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HSARIO 16-TAUTIHIO SUSISTIPRIHIMO IR I KOVOJANČIŲJŲ DĖ1 TĖVYNĖS LAISVĖS EILES ISIRIKIAVIHO ŠVENTE
AMERIKOS BALSAS 

LIETUVIŠKAI
f Amerikos Balsas vasario 16 d. pradėjo lie- 
■viškas transliacijas. Pirmoji buvo 11 vai. 
Baujorko, o D. Britanijos arba Greenwich’o 
piku 5 vai. vėliau, t.y. 16 arba 4 vai. popiet 
gdutine banga apie 250 metrų. Transliacija 
Eiko 15 min.

Dėl laiko ir bangos ilgumo šį kartą 
ti visiško tikslumo. Tai paaiškės tik

I bėgant, kai bus painformuota per
Nacijas.

Pradedant lietuviškas transliacijas, žodį tarė 
nerikos užs. reik. min. pavad. p. Baratt’as, 

tmgresmanas Fload’as ir Lietuvos min. Ža- 
ikis.
Ši transliacija bus pakartota vasario 17 d. 
o pačiu laiku ir ta pat banga ir papildyta 

lįain. Lozoraičio ir VLIKo atstovo kalbomis, 
g Sekančios transliacijos 
trumpomis bangomis: 21, 
letrų.

negali 
laikui 
trans-

bus perduodamos ir
17, 15, H, 9, 7 ir 6

KORĖJOS KARAS
E Korėjos fronte žymesnių pasikeitimų neįvyko. 
Komunistai, norėdami atsilaikyti, į kovas metė 
300.000 kariuomenės. Nežiūrint milžiniškos 
Įmonių persvaros, nei vienoje fronto dalyje 
įms nepavyko pasiekti didesnio laimėjimo.

Gen. MacArthur’as, aplankęs frontą, pareiškė, 
d būklė rimta, bet jis turi pakankamai ka- 
lomenės išlaikyti turimą plotą ir dar suduoti 
iešui sunkų smūgį.
JTO kariuomenė dar neperėjo 38 lygiagretės.ii yra politinis klausimas, kurį dabar diplo

matai aiškina. Yra valstybės vyrų, kurie tikisi, 
Jad kinų komunistus bus galima ir geruoju iš 
Korėjos iškraustyti. Jie mano, kad kol ne
pereita 38 lygiagretė, tol yra galimybė su kinais 
Susitarti.
S Komunistinės kariuomenės nuostoliai Korėjos 
Sare, per visą laiką, kaip aiškėja iš Amerikiečių 
duomenų, siekia 525.000 žmonių.

NESIBAIGĖ LOŠTO DARBININKŲ 
STREIKAS

Anglijos uosto darbininkų streikas dar nesi- 
>aigė. Pereitą savaitę jis buvo persimetęs ir į 
Londono uostus, kur sustreikavo 7.000 darbi- 
linkų. Tai įvyko po to, kai 7 šio streiko komi

teto nariai buvo suimti ir patraukti teisman, 
■taip nusikaltę Arbitražo įstatymui organizuoda- 
|jni nelegalius streikus. Tačiau Londono uos- 
ouose sustreikavę darbininkai šį pirmadienį grįžo 
U darbą. Tuo tarpu Liverpooly, Manchestery ir 
Birkcnheade uosto darbininkai dar tebestreikuoja. 
Tačiau streikuojančiųjų skaičius mažėja, nes da- 
|is darbininkų grįžta į darbą.

Šis streikais, kaip jau buvo rašyta, yra neofi- 
ialus ii komunistų sukurstytas.

KOKIE GINKLAI MĖGINTA 
NEVADOJE

Nors apie Nevados (JAV) dykynėje atliktuo- 
lius atominius sprogimus labai mažai oficialūs 
ialtiniai žinių suteikė, bet užtat visokių prie- 
aidų spaudoj buvo gausu. Kaip spėjama, ten 
juvo išmėginta penkių rūšių atominiai ginklai.

Senatorius McMahon’as, parlamentinės ato- 
ninės komisijos pirm., pareiškė, kad Nevadoje 
ttlikti mėginimai bus reikšmingi ne tik strate
gijai ir taktikai, bet ir civilinei gynybai. Ame
rikos parlamento narys Jackson’as dar labiau 
mėginimus konkretizavo. Jis pasakė, kad 
Amerikos atominiai ginklai gali priversti ru
siškąjį štabą pakeisti kariavimo būdą, pagrįstą 
sausumos kariuomenės sumasinimu, nes tokiam 
sumasinimui gresia naujų rūšių atominiai ginklai.

VA I T ĖS
BRITŲ PARLAMENTAS

Paskutiniuoju metu Britų parlamente svar
stoma didelės reikšmės klausimai. Pereitą sa
vaitę buvo debatai plieno pramonės suvalsty- 
binimo klausimais. Kadangi atatinkamas įsta
tymas yra seniau priimtas, dėl to šį kartą svar
stytas tik jo vykdymo klausimas. Opozicija: 
konservatoriai ir liberalai siūlė įstatymo vykdy
mą atidėti, o darbiečiai nesutiko. Balsuojant 
opozicijos siūlymas 10 balsų dauguma atmes
tas. Įstatymas dėl plieno pramonės suvalsty- 
binimo pradėjo veikti vasario 15 d.

Svarstant mėsos trūkumo klausimą, opozicija 
labai aštriai puolė vyriausybę dėl jos vedamos 
tuo atžvilgiu politikos. Buvo nurodyta, kad 
šiuo metu D. Britanijos gyventojai mažiausia 
mėsos valgo kaip kada nors ir kad tai yra dėl 
valdžios nesugebėjimo.

Maitinimo min. Webb’as plačiai paaiškino 
priežastis, kurios neleidžia mėsos normą padi
dinti. Prieš karą D. Britanija sunaudodavo per 
du milijonu tonų mėsos. Pusė to kiekio buvo 
vietinės. Po karo mėsos įsivežimo sąlygos pa
grindinai pasikeitė. Didesnius mėsos kiekius 
galima atsivežti tik iš Argentinos. Pernai iš 
N. Zelandijos įvežta 357.000 tonų, o iš Austra
lijos 127.000 tonų, vietoj numatytų 200.000. 
Bendrai, D. Britanija per metus gali mėsos įsi
vežti nepilnus du milijonus tonų arba 300.000 
tonų mažiau, kaip prieš karą.

Opozicijos pareikštas vyriausybei nepasitikė
jimas dėl jos vedamos mėsos politikos 8 balsų 
dauguma atmestas.

Šią savaitę buvo debatai užsienio politikos 
klausimais. Kadangi užs. min. Bevin’as tebe
serga, dėl to debatus pradėjo ir paaiškinimus 
davė min. pirm. Attlee. Jis nurodė milžinišką 
Sovietų ir sovietinio bloko ginklavimąsi ir jų 
varomą priešišką propagandą nekomunistinių 
kraštų atžvilgiu, net ir prieš komunistinę Jugo
slaviją, kuri neklauso Kremliaus įsakymų.

Svarbiausias dabarties klausimas ne Vokietijos 
apginklavimas, bet tai, ar pavyks komunistinį 
bloką palenkti sumažinti savo karines pajėgas iki 
išmintingo dydžio ir atsisakyti imperialistinės 
politikos. Jei su Sovietų Sąjunga ištiktųjų susi
tartume, Vokietijos apginklavimo klausimas nu
stotų reikšmės. Jei galime, turime vakarų gy
nybos klausimą spręsti kartu su vak. Vokietijos 
klausimu.

Liesdamas Korėjos karą, min. pirmininkas ap
gailestavo, kad Kinija nepasinaudojo nuoširdžiu 
pasiūlymu taikiu būdu ginčą išspręsti. D. Bri
tanija laiko Kiniją agresorium, bet negali pa
remti sankcijų panaudojimo tol, kol yra viltis 
geruoju klausimą išspręsti.

AUKSINIO KRANTO PARLAMENTAS
Britai nuosekliai perleidžia valdžią kolonijų 

žmonėms, laipsniškai juos įtraukdami į krašto 
valdymą. Pereitą savaitę Auksinio Kranto kraš
te, pietų Afrikoje, įvyko pirmieji to krašto gy
venime, parlamento rinkimai. Rinkimus laimėjo 
negrų nacionalistų partija, siekianti krašto auto
nomijos. Iš 48 atstovų, ši partija turės 38. 
Be to parlamente bus 9 europiečių atstovai.

Negrų nacionalistų partijos vadas Nkrumah, 
už sukurstytą pereitais metais streiką, buvo pa
sodintas į kalėjimą, bet po rinkimų iš jo pa
leistas.

I V V K IA I
JTO kariuomenė neturėtų 38 lygiagretės per

žengti, — pažymėjo p. Attlee, kol nebus tai 
apsvarstyta JTO, ypač tų valstybių, kurių ka
riuomenė Korėjoje kovoja.

AMERIKA REIKALAUJA GRĄŽINTI 
672 LAIVUS

Amerikos ir Sov. Rusijos atstovų derybos dėl 
atsiskaitymo už Sov. Rusijai suteiktas gėrybes 
pagal Nuomos ir Skolinimo įstatymą sustojo 
vietoje. Amerika karo metu Rusijai įvairių 
daiktų suteikė už 11 milijardų dol. Ji reikalauja 
pamokėti dalį vertės tik už tuos dalykus, kutie 
po karo galėjo būti panaudoti Rusijos ūkio rei
kalams, kaip rafinerijos, fabrikų įrengimai, viso 
apie 800 milijonų dolerių, arba tik 30 nuoš. 
vertės ir grąžinti 672 laivus. Visos kitos val
stybės, už gautuosius iš Amerikos pagal tą 
įstatymą daiktus, jau atsiskaitė. Pav. D. Bri
tanija pamokėjo 60 nuoš. gautų daiktų vertės. 
Tačiau Sov. Rusija visokiais pretekstais atsi
skaitymą delsia. Laivų ji negrąžina būk dėl 
to, kad jie esą labai blogoje būklėje ir siūlo juos 
parduoti Rusijai. Amerika nesutiko ir griežtai 
pareikalavo jaivus grąžinti. Įteiktoje Sovietams 
notoje Amerika reikalauja įleisti inspektorius laivus 
apžiūrėti.

Iš paskolintų Sovietams 672 laivų, du yra 
modernūs ledlaužiai, 254 karo laivai: mininin
kai, torpedininkai, desantiniai ir kitokios pas
kirties laivai ir 87 prekybiniai. Ryšium su atsi- 
ginklavimu, tie laivai pačiai Amerikai reikalingi.

GINČAI DĖL EUROPOS GYNYBOS
Amerikoje vėl kilo ginčas dėl kariuomenės 

siuntimo į Europą. Buvęs prez. Hoover’is dar 
kartą per radiją pasisakė prieš kariuomenės siun
timą į Europą. Hoover’iui pritarė respubli
konas senatorius Taft’as. Savo kalboje jis nu
rodė, kad Amerika, turėdama 6 nuoš. pasaulio 
gyventojų, negali imtis svarbiausios atsako
mybės už Europos gynimą. Gen. Eisenhover’io, 
kaip vyriausio Europos kariuomenės vado, po
zicija esanti labai neaiški ir neapibrėžta. Dėl 
to Amerikos kariuomenės į Europą neturi būti 
daugiau siunčiama, kaip santykiu: 1 ameri
kiečių divizija ir 9 europiečių divizijos.

Prieš šias mintis pasisakė Naujorko guberna
torius Dewey’s, žymus respublikonas. Jis pa
brėžė, kad JAV turi paskelbti pasaulinę Monroe 
doktriną, įspėjančią Rusiją, kad jei ji peržengs 
tam tikrą liniją, tai susidurs su karu. Tokia 
linija, Dewey nuomone, yra ne tik Atlanto są
jungos kraštai, bet Graikija, Jugoslavija, Turkija, 
Ispanija, musulmonų kraštai ir Kinija. Turime 
liautis atidavinėję rusams tautas ir armijas, — 
nurodė Dewey.

Vytauto Didžiojo Muziejus ir istorinis jo sedelis, kur įvykdavo visos reikšmingosios lietuvių 
tautos iškilmės. Vasario 16 d., per iškilmes, Amerikos lietuvių paminklinis varpas bokšte gausdavo 
vaikams Lietuvos, kas tas nevertas laisvės, kas negina jos. Dabar tyli varpas, nyku Muziejaus so
dely, liūdna visoje Lietuvoje, nes ji yra svetimųjų pavergta. Lietuva ir tūkstančiai jos sūnų, kanki
namų vergų stovyklose Sibire ir kitur, laukia išauštant laisvės aušros.

Vasario 16-oji visiems, laisvuose kraštuose esantiems vaikams Lietuvos primena kelieropą pa
reigą: išlikti gyviems, fiziniai ir tautiniai nepalūžti, nesigailėti nei pastangų nei ko kita tautos išlais
vinimo valandai priartinti.

Dr. J. Basanavičius, didis lietuvių tau
tos sąmonės žadintojas, kovai dėl jos 
teisių, laisvės ir nepriklausomybės sky
ręs visą savo gyvenimą ir veiklą. Jo re
daguotoji „Aušra” atskleidė naują lie
tuvių tautos kovoje epochą. „Aušros” 
dėka, tautiškumas iš rusenančios būklės 
perėjo į dinaminį, nes siekė ne tik išsau
goti kas beliko lietuviška, bet ir atgauti 
kas prarasta, veržėsi į ateitį su savaran
kiško gyvenimo siekimais ir viltimi. 
Dr. J. Basanavičius buvo lemtingųjų 
Lietuvos istorijos sąjūdžių prišaky: 1905 
m. Vilniaus Seimo pirmininkas ir 1918 m. 
vasario 16 d. Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo akto pirmasis signataras. Jis 
buvo istorinis asmuo ir tai pabrėžė net 
savo mirties datą. Jis mirė 1927 m. va
sario 16 d. lenkų okupuotame Vilniuje. 
Dr. J. Basanavičius gyvenimas ir veikla 
dabartinėje mūsų kovoje dėl Lietuvos 
laisvės yra didelis šviesulys ir skatinąs 
pavyzdys.

ITALIJOS IR PRANCŪZIJOS 
KONFERENCIJA

Šią savaitę Italijos Rivieroje, Santa Marga
ritoje, įvyko Prancūzijos ir Italijos ministerių 
pirmininkų ir užs. reik, ministerių konferencija. 
Ji truko tris dienas. Spėjama, kad jos metu 
buvo peržvelgta abu kraštus liečią klausimai, 
išaiškinta muitų sąjungos įgyvendinimo gali
mybės, be abejonės, aptarta vak. Europos gynyba 
ir galimas joje vokiečių dalyvavimas.

Pasibaigus konferencijai išleistame pranešime 
pažymėta, kad Europa turi būti vieninga atsi
spirti toms jėgoms, kurios grąso ją suskaldyti.

AMERIKOS BAZES AFRIKOJE
Amerika šiaurės Afrikoje nori turėti grandinę 

•bazių savo aviacijai. Dėl jų įsteigimo ji tarėsi 
su Prancūzija. Derybos, kaip aiškėja, yra 
baigtos. Dar šią vasarą Amerikiečiai Maroke 
pradės statyti penkias bazes, pritaikytas di
diesiems sprausminiams bombonešiams B-47 
tipo. Bazių statyti į Afriką atvyksią apie 20.000 
amerikiečių technikų. Iki šiol Amerika Afri
koje turėjo tris bazes: jūrų laivyno Port Lyautey 
— Maroke ir aviacijos Tripoly ir Dahran*fe — 
Saudo Arabijoje.

VERGAI RUSAMS KASA 
URANĄ

Čekoslovakijoje, netoli Joachimovo, yra urano 
rūdos kasyklos. Jos yra išimtinoje rusų žinioje. 
Kasyklos aptvertos 6 eilių spygliuotos vielos 
tvoromis ir rusų enkavedistų saugomos. Iš 
viso kasyklose dirba apie 50.000 žmonių, kurių 
17.000 yra NKVD parūpinti vergai. Iškasta 
urano rūda vietoje apvaloma, po to supakuota 
po 100 kilogr. į skardines dėžes vežama į Rusiją. 
Vidutiniškai, kas savaitę urano rūdos išgabenama 
apie 30 vagonų. Rūdos transportus lydi stiprios 
rusų kareivių sargybos.

Lietuva, mano tėvyne! Tu esi kaip sveikata. 
Kiek tave branginti reikia, tik tas supras, 
Kuris tavęs neteko. A. Mickevičius
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI LIETUVOS DIPLOMATIJOS ŠEFO ŽODIS
Šią Vasario Šešioliktąją švenčiame kitaip 

negu anąsias, laisvės laikais. Ją kitaip šven
čiame jau vienuoliktąjį kartą. Švenčiame be 
Lietuvos nepriklausomybės ir tautos laisvės. 
Šią Vasario Šešioliktąją švenčiame ne savo že
melėje, ne savo pastogėse, vieniši, išblaškyti, 
išskirstyti, nesuprantami ir niekinami, prary- 
motomis rankomis ir pražiūrėtomis akimis, 
sugeltomis širdimis ir su nuolatiniu klausimu 
lūpose — kada gi, Viešpatie, kada baigsis mūsų 
kančios ir kada vėl grįšime į savo laisvą Lietu
vėlę, į savus apleistuosius namelius. Dar sun
kiau ją švenčia mūsų broliai ir sesės, kurie pasi
liko savo gimtoj šalelėj. Jie ją švenčia savo 
tautiečių ir savo pačių kraujo ir ašarų klanuose; 
vietoj linksmos dainos klausosi širdį veriančių 
skausmų, dejonių; juos slegia sunki priešo ap
gaulė, priespauda, tokia, kokios pasaulis nėra 
matęs. Jie švenčia žiūrėdami į kryžiuojamąją 
tautą, tuštinamą tėvynę ir lietuviškų galvų ma
žinimą. O tačiau ir šiose sąlygose mes šven
čiame Vasario Šešioliktąją. Kodėl? Ugi todėl, 
kad ji yra mūsų tautinė velykinė, kad mes tą 
dieną perkratome savo tautinę sąžinę ir pati
kriname, ar mes dar einame Lietuvos keliu, ar 
jau išsukome į svetimuosius klystkelius; ar mes 
dar ksėpuojame savu lietuviškuoju oru ir gy
vename lietuviškuoju gyvenimu, ar jau pasi
jutome be lietuviškosios galios ir siekimų. Ar 
mes visa atiduodame Lietuvai ir sau pasiliekame 
tik tai, kas nuo jos atlieku, ar atvirkščiai r— jai 
duodame tik tai, kas atlieku nuo mūsų. Šiose 
sąlygose Vasario Šešioliktoji — tai pasitikrinimo, 
apgailėjimo, pasiryžimo, pasitaisymo ir susi- 
stiprinimo šventė. Ji mums ir dabar kaip bu
vusi nepalaužiamoms jėgoms kovai už tėvynės 
laisvę įgyti, sunkioms kliūtims nugalėti, didiems 
vargams nepalūžus pakelti, bandomoms vil
tims gaivinti, visuomet jaunai ir tyrai lietuviš
kai sąžinei išlaikyti ir didvyriškam kovingomui 
palaikyti ir stiprinti, neišsemiamas šaltinis. 
Vasario Šešioliktoji mums ir dabar tautinio apsi-'
valymo, sustiprinimo ir įsirikiavimo į geriausių 
Lietuvos vaikų plieno kieto likes, kovojančias 
už savo tėvynės laisvę ir savo tautiečių garbę ir 
gerovę. Tad švęskime ją taip, kad iš to daugiau
sia laimėtų Lietuva. Švęskime ir Dievo pagal
bos paprašę ir savo visas jėgas ir išteklius be 
jokių rezervų ir be jokių gudragalviavimų tė
vynei pavedę.

Kova sunki ir žūtbūtinė. Kova ne tik Lie
tuvos su raudonuoju priešu, bet visos žmonijos. 
Jos visos likimas kartu bus sprendžiamas. Žmor 
nija pasaulio raudonąjį priešą jau pažino i- 
pradeda imtis reikiamų priemonių su juo ko
voti. Dangus niaukiasi. Juodi debesys tel
kiasi ir ties mūsų galvomis, bet po tais debe
simis šviesi saulutė ir gerojo rytojaus viltys sle
piasi. Visas pasaulis tai didžiajai ir žūtbūtinei 
kovai rikiuoja visas savo jėgas ir joms visoms 
vieną vadą paskiria. Mes turėsime kovoti 
bendrajame fronte su visa žmonija, bet kovosim 
kaip Lietuva, todėl pirmiausia patys turime savo 
jėgas suburti ir išrikiuoti su viena vyriausiąja 
vadovybe priešaky. Ta vyriausioji vadovybė 
yra — Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komi
tetas. Jis stojo į Lietuvos laisvinimo darbą 
visos politiniai organizuotos visuomenės pave
damas ir laiminamas. Jį tokiu pripažino visa 
tremtiniškoji ir emigrantinė visuomenė, su juo 
kaipo tokiu, kad ir be oficialaus pripažinimo, 
skaitosi kitų valstybių vyriausybės, bet kas 
svarbiausia — jį tokiu ir tai vienatiniu užsie
niuose, pripažino ir patvirtino Lietuvoje susi
kūręs vyriausias krašto rezistenciją apjungiąs 
organas. Tad telktis apie Vyriausią Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetą, pasiduot jo vadovybei 
ir autoritetui-kiekvieno lietuvio pareiga. Kova 
su Vliku, jo darbų trukdymas — Lietuvos rei
kalams kenkimas. Visos lietuviškosios jėgos 
užsieniuose darniai išrikiuotos kovai už Lietuvos 
laisvę, Vyriausojo Lietuvos Išlaisvinimo Komi
teto vadovybėje. Apsijungę ir apsivieniję poli
tinėje srityje, taip pat turime atlikti ir kitose 
srityse. Turima galvoje Pasaulio Lietuvių Ben-» 
druomenę. Ji turės suvaidinti tokį pagelbinį 
vaidmenį Lietuvos laisvinimo darbe, kokio, jo
kia jėga neatliks. Ir pavojui atsidūrusiai už
sieniuose lietuvybei tik PLB galės teikti reikia
mos pagalbos ir apsaugos. Darbas eina į pa
baigą. Reikia tikėti, kad po Vasario Šešiolik
tosios tautinio atsinaujinimo ir susistiprinimo vi
sos kliūtys ir abejonės PLB reikalu, kur jų yra 
atsiradusių atkris ir netrukus galėsime džiaug
tis Pasaulio Lietuvių Seimo susilaukę.

Kova brangus dalykas. Vieni žmonės, kad 
ir geriausia išrikiuoti nelaimės be pinigo. Mes 
šioj srity esame liūdnoj padėtyj, liūdnesnėj negu 
kiti mūsų likimo draugai ir kaimynai. Pinigais 
apsirūpinimo bare kovai už laisvę mums dar 
daug pasiliko padaryti. Mūsų broliai ir sese
rys pasilikę Lietuvoje savo tėvynės laisvei aukoja 
savo turtą, savo šeimos narius, savo sveikatą 
ir kraują bei gyvastis. Jiems nėra nieko bran
gesnio už Lietuvą ir jos laisvę. Ar galima to
lygų aukingumą konstatuoti ir lietuvių gyve
nančių laisvės kraštuose? Ne vieta ir ne lai
kas čia kelti tuos klausimus. Puvėsio grybelis 
pradeda apsėst daugelio mūsų sąžines. Ar 
daug yra tokių, kurie Lietuvos reikalams pa
aukotų bent "savaitės uždarbį metams? Ar visi 
aukoja bent dienos uždarbį? Kokį nuošimtį 
aukoja Lietuvos reikalams tie, kurie pasincša 

į turtėjimą? Tautos Fondas badauja. Pajamos 
netikros. Be tikrų pajamų negalimas planingas 
ir Lietuvos laisvinimo darbas. Dėl pinigų trū
kumo negalima padaryti ir to, kas galima būtų 
padaryti. Daugelis mūsų pačių ir norime ma
tyti išlaisvintą Lietuvą ir kliudome tą darbą 
savo nusikalstamu „šykštumu” Lietuvos reika
lams. Mes esame ne to ar kito krašo naujakuriai, 
bet su keleivio lazda rankose keliauninkai į 
savo tėvynę Lietuvą. Jei kur, kad ir ilgesniam 
laikui apsistojome, tai tik pasiganyti ir pasilsėti. 
Niekam nevalia nutrupėt nuo tos lietuviškos 
visumos, kuri turi grįžti į savo tėvų žemę. Mūsų 
šventa pareiga — pamešt savo tėvynei gausių 
jai reikalingiausių lauktuvių. Tarp jų turi užimti 
labai svarbią vietą gyvoji lietuviškoji jėga. Lie
tuvon turime grįžti ne tik tie ir tokie, kurie 
kokiais esame iš jos išvykę, bet žymiai vertin
gesni ir skaitlingesni. Istorijoj žinomi patriotai 
ragino1 savo tėvynei iš nelaimių vaduoti žmo
nas ir vaikus įkeisti, mes bent savo palinkimus 
į tai, be ko galima gyventi, atmeskim vardan 
tos Lietuvos. Mes bent Lietuvai pirmą vietą 
užleiskim ne tik širdyje ir liežuviuose, bet ir 
savo išlaidų sąmatose ir piniginėse. Šios didžio
sios Vasario Šešioliktosios šventės proga patys 
sau pasisakykime kiek ligi šiol esame paaukoję 
Tėvynės laisvei ginti ir pasiklausykime, ką į 
tai pasakys mūsų lietuviškosios sąžinės.

Mūsų aukos bus ne tik mūsų pereigos tė
vynės atžvilgiu atlikimas ir sąžinės reikalavimo 
patenkinimas, bet bus moralinis pasas įžengti 
į laisvąją tėvų žemelę, bus įgaliojimas ir teisė 
mindžioti tą žemelę, kuri dar garuos tų mūsų 
brolių krauju, kurie jį praliejo už savo tėvynės 
laisvę. Kokia teise ir kokia drąsa galėsi, lietuvi, 
ryžtis grįžti į tėvynę, jei jos laisvės reikalamas 
aukojai tik tuos trupinius, kurie nebyrėjo nuo 
tavo stalo?

Šių metų Vasario Šešioliktosios šūkis — 
VISA LIETUVAI — ir pinigas ir gyvybė, jei 
ji jos pareikalaus.

Tad į darbą į darbą, kaip Dievas įsakė ir 
Uždegę meile sau krūtines
Į kovą stokim milžinais. (Maironis).

Vyriausiasis Lietuvos
Išlaisvinimo Komitetas

Tremtis, 1951 m. sausio 27 d.

Nors mes būtum toliausiai už marių 
Lietuva bus brangesnė už širdį: 
Ir mane ir tave tolumoje 
Ir vėjelis tėvynės pravirkdys. 
Aš matau iš akių mėlynųjų 
Tavo skausmą, ryžtumą ir drąsą, 
Kad mes laisvei giedosime himnus, 
Nors gyvenimas parajas kasa.

Faustas Kirša

Didžios nelaimės spaudžia tėvynę, 
O priešas laukia jos prapuolimo, 
Kapuose bočiai, kurie ją gynė, 
Mes gi prislėgti nusimimmo.

Tačiau tėvynė dar nepražuvus;
Nušvis jos vėliai garbė spindėjus;
Nuslinks ta šmėkla kaip ir nebuvus; 
Saulutė džiugins vėl patekėjus.

Maironis

(ROMANO FRAGMENTAS)
Nuspirtas akmuo nuriedėjo žemyn. Pakeliui 

užkliudė medžio kamieną ir pliumpterėjo į 
vandenį.

Garėnas sukando dantis, prisiplojo prie že
mės. Riedančio akmens šiurenimas dusliu 
dundesiu plėšė jo galvą. Garėnas vis tebegu
lėjo nejudėdamas, nors akmens kritimo garsas 
seniai jau buvo išsisklaidęs ir nieko nebuvo 
įvykę. Įkyriai skaudėjo sumuštą kelį, maudė 
pečius, rankas.

Ties galva tyliai suposi medžių viršūnės, tar
pais praskleisdamos dangaus akivarą, kuriame 
spindėjo žvaigždė.

Labai toli — lojo šuo.
Dabar jau nuovargis laikė Garėną, prirakinęs 

prie žemės.
Galvoj tebedundėjo riedantis akmuo.
Trys dienos ir keturios naktys žygio vogčiomis. 

Vis į vakarus. Be maisto. Tik vieną naktį, už
sidūręs ant vielų tvoros, jis gavo išsirauti pora 
morkų iš daržo. Nespėjo daugiau. Sutrukdė 
šuo, nirtulingai lodamas.

Rūpestingai išžvalgęs apylinkę, kartą jis buvo 
išdrįsęs užsukti į atokiai nuo kelio, pamiškėj 
aptiktą ūkį. Negavo nieko. Augštas, sudžiū
vęs vokietis ilgai žiūrėjo įkandin, kol jis išnyko 
tarp kamienų. Nevaišingi atrodė Meklemburgo 
žmonės. Gal ir bijojo. Kas jį žino? Valkata. 
Gal dezertyras. Paklius, išplepės, kur buvo 
užsukęs, kas duonos kąsniu sušelpė. Nepa
glostys rusai už tai.

Garėnas atvirto aukštielninkas, prisitraukė 
koją, ėmė braukyti sutinusį kelį. Ne kažikas. 
Įsiėjus ne tiek skauda. Tik iš vietos pajudėti 
sunku.

VASARIO 16 DIENOS PROGA

Lietuvos Nepriklausomybės Šventė yra ne 
tik praeities istorinio įvykio minėjimas, bet taip 
pat gyvos tikrovės prisiminimas, tos, būtent, 
tikrovės, kad lietuvių tauta yra nepakeičiamai 
prisirišusi prie nepriklausomybės ir dėl to Lie
tuvos valstybė tebeegzistuoja teisiniai ir mora
liniai. Lietuvos valstybės atstatymas, paskelb
tas mūsų sostinėje Vilniuje, buvo tautos suve
reninių teisių bei valios išreiškimas ir daugelio 
kartų kovos už lietuvybę apvainikavimas. Visa, 
kas buvo padaryta laisvai Lietuvai apginti, 
išlaikyti tobulinti, buvo liaudies ir jos vaikų 
inteligentų gilaus patriotizmo, didžių aukų ir 
sunkaus darbo padarinys. Sovietų Sąjungai 
įsiveržus į mūsų kraštą ir jį okupavus, tauta 
nepasidavė nei bolševikų propagandos vilioji
mams, nei barbariškam terorui, priešinasi kri
minaliniam okupantui ir visados siekia atstatyti 
savo laisvą valstybę, kurioje ji vėl vykdys jai 
priklausančias suverenines teises. Šita laiky
sena yra svarbiausia priežastis, kad civilizuotas 
pasaulis nepripažįsta vadinamojo Lietuvos įjun
gimo į Sovietų Sąjungą. Šita laikysena parodo, 
jog tauta krašte yra gyva ir savo dvasioje nepri
klausoma.

Tai yra tikrovė, kuri suteikia pagrindą ir pras
mę mūsų užsieny esančiųjų gyvenimui. Ji už
deda mums prievolę visa širdimi, išmintimi ir 
išgalėmis rūpintis krašto laisve ir jo interesų 
gynimu. Ją privalome turėti prieš akis ir sau
gotis, kad Lietuva nevirstų mums lyg tolimu 
atsiminimu, formaliu obalsiu, bet būtų gyva ir 
artima tiek mūsų privačiame gyvenime, tiek 
viešoje veikloje. Daug metų, kilometrų, dur
tuvų skirs mus nuo krašto. Daug rūpesčių, 
musivylimų, vargo tenka pakelti tremtiniams, 
išblaškytiems svetimuose kraštuose. Šitokiomis 
aplinkybėmis neretai gali atsirasti pavojaus 
nutautėti. Jam užbėgti už akių yra svarbiausios 
trys priemonės: saugoti mūsų kalbą šeimoj, 
bažnyčioj ir, kiek tik galima, mokykloj; burtis 
į lietuviškas organizacijas ir, galop, Lietuvos bei 
lietuvybės dalykais elgtis taip, lyg būtume aplei
dę kraštą prieš mėnesį ir už menesio turėtume 
grįžti.

Kada mes grįšime, to dar nežinome, bet esame 
tikri, kad grišim, kad Lietuva bus laisva, nes 
vis aiškiau matome, kad lėtai atskleidžiamas 
naujas istorijos lapas. Pranyksta pragaištingos 
iliuzijos, kad Sovietų Sąjunga galinti su demokra
tinėmis valstybėmis taikiai sugyventi.JungtiniųTau- 
tų Organizacijos ginkluota intervencija ginti Ko
rėjai yra naujos veiklaus pasipriešinimo sovietų 
agresijoms politikos ženklas. Tai politikai vyk
dyti mobilizuojamos milžiniškos, neišsemiamos 
pasaulio — pirmoje eilėje Amerikos — kariškos, 
ir ūkinės priemonės. Pasaulis su Jungtinėmis valsty
bėmis pryšaky ginkluojasi atremti mirtinam pavojui 
kurį ilgainiui sovietai jam sudarytų. Vis aiškiau 
suprantama, kad sovietų viešpatavimas rytinėje 
Europos pusėje nesuderinamas su Vakarų Euro
pos saugumu. Sovietų pavergtų tautų pasi
ryžimas nusikratyti primestu joms jungu pra
deda įgyti tarptautinės politikos veiksnio reikš
mę. Sovietų Sąjunga, milžinas molinėm kojom- 
vis daugiau izoliuojama kraujo ir ašarų jūroje, 
kurioje tą valstybę pastatė jos nežmoniški val

Iššokęs iš sausakimšai žmonių prigrūsto sunk
vežimio, jis buvo parkritęs. Tada nejuto nieko. 
Puolė per griovį į krūmokšnius.

Ne tuoj pasipylė šūviai. Sargybiniai nesi
tikėjo tokio akiplėšiškumo. Saulėtą dieną. Be 
to, ir jie buvo suvaržyti, prie šoninių sunkve
žimio lentų prispausti. Toji aplinkybė ir buvo 
paskatinusi Garėną ryžtis.

Vežė juos tada iš stovyklos į geležinkelio 
stotį. Iš ten — namo. Taip sakė rusai.

Garėnas pakilo, keturpėsčias užkopė kranto 
briauną, klausėsi.

Tolumoj — tebelojo šuo.
Sušlapusios, bebrendant per gilų upokšnį, 

kelnės su kiekvienu žingsniu čežėjo. Dirgino 
ir šiaip įtemptus nervus.

Jis žinojo, tiksliau pasakius, nuvokė, kad čia 
netoliese turi būti zonų skiriamoji riba. Dar 
dienos metu, traukdamas mišku, buvo užėjęs 
plentu kryžkelę. Vienoj rodyklių juodos raidės 
skelbė: ,,Lubeck — 15 klm.” Liubekas — 
britų zonoj. Per naktį jis buvo sukoręs nema
žiau septynių kilometrų. Vadinasi, kažkur 
netoli.

Leidosi iš lėto toliau, prasivogdams nuo 
vieno kamieno prie kito.

Pamiškė. Reti krūmokšniai — girios pamu
šalas — toliau tamsus laukas. Įsitaisęs tarp- 
krūmiuos, Girėnas bandė snausti. Laukė aušros.

Priešaušriu jis pamatė, kad guli netoli plento, 
Visas susiręs, rasos sudrėkintas, kalendamas 
dantimis, laukė, žiūrėjo. Saulei augštokai 
pakilus, plentu pramovė lengvoji mašina. Juo
das limuzinas, be ypatingų ženklų. Nepasakė 
jam nieko. Po geros valandos pasirodė virtinė 
sunkvežimių. Augšti, žalsvu brezentu dengti, 
šonuose penkiakampės baltos žvaigždės. Anglai. 
Širdis džiaugsmingai siūbtelėjo.

Tačiau tik geroku jau popiečiu Garėnui pa
vyko surasti karinį vienetą.

Apklausinėjimas truko neilgai. 

dovai, susitepę didžiausiais istorijoje karo ir 
taikos nusikaltimais.

Šitaip, pamažu bet pastoviai, tarptautinė pa
dėtis keičiasi, susidaro palankesnės sąlygos ko
vai už Lietuvos nepriklausomybės atstatymą, 
už tautos teisę laisvai ir demokratiniai tvarkytis 
savo valstybėje, apjungiančioje visas lietuviškas 
— Didžiosios ir Mažosios Lietuvos — žemes 
apie mūsų sostinę Vilnių. Tas tikslas bus pa
siektas mūsų brolių ir seserų pasiaukojimu 
krašte.

Jų pavyzdys tesujungia mus užsieny į vieninga 
veiklią visuomenę, laisvą nuo asmenų ir gru
pių egoizmų ar priešingumų įtakos ir pagrįstą 
solidarumu ir savitarpiu susipratimu.

Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Diplomatijos Šefas.

Roma, 1951 m. vasario 2 d.

LIETUVA
S. Laucius

Lietuva, Lietuva, 
Tulpėms žydint gimus, 
Vargo maldai varpai 
Gaudžia lyg užkimę.

Tavo kvapūs laukai 
Ašarom paliję.
Nesulaikė Dangus 
Ašmo kalavijo.

Sapnuose vis matau 
Kruviną, basnirtą, 
Lyg į veidą kažkas 
Erškėtrožė kirtęs.

Lyg ir trenksmą girdžiu 
Ant eglinio karsto...
Ne savi, ne savi 
Tavo lobius žarsto.

Ir seklyčioj girti 
Ne lietuviai trankos.
Kristus brolių širdis 
Dengia savo rankom.

Tavo žemė šventa 
Skausmo prisisunkus.
Gūdžią naktį svirnuos 
Dunda žingsniai sunkūs.

Ir gegutė šile
Vis graudina sesę, 
Kad kažkur, už kai n j 
Žuvo mylimasis...

Kai mano brolis artojas, kai mano sesuo 
drobių audėjėlė tamsią naktį glausis prie beržo 
liemens ir virpančia širdimi klausysis, ar rytą 
krašto ateivis negirgždina kiemo vartų, —“jūs, 
degančios žvaigždės, mano klajūniškos dalia 
sielvartas, tyliai jiems pakuždėkit, kad mano 
širdis dar nenumirė iš ilgesio, kad ji dar plaka 
Ištisi metai — sunkūs, mirties ženklais nužy
mėti, klaikūs metai — be Tėvynės.

Ištisi metai — sunkūs kaip mirtis, kaip le
targo miegas, kaip paklydusios širdies nualpi
mas. Jonas Gailios

Plačiaveidis, kresnas kapitonas, vokiškai kal
bančio vertėjo padedamas, klausė:

— Kas jūs per vienas?
— Lietuvis. Pabėgau iš rusų zonos.
— Iš rusų zonos? Ko norit?
Garėnas sumišo. Jis nesitikėjo tokio klau

simo. Tikėjosi visiškai kitokių. Kaip čia išaiš
kinsi troškimą, kuris jį vedė per tas dienas ir 
naktis? kaip išdėstysi neįveikiamą norą pasi
justi laisvu, nusikratyti pasibaisėtinu praeities 
slogučiu. Kaip atskleisi tam abejingam, lyg 
nuobodulio graužiamam vyrui paprastą ir drau
ge sudėtingą, daugiagalvį jausmą, kuris vertė jį 
tiek sykių kaktomušom susidurti su mirtimi.

Pasvarstęs atsakė:
— Noriu gyventi vakarų okupacinėj zonoj. 

Noriu susirasti savo tautiečius.
— Dokumentai?
— Neturiu jokių. Visus atėmė rusai.
Karininkas parodė šešėlį susidomėjimo:
— Dezertyras?
Garėnas šyptelėjo:
— Ne.
— Kaip patekot į rusų zoną?
— Rusams užeinant, nespėjau pasitraukti 

vakarus. Sirgau tuo metu. Šiltine.
— Kodėl dabar pabėgot?
Ir vėl klausimas, į kurį atsakyti,■■ rodos, ta

—
........................................1-------—lengva ir drauge sunku.

rengėsi išvežti.— Rusai buvo mane suėmę ir
— Kur?
— Nežinau. Sakė — į Lietuvą.
— Nenorit grįžti į savo kraštą? Kodėl?
Garėnas patyrė beviltiškumą. Fizinis nuo

vargis staiga atgrįžo, užgulė visą kūną. Su
sikaupęs viduje, atsakė:

— Mano kraštas okupuotas priešo — rusą. 
Ten patekti — man reiškia mirtį.

— Rusai mūsų sąjungininkai. Jie šauniai 
kariavo, — pastebėjo kapitonas, pažvelgė Ga
rėnui tiesiai į veidą. — Bendradarbiavot su na
ciais? — paklausė:

fe 
•JS--
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TIKROVĖ APIE ANČIUKĄ
Man rodos, visi atsimena J. Ch. Andersen’o 

pasaką apie bjaurųjį ančiuką, kuriuo negalėjo 
atsistebėti net jį išperėjusi višta. Kaip nesiste
bės vargšė višta: ji pati su savo geltonsnapiais 
viščiukais vandens- kaip maro bijo, o kerėplą 
ančiuką tartum kokia magija prie jo traukia.

Šita pasaka visuomet ateina į mintį, kai pra
dedame mąstyti apie mūsų augančius vaikus: 
per ištisas valandas zulindami anglų mokyklų 
suolus, jie labai pastebimai pradeda tolti nuo 
lietuviškojo pasaulio — kalbos, papročių ir dva
sios.

DUONOS GABALĖLIS
Turime nemaža lietuvių vaikų, kurie Lietuvos 

arba visai neprisimena, arba nieko apie ją ne
žino. Jie gali palyginti gyvenimą Anglijoje su 
skurtisena Vokietijoje, tačiau jie nieko nežino 
apie Lietuvos mokyklą, apie lietuvišką sodžių, 
ar iš viso apie Lietuvos geografiją.

Lenkų rašytojas J6zef Czapski’s, aplankęs 
JAV gyvenančią senąją lenkų išeivių kartą, „It 
is our custom” straipsnyje (Kultūra, 1951, 1 nr.) 
įdomiai charakterizuoja jauną atžalą studentą 
Arthur’ą. Pastarasis pasakoja:

— Kągi — aš nieko nežinau apie Lenkiją. 
Turėjau anksti dirbti, mano motina turėjo 12 
vaikų, 6 išaugino čia Amerikoje, pati naktimis 
plaudama lėkštes pas graiką. Ji buvo iš Su
valkų gubernijos... Apie Lenkiją tiek težinau

Priešgaisrinių priemonių sąrašas dar pagausėjo 
neseniai išrastais dažais. Jie, cheminių savybių 
dėka, apsaugo daiktą nuo degimo. Šiais dažais 
dažytas daiktas, atsidūręs ugnyje, nedega, nes jį 
saugo dažai. Pastarieji, ugnies ir karščio vei
kiami, virsta storu nedegamų putų sluoksniu, 
kuris ir saugo daiktą nuo degimo.

Paveikslėly matyti mediniai laiptai, kurių 
viena pusė bandymo metu dažyta naujai iš
rastais dažais, liko nesudegusi. Sudegė tik toji, 
kuri buvo dažyta paprastais dažais. Vadinasi, 
išradimas jau gali būti labai svarbus tiems, 
kurie apsinamino ir žinotinas tiems, kurie gal
voja apie apsinaminimą.

Bet visų kenčiančių žmonių tarpe yra vis ir 
tokių, kurie prisimena tos slėpiningos galios, 
iš kurios viskas kyla, kas patiriama. Jų skai
čius tamsoje vis daugėja. Ir jie Dievopi šaukia, 
kad vėl nušviestų jis gyvenimą. Vydūnas 

kad, kai mano motinai nukrisdavo ant žemės 
gabalėlis duonos, tai mano motina jį pakeldavo, 
bučiuodavo ir suvalgydavo. Kai aš kartą ne
norėjau valgyti duonos, tos kietos plutos, mo
tina man nedavė vakarienės. Tik vėliau ska
niai suvalgiau, nes buvau alkanas. Tiek žinau 
apie Lenkiją, kiek tas duonos gabaliukas...

Nenuostabu: paprasta motina, nepajėgdama 
ar neturėdama kaip pavaizduoti visumos, šituo 
iškirptu bedvasiniu vaizdeliu suklaidino augantį 
vaiką. Savo tėvynei jis yra... bjaurusis ančiu
kas.

NAMŲ DVASIA
Niekas neabejoja, kad namai ir jų dvasia for

muoja augantį vaiką. Deja, nors ne vienas lie
tuvis Anglijoje įsigijo nuosavus namus, tačiau 
jis pats jame neturi laimės ilgai pasėdėti: darbas 
fabrike, pirkiniai, sueigos, pramogos, pamaldos 
ir kita atkerpa ir likusio laiko dalį.

Lietuviui vaikui nedaug naudos iš tokių namų. 
O dar blogiau, kai, parėjęs iš mokyklos, ant sie
nų mato angliškus paveikslus ir niekur nepastebi 
gražios ir patrauklios lietuviškos knygos.

Tuo atžvilgiu sunkios lietuvių tėvų sąlygos. 
Tačiau darytina tai, kas dar įmanoma. Nereik
tų ilgai analizuoti nukritusios duonos fragmen
to (nors tai graži tema ištisai paskaitai!), tačiau 
būtų naudinga vakarais — besisotinant ar be- 
silsint — papasakoti apie Lietuvos kovas dėl 
nepriklausomybės, apie krašto atsikūrimą, apie 
talkas, atlaidus, netgi sulą...

Būtina pagal išgales telkti lietuviškas knygas, 
net laiktaščius. Tegu paima vaikas A. Giedriaus 
Pasakas ar V. Krėvės Padavimus; tegu pavarto 
visų lietuvių vaikų žurnalą Eglutę. Tegu gar
siai paskaito kokią ištrauką, tegu išmoksta 
atmintinai kokį eilėraštį ar dailiosios prozos 
ištrauką. Nors tokiu būdu stengtinasi pririšti 
prie lietuviškojo žodžio vaiką, kuris kaip išba
dėjęs puola prie neestetiškų ir nepedagogiškų 
„comikų”.

Rengtinos Jįeimos šventės: vaikų vardinės ar 
gimtadienis. Tegu solenizantas pasikviečia savo 
draugus, tegu improvizuoja kokį vaizdelį ar 
dainų šventę. Pamenu, Vokietijoje dalyvavau 
vieno inspektoriaus ^vokiečio) berniuko gimta
dienio šventėje. Susirinkę vaikai suvaidino, pa
deklamavo ir padainavo, kad net miela buvo 
žiūrėti.

TAI NE MAŽMOŽIAI
Pastebėkime, kokia sudarkyta lietuvių kalba 

vaikai ima kalbėti. Kaip jie vadina maisto kny
gele, kaip jie pabrėžia OK, kaip jie net tėvams 
numeta sharap. Pastebėkime, kad jie buvo 
„į Bradford’ą” arba paprastoje party...

Pamenu, mokiniu būdamas su kitais draugais 
turėjau progą pastūmėti mūsų kalbininko prof. 
J. Jablonskio važiuojamą kėdę. Jis višą laiką 
mus kalbino ir čia pat tučtuojau taisė mūsų var
tojamus barbarizmus ar neteisingą žodžių kir
čiavimą.

— Kaip sakai: lietuvys? — įtempia dėmesį 
profesorius. — Ar nežinai, kad esi lietuvis!...

Rodos, tai mažmožiai, bet iš tikrųjų tai dideli 
dalykai. Namuose tėvai ir vyresnieji nepriva
lėtų negirdomis praleisti anglicizmų, kurie taip 
karikatūrina ir žaloja vaikų gimtąją kalbą. Dar 
svarbiau: patiems reikia vengti anglicizmų, ku
riems lietuviškų pakaitalų turime kiek tik norime.

Taipgi ne mažmožis, kai tėvas ar motina šeš
tadienį siunčia vaikus maisto pirkti (jie gi ge
riau susikalba!), o į lietuvišką mokyklą tyliai 
numoja ranka. Jei mokytojai, jokio atlyginimo 
nereikalaudami, stengiasi bent dvi — tris valan
das savaitėje vaikus lietuviškai pamokyti, nie
kam nevalia nuo vaikų tų pamokų nuvogti.

BUDĖKIME!
Tiesa. . reikia pripažinti Nottinghamo Vysk. 

Ellis tikslią pastabą, kad anglų mokykla ir 
draugai bei žaidimai kitų tautybių vaikus suža
los. Tačiau reikia ir budėti, kad tą įtaką at
svertų lietuviškos dvasios namai, parinktos kny
gos, laikraščiai, lietuviškos pramogos, sava 
mokykla ir budri suaugusio akis. Priešingai, — 
J. Ch. Andersen’o pasaka mūsų akivaizdoje 
virs tikrove apie... ančiuką.

Prof. I. M. Bochenski’s O.P., išanalizavęs 
Biblijos reikšmę tautinei žydų sąmonei, o bre
vijoriaus — kunigų saviauklai, siūlo išleisti Tau
tinę Knygą, kuri su žiupsnelių istorijos, geogra
fijos ir parinktais klasikų tekstais lydėtų žmogų 
nuo pat vaikystės.

Mintis tiksli. Dvasiškiai kalba brevijorių, 
vakarais paskaito Šv. Rašto ištrauką. Būtų 
tikslu ir visiems kitiems turėti knygą, kuri būtų 
tautos ir Tėvynės relikvija. Bet apie ją pir
moje eilėje turėtų pagalvoti tie, kurie pasiryžo 
tesėti tautinio susipratimo sargyboje.

Jonas Kuzmickis

SPAUDA
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„Tremtis”, Vokietijos lietuvių savaitraštis, va
sario 7 d. numery įdėjo ta tema straipsnelį. 
Jo autorius, kreipdamasis į Vokietijos lietuvius, 
kviečia juos:

„Parodykime pavyzdį viso pasaulio lietuviams 
ir sudėkime šį kartą rekordinę auką Tautos 
Fondui. Paaukokime kiekvienas savo vienos 
dienos pajamas, kurias turėtume gauti vasario 
16 dieną. Tai bus realiausias įrodymas vienin
gos mūsų valios ir pasiryžimo. Gal tai būtų 
prasmingiau, negu kėlimas kokių nors vaišių?

„Gal tai bus jau paskutinė auka? Užtat ji 
turi būti didesnė, negu lig šiol buvusios”.

KARO ŠIEMET NEBUS
Tokią išvadą daro Čikagoje einąs dienraštis 

„Draugas” Anot jo, JAV valdžios pareigūnai 
kurie mano šį tą žiną apie Sovietų Rusiją, pri
eina išvados, kad visuotino karo bent šiemet 
neįvyksią. Nors jr sutinkama su tuo faktu, 
kad pavasarį komunistai gali pradėti ginkluotą 
konfliktą Europoj, tačiau Sovietų Rusija vengs 
tiesioginiai į tą konfliktą įsikišti. Vadinasi, 
šiemet įvyktų tik tai, kas pernai prasidėjo Ko
rėjoj, pasikartotų jos istorija

Kai kuriose Vašingtono politinėse ir net mi- 
litarinėse sferose vis dar teigiama, kad Sovietų 
Rusijos militarinė mašina nėra pakankamai 
„ištepta” ir paruošta, kad ją jau dabar Maskva 
galėtų pajudinti visuotinam karui su vakarų 
demokratijomis. Svarbu ir tai, kad sovietai nesą 
tikri, kas atsitiktų jų pačių kieme (už geležinės 
uždangos), jei jie pradėtų tretįjį pasaulio karą. 
Yra politikų, manančių, kad karas tikrai iššauk
tų sumišimus ne vien tik satelitiniuose kraštuose 
bet taip jau ir pačioj Rusijoj.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS PROGA
Tarp ašaros ir vandens lašo tiek yra bendra, 

kad saulės spindulys, eidamas per vieną ir kitą, 
ima žibėti aštuoniomis spalvomis. Mūsų die
nomis Europos rytų krikščionims tenka dažnai 
verkti: ir Suomijoje, ir Estijoje, ir Lietuvoje, 
ir Lenkijoje, ir Slovakuose, ir Čekuose, ir Ru
munijoje, ir Vengrijoje. Sunku pasakyti, kiek 
beliko krikščionių Rusijoje. Į dangų kyla aša
ros žmonių, priespaudą kenčiančiųjų. Nebus 
suklysta pasakius, kad jų ašarų debesys jau 
pusę dangaus apdengęs. Bet kita pusė dangaus 
dar tebešviečia. Pavergtųjų tautų žmonės, 
pakrikę tremtyje, dar vis mini atgautos, kad ir 
paskui prarastos, laisvės sukaktis. Vilties saulė 
tebešviečia. Pro ašarų debesį matyti vaivorykštė, 
kurią vieni vadina Laumės juosta, kiti — Laimės. 
Tos vaivorykštės kupra dangų siekia, dvi apa
čios į žemę atsiremia.

Laumė — pikta, bjauri, blogio gamintoja 
moteriškė. Jos vardu nevadinkime iš ašarų ir 
vilties spindulių ant dangaus audžiamą juostą. 
Laimę žada ta juosta; ir gražiai, gerai, meilin
gai mergelei pritinka ją dėvėti. Ragana Laumė, 
anot liaudies prietarų, kūdikių kraujo siurbėja, 
pragaro veikėja, Dievo nekenčia ir daugeliu 
atžvilgių sutampa su tautų naikintojais, val
dančiais Rusiją ir Kinus.

Lietuvos nepriklausemybės paskelbimas pa
sitaikė lygiai į dvi savaiti po ŠvČ. Dievo Mo
tinėlės Įvedybų sukakties. Ta šventė ypatingai 
primena ne tik moterims, bet ir tautoms švarumo 
reikalą. Pasivesdami Galingosios Švč. Panelės 
globai, turėtume ypatingai ją pagerbti trigubu 
švarumu. Pats naudingiausias mums švarumas 
yra tas, kad sąžinė būtų nesutepta nuode nių 
purvais nė nuodais. Nemažas dalykas yra ir 
aplinkos švarumas. Svarbu yra, kad mūsų gy
venamame kambaryje ar namuose nebūtų že
mų geidulius sukeliančių paveikslų, nė sta
tulų, kad nepakenčiamos būtų slidžiosios šne
kos, ne piktosios kalbos. Bet negali būti pilnas 
švarumas, kol jis* nesireiškia viešųjų pareigų ir 
santykių sąžiningumu.

Šv. Tėvas Pijus XII pasaulyje sudarė sąjūdį, 
kad asmenys, įstaigos ir tautos pasišvęstų Šven
čiausiosios Marijos nekalčiausiajai širdžiai. Į tą 
sąjūdį įstoti turėtume ir mes lietuviai. Neuž
tenka sukalbėti tą pasišventimo maldelę, bet 
reikia ją sustiprinti gyvo, gryno bei veiklaus 
tikėjimo darbais, darbštumu, dvasios š.arumu, 
sąžiningumu ir atgailos veiksmais. Taip pada
rius, galima tikrai laukti, kad Galingoji Mo
tina padarys mums tą, ką ji padarė Galilėjo 
Kanoje. Ten vestuvėse buvo pritrūkę vyno ir 
Marija per savo Sūnaus galybę pašalino nepri
teklių. Dabar mums trūksta laisvės ir laimės. 
Padarykime tai, ko Marija geidžia, o jos sūnus 
padarys, tai, ko mes trokštame, ir atgims Lie
tuva. K. V. Kazlauskas

PAMALDOS
Halifaxe, St Columba, vasario 25 d., 11,30 

vai. ,

JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS 
PANAUJINTI — ATLIK TAI ŠIĄ SAVAITĘ

— Vokiečių okupacijos metais Lietuvoje dir
bau pogrindyje.

Karininkas gūžtelėjo pečiais, dar kartą ti
riamai apžvelgė Garėną ir įsakė vertėjui:

— Nugabenkit jį į D.P. stovyklą. Jeigu lie
tuvių komitetas pripažins jį lietuviu esant, pa
likit jį ten.

Mostelėjo ranka, kad klausinėjimas baigtas.
Stovykliniame lietuvių komitete Garėnas su

tiko pažįstamą. Jis nesileido į pasakojimą. 
Buvo tiek išvargęs, jog sunkiai beįstengė atsa
kinėti į klausimus.

Jį nulydėjo į kareivinių garažo palėpę. Ten, 
griuvęs į pliką lentų guolį, jis godžiai valgė 
duoną su sūriu ir apsiblausiusiomis akimis 
mieguistai žvalgėsi.

Siaura palėpė buvo prikimšta įvairiausios 
mantos ir žmonių. Lagaminai, dėžės, ryšuliai, 
kai kur iškabinėtos antklodės vaizdavo atskirų 
gūžtų sienas. Varginga nuosavo kampo iliu
zija. Vienas iš daugelio troškimų, atkakliai 
ginančių savo teisę būti, įveikti vargą, paže
minsimą ir tikrų jų namų ilgesį. Tik per vidurį, 
visu palėpės ilgiu tįso siauras takas, lyg kori
dorius.

Besimerkiančių akių žvilgsnį vadžiodamas daik
tais ir žmonėmis, vienu tarpu Garėnas stabte
lėjo ties vyru, kuris stovėjo netoliese, atsirėmęs 
j stulpą ir stebėjo grupę lošiančių kortas.

Staigus smūgis tarytum perskėlė Garėno 
galvą. Netikėdamas savo akimis, jis atsisėdo 
ant guolio, skaudžiai sužiuro į stovintį. Ne
bebuvo abejonės. Ten stovėjo jis.

Tuo pat akimirksniu anas pasuko galvą Ga
rėno pusėn, ir jųdviejų žvilgsniai susidūrė.

* * *
Lapkričio vakaras varvėjo nuo stogų ir nuogų 

medžių virbų dideliais, tarsi tirštais, vandens 
lašais.

Gatvės grindiny žvilgėjo tašyti akmenys. 
Tarpais pravažiuodavo sklidinai žmonių pri
kimštas autobusas. Šiaip — buvo tuščia.

Tačiau šaligatviai kirbėjo žmonėmis. Nebuvo 
jausti skubotumo. Praeiviai traukė lėtai, ta
rytum be tikslo, ir buvo keista, kodėl jie taip 
vaikštinėja, kodėl leidžiasi smulkaus lietučio 
šlakstomi. '

Garėnas ėjo šaligatviu paliai Ožeškienės aikštę, 
pasistatęs apsiausto apykaklę, širsdamas pats 
ant savęs, kad čia paskyrė vietą susitikti. Lyg 
visame Vilniuje nebūtų buvę tinkamesnės vietos. 
Galėjo juk kurioj kavinėj ar restorane. Ne
reiktų dabar šlapti.

Leitenantas Atkočiūnas vėlavo.
Aikštės vidury įrengtas garsintuvas buvo 

baigęs skelbti žinias. Dabar pranešėjo balsas 
deklamavo apie valiutos pakeitimą. Rublių 
vietoj litų įvedimas atnešiąs didžiausios naudos 
Lietuvos žmonėms.

Niekas tų pranešimų neklausė. Stulpas su 
garsintuvu stovėjo vienišas, staigių vėjo šuorų 
plakamas.

Ne taip, taip prieš užeinant bolševikams. Tada 
didžiulės minios klausydavos Lietuvos Radio
fono lenkų kalba skaitomų žinių.

Garėnas priėjo Vilniaus gatvės kampą. Žvar
bus vėjas, atskridęs nuo upės, nubraukė nuo 
artimiausio medžio saują vandens lašų ir tėškė 
jam į veidą.

Garėnas pašuko galvą ir pamatė Atkočiūną.
Ėjo kurį metą tylėdami.
— Užsukim į restoraną kleboniško išmesti. 

Sušalau belaukdamas. Pasivėlinai, — pradėjo 
Garėnas.

— Žinau. Negalėjau anksčiau. Umm... — 
numykė Atkočiūnas, — nelabai gerai mudviem 
rodytis drauge viešose vietose.

Garėnas nusijuokė.
— Nusiimk kepurę su ta velnio žvaigžde ir 

pasistuksenk pirštų į galvą. Kur tavo logika? 
Čia irgi, juk, vieša vieta. Antra — mūsų darbas 
turi būti taip atliktas, kad jokių įtarimų nesu
keltų. Trečia... kaip tik viešos vietos pačios 

tinkamiausios... konspiracijai, — pridūrė jis ir 
vėl nerūpestingai nusijuokė. — Eiva!

Riestanosė, jauna, storulė bufetininkė plačiu 
šypsniu pasveikino Garėną ir paklausė:

— Pasirinksit gal ką iš bufeto... draugas Ga
rėnas?

— Parinkit mums jūs... drauge Monika. 
Bus dar skaniau... — atšovė Garėnas.

— Gerai... — tarė ji ir skambiai nusijuokė.
Nedidokė „svetainės” salė buvo apypilnė. 

Podiume griežė šešių vyrų orkestrėlis.
Juodu apsidairė salėj ir atsisėdo vienoj iš už

pakalinių ložių — dėžučių.
— Jauskis, kaip namie. Jei nori, užtrauk 

užuolaidėlę, tai niekas mudviejų nematys, — 
juokavo Garėnas.

— Tai tik įtarimą sukeltų... Ir šiaip... Irgi 
radai vietą kalbėtis... Salėj — du „komandi- 
rai”, aname gale N.K.V.D. majoras sėdi. Čia 
ne vieta... — vis nerimavo Atkočiūnas.

— Ek, karininke, pliaukštelėjo jį per petį 
Garėnas. — Nebijok. Manai, visi jau tik ir 
klausosi, ką mudu viens kitam sakysim. „Ko- 
mandirai” su „Katiušom” trinas, N.K.V.D. 
majoras irgi ne į tave žiūri, o į aną blondinukę 
prie trečiojo stalo. Tau tik šnipai vaidenas...

— Nesivaidena. Jų dabar jau visur esama. 
Kiekvieną gali įtarti. Kelnerį, tą Moniką... ką 
gali žinoti.

— Monika? — Garėnas visu balsu nusikva
tojo. — Monika? Na, gerai... — jis nutraukė, 
nes įėjo padėklu nešinas padavėjas.

— Tamstos užsakėt tai bufete? —paklausė jis, 
pabrėždamas žodį „tamstos”.

— Taip, drauge Klingy, — atsakė Garėnas. — 
Kaip sekasi?

Padavėjas pasilenkė ties stalu, dėliodamas už
kandas, skersomis žvilgteėjo j Atkočiūną ir 
kreipėsi į Garėną:

— Aš labai atsiprašau, bet kaip tamsta mane 
vadindavot ankščiau?

— Na kaip? Kelneriu... kai sužinojau pa
vardę, pone Klingy...

— Taigi, taigi... matot... Anksčiau tai aš 
buvau ponas Klingys, o dabar draugas... Tai 
kam geriau gali sektis — ponui ar kažikokiam 
draugui?

Garėnas šyptelėjo:
— Restoranas gi dabar pilnesnis, negu an

ksčiau...
Padavėjas pažvelgė į stalą, stabtelėjo žvilgsniu 

ties sovietų kariais ir, nuslopinęs balsą, pasakė:
— Svečiai nebe tie... Kas iš jų... Dabar 

tik algelė, ir ta kūda beliko...
Jis pripylė stikliukus ir tyliai pasitraukė.
Garėnas išgėrė degtinės, užsikando ir tyliai 

paklausė:
— Tai kaip?
Orkestras užtraukė ritmingą tango.
Atkočiūnas atsikrenkštė, pasilenkė ties stalu 

ir pašnibždomis kalbėjo:
— Velnias juos žino! Pamiršo ar šiaip... Ta

me jų balagane visko pasitaiko. Sandėlys ne
judinamas, jokios komisijos dar nebuvo. Visi 
ginklai ir kiti dalykai nepajudinti, nors iš visur 
kitur jau baigė gabenti mūsų kariuomenės ginklus 
ir šaudmenis...

— Vadinasi? — nekantriai sviedė Garėnas.
— Vadinasi, galima. Leitenantas Ilčinskas. 

sandėlio vedėjas, pasiryžęs viskam. Bet visgi 
jis stato šias sąlygas: visų pirma, šautuvų ir 
šaudmenų paėmimą reikia organizuoti parti
jomis. Nedidelėmis, po dešimt, penkiolika per 
vieną vakarą. Tam reikia aštuonių žmonių 
išsyk. Reikia kruopščiai suplanuoti ir nusta
tyti, kaip jie maskuos vežamus daiktus. Toliau 
Ilčinskas reikalauja, kad jam iš anksto būtų 
patikrinta prieglobstis. Kai sandėlys bus jau 
ištuštintas arba komisijos atveju, jis turės iš
vykti. Ir dar — jis turi abejonių... O jei tai 
ilgai užsitęs? (Bus daugiau)
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KAIP GYVENA ANGLIJOS LIETUVIAI S
Z

LIETUVIAI SVETUR
BIRMINGHAM AS

Didelis miestas, antras didumu Anglijoje, 
o D. Britanijoje trečias, nes antras eina škotų 
Glasgovas. Birminghamas turi per milijoną 
gyventojų. Lietuvių čia yra apie 100, skaitant 
su prieaugliu. Tai, palyginus su dideliu miestu, 
labai mažai. Ir tie dar išsibarstę po visus kam
pus. Susieiti krūvon sunkoka, ir todėl čia kaip 
tik ir gimė pirmasis vietinis laikraštėlis vien 
tik skyriaus reikalams — „Krivūlė”.

Lietuviai, daugiausiai, dirba dujų fabrike. 
Priežastis-lengviausia priima. Antroj eilėj seka 
plieno fabrikai, įvairių degto molio dirbinių 
fabrikai. O kiti — po 1, po 2 pasklydę. Tad 
ir jūsų korespondentui atvykus į tokį didelį 
miestą nelengva buvo sumedžioti reikalingos 
medžiagos. Imi tą, kas pasitaiko, su kuo leng
viau susieiti, ką užtinki namie. Tas pats buvo 
Coventry, kur didžiausia kliūtis buvo susitikti 
su žmonėmis ta, kad dirba pakaitose. Jei pa
taikai naktinėj pakaitoj dirbančius, geriau ir 
neik. Jei ir įsileis, tai vistiek nesusikalbėsi. Ir 
suprantama, nes ar labai mes būtum paten
kinti, jei koks naktibalda, atsibaladojęs vidur
naktį, norėtų su mumis pasikalbėti? Juk tikrai 
vytum laukan. Tas pats ir su „naktininkais”. 
Jūsų korespondentas tokių iš tolo vengė, nors 
gauti ir labai viliojančios medžiagos tikėjosi.

Tad Birminghame sekėsi nekaip. Pirmutinis, 
kurį sutiko jūsų mielas Pavaža, buvo pilietis P.D.

„Nei pavardės, nei metų, nei iš kur esu kilęs, 
prašau nerašyti, — kategoriškai ir neatšaukia
mai pareiškė stambokas pilietis.

„Čia nieko pikto nebūtų, jei ir jūsų pavardę 
paminėčiau. O atrodytų rimčiau, ir skaityto
jams mieliau. Juk tai bus medžiaga, istorinė 
medžiaga. Tamstos visai neklausiu jokių po
litinių, nei religinių, nei bendrai Tomstos įsi
tikinimų” — bandžiau aiškinti ir įkalbėti rūstų 
pilietį.

„Aš jau žinau jus, visokius korespondentus! 
Kai tik pavardę jums paduodi į dantis, o paskui 
jūs tą visą medžiagą iš piršto laužiate. Aš — 
žmogus nevedęs, kai aprašysi nei šiaip nei taip, 
tai prie dabartinių vedybinių sunkumų, kuomet 
lietuvaitės taip branginasi, išviso negalėsi ap
sivesti. Ir bendrai, nenoriu patekti į laikraš
čius. Ką? Ar aš tėvą užmušiau, ar prasikal
tau? Jei nori ponas Pavaža, galim kalbėti, bet 
jau mano pavardės ne...” reikšmingai pažiū
rėjęs į mane, kietai pareiškė savo nusistatymą. 
Jūsų korespondentas, pasižiūrėjęs į numatytos 
aukos dvigubą rankutę, ir, atsiminęs Redakto
riaus tėviškus pamokymus apie visokias nelai
mes, ištinkančias korespondentus, buvo įtikin
tas, kad daugiau spirtis nėra ko. Reikia kai 
kada ir nusileisti.

Tolimesnis pasikalbėjimas vyko draugiškoje 
nuotaikoje, apie ką ir pranešu maloniems skaity
tojams.

„Kaip patekote į dabartinę darbovietę?” 
buvo pirmas klausimas.

„Ne iškart. Visus metus dirbau žemės ūky 
ir gyvenau Sutton Coaldfielde. Faktinai, tai 
yra Birminghamo priemiestis. Gyvenom spe
cialiame hostely, kuris buvo įrengtas vidury 
didžiulio parko. Gamta ir aplinkuma buvo 
labai graži, bet gyvenimas — šiaip sau. Pasta
tai — ugniagesių barakai, statyti karo metu, 
20 žmonių vienam barake, kuris buvo suskirsty
tas į gardus keturiems žmonėms. Maistas buvo 
pakenčiamas. Prisipirkti reikėjo tik saldumynų 
ir vaisių. Kasdieninis važinėjimas ir vis pas 
naujus farmerius įgriso galutinai. Važinėjome 
visą laiką atviruose sunkvežimiuose. Ir tai ligi 
20 mylių. Žiemos metu tai jau perdaug. O 
atlyginimas? vos £ 2.14.0!

Pradėjau darbo ieškoti mieste ir radau dujų 
fabrike. Dirbu kieme, cementavimo darbus”.

„Nedarėte žygių patekti į geresnį darbą, į 
fabriko vidų?”

„Ne. Bijau smarvės. Bet aš savo darbu esu 
kaip ir patenkintas. Nors darbas fizinis, sunko
kas, nes tenka dirbti daugiausia su šiupele.

„Darbą pradedame 7,30, baigiam 4,30. Tu
rime 1 valandą pietums, pusvalandį pusryčiams, 
ir 15 minučių parūkyti. Pagrindinis atlyginimas 
2/6 į valandą. Viršvalandžių gali dirbti kiek 
tik sveikata leidžia. Normaliai, vidutinis atly
ginimas su viršvalandžiais, atskaičius visokius 
mokesčius, sukasi apie £ 6.10.0. Darbo juodoji 
pusė: dūmai ir smarvė, kurios tenka ir kieme 
dirbantiems. Kai tapsiu laisvas nuo Darbo 
M-jos globos, gal ir pasiieškosiu geresnio darbo”.

vėmis, virtomis daržovėmis — ir pudingas. 
Tai ir viskas. Jokių sriubų.

„Užtat valgau tris kartus fabrike: pusryčius, 
pietus ir 3 vai. geriu arbatą su sumuštiniais. 
Tenka už tai primokėti 15—18 šilingų. Tuo 
būdu pragyvenimui išeina 3 svarai. O kur dar 
vaisiai ir kita?

„Šiaip, negalėčiau skųstis. Suvaržymų jokių, 
net ir svečiai gali užeiti”.

„Kokios perspektyvos? Kaip grįžimas? Ar 
daug sutaupėte?”

„Visi laukiam to, prakeikto karo. Tai vie
nintelė viltis. Juk čia vis vien nieks nemano 
pasilikti. Visi lietuviai, bent kiek man tenko 
girdėti, pasiryžę pirmai progai pasitaikius, grįžti 
namo. Nusistatymas tvirtas ir, manau, jis ne
pakitęs. Perdaug jau čia mums svetimas gy
venimas ir aplinkuma. Dėl sutaupų nekaip. 
Maži uždarbiai mažos ir sutaupos. «- Bet jau 
šimtukas kaip ir užgniaužtas. Žemės ūky be
dirbant sunku buvo sutaupyti. Nežinau kodėl 
toks čia skirtumas. Užtat žmonės kaip tik iš
silaisvins nuo varžymo begs. Žemės ūky liks 
tik retas kas.

„Ką Lietuvon parvažiavęs dirbsiu — pats 
gerai nežinau. Planų neturiu. Priklausys to, 
ką ten rasime”.

Padėkojęs už įdomias informacijas dūlinau
tolyn n^iomiomis didmiesčio gatvėmis.

L I E T U V I

DIENOS
- tĮ?“

Modemiškas iliustruotas lietuvių ma
gazinas, 9204 So. Broadway, Los An
geles 3, California, U. S. A.

Prenumerata visame pasaulyje 3 do
leriai metams. Anglijoje atsiskaityti: 
J. Mockevičius, White Hart Hotel. 
Holmfirth, Huddersfield.

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo:

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

išlaidas pamokame mes.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD, 
LONDON, E.2. Telef. SHOreditcfa 8734. 
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Reika
laukite kamaraičių arba nurodykite dalykus, 

kurių pageidaujate.

Ir jums yra galimas
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ 

jeigu turite darbo ir buto garantijas. Jas 
parūpina teisininkai ir kalbininkai, studi
javę Amerikos ir Europos universitetuose.

Jonas Juškaitis, 
108 St. George Street, 

Toronto 5, Ontario, Canada.

Mgr. W. Svviderska atlieka mediciniškas kraujo 
analizes (Wassermann, Kahn), šlapumo ir kitas. 
16,St.Gabriels Rd., London, N.W.2, tel.GLA 8776.

Ieškomas Zigmas Dzermyda, kilęs iš Veisėjų
valsč. Rašyti: Pranas Liaukonis, 1355 East 
152 Street, Cleveland J2, Ohio, U.S.A.

„O kaip privatūs reikalai: pragyvenimas, 
butas, valgis?”

„Gyvenu pas anglus, taip vadinamam lod- 
ging’e. Kambary esame dviese. Moku į savaitę 
£ 2.2.0 su patalyne ir lovos skalbiniais. Kam
barį šildome savo lėšomis, žibaline lempa. Gau
name iš ryto pusryčius ir vakare, vadinamus, 
pietus.

„Pusryčiai daugiau negu silpni: trumpa deš
relė ant pakepintos riekutės duonos, arbatos, 
pagal cukraus davinį matuojant, tik 1 puodelis. 
Duonos gali valgyti kiek nori, bet nei sviesto 
nei margarino. Tik truputis marmelado, kurio 
užtenka 1 riekutei duonos. Tai ir viskas. Pusry
čiai tikrai, kaip sakoma, poniški, nuo jų šiupelės 
nepakilnosi.

„Pietūs, silpnumo atžvilgiu, beveik panašūs. 
Valgome grįžę iš darbo. Mėsos riekutė su bul-

Studentai prašo paramos. Daugumas lietuvių 
tremties gyvenimą Vokietijoje pabaigė. Trem
tinius globojančios organizacijos savo dėmesį 
kreipia dviem asmenų kategorijom — į emi
gruojančius ir ligonius, senelius. Visi kiti turi 
rūpintis savimi kaip kas sugeba.

Prie pastarųjų priklauso ir Vokietijoje tebestu- 
dijuoją lietuviai studentai, kurių šiuo metu 
dar yra apie 70 asmenų. Jie ryžtasi likti Vokie
tijoje, kol baigs studijas.

Studentų gyvenimo sąlygos šiandien pasi
darė ypatingai sunkios. Jau kuris metas, kaip 
IRO nebeteikia jokios paramos. Lietuviškosios 
institucijos šiandien nėra pajėgios finansuoti 
eilės studentų studijas. Patiems studentams 
užsidirbti sau pragyvenimą Vokietijoje nėta 
sąlygų. Lietuviškoji visuomenė yra vienintelė, 
iš kurios studentas gali tikėtis paramos.

Vokietijos Lietuvių Studentų Sąjunga kreipiasi 
į įvairiuose kraštuose esančius lietuvius, pra
šydama padėti baigiantiems studentams užbaigti 
savo studijas.

Aukas prašome siųsti Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus vardu: Litauisches Rotes Kreuz, (14 b) 
Reutlingen, Lederstr. 94 ir pažymėti kam jos 
skiriamos. Norintiems šelpti kurį nors studentą 
betarpiai, mielai tarpinikausime, adresas — 
Zentralausschuss der Litauischen Studenten in
Deutschland, (14 b) Teubinge, Lange, Gasse 38, 
Germany.

Ryškiausioji lietuvių asmenybė. Dienraštis 
„Draugas” skelbia konkursą: ryškiausioji lie
tuvių asmenybė. Konkursui skirtas straipsnis 
turi būti įteiktas iki 1951 m. gegužės 1 d. Už 
tris geriausius straipsnius skiriamos premijos 
I — 50 dol., II — 30 dol., III — 20 dot Kon
kurse dalyvaujančiam autoriui paliekama teisė 
pasirinkti ryškiausią lietuvių asmenybę (iš gyvų 
ar jau mirusių) ir ją apibudinti. Pageidaujama, 
kad straipsnis būtų parašytas mašinėle ir nebūtų 
ilgesnis kaip keturi puslapiai, geriau trumpesnis.

Lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga pereitų 
metų gale Čikagoje išleido didelį biuletenį. Ja
me pateikė daug įdomios medžiagos. Ten yra 
paskelbtas ir sąjungos narių sąrašas. Iš jo aiš
kėja, kad tuo laiku sąjungai ‘ priklausė 98 inži
nieriai. Pasirodo ir JAV mūsų inžinieriaus 
darbo savo specialybės srity gauti nelengva. 
Iki to laiko inžinieriaus teisę JAV buvo įsigiję 
tik_keli lietuviai inžinieriai: prof. S. Kolupaila, 
J. Bulota ir B. Masiokas.

Prašo lietuviškų leidinių. Po šio karo Romoje 
buvo įsteigta Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegija. 
Ji gražiai tarpsta. Tuo galėjo įsitikinti visi, 
kurie Šventaisiais Metais ar kita proga lankėsi 
Kolegijoje. Šiuo metu ji yra vienintelė Europo
je grynai lietuvių kultūrinė, dvasinė ir tautinė 
įstaiga. Daugelis joje apsilankiusiųjų pasiges
davo gausesnių lietuviškų leidinių. Jų many
mų, Lietuvių Šv. Kazimiero Kolegijoje, kaip 
centre, turėtų būti visi lietuviški leidiniai. Kole
gijos vadovybė tokiam pageidavimui širdingai 
pritardama, neturi lėšų visiems lietuviškiems 
leidiniams užsakyti ii yra priversta kreiptis į 
lietuviškos spaudos leidėjus, prašydama siun
tinėti Kolegijai savo leidinių po vieną egzem
pliorių. Prašoma siųsti: Collegio Lituano a San 
Casimiro, Via Casalmonferrato 20, Roma — 
Italia.

Prelatas K. Šaulys, vienas iš trijų, tremtyje 
eančių Vasario 16 d. paskelbto Lietuvos nepri- 
slausomybės akto signatarų, gyvena Lugane, 
Šveicarijoj. 1949 metais prelato kunigystės auk
sinei sukakčiai pažymėti, Amerikoje buvo išleista 

.monografija.
Kun. J. Navickas, Šveicarijos lietuvių kape

lionas, gyvena Estavayer-le-Lac’e. Ten jis dirba 
kaip kapelionas ir tikybos mokytojas “Sacre- 
Coeui Institute.

A. Igoris pereitų metų gale Zueriche atidarė 
gastronomijos prekių krautuvę ir skoningai 
įrengtą kavinę. Be to jis dar šio miesto centre 
turi kepyklą. Jis yra žymiausias Šveicarijos lie
tuvių verslininkas.

Algirdas Kačanauskas, jaunas, gabus muzikas
ir chorvedys, žinomo lietuvių kompozitoriaus 
A. Kačanausko sūnus, atvyko iš tremties ir 
apsistojo Naųjoike pas gimines. Tremtyje A. 
Kačanauskas buvo „Sietyno” ansamblio vadovas.

Pr. Naujokaitis, neseniai pakviestas „Eglu-
tės” redaktorium, šias pareigas" jau perėmė ir 
pradėjo darbą.

SERENADA SENJORITAI

Tokią turi meilės 
Išraišką ispanai.
Taip ir Petronėlei
Prisistato senis.

Mylimoji ženklą
Nuo balkono duoda, 
Kad jam būtų aišku, 
Kaip ant balto juodu.

Genocido paroda. Lietuvių Tautinės Martiro- 
logijos skyriaus vedėjas Jonas Rimašauskas yra 
surinkęs daug vaizdžios medžiagos genocidui 
Lietuvoje pavaizduotL Waterburio ALTo sky
rius, naudodamasis p. Rimašausko paslaugumu, 
jo sui inktąją medžiagą parodys plačiajai Water- 
būrio visuomenei. Tam tikslui ruošia vasario 
mėnesį Genocido Lietuvoje parodą. Ji apims 
6 skyrius, kurie parodys Lietuvos nepriklausomą 
gyvenimą, pirmąją bolševikų okupaciją, Lie
tuvos diplomatinę kovą ir kruviną bolševizmo 
ranką Vakaruose.

Australijos lietuviai. Sydnejaus priemiesty Ca- 
bramatoje dygsta lietuviška kolonija, nes čia 
apie 20 lietuvių įsigijo sklypus. Čia namų sta
tybai lietuviškieji pionieriai panaudojo njmjų 
namų statybos būdą — lietuvišką talką. Tal
kindami vieni kitiems, jau prieš Kalėdas at
šventė pasiekto tikslo pabaigtuves P. Šapronas 
ir J. Veteikis. Jų pavyzdžiu, atrodo, kalbamoje 
vietoje greit išdygs ir daugiau lietuviškų so
dybų.

Australijos Lietuvių Bendruomenės atstovų 
suvažiavime 1950 m. gruodžio 29-30 d. Syd- 
nej’e išrinktoji A.L.B.-nės taryba jau pasiskir
stė pareigomis: pirm. — J. Vaičaitis, vice-pirm. 
— Kun. P. Butkus, sekr. — A. Ustijanauskas, 
švietimo-kultūros reikalų tvarkytojas — Maura-
gis ir iždininkas — inž. M. Bogužas.

Maspeth’o lietuvių parapija (Brooklyne) pernai 
turėjo 52.000 dol. pajamų ir 39.000 išlaidų. 
Tuo laiku būta 63 krikštų, 21 mirimo ir 23 ves
tuvių. Statybos fonde esama 79.000 dolerių.

Inž. K. Gorodeckas neseniai iš Vokietijos atvy
ko Venecuelon ir apsigyveno Maracay’o mieste.

Keletas Venecuelos lietuvaičių mokosi gailes
tingų seserų mokykloje. P. A. Vaisiūnienė jau 
atliko gailestingos sesers praktiką ir dirba Ca- 
racas’e vidaus ligų klinikoje. Dvi seserys Nei- 
saitės neseniai pradėjo ruoštis gailestingosios 
sesers pareigoms aukštojoje gail. seserų mokyk
loje. Mokslas truks ketverius metus.

Muzikas V. Dapšys jau treti metai kaip dirba 
simfoniniame orkestre. Už darbą jis gauna 
500 dol. mėnesiui.

Šveicarijos Lietuvių bendruomenė. Pereitų 
metų gale Zueriche Šveicarijos lietu
viai įsteigė PLB Šveicarijos krašto padalinį. 
Valdybon išrinkta: kun. dr. J. Navickas, dr. A. 
Gerutis ir p. E. Garbačiauskienė. Kandidatai: 
dipl. inž. J. Stankus ir p. A. Paulaitis. Į gar
bės teismą išrinkti: dipl. teis. K. Truska, dr. 
J. Augevičius ir dipl. inž. G. Boleckis. Revi
zijos komisiją sudaro: pulk. J. Giedrys, dr. 
V. Dargužas ir p. S. Gampp-Mašalaitė.

BALFo rinkliava, įvykusi pereitą rudenį Nau- 
jorke, nuo spalių 27 d. iki lapkr. 11 d. davė 
9.708 dolerių. Rinkliavą vykdė 748 rinkėjai.

- Čilėje šiuo metu gyvena šie lietuviai kunigai: 
P. Ragažinskas, L. Zaremba, K. Veselauskas 
J. Kardauskas ir salezietis Pusčius. Daugumoje 
jie dirba čilėnų tarpe.

Solistė Antanina Dambrauskaitė, gyvenanti 
Čikagoje, ruošiasi eilei koncertų po lietuvių" 
kolonijas. Vasario 16 dienos proga ji dainuos 
Čikagoje, o po to Miami, Floridoje.

Lietuvių Rašytojų Draugija skiria 500 dolerių 
premiją už 1949 ir 1950 m. išleistą grožinės 
literatūros knygą. Premijos įteikimas numaty
tas Čikagoje, balandžio mėn.

Poetas St. Santvaras parašė 4 paveikslų vai
dinimą „Kovoj už laisvę”. Bostone veikianti 
H. Kačinsko dramos studija veikalą ruošia Va
sario 16-tos minėjimui.

Pasaulinė liuteronų federacija apsiėmė sumo
kėti 600 klaipėdiečių šeimų kelionės išlaidas iš 
Vokietijos į Kanadą. Emigruoti galės DP sta
tuso neturį klaipėdiečiai lietuviai.

Prof. Jurgis Čiurlys jau ilgesnį laiką sunkiai 
serga. Dėl ligos jis negali profesoriauti Indiana 
Technical College, Ind.

Argentinoje gyvenąs pianistas A. Kuprevi
čius įvairiuose miestuose rengia koncertus ir 
plačiai garsina Lietuvos vardą.

Mokytojas Simas Bakšys, gyvenąs Brazilijoje,
parašė scenai montažą „Miškas ūžia, verkia, 
gaudžia”.

Lietuvis yra lojalus savo gyvenamajam kraštui.
Lietuvio santykius su nelietuviu nustato ar-

timo meilė ir pagarba kiekvieno žmogaus laisvei, 
garbei, gyvybei, sveikatai ir turtui. Lietuvių Charts

Mūsų donž anas
Nepraranda pr to:
Senjorita metė 
Gėlę, o ne šluotą.

Stygos tartum verkia. 
Meilė — tai ne juokas 
Dėl moters žavumo 
Viskas apsimoka!

4



w.'^iiww.i jįww.-»W iL-W I <1.1.1. WJI ,ŲĮ||ĮW "y iyww-»wi:. . ■ -.^ b

1951 m. vasario 16 d.____________________________________ “BRTTANUOS LIETUVIS"_____________ _______,_ . _____________________________ 5

IŠ MŪSŲ GYVENIMO
NOTTINGHAM AS

Viena gausesnių lietuvių kolonijų, kurios 
meniniai pasirodymai seka vienas po kito. Dar 
gyviems įspūdžiams tebesant po „Dr. Vinco 
Kudirkos” vaidininmo, kurs susilaukė palan
kaus įvertinimo spaudoje ir visuomenėje, štai 
vasario 10 d. choras „Rūta” davė koncertą 
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo sukaktu
vių proga. Po iškilmingo posėdžio, kurio metu 
svečias, kpt. L. Tripulaitis skaitė gana turi
ningą ir aktualią paskaitą, o anglų, ukrainiečių, 
estų ir latvių atstovai pasveikino lietuvius ir 
pareiškė savo solidarumą kovoje dėl jų laisvės 
ir kurį gražiu ir paskatinančiu žodžiu užbaigė 
kun. P. Kairiūnas, scenoje pasirodė jau plačiai 
žinomas mišrus choras „Rūta”, p. V. Untulio 
vadovaujamas. Darniai nuskambėjo patrioti
nės dainos, primenančios tremtiniams, kas jie 
yra, paskatinančios juos būti vis kovojančiais 
ir neprarasti vilties būti laisvais.

Palyginti, neseniai suorganizuotas vyrų choras 
pasirodė visiškai patenkinamai ir suteikė vilčių 
susilaukti iš jo pažangaus meninio vieneto, 
juo labiau, kad dainos mėgėjų vyrų vis daugiau 
atvyksta į šį gražų, judrų ir patogų vid. Anglijos 
miestą.

Kontertą užbaigė vėl mišrus choras, pateik
damas penkias populiarias dainas, primenančias 
tėvynės dvasią, jos grožį ir liaudies nuotaikas.

Abejų chorų dirigentas p. V. Untulis buvo 
apdovanotas gėlių puokšte.

Tautinių šokių grupė, vadovaujama p. B. 
Strumskio, sušoko keturis šokius. Žymu, kad 
ir šis meno kolektyvas yra patyrusio asmens 
rankos.e. Ypač į akis krinta išpildymo lengvu
mas, šokėjų grakštumas ir susitelkimas.

Koncertą paįvairino p-lės Liucija ir Gražina 
Lauciūtės, padeklamuodamos keletą iškilmėms 
pritaikytų eilėraščių. Jų sugebėjimas išreikšti 
kūrinyje slypinčias mintis ir poezijos muzika
lumą buvo vertas pelnyto pagyrimo.

Programą vedė ir porą atsiminimų iš Neprik
lausomos Lietuvos kūrimosi laikų papasakojo 
savanoris — kūrėjas, rašyt. S. Laucius.

Šio koncerto klausėsi pilnutėlė salė vietos 
lietuvių ir svečių. (p.k.)

IR MES PASIRODĖM
Wolverhamptono Darbo Įstaiga, atleisdama kai 

kuriuos D.P. darbininkus nuo darbo pasirin
kimo varžymo ir norėdama sužinoti, kas yra 
tie D.P. ir kuo jie skiriasi pagal savo tautybes 
(šiame rajone yra apie 10.000 įvairių tautybių 
D.P.), suruošė Wolverhamptono Meno Gale
rijoje vasario 1—10 d. parodą. Joje dalyvavo 
tik 5 tautybių D.P.: lietuviai, latviai, lenkai, 
ukrainiečiai ir vengrai.

Parodoje lietuvių kampelį įrengė DBLS-gos 
Wolverhamptono skyriaus valdyba. Paroda 
buvo, daugiausia, kultūrinio pobūdžio. Lietu
vių skyriui dalis eksponatų surinkta vietoje ir 
dalis pasiskolinta iš p. B. Daubaro, Coventry.

Eksponatai parinkti vertingi. Dėl to, be 
abejonės, eksponatų meniškumu vyravo lietu
viai. Tik pradžioje eksponatų sustatymas ne
pavyko, bet vėliau skyriaus .valdyba juos savo 
iniciatyva pertvarkė ir net papildė pagrindine 
medžiaga, kuria labai domėjosi anglų jaunuo
menė. Bendrai, ši paroda Wolverhamptone, 
anglų visuomenei išskirs tautybes ir duos gali
mybę jas įvertinti.

Parodoje ir man teko būti keturių dienų 
laikotarpyje apie 15 valandų ir stebėti lanky
tojus. Nors vietinė anglų spauda labai 'santūri, 
bet visgi pora kartų palankiai paminėjo parodą. 
Po to parodos lankymas žymiai pagausėjo. Ją 
lankė anglų inteligentiją ir simpatingai vertino 

į lietuvių tautodailės dalykus.
Parodoje buvo: tautiniai drabužiai, juostos, 

medžio drožiniai iš kurių ryškiausiai išsiskyrė 
p. Jakubausko „Kareivio kapas” su angliškai 
užrašytu „Motin, aš pas tave daugiau negrį
šiu”. Buvo daug įvairių rankdarbių, lietuviš
kasis gintaras ir mūsų pinigai nuo 1 cento iki 
10 litų.

Iš propagandinės medžiagos ryškiai išsiskyrė: 
Genocidas, A. Šapokos anglų kalba Lietuvos 
istorija, Menas išeivijoje, Lietuvos kančia, Gra
žioji Lietuva ir daug įvairios kitos literatūros.

Po šios parodos neabejotina, kad anglų vi
suomenė ryškiai išskirs lietuvius. Tenka manyti,

kad paroda iškėlė lietuvių vardą. Už parodos 
suruošimą vvolverhamptoniškiai turėtume būti 
dėkingi DBLS Wolverhamptono skyriaus val
dybai. J. Šeržintas

GRAŽIAI PAMINĖTA ŽEMAITĖ
Šiais metais sukanka 30 metų rašytojos Že

maitės mirties. Ji Lietuvai davė anais laikais 
savotiško atgimimo impulsą, gyvendama su 
liaudimi ir sielojosi dėl jos.

Bradfordo DBLS skyrius surengė jai mažą 
akademiją vasario 3 d. Skyriaus pirm. BaL 
Brazdžionis atidaręs ją, pakvietė buv. gim. di ■ 
rėkt. p. Dičpetrį paskaityti paskaitą. Prelegen 
tas bendrais bruožais apibudino Žemaitės reik
šmę mūsų literatūroje, jos kūrybą ir gyvenimą. 
Žemaitė buvo tikra anų laikų mūsų sodžiaus 
dramaturge, kurios dramos turi psichologinę 
atramą. Vieną jos kūrinių, „Trys Mylimos” 
skyrius tuoj, po paskaitos, parodė.

Veikalą režisavo p. Lekačinskas. Dekoracijas, 
kiek sąlygos leido, parūpino p. Jokūbaitis Vai
dino: p Šergalytė, Plečkaitytė, Kelertaitė, Ku- 
liavas ir Čepulis. Publika vaidinimu buvo 
sužavėta ir gausiai dėkojo vaidintojams Daug 
buvo jumoro, ypač labai tiko savo rolei p. Če
pulis.

Po vaidinimo buvo pasilinksminimas. Grojo 
estų orkestras. Visiems šis pobūvis patiko.

Balys Svalia

ĮSIGIJO INŽIERIAUS TEISES
Inž. V. Izbickas, dirbąs Cardiffo uoste, atliko 

nustatytą inžinieriaus praktiką ir pereitais me
tais Britų Civilinės Statybos Instituto rudens se
sijoje išlaikė galutinį egzaminą. Šitas institu
tas yra vienas vyriausių Britanijos technikinių 
institutų. D. Britanijoj profesines inžinieriaus 
teises suteikia institutai, nes universitetinis laips
nis šiame krašte nelaikomas profesine kvalifika
cija. P. Izbickas bus vienas pirmųjų lietuvių 
D. Britanijoj įsigijusių profesinio inžinieriaus 
teises. Į šį kraštą jis atvyko kaip DiPi.

sv. 3.15.0, Herrison-Godmanstones sv. 3.11.0, 
Treliskes sv. 3.7.6, Fort Williamo .sv. 3.0.0, 
Derby sv. 2.10.6, Castleman’so sv. 2.5.0, Al- 
sagerio sv. 2.0.0, Stonehouses sv. 1.12.0, West 
Wellso sv. 1.0.0, Littleborough’o 9 ši!., Wake- 
fieldo 5 šil.; paskiri asmenys: S. Jonkaitis sv. 
2.0.0, M. Ramonas sv. 2.0.0, J. Bačianskas 
sv. 2.0.0, K. Lisauskas sv. 1.0.0, P. Miklovas
sv. 1.0.0, V. Juodišius sv. 1.0.0, V. Budnykas
sv. 1.0.0, K. Barauskas sv. 1.0.0, E. Bliudžiutė
sv. 1.0.0, J. Kriščiūnas sv. 1.0.0, K. Rožanskas 
sv. 1.0.0, S. Starolis sv. 1.0.0, J. Petrušaitis
10 šil., L. Špūras 10 šil., B. Čepas 10 šil., A. 
Česnauskas 10 šil., A. Grinkevičius 10 šil., 
A. Sinkevičiūtė 10 šil., J. Pustila 10 šil., J. Le- 
kešys 5 šil., J. Mockevičius 4 šil., P. Girdžiūnas 
4 šil. ___________

LIETUVIU NAMAI
Vasario 21 d., 8 vai. p. E. Senkuvienė skaitys 

paskaitą: Lietuvė moteris tremtyje. Po paskaitos 
diskusijos. Visi kviečiami gausiai dalyvauti.

KITI APIE LIETUVIŲ NAMUS
Londone leidžiamas lenkų dienraštis „Dzien- 

nik Polski” vasario 3 d. num. pažymėjo Namų 
atidarymo iškilmes, jų svarbiausius dalyvius bei 
pasakytų ta proga kalbų turinį, Namus taip 
apibudino:

„Didelis ir gražiai įrengtas pastatas, įgytas 
1.500 išeivių sudėtais pinigais ir aukomis. Na
muose bus dviejų organizacijų būstinė, klubas 
ir valgykla. Svarbiausiame kambary įrengta 
nuolatinė lietuvių liaudies meno ir folkloro me
niška paroda”.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
DBLS skyriai: Wolverhamptono sv. 36.10.11, 

Halifaxo sv. 4.11.0, Moota sv. 4.5.0, Birminghamo
■ ....... ..

PARDAVĖME VISAS VIRTOS 
BELGIŠKOS KIAULIENOS 

ATSARGAS 
(4 sv. 12 unc. dėžėse).

NUO VASARIO "12 D. 
NAUJOS KAINOS

lenkiškai kliaulienai: 29 unc. dėžė 8/6, 
12 unc. dėžė 4/-, daniška kiauliena 

29 unc. dėžė 8/-.
TURIME NEDIDELĮ KIEKĮ 

UOGIENĖS
iš Lenkijos. Vyšnių — 2 sv. 6 unc. 
dėžė 3/6, renklodai (slyvos) sirupe — 
2 sv. 1 unc. dėžė — 2/6, vyšnios siru

pe — 2 sv. dėžė — 3/6.

PIGŪS GAVĖNINIAI SIUNTINIAI PO 
10 ŠILINGŲ

susideda iš šių dalykų: 2 dėžės po 13 unc. 
silkių acto sunkoje; 1 dėžė 13 unc. 
silkių pamidorų sunkoje; 1 dėžė 13 unc. 
kiplingų; 1 dėžė 10 į unc. lenkiškų 
karpių pamidorų sunkoje; 1 dėžė 5 į 
unc. lenkiškų byčkų (žuvis); 1 dėžė 4 

unc. žuvų pastos.

ŽYDRIOSIOS AGUONOS — 1 sv. 2/6, 
ŠVIEŽI KRIENAI IŠ LENKIJOS — 
1 sv. 2/6, JUODJEJI PIPIRAI NEMAU

TI — 1 sv. 19/- (be persiuntimo).

SKAITYTOJU LAIŠKAI
AR NEPAKANKA LAIKO PASIŠOKTI

Pereiteais metais V. Alantas smarkiai „Drau
ge” malė tuos, kurie Vasario 16 d. šoko. Ši 
jo pastaba buvo pagrįsta. Jis įrodė, kad ši 
diena negali būti kūniško pasitenkinimo ar biz
nio objektas. Tėvynės laisvė perkama didžiausio 
pasiaukojimo ir gyvybių kaina. Todėl nėra 
prasmės triumfuoti, kai mūsų tauta liūdi ir 
kenčia žiaurumus. Mums lieka _ susikaupimo 
ir didesnio pasiaukojimo dėl laisvės triumfas.

Iš tikrųjų yra skaudžių faktų tremty, kai šios 
dienos minėjimai atliekami ne pagal mūsų tau
tos dvasios tradiciją. Sakykit, kuo pateisina
mas toks šventės minėjimas, kai po jos seka 
triukšmas, linksmybių taurės, gramozdiškų šo
kių garsai. Negana to, dar nebojama ir mūsų 
tautos tradicijos. Kas drįso Lietuvoj gavėnios 
metu rengti šokius? Duokit, jūs rengėjai, nors 
vieną faktą. Tikiu, kad sąmoningi lietuviai tą 
dieną šokiuose ir pasilinksminimuose nedalyvaus 
ir nepažeis DBLS įstatų, kurie sako, kad S-ga 
laikosi krašto tradicijų ir jas ugdo savo narių 
tarpe. Gal rengėjai teisinsis, kad anglai gavėnioj 
šoka, net ir katalikai. Toks pavyzdys mums 
nesektinas.

Ne mažiau mane stebina ir tas faktas, kad 
Londono parapijos klube rengiama tą pačią 
dieną šokiai. Ar nepakanka visų metų links
mintis, kad Gavėnioj ir dar Vasario 16 rengiama 
šokiai? Šią dieną, kiek galėdami, turime pa
gerbti tyliai ir susikaupę tuos pilkuosios tautos 
didvyrius ir nulenkti jiems galvas, kurie už Tė
vynę kraują lieja. Nešokim Vasario 16 nė 
vienas. Mes turime išlikti ištikimi savo tautai 
ir jos tradicijoms. Bal. Brazdžionis

MĖSA IR KITI GAMINIAI
Palendvicinė dešra ......... . 1 SV. 7/6
Medžioklinė dešra................. . 1 sv. 8/-
Jugoslaviška salami ......... . 1 sv. 7/-
Lašininė dešra ................. . 1 sv. 7/-
Kiaulienos dešra ................. .. 1 sv. 6/6
Krokuvinė plona dešra......... . 1 sv. 6/-
Lietuviška dešra ................. . 1 sv. 6/-
Čekiška (lunch) mėsa ......... . 1 sv. 3/6
Šviežia rūkyta dešra ......... . 1 sv. 5/-
Rūkyti lašiniai ................. . 1 sv. 4/6
Stori lašiniai (1 1/2 colio) .. . 1 sv. 4/-
Papr. lašiniai (1 colio)......... . 1 sv. 3/9
Virimui lašiniai (gab.)......... . 1 sv. 3/-

RAUGINTI KOPŪSTAI „HART M
25 litrų (apie 56 sv.) statinė — 38/6 
(su prisiuntimu); rauginti agurkai 10 
litrų dėžė — 15/- (su prisiuntimu); rau
ginti agurkai 5 litrų dėžė — 9/6 (su pri- 

silintimu).
Užsakymai didesni kaip 60 šilingų vertės, 
siunčiami mūsų kaštu; mažesnės vertės 
užsakymams reikia pridėti 1/6 įpakavimo 

ir persiuntimo išlaidoms.

J. RICHARDS
(BUCHERDS) LTD.

91-93, CHARTERHOUSE STREET, 
LONDON, E.C.l.

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

JAUČIO VIZITAS
Belgijoj, netoli Namuro, tuo metu, kai vieno 

ūkininko šeima vakarieniavo, staiga į kambarį 
atžygiavo iš tvarto „išsilaisvinęs” milžiniškas 
jautis. Ūkininkas, norėdamas neprašyto svečio 
išdaigų išvengti, užtvėrė jį prie durų stalu. Jau
čiui toks priėmimas nepatiko. Dėl to jis, įširdęs 
užbėgo į antrąjį aukštą ir ten, ūkininko mie
gamajame, truputį „pasidarbavo” ragais. Su
naikinęs baldus ir kitus daiktus leidosi laiptais 
žemyn, bet dėl neįprasto kelio apačioje pargriuvo. 
Šitą atsitikimą išnaudojo jo.viešpats ir vėl pa
ėmė neprašytą svečią savo valdžion.

Išnuomoju kambarius su baldais. Gali būti 
šeima su vaikais. Namai 9 mylių atstu nuo 
Gloucesterio. Aleksas Vilimas, Kenworthy, 
Longhope, Glos. Telefonas: 308.

nesu gražioji mergaitė.

KNYGOS
ANGLAI APIE KOMUNIZMĄ

Niekas Anglijoje negali priekaištauti, kad 
tauta neturi progos raudonojo maro pažinti. 
Tik reikia pažvelgti į senas bibliotekų lentynas 
ir nustebsi patyręs kokios ten medžiagos esama 
komunizmui be kaukės pavaizduoti. Šičia no
riu trumpai paminėti dvi knygas, kurių autoriai 
gerai pažįsta komunizmą, nes patys yra jo eiles 
perėję.

„Come Hammer, come Sickle” — Sir Paul 
Dukes K.B.E. 1947 m.

Šios knygos autorius ilgus metus praleidęs 
Rusijoj, išmokęs to krašto kalbą ir buvęs akty
vus pirmosios komunistų (kovo) revoliucijos 
dalyvis. Tiesa, šios revoliucijos nemini niekur 
šių dienų bolševikai, nes joje nedalyvavo nei 
Leninas, nei Stalinas. Lygiai, kaip nemini 
šimtus įvairių kitų dalykų, kuriuos autorius pa
sakoja savo knygoje. Pradėjęs nuo pirmosios 
komunizmo užuomazgos vokiškos Markso filo
sofijos įtakoje, autorius pereina visą jo kelią, 
pasikrapštinėdamas visuose vingiuose ir iškel
damas tikruosius šių dienų valdovų planus. Jis 
cituoja daug autorių ir nurodo daugybę komu
nistų veiklos paradoksų. Pav. jis pasakoja, 
kaip pirmieji bolševikai „iškilo” 1903 m. Angli
joj. Susirinkę Homsey misijų salėje komunizno 
pionieriai karštai ginčijosi dėl savo programos 
vykdymo. Laimėjo jaunas, bet užsispyręs Leni
nas, tuo metu ir nesapnavęs pasidaryti pirmuoju 
komunistų šventuoju. Bet ir visas suvažiavimas 
būtų turėjęs užsibaigti nebaigus padaryti jokių 
sprendimų, jeigu keistuolis Amerikos milijonie
rius nebūtų paaukojęs 500 sv. jo išlaidoms pa
dengti.

Knygoje minimas Lietuvos ir kitų Pabaltijo 
valstybių vardas, nurodant faktus, kaip šias 
valstybes komunistai norėjo nupirkti anglų-rusų 
draugiškumo sutarties kaina.

Patį komunizmą autorius vadina tiesiog savo 
rūšies religija, kurią labai lengvai prisiėmė į me- 
sijanizmą palinkusi rusų tauta. Jie tarėsi, kaip 
pirmieji krikščionys, pasauliui išganymą, rojų at
nešiu. Ir tik vėliau pamatė koks yra jų naujasis 
rojus. „Bolševikams proletariatas yra Dievas, 
o kapitalistas — velnias. Jiems Marksas buvo 
Mozė su įsakymų lentelėmis, o Leninas jo apaš
talas ir įpėdinis” — sako autorius.

Apie anglų komunistus autorius taip sako: 
„Jų tarpe yra žmonių, kurie atiduotų savo kraštą 
Kremliui taip, kaip yra atidavę savo nuomonę 
ir sielą”.

Knyga parašyta pasikalbėjimų forma, dėlto 
labiau sudomina skaitytoją. O medžiagos, fak
tų ir įvykių gausumas tą susidomėjimą dar 
labiau padidina.

„I believed” by Douglas Hyde, 1951 m.
Douglas Hyde į Anglijos komunistų partiją 

įstojo 1928 m. Nuo 1940 m. buvo „Daily 
Worker” žinių skyriaus redaktorius, 1948 m. 
pasitraukė iš partijos ir perėjo į Katalikų baž
nyčią. Savo atvirai ir drąsiai parašytoje knygo
je autorius prisipažįsta 20 metų ieškojęs teisingo 
gėrybių padalinimo, apie kurį taip daug kalba 
komunistai. Vietoj jo, jis radęs apgavystę, 
šnipinėjimą, melą ir neteisybę. Komunistų par
tijos nariai, kovoje už „sovietinę Britaniją” visas 
šias priemones naudoja be jokios atodairos. 
Gyvais pavyzdžiais nurodyta, kaip iš pažiūros ne
kalti valdininkai yra verčiami šnipinėti, kaip 
klastojamos žinios, apgaudinėjami žmonės ir 
keičiama partijos politika pagal Maskvos užsa
kymus. „Rusija turi 40.000 gerų šnipų Anglijos 
komunistų partijos eilėse ir milijonus visame 
pasauly”, rašo autorius. Maskvos užmaskuotai 
propagandai (pav. „taikos” akcijai) gudriai 
įkinkomi dvasininkai, intelektualai, mokslinin
kai, kurie patys nežinodami yra komunistų 
įrankiai. '

Įdomus faktas kad moterys, ilgiau pasilaikiu
sios partijoj, nustoja moteriškumo, pasidaro 
„geležiniai žmonės”, šabloniški, nepatrauklūs 
pusvyriai. Pav. Rumunijos Ana Pauker’ė. (Lie
tuvos Meškauskienė. Aut.).

Tragiškiausias ir įdomiausias knygos skyrius 
yra autoriaus kelias „iš Kremliaus į Vatikaną”. 
Penkis metus jis keliavo. Kol po ilgos vidinės 
kovos, gilaus mąstymo, diskusijų su žmona it 
nuolatinio „Dievo ieškojimo” su visa šeima pe
rėjo į katalikų tikėjimą. Šis Kovos ir Atradimo 
aprašymas skaitytoją tikrai jaudina ir verčia 
susimąstyti.

Pabaigoje autorius, kaip ir Paul Dukes aiški
na, kad komunizmas yra „moderniųjų pagonių” 
tikėjimas. „Komunizmas yra netikėjimo kū
dikis. Bloga socialinė padėtis tiktai sudaro 
sąlygas jam klestėti. Ir todėl komunizmas, iš
naudodamas religijos instinktą, panaudoja jį 
blogiui kurti”.

Abi paminėtos knygos tikrai yra vertos pas
kaityti ir parekomenduoti tiems, kurie norėtų 
komunizmą „iš pirmųjų rankų” pažinti. J.L.

Saleziečių Balsas Nr. 1. 1950, Šventieji Metai, 
Turinas, Italija. Redaktorius kun. dr. J. Ze- 
liauskas, leidžia — lietuviai saleziečiai. Ne
didelio formato, 96 pusi., dvispalvis kietas vir
šelis, neperiodinis leidinys. Šio num. kaina 
1 Amerikos dol.

Laikraštis skiriamas krikščioniškojo auklėjimo 
ir apaštalavimo tikslams, pasinaudojant kun. 
J. Bosko sistema. Šiame num. pateikta plati 
saleziečių veiklos apžvalga Lietuvoje ir pasauly.
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“ BRITANIJOS LIETUVIS ” 1951 m. vasario 16 d.

TRUMPOS
* Amerikietis bankininkas Rippel’is paliko 

apie 40 milijonų dolerių palikimą. Didesnioji 
palikimo dalis skiriama pasenusioms moterims 
šelpti.

* Kuro taupumo sumetimais D. Britanijoj 
dar sumažintas traukinių skaičius ir sulaikyti 
ekskursiniai traukiniai. Londono miesto susi
siekimo linijose tam tikromis valandomis taip 
pat sumažintas traukinių skaičius. Ši priemonė 
leis sutaupyti apie 10.000 tonų anglies per savaitę.

* Aukštasis Amerikos komisaras Vokietijoj 
McCloy’os pasirašė įstatymo pakeitimą dėl 
DiPi teistinumo amerikiečių zonoje. Ateity 
juos teis vokiečių teismai.

* Muenchene rusai emigrantai pardavė Ru
sijos caro brangenybių likučius už 40.000 DM, 
kurias paskyrė kovai su komunizmu. Tai yra 
likučiai tų brangenybių, kurias gen. Vrangel'is, 
pasitraukdamas su savo kariuomenės likučiais 
į užsienį išsivežė.

* Pereitą savaitę netoli Naujorko traukinys, 
važiuodamas per laikiną tiltą, nukrito. Kata
strofoje žuvo 80 žmonių ir 500 sužeista.

* Ispanija savo ambasadorium Londone pa
skyrė Miguelį Primo de Riverą, po pirmojo pa
saulinio karo buvusio Ispanijos diktatoriaus 
sūnų.

* Britų darbo vairuojamieji raketiniai sviedi
niai bus bandomi Australijoje, neseniai įrengtame 
poligone. Kaip iš žinovų pareiškimo aiškėja, 
vairuojamieji raketiniai sviediniai šiuo laiku dar 
tebėra panašioje rutuliojimosi būklėje, kokioje 
aviacija buvo 1906 metais. Vadinasi, iki jų 
tobulumo dar tebėra tolimas kelias.

* Amerika ir D. Britanija pasiūlė 20 valsty
bių prisidėti prie steigiamos tarptautinės įstaigos, 
kuri rūpinsis svarbiausių 11 strateginių žaliavų 
didinimu ir paskirstymu.

* Britai, Amerikiečių' pavyzdžiu, savo zonoj 
Vokietijoj, ruošiasi suorganizuoti sargybines kuo
pas iš DiPi ir vokiečių. Į kuopas numatoma 
priimti apie 10.000 DiPi ir apie 30.000 vokiečių.

* Pereitą savaitę Ilforde, Londono priemiesty, 
paslydęs apvirto autobusas. 46 žmonės sužeista.

* Sausio 7 d. Amerika atmetė Čekoslovakijos 
skundą dėl tariamo amerikiečių lėktuvų skraidy
mo virš Čekoslovakijos špionažo tikslais. Ame
rika pažymėjo, kad toks kaltinimas yra be pa
grindo ir padarytas propagandos tikslais.

* Šveicarija yra viena 18 valstybių, kurios 
sutiko palengvinti IRO naštą tų DiPi atžvilgiu, 
kurie dėl seno amžiaus ar kitų priežasčių pateko 
„kietojo branduolio” kategorijon ir negali nie
kur emigruoti. Šveicarai pažadėjo priimti šio 
„branduolio” 200 žmonių.

* Nuo kovo 5 d. D. Britanijoj bus pakeltas 
statybos darbininkams atlyginimas pustrečio peno 
valandai.

* Loerache, pietų Vokietijoj teismas svarsto 
Lichtenšteino kunigaikščio Hanso bylą. Jis, 
naudodamasis sienos peržengimo lengvatomis, 
į Vokietiją prašmugeliavęs iš Šveicarijos 14.000 
laikrodžių.

* Ryšium su besikartojančiais Amerikos ge
ležinkelininkų streikais, prez. Ttuman’as įsakė 
krašto apsaugos ministeriui imtis atatinkamų 
priemonių geležinkelių darbo trukdymuisi iš
vengti.

* Šią savaitę Alpėse pasikartojo sniego griū
tys nuo kalnų. Jos kai kuriose Italijos ir Šveica
rijos vietose buvo užgriuvę kelius ir nutraukę 
susisiekimą.

* Australijos emigracinė komisija Vokietijoj 
sustabdo DiPi verbavimą į Australiją. Tai 
įvyko dėl DiPi nenoro emigruoti į Australiją.

* Indijoj prasidėjo gyventojų surašinėjimas. 
Tai pirmas toks Indijoj atsitikimas. Surašinė
jimą vykdo 600.000 surašinėtojų. Iki šiol apie 
Indijos gyventojus buvo tik spėjama. Pagal 
tai manyta, kad ten yra apie 350 milij. gyventojų.

* Spaudos žiniomis, pereitą savaitę Babels- 
berge, netoli Potsdamo, Sovietų okupacinės 
kariuomenės vado gen. Čuikov’o būstinėje įvy
kęs sovietinių generolų pasitarimas. Jame da
lyvavo ir Politbiuro narys Malenkov’as.

* Pereitą savaitę 126 Anglijos ir Valijos 
miestuose, turinčiuose per 20 milijonų gyventojų, 
dėl gripo ligos priežasties mirė 1.239 žmonės, 
arba 30 daugiau, kaip užpereitą savaitę.

* Vengrijos komunistinė valdžia išleido po
tvarkį priverstina tvarka pašaukti 62.000 žmo
nių kasyklų ir pramonės darbams. Kaip aiškėja, 
tą skaičių žmonių turės sudaryti žemės ūky 
dirbančios moterys ir jaunimas.

* Spaudos žiniomis, Amerikoje esanti Laisvo
sios Čekoslovakijos Taryba, susidedanti iš emi
gracijoj esančių svarbiųjų čekoslovakų politinių 
partijų, skilusi. Skilimo priežastis — nepasi
tenkinimas pirmininku Zenkl’iu, Benešo par
tijos nariu. Tačiau jis, 13 narių remiamas, o 
17 neremiamas, neatsistatydinęs. Manoma, kad 
tie 17 sudarysią naują organizaciją.

* Rumunijos, Bulgarijos ir Albanijos diplo
matams Paryžiuje prancūzai pritaikė tą pačią 
judėjimo laisvę, kokia taikoma minėtuose kraš
tuose prancūzų diplomatams. Vadinasi, be lei
dimo jie galės tik Paryžiuje važinėti.

* Šia savaitę Korėjoje žuvo Prancūzų žinių 
agentūros korespondentas de Premonville. Tai 
jau dvyliktas korespondentas, iki šiol žuvęs 
Korėjos kare.

* Amerikos spaudoje pasirodė sensacinga žinia, 
kad Stalinas su Mao Tsetung’u pasirašęs naują 

NAUJIENOS 
karinės pagalbos sutartį. Rusija pasižadėjusi 
Kinijai pateikti sprausminiais varikliais lėktuvų 
naikintuvų, tankų, sunkiosios artilerijos ir auto
mobilių. Taip jau rusai pasižadėję išmokyti 
1.000 kinų skraidyti, parengti ir apginkluoti 
100.000 mongolų ir tokį pat skaičių japonų be
laisvių. Už tai kinai suteikę Rusijai teisę laikyti 
Mandžūrijoje 300.000 kariuomenės.

* Šią savaitę Jugoslavijoje lankėsi Amerikos už
sienio reik. min. pavaduotojas Perkins’as. Jis 
tarėsi su marš. Titu ir užsienio reik. min. Kar- 
del’iu. Kaip spėjama, ši Perkins’o kelionė bus 
susijusi su gausėjančiomis žiniomis, kad sovie
tiniai satelitai: Vengrija, Rumunija, Bulgarija 
ir Albanija ruošiasi pulti Jugoslaviją, galimas 
dalykas, ateinantį pavasarį. Tokios galimybės 
belaukiant, pagalbos suteikimo klausimas galėjo 
būti vienas svarbiausių, kuriuos Perkins’ui teko 
svarstyti su Jugoslavijos valdžios žmonėmis.

* Šveicarija, dėl dėkingos geografinės padėties, 
per abu praėjusius pasaulinius karus nebuvo 
įtraukta į jų sūkurį. Tačiau savo neutralumą 
ji pasiryžusi ginklu ginti. Dabar Šveicarijos 
parlamentui yra pateiktas krašto apsaugos su
stiprinimo planas, kuris numato 5 metų laike 
ginklavimosi reikalams išleisti pusantro mili
jardo frankų (per 121 milij. svarų). Iš šios su
mos vien tik tankams įgyti numatoma 400 mi
lijonų frankų.

* Šią savaitę Turkijoje viešėjo du aukšti Ameri
kos valdžios pareigūnai: užs. reik. min. pavad. 
McGhee ir Aviacijos min. Finletter’is. Jie ta
rėsi su Turkijos vyriausybės nariais ir kariniais 
pareigūnais. Kaip spėjama, ši jų kelionė yra 
susieta su Turkijos siekiais pasitikrinti Amerikos 
pagalbą tokią, kokią ji teiks Atlanto sąjungos 
valstybėms jų užpuolimo atveju.

* Specialus Amerikos prez. Truman’o pasiun
tinys Foster Dulles, po dvi savaites trukusių 
pasitarimų Tokijoje su Japonijos vyriausybe, 
išvykdamas pakelbė bendrą pranešimą su ja
ponų min. pirm. Jošida, kad pasirašius taikos 
sutartį su Japonija, Amerika galės Japonijoje 
laikyti karines bazes. Iš Japonijos Dulles iš
vyko į Filipinus, o iš ten vyks į Australiją.

PERSIJOS ŠACHAS VEDĖ, EGIPTO 
KARALIUS SUSIŽADĖJO

Persijos šacho ir Egipto karaliaus Faruko 
vedybiniai reikalai kažkaip susigretina. Seniau 
jie vienas kito buvo vedę seseris, su kuriomis, 
pagyvenę kelis metus, išsiskyrė. Tiek vienas, 
tiek ir kitas iki šiol viengungiavo.

Pirmas viengungiavimą baigė Persijos šachas. 
Jis vasario 11 d. vedė vieno savo valdinio gra
žią, 19 metų amžiaus dukterį. Vedybinės iš
kilmės, atsižvelgiant sunkių laikų, truko vieną 
dieną. Vadinasi, pagal esamą paprotį, jos ke
turis kaltus buvo sutrumpintos.

Vestuvines dovanas šachui atsiuntė: D. Bri
tanijos karalius Jurgis VI — dvi senas sida
brines žvakides; prez. Truman’as — krištolinę 
vazą, o Stalinas — sabalų kailinius.

Tuo pačiu laiku telegrafas ir radijas išplatino 
žinią ir apie Egipto karaliaus Faruko sužadėtuves. 
Pastarasis pasiskelbė vesiąs Nariman Sadek’ę, 
17 m. amžiaus, buvusio valdinio duktėrį ir bu
vusią savo diplomato sužadėtinę. Ją karalius 
sutiko juvelyro parduotuvėje 1949 m. Žinia 
apie šį susitikimą ir iš jo kilusi istorija plačiausia 
nuaidėjo pasauly. Tačiau Egipto cenzūra ne
leido jos skelbti.

AR TAMSTOS PRENUMERATOS 
LAIKAS KARTAIS NEPASIBAIGĖ?

„Argentinos Lietuvių Balsas”, nepartinis lietu
vių laikraštis, leidžiamas Buenos Aires, eina 
nuo 1927 metų. Galima užsisakyti pas A. Zam- 
žicką, 26, Devonport Rd., London, W.12. Kaina 
22 šil. metams.

— Atsiprašau, aukštai gerbiamasis, bet, man 
rodos, niekas negalės pamatyti jūsų paveiksle 
tako, kurį aš taip puikiai nuvaliau?

„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — 
D. Britanijos Lietuvių Sąjungos Centro Valdyba, 43, Holland Park, London, W.11. REDAKCIJA — 
rastus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei 
nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britanijoje — metams 32 
šilingai, pusei metų — 17 1/2 šilingų, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: metams — 5 U.S.A, do
leriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO PAKEITIMAS 1 šilingas. 
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„Lietus pagal reikalą” priklauso vienai se
niausių žmonijos svajonių. „Dangų pralydyti” 
visais laikais negailėta pastangų, bet visos jos, 
deja, baigdavosi, vienu žodžiu pasakius, nesėk
mingai. Tačiau nesėkmė negązdino pasiryžė
lių šį bei tą ta linkme daryti ir lietaus, „pagal 
užsakymą” siekti. Praturtėjus chemijos ir tech
nikos mokslo žinioms, „lietaus pasidarymo 
galimybė” darosi pasiekiamesnė. Vienur, kitur 
padaryti bandymai juos dariusiųjų ne tik neapvylė, 
kaip jų pirmtakų senaisiais laikais, bet net pra
džiugino apčiuopiamais „laimėjimais”. Idant 
aiškiau būtų „kaip lietus užsakomas”, nepa
kenks pora žodžių pasakyti kaip lietus atsiran
da arba susidaro.

Kaip žinoma, ore visuomet yra tam tikras 
kiekis vandens, (garavusio smulkučių lašelių 
pavidalu. Vandens garai ten laikosi tol, kol 
nesusidaro sąlygos jiems kondensuotis arba su 
kitais lašeliais susitikti bei jungtis. Taip atsi
tinka tuomet, kai vandens garai, pasiekę vir
šutinius oro sluoksnius pradeda šalti. Ir juo 
mažiau yra ore vandens garų, juo šaltesnė turi 
būti oro temperatūra, kad susidarytų lietui 
atsirasti sąlygos. Kadangi tokios sąlygos ne
sutampa su žmogaus pageidavimu, dėl to pa
starajam tereikia jas tik sudaryti.

Lietui išprovokuoti naudojama keli chemi
kalai ir jų panaudojimo būdai. Iš jų paminėtinas 
sidabro jodidas, kurio garai, didelio karščio 
ir spaudimo pagalba, pakeliami aukštai į orą. 
Ten jie, staiga atšalę, virsta mažyčiais ledo ga
balėliais. Mikroskopinio dydžio ledeliai pasi
daro sunkesni už orą ir pradeda kristi žemyn. 
Krisdami paliečia ore esančius vandens laše
lius, atšaldo juos, verčia kondensuotis į didesnius 
lašelius ir žygiuoti žemyn. Taip atsiranda lietus.

Šis paveikslas rodo dirbtino lietaus sudarymo 
momentą. Jo viršutinėje dalyje matyti debesys, 
virš kurių į orą buvo „importuota” 300 gramų 
sidabro jodido apie 20 dolerių vertės. Apa
tinėje dalyje matyti dėl minėtos priežasties per 
25 minutes susidaręs debesys, iš kurių išlijo 
1450 milijardų litrų vandens. Šis mėginimas 
buvo neseniai padarytas JAV Naujosios Meksi
kos valstybėje.

JARDAS AR METRAS
Amerikos inžinieriai tvirtina, kad dabar pats 

patogiausias laikas iš angliškos matų sistemos 
pereiti į metrinę. Juo ilgiau tas perėjimas bus 
atidedamas, juo labiau reikalas komplikuosis. 
Metrinė matų sistema yra naudojama visame 
pasaulyje, išskyrus J. A. V-bes ir Britų Com- 
monvvealth’ą. Metras yra tiksliausias matas 
pasaulyje. Jo prototipas yra saugomas Pary
žiuje ir pavyzdžiai nuo jo gali būti padaryti 
vienos 10-milijoninės dalies tikslumu.

Kartu su ilgio mato pakeitimu, Amerika 
ruošiasi perimti svorio matą (kilogramą) ir 
tūrio matą (litrą). Tuo pat laiku temperatūros 
matavimui būtų perimta Celsijaus sistema.

Dvi matavimo sistemas naudojant pasaulyje, 
gaišinama daug laiko ir padaroma nemaža 
klaidų techniškuose skaičiavimuose. Viena 
priežastis, kad metrinė sistema nebuvo priimta 
anksčiau, yra didelės išlaidos standartus pakeisti, 
įrankius bei prietaisus perdirbti. Amerika, iš
leidžianti dideles sumas moksliniams tyrinėji
mams, ir milijonus dolerių panaudosianti metri
nės sistemos įvedimui.

Bet sunkumai yra nevien tik materialiniai. 
Reikia perauklėti inžinierių, meistrą ir visuo
menę. Manoma, kad vyriausybės pinigine pa
rama, Anglija galėtų pereiti į metrinę sistemą 
3—4 metų laikotarpyje. Bet praeitų bent 30 
metų kol žmonės priprastų galvoti pagal metrinę 
sistemą. * J. V.

* * ♦
Moksle, mene bei doroj yra jaučiama tau

tinės gyvatos širdies plasta. Tie trys žmoniš
kumo reiškiniai paeina tiesiog iš tautos esmės.

Vydūnas

SPORTAS
KREPŠIAI HALIFAXE

Trikampyje tarp Manchesterio, Leedso ir 
Bradfordo yra daugiausia Anglijoj susikoncentra
vusių naujųjų D.P. — lietuvių, todėl nenuostabu- 
kad lietuviškų gyvenimo apraiškų šioje vieto
vėje matome bene daugiausia. Tuo ypač pasi, 
žymi Manchesteris, Bradfordas ir Halifaxas.

Šiuo kartu noriu su mielais skaitytojais pasi
dalinti tuo mažu lietuvišku džiaugsmeliu, kurį 
jutau sausio 10 d. — šeštadienį. Būtent, tą 
dieną Halifaxe krepšinio salėje jėgų pabandyti 
susitiko trys tautos: lietuviai, amerikiečiai ir 
latviai. Tai buvo draugiškos krepšinio rungty
nės tarp Bradfordo lietuvių „Šarūno” ir Leedso 
amerikiečių „Church of Jesus Christ of Latter 
Day Saints”.

Iš šio laikraščio skilčių mielieji skaitytojai 
jau žino, kad Bradforde „Šarūno” krepšinio 
komanda yra jauna, sudaryta iš gimnazistinio 
amžiaus jaunuolių, kurių nė vienas neprašoka 
20-ties metų ribą (jauniausias žaidėjas yra 15, 
vyriausias — pilnų 19 metų). Tuo tarpu Leedso 
amerikiečiai visi yra tarp 20 ir 30 metų am
žiaus, visi augaloti, raumeningi, amerikoniškai 
„pilni” vyrukai, nors ir, kaip jau pats jų ko
mandos vardas sako, tiesioginiu savo gyvenimo 
uždaviniu jie laiko Dievo žodžio skelbimą an
glams („Paskutinės Dienos Šventųjų Jėzaus 
Kristaus Bažnyčia” — tam tikrų religinių idėjų 
misionieriai).

Krepšinio tėvyne laikoma Amerika, todėl 
nenuostabu, kad amerikiečiai paprastai, yra 
geri krepšininkai. Savo technika, dengimu ir 
veržlumu yra gera ir ši amerikiečių komanda; 
ypač meistrišku sviedinio valdymu pasižymi jų 
komandos žaidėjas Nr. 2 — Mr. Jones. Nors 
„Šarūnas” ir paskutines savo pastangas dėjo, 
tačiau neįstengė išsilaikyti prieš fiziškai ir tech
niškai žymiai pranašesnį priešą (tarp kitko, 
„Šarūnas” žaidė nepilnos sudėties) ir rungtynes 
pralaimėjo santykiu 60—24.

Tačiau vistiek buvo džiugu matyti, kaip jau
nuolis „Šarūnas”, begalinių savo pastangų 
dėka, augalotiems, tvirtiems ir meistriškiems 
amerikiečiams „krovė” 24 krepšius. „Šarūnui” 
juos laimėjo: Šergalis — 12, Neimantas — 8, 
Šukys —• 2 ir Mordarskis — 2.

Dar daugiau žiūrovams nuotaiką kėlė tuoj 
pat vykstančios antros draugiškos rungtynės 
tarp Halifax© „Vilniaus” ir Leedso latvių ko
mandos. Žiūrovų širdyse čia rišosi amžinoji
ambicinė krepšinio problema ■— lietuviai ar
latviai. Atsimenu, kaip paskutinių Europos
krepšinio meisterio vardo rungtynių Kaune,
Kūno Kultūros Rūmų salėje, žiūrėdamas kal
bėjau tris Sveika Marija, kad tik lietuviai lai
mėtų prieš latvius — ir paskutinę minutę Euro
pos krepšinio meisterio vardas buvo laimėtas. 
Ir de facto ir de jure mes ir dabar jį tebelaikom.

Panašų drebantį jausmą visada pergyvenu, 
kai krepšinio salėj susitinka lietuviai su latviais. 
Na, bet šį kartą melstis nereikėjo. Nors pir
mosiose minutėse latviai ir vedė 4-o, bet jausmas 
vistiek buvo tikras, kad „ne, ne, broliai” — čia 
jūs susitikot ne su jaunuolišku „Šarūnu”, bet 
su puikia, veržlia ir pajėgia, ne be reikalo mūsų 
sostinės vardą ginančia, krepšinio komanda.

Nors ir labai atkakliai kovojo latviai, nors 
ir paskutines jėgas jie spaudė iš raudonų savo 
uniformų, bet ką tu, broleli, padarysi prieš 
mūsų „Vilnių”. „Vilnius” gera komanda — 
techniškai susižaidusi, veržli, suprantanti greičio 
ir dengimo reikšmę. Viena iš geriausių jų ypa
tybių yra ir toji, kad jie nešildo sviedinio, jų 
rankose sviedinys žaibo greičiu eina pirmyn — 
į tikslą, į krepšį. Tikslios pasuotės, dengimas ir 
sparta — yra „Vilniaus” charakteris. Ir rungty
nės buvo gražiai laimėtos santykiu 54—26. 
Krepšius „Vilniui” laimėjo: Slėnys — 23, Dam
brauskas — 14, Bruzgelevičius — 10, Martin- 
ka — 4 ir Lenauskas — 3.

„Vilnius” yra Halifaxo lietuvių sporto klubas, 
apimąs krepšinio, stalo teniso, šachmatų ir snū- 
kerio sekcijas.

Krepšininkai naudojasi nebloga Halifaxo Švie
timo Komiteto sale, kurią jie specialiai yra 
gavę sau šeštadienio popietėm. Šioje salėje ir 
koncentruojasi visas Halifaxo, Bradfordo, Leedso, 
Harrogates krepšinio gyvenimas, kai tik lietuvių 
komandos pasiryžta sukovoti. (d.-)

— Kalbėk, čia tave prašo.
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