsi pirmasis metų ketvirtis. Tuos skai
tytojus, kurie buvo „B. Lietuvį” išsirašę tik 
metų ketvirčiui, prašytume nedelsiant išsira- 
šymą pratęsti, nes šis numeris bus paskutinis, 
kurie prenumeratos nepratęs.

Dėdama vieną dėžę

ji

Tačiau neabejojama, kad jį 
Tuo būdu Europos Sąjunga padidės 

ją sudarys jau 15 valstybių.

grįžimo, dar tebesitęsia. Naujam 
Devezui karalius pareiškė, kad jis 
atsistatydinsiąs, jei parlamentas tai 
Jei Devezui nepavyks sudaryti koa-

BELGIJOJE KRIZĖ TEBESITĘSIA
Belgijoje valdžios krizė, kilusi dėl karaliaus 

Leopoldo 
premjerui 
tik tada 
nutarsiąs.
licinę vyriausybę, tuomet parlamentas bus pa
leistas ir paskirti nauji rinkimai. Kitokio kelio 
nebelieka susidariusiai painiavai išspręsti.

“ENGINEERING
OPPORTUNITIES“

BOOK.FREE 176-PAGE

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 2, London Mews, London Str., London, W.2. 
REDAKCIJA raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir. ne
grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. B itani- 
joje — metams 32 šilingai, pusei metu — 17 1/2 šilingų, metų ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilute arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO 
PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.

This interesting 
successful careers 
ing describes the 
of Home-Study courses in all 

i branches of Mechanical, 
Į Electrical, Civil, Aeronautical, 
; Automobile, Radio and Tele

vision Engineering, Building, 
Plastics, Timber Technology, 
Forestry, Mining, Draughts
manship etc., and explains 
the easiest and quickest way 
to become technically qualified 

in your spare time. The courses are con
ducted only in English, but Special Easy 
English courses are available to those 
who already have some knowledge of the 
language.
WRITE FOR YOUR COPY TO-DAY 
„Engineering opportunities” will be sent 
to you FREE and without obligation if 
you write to us at once mentioning the 
subject or examination that interest you. 
(Letters in Lithuanian cannot be answered).

BRITISH INSTITUTE OF 
ENGINEERING TECHNOLOGY

33, Shakespeare House, _ _ __ 
17/19, Stratford Place, B I E I 

London, W.l.

guide to 
in engineer- 

vvidest range
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