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I ŠVEDIJA ATBĖGO TRYS 
LIETUVIAI

Švedų spauda pranešė, kad lie
pos 19 d. i Švediją atbėgo trys lie
tuviai žvejai. Pabėgti jiems pavy
ko po to, kai kuterio kambarin 
uždarė rusus, politrukus. Palikę 
kuterį toliau nuo kranto, žvejai į 
krantą atsiyrė valtimi. Išvykdami 
iš kuterio pasiėmė kompasą ir ki
tus navigacinius instrumentus.

Švedų policija, patikrinusi, tik
rai rado kuterį su kambary užda
rytais rusais. Pastarieji paprašė 
švedus grąžinti kompasą ir kitus 
instrumentus, nes norį grįžti į Lie 
tuvą. Tačiau kuomet jiems ins
trumentai buvo grąžinti, tai pasi
rodė, kad nė vienas jų nemokėjo 
kuterį valdyti ir visiškai nenusi
manė apie plaukimą. Dėl to kute
lis buvo atvilktas į Deherhammo 
uostą.

Atbėgę lietuviai laikomi dabo
klėje. kol bus išspręstas jų prašy
mas leisti pasilikti Švedijoje, kaip 
politiniams emigrantams.

RUSAI DIDINA PRIESPAUDA 
PABALTIJY

Amerikos spaudoje pastaruoju 
laiku pasirodė žinių apie neramu
mus Vilniuje, naujus trėmimus 
Pabaltijo kraštuose, tų kraštų 
valdančiojo aparato valymus ir 
kitus okupantų žygius, kurie sie
kia pavergtuose kraštuose žmonių 
priespaudą dar padidinti.

Tokie rusų žygiai, kaip atrodo, 
galėjo kilti arba dėl „Amerikos. 
Balso“ transliacijų stipraus povei
kio arba dėl atsargos su rusų sie
kiu susijusios dar labiau nutildy
ti užnugarį, kad bevykdant agre- 
syvinius planus prieš laisvąjį pa
saulį, neįvyktų taip, kaip 1941 me
tais laike jų karo su vokiečiais, 
kada iš kiekiveno krūmo į raudo
nuosius pavergėjus pylėsi kulkos.

PLAUKIOJANTI RADIO STOTIS
Amerikoj baigiama statyti plau

kiojanti radio stotis. Ji bus 
įrengta 3 800 tonų laive. Vėliau 
tokių stočių būsią pastatyta dau
giau.

Baigiamasis statyti laivas turės 
galingą radio stotį, kuri bus skir
ta „Amerikos Balso“ transliacijai.

Plaukiojančiųjų stočių pastaty
mas bus tuo patogus, kad nereiks 
amerikiečiams vargti tariantis su 
Europos kraštais dėl jų pastaty
mo, o pavojaus atveju, sakysim, 
jei grėstų raudonojo pavojaus pot
vynis, tokias stotis galima nuo pa
vojaus patraukti.

Plaukiojanti stotis veiks viduti
nėmis bangomis ir, dėl to. kad ji 
bus galinga, rusai nepajėgs jos 
nustelbti.

SATELITU PAREIGŪNAI 
VARŠUVOJE

Liepos 22 d. Varšuvoje buvo 
minima komunistinės Lenkijos 
įkūrimo sukaktis. Ta proga į var- 
šuvą suvažiavo Rusijos satelitinių 
kraštų delegacijos. Rusijos, dele
gacijoj buvo Molotov* as, gen. ?.u- 
kov‘as. Dalyvavo ir Lenkijai pas
kirtasis Kremliaus marš. Roko- 
sovski's, apie kurį sklido žinios, 
kad yra pašautas.

Molotov'o, gen. Žukov‘o ir sate
litinių kraštų aukšto rango kariš
kių ir civilių pareigūnų sulėkimas 
į Varšuvą davė pagrindo vakarų 
stebėtojams manyti, kad ten įvyko 
pasitarimas, panašiai, kaip 1948 
m., kuomet tas pats Molotov'as. 
pirmininkavo.

RUSAI NESKELBIA AMERIKOS 
PARLAMENTO NUTARIMO 
Prieš 7 savaites Sovietų vyriau

sybei pasiųstasis Amerikos parla
mento nutarimas, kad Amerika 
nori gyventi draugingai ir taikoje 
su viso pasaulio tautomis, jų tar
pe ir su rusų tauta, dar nepa
skelbtas. Sov. Rusijos \yriausybė 
tą nutarimą vis dar tebeslepia 
nuo savo žmonių. Tik „Amerikos 
Balsas“ jį dažna proga .primeną

V METAI

S AVA I T Ė S ĮVYKIAI
LIETUVIŠKAI PER LAISVOSIOS 

EUROPOS RADIJĄ
Laisvosios Europos Komiteto 

Lietuvos, Latvijos ir Estijos pata
riamųjų grupių, angliškai vadina
mų Consultative Panels, iškilmin
gas priėmimas įvyko Naujorke. 
Vietoj pirmininko Jacksono, 
reikšmingą Kalbą pasakė vicepirm. 
Dolbaere, kuris dar kartą pat- 
virtinio jau anksčiau oficialių JAV 
pareigūnų patikinimus, jog JAV 
vyriausybė pareiškia savo nesvy
ruojantį nusistatymą dėl Baltijo 
tautų teisės į nepriklausomybę. 
Amerikiečiai didžiai gėrisi 3 Bal
tojo tautomis, kurias prmąsias 
prarijo įsibrovusi sovietinė armi
ja ir kurias neteisėtai absorbavo 
sovietinis imperializmas.

Baltijo kraštų patar. grupės tuo 
būdu aktyviai ir oficialiai įsijun
gia į kovą dėl pavergtų Rytų 
Europos kraštų išlaisvinimo.

Per pasikalbėjimą su LAIC*o 
atstovais p. Dolbaere pareiškė, 
kad jei pavyks nugalėti techniki
nes Kliūtis, tai rugsėjo mėn. pra
dės veikti lietuviškos programos 
per Laisvosios Europos radijo sto
tis (prie Muencheno).

Lietuvių grupė įsikūrė New 
Yorko centre, 92 gatvėj viešbuty 

Hargrave“. Jos pirmininkas V. 
Sidzikauskas jau dalyvavo konfe
rencijoj Vašingtone.

Patariamosios Lietuvių Grupės 
valdyba (V. Sidzikauskas, K. Bie
linis ir A. Trimakas) spaudą pain
formavo apie- savo planus ir pat- 
virtinio žinią, kad okupuotų Rytų 
Europos kraštų egziliniai tremti
nių vadai įteikė Valst. sekretoriui 
Achesonui ir britų bei prancūzų 
ambasadoriams tam. tikrą memo
randumą, jog per busimąją 4 užs. 
reikalų mini-sterių konferenciją 
būtų taip pat reikalaujama pa
vergtiems kraštams grąžinti lais
vę ir tarpt, kontrolėj pravesti rin
kimus. Ta p^oga egzil. tremtinių 
vadai painformavo amerikiečių 
spaudą apie padėtį už gelež. už
dangos.

EGIPTAS BLOKUOJA IZRAELĮ
Egiptas tebelaiko save karo 

būklėj su žydų valstybe Izraeliu 
ir išeidamas iš to blokuoja Izrae
lį, taikydamas blokadą ir Sueco 
kanalui. Dėl tokios Egipto laiky
senos jį apskundė Izraelis JTO 
Sauguno Tarybai ir tą padaryti 
nutarė Britų vyriausybė. Pastaro
ji savo skundą remia, be kitako 
ir brutaliu Egipto karinio laivo 
veiksmu liepos 1 d. Akabos įlan
koje, kada Britų laivas „Empire 
Roach“ buvo sulaikytas, iškrėstas 
ir išlaikytas ištisą parą. Dėl šio 
įvykio Britai Egiptui įteikė griež
tą protestą ir pareikalavo atlygin
ti nuostolius. Tačiau Egiptas į tai 
atsakė išsisukinėdamas ir kaltę 
versdamas abiejų laivų kapito
nams.

Egipto laikyseną Izraelio atž
vilgiu remia Arabų valstybės, bet 
Izraelio blokada tėra tik forma, 
kuria dengiamas Egipto tikrasis 
noras priversti Britus pasitraukti 
iš Sueco kanalo srities.

Ginčas dėl šio dalyko ne nau
jas. Britai negali su Egipto reika
lavimais sutikti, nes Egiptas, bū
damas kariniu atžvilgiu silpnas, 
neįstengs pavojaus metu Sueco ka
nalo apsaugoti. Tuo tarpu šis ka
nalas tebėra Britų imperijos susi
siekimo keliuose labai svarbi ar
terija.

AMERIKOS BAZĖS ISPANIJOJE
Ispanija vakarų Europos gyny

bai būtų labai svarbus veiksnys, 
bet dėl jos priėmimo į Atlanto 
valstybių santarvę stipriai prieši
nosi D. Britanija ir Prancūzija. Is
panijos diktatūrinė santvarka bu
vo vienas svarbiųjų pasipriešini
mo motyvų. Tačiau amerikiečiai, 
išeidami iš realių sumetimų, sten
giasi keliamas kliūtis švelninti ir 
Ispanijos įtraukimo reikalą į Eu
ropos gynybą paskubinti. Ir kada 

po trijų mėnesių laiko jų dedamos 
pastangos būklės nepagerino, jie į 
Ispaniją atsiuntė admirolą Sher- 
man'ą.

Jis pereitos savaitės gale lankė
si Madride, turėjo kelis pasitari
mus su gen. Franku ir kitais vals
tybės pareigūnais ir, kaip aiškėja, 
principe su jais susitarė dėl Ame
rikos karp laivyno ir Aviacijos 
bazių įsteigimo Ispanijoje.

Tuo pat laiku Vašingtone prez. 
Truman‘as pareiškė, kad Ameri
kos politika Ispanijos atžvilgiu 
tam tikra prasme pakitėjo. Tuo 
tarpu Britai ir Prancūzai Ispani
jos atžvilgiu savo politikos nekei
čia, nežiūrint tai, kad po adm. 
Sherman'o pasitarimų Ispanijos 
vyriausybė ir pakitėjo. Į ją, kaip 
aiškėja, įtraukta daugiau liberali
nės ir monarchistinės nuotaikos 
žmonių.

Baigęs pasitarimus Ispanijoje, 
adm. Sherman'as apsilankė Lon
done ir Paryžiuje, kur jis tarėsi 
su atsakingais valstybės vyrais, 
bet apie pastaruosius jo pasitari
mus mažai buvo žinių.

Iš Paryžiaus adm. Sherman'as 
nuvyko į Italiją. Ten jis liepos 22 
d. Neapoly, savo kelionės į JAV iš
vakarėse ir mirė, neatlaikęs šir
dies priepuolio.

Adm. Sherman'as, 54 m. am
žiaus, buvo Amerikos karo laivy
no operacijų viršininkas. Jo lavo
nas nugabentas į Vašingtoną lėk
tuvu.

NUŽUDYTAS JORDANIJOS 
KARALIUS

Liepos 20 d Jeruzalės miesto 
arabiškoj daly. Agsos mečetės 
įėjime, nušautas Jordanijos kara
lius Abdula, 69 m. amžiaus. Nu
šovė jį priebuty pasislėpęs arabas, 
slaptosios arabų nacionalistų or
ganizacijos, ouv. Jeruzalės Mufčio 
vadovaujamos, narys. Jis kara
liaus sargybinių taip pat vietoje 
buvo nušautas.

Šis įvykis labai paveikė ne tik 
Artimuosius Rytus, bet ir Britus, 
nes nužudytasis karalius buvo 
draugingai Britams nusiteikęs val
dovas. Dėl to jo mirtis turės įta
kos Art Rytų politikos raidai. 
Būdinga tai, kad panašiu būdu 
Artimuosiuose Rytuose nužudo
mas ketvirtas britiškos orientaci
jos valstybės vyras. Prieš tai bu
vo nužudytas Persijos švietimo 
ministeiris, vėliau — min. pirm. 
Razmara, neseniai — Libano bu
vęs min. pirmininkas, o dabar ka
ralius Abdula.

Karalius Abdula nesutarė su 
buv. Jeruzalės Mufčio politika, ku
ris siekia iš visų arabiškų kraštų 
sudaryti vieną valstybę ir jos prie
šaky pats atsistoti. Dėl to laike 
arabų valstybių karo su Izraeliu, 
Abdula pasitenkino arabiškosios 
Palestinos dalies užėmimu. Tuo

Charles Brannan'as, JAV že
mės ūkio ministeris, šiuo laiku 
lankąs vakarų Europos kraštus, 
kur su atsakingais asmenimis ta
riasi dėl žemės produktų gamybos 
suderinimo.
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būdu jis padidino savo valstybę 
ir padvigubino jos gyventojų skai
čių. Tai padaręs liovėsi kariavęs 
ir su Izraeliu pasirašė taikos su
tartį.

Jordanijos regentu paskelbtas 
Abdulos jaunesnysis sūnus 
Naif‘as, 38 m. amžiaus, nes sosto 
įpėdinis Tolal'as serga nervų su
krėtimu ir užsieny gydomas.

KORĖJOS KARO PALIAUBŲ 
DERYBOS

Derybos dėl Korėjos karo veik
smų sustibdymo buvo pertrauk
tos pereitą savaitę. Jos, po keturių 
dienų pertraukos, vėl prasidėjo 
Kaesonge, liepos 25 d.

Pasitarimai buvo pertraukti dėl 
to, kad JTO kariuomenės delega
cija nesutiko į darbų tvarką įtrau
kti komunistų kariuomenės dele
gacijos reikalaujamą punktą — 
svetimos kariuomenės atitrauki
mą iš Korėjos, kaip politinio klau
simo, kuris turėtų būti sprendžia
mas tik politikų. Tuo tarpu šių 
pasitarimų reikalas yra išimtinai 
karinis ir liečia tik karo veksmų 
sustabdymo klausimą. Komunistų 
kariuomenės atstovai paprašė pa
sitarimus 4 dienas atidėti.

Po pertraukos, pasitarimai pra
sidėjo ir, kaip skelbia pirmosios 
dienos pasitarimų komunikatas, 
juose pasiekta tam tikra pažanga. 
Kokia, būtent, galima prileisti, 
kad komunistai daugiau šio punk
to nereikalauja į derybų tvarką 
įtraukti. Tai buvo numanu iš to, 
kad dieną prieš pasitarimų pra
džią, komunistinės kinų radio sto
tys savo propagandoje liovėsi kar
toję tokios sąlygos statymą. Ir tai 
įvyko ne atsitiktinai, bet tik po to, 
kai prieš tokią sąlygą karo pa
liaubų darbų tvarkoje psaisakė 
Amerikos užsienio reikalu mini
steris, o vėliau ir Amerikos krašto 
apsaugos ministeris.

HARRIMANO MISIJA
P. Harriman'as, nepaprastas 

Amerikos prezidento atstovas, at
vykęs į Persiją padėti Persams 
ir Britams rasti išeitį jų ginče, 
kilusiam dėl naftos nusavinimo, 
laike 10 dienų turėjo pasitarimus 
su Persų valstybės vyrais ir atsa
kingais britais. Kaip aiškėja, jam 
pavyko paveikti abi puses pada
ryti tam tikrų nuolaidų ir susiti
kus spręsti kilusį ginčą derybų 
keliu. Šios galimybės dėka, buvo 
atidėtas ir Britų užs. reik, mini- 
sterio pranešimas parlamente lie
pos 23 d. persų naftos klausimu. 
Tačiau liepos 25 d. dar nieko kon
kretaus nebuvo paaiškėję apie 
Persų Britų derybas, būtent, kada 
ir kur jos bus.

Tuo tarrpu Persijoj, ryšium su 
naftos nusavinimu sukeltas bruz
dėjimas nesumažėjo. Saugumo su
metimais Teherane įvesta karinė 
būklė, o saugumui sustiprinti pa
leista patruliuoti tankai.

SOVIETINIO BLOKO 
9 MILU. KAREIVIŲ

Amerikos užs. reik. min. Ache- 
son'as, kalbėdamas Detroite, pasa
kė: bus taika Korėjoje ar nebus, 
ar priešas burkuos kaip karvelis 
ar mauros kaip lokys, mūsų užda
viniai bus tie patys. Pavojus, ku
rio akivaizdoje esame, tebėra tas 
pats, nes Kremliaus taktika mikli; 
ji gali kitėti su metų laikais.

Karo pavojus bus tol, kol lais
vosios tautos nepašalins savo ka
rinio silpnumo. Acheson'o nuomo
ne, komunistai turi 9 milij. karei
vių. Iš šio skaičiaus per 4 milij. 
kariuomenės turi pati Rusija, pus
ketvirto milij. komunistinė Kinija 
ir apie milijoną kareivių europi
niai Rusijos satelitai. Sov. Rusijos 
aviacija yra didžiausia pasauly, 
nes turi 20.0GO pirmos linijos lėk
tuvų, kurių žymi dalis sprausmi- 
niais varikliais yra geriausios ko
kybės.

Vakarams daug pastangų teks 
padėti, kol galės laisviau atsi
kvėpti, — pažymėjo- Acheson'as.

Veiklus DBLS Manchesterio 
skyriaus pirm. VI. Kupstys, Vaikų 
šventėje, tarp prieauglio.

V. Rudžio nuotr.

TRUMAN’AS RAGINA 
GINKLUOTIS

Amerikos prez. Truman'as, teik
damas parlamentui pusmetinį 
pranešimą apie ūkinę krašto bū
klę, iškėlė reikalą dar daugiau 
stiprinti pastangas kuriant karine 
pajėgą. Kaltindamas Rusiją, kad 
ji didina savo ginkluotas pajėgas, 
siekdama laisvus kraštus grąsini- 
mais ar jėgos pavartojimu pri
versti pasiduoti, prezidentas ragi
na amerikiečius dar labiau susti
printi karinės pajėgos kūrimo pa
stangas, nepaisant, ar Korėjoje 
bus sustabdytas karas ar ne.

Ateinančiais metais 11 milijonų 
amerikiečių, tiesioginiai ar ne, 
dalyvaus ginkluotos pajėgos kūri
mo darbe. Krašto apsaugos reika
lams išlaidos, iš dabartinių 35 mi
lijardų dolerių, ateinančių metų 
vidury pakils iki 65 milijardų do
lerių.

KORĖJOS KARAS
Fronte didesnių mūšių neįvyko. 

Tačiau visą laiką veikia gausi JTO 
kariuomenės aviacija, bombarduo
dama komunistų kariuomenės tel
kinius ir jos susisiekimo kelius.

Kaip iš fronto ateinančių prane
šimų aiškėja, komunistai netoli 
fronto vėl sutelkė dideles savo 
kariuomenės pajėgas, siekiančias 
300.000 žmonių, kaip prieš nese
niai vykdytąjį jų puolimą ir antra 
tiek kariuomenės laiko parengty 
toliau nuo franto. Šis komunistų 
žygis rodo, kad jie, nežiūrint 
einančių derybų dėl karo veiksmų 
sustabdymo.naujam, didelio masto 
puolimui vėl pasiruošė ir gali jį 
pradėti kada tik jiems bus patogu.

SHAPE BŪSTINE
Liepos 23 d. Prancūzijos prez. 

Auriol'is perdavė gen. Eisenho- 
wer'iui, kaip vakarų Europos ka
riuomenės vyr. vadui, jo būstinei, 
SHAPE patalpas, netoli Versalio. 
Ta proga prezidentas patikino 
generolą, kad iki šių metų galo 
Prancūzija parengs jo vadovauja
mai kariuomenei žadėtas 10 di
vizijų.

šiose patalpose bus vietos gen. 
Eisenhower'io vyriausiajam šta
bui, kuris dabar turi 225 karinin
kus ir 600 vyrų ir moterų tarnau
tojų.

Naujoji būstinė yra 15 mylių 
už Paryžiaus, i vakarus.

MIRĖ PETAIN’AS
Liepos 23 d. Viduržemio jūros 

saloje d'Yeu, mirė prancūzų marš. 
Petain'as 95 m. amžiaus, žinomas 
pirmojo pasaulinio karo metu Ver- 
duno ginėjas, vėliau prancūzų ka
riuomenės vyr. vadas, antrojo pa
saulinio karo metu vicemin, pir
mininkas,-o po 1940 metų iki ka
ro galo vokiečių neokupuotosios 
Prancūzijos dalies vyriausybės 
galva.

Po karo jis buvo nuteistas mir
ties bausme už bendradarbiavimą 
su vokiečiais, bet mirties bausmė 
buvo pakeista iki gyvos galvos ka
lėjimu. Kalėjo d'Yeu salos tvir
tovėje, iš kurios, dėl susilpnėju- 
šios sveikatos), buvo perkeltas į 
privatinį namą, kuriame, neilgai 
pagyvenęs ir- mirė.

PRANCŪZIJA VIS DAR BE 
VYRIAUSYBĖS

Petsche, buv. finansų ministe
ris, dešiniųjų atstoves, neįstengė 
sudaryti vyriausybę. Naują vy
riausybę sudaryti prezidentas pa-- 
vedė Rene Mayer'iui radikalų par- • 
tijos atstovui. Tačiau ir šiam ne-’ 
pasisekė. Dėl to kraštas tebėra be' 
vyriausybės.
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VAKARU EUROPOS GYNYBA DEIKO NEZYGIOTA slvkiu^krypK
Vakarų Pasaulio kai kurie stra

tegai ir politikai sutinka, kad 
pirminėj busimojo karo stadijoj 
nėra pajėgos, kuri efektyviai ga
lėtų pasipriešinti ir ilgesnį laiką 
sulaikyti Rusijos divizijų mases.

Taigi, planas, kad prasidėjus 
karui, Europa gali patekti po rau
donuoju tvanu, vis dar nėra ’’i- 
siškai išėjęs iš apyvartos. Konse
kventiškai tolimesnėj karo stadi
joj Europą reikėtų išvaduoti — 
kitaip sakant, prileidžiama, kad 
plačiu karo lauku kaip tik ir gali 
tekti būti tai pačiai vargšei Eu
ropai.

Pirmoji pajėga, 
Pasaulis smogtų į 
ną, yra aviacija 
naikintuvų, kurie 
be tinkamų ir daugelio aerodro
mų. Dar daugiau — milžiniškieji 
Amerikos bombonešiai reikalauja 
didelių aerodromų.

Tad Eisenhower‘is jų ir nori. 
Eisenhower'is nori daug, didelių 
ir tinkamai paruoštų aerodromų. 
Jis nori jų ne Italijoj, Vokietijoj, 
Danijoj, Olandijoj ar Belgijoj, 
bet — Prancūzijoj. Šis kraštas, 
kiek jį mačiau iš traukinio lango 
1930 m., turi gražių lygumų, 
baisiai tinkančiif dideliems aero
dromams.

Bet, o vargas, su ta Prancūzija!
a) Nors Prancūzija pokarinėj 

Europoj ir yra vienas Stipriausių 
tautinių vienetų, bet ji yra ir 
vienas silpniausių bei nepasto
viausių Atlanto Pakto narių. Dėl 
to, kad ji nepajėgia sudaryti sti

kuria Vakarų 
raudonąjį tva- 
— tūkstančiai 
negali veikti

limoj ateity net Amerikos Kon
grese laukiama vadinamosios in
ternacionalistų ir izoliaeionistų 
„bombonešių kovos“. Internacio
nalistų nuomonė yra, kad geriau
sių pasekmių galima 
tik apsupus Rusiją iš 
bombonešių bazėmis, 
senatoriaus Kenneth 
vadovaujami izoliacionistai tvir
tina, kad geriausiu pasekmių p.a- 
lima bus turėti tik pasigaminus 
milžinus tolimojo skridimo bom
bonešius, kurių bazės būtų pačioj 
Amerikoj ir iš kur jie galėtų per 
vandenynus 1 e nusileidimo pasiek
ti bet kurį taikinį ir grįžti atgal, 

noro 
nėsą 

bazes.

bus turėti 
visų pusių 
O judraus 

Wherry'o

— nes Europa nerodanti 
bendradarbiauti ir dėl to 
saugu joje turėti dideles 
(Reikia manyti, kad Prancūzijos 
elgesys tų aerodromų atžvilgiu 
izolacionistams daug padeda; ir 
reikia manyti, kad Amerikos 
Kongrese laimėjus izolacioni
stams, Europa tikrai būtų nelai
minga) .

c) Jeigu prileisti, kad kai ku
rių karo strategu nuomonė yra 
teisinga jog tuo tarpu Europoj 
nėra pajėgos, kuri sulaikytų rau
donųjų divizijų mases — tai ir 
trečią kartą darosi sunkokai su
prantamas Eisenhower'io noras 
turėti daug didelių ir gerų aero
dromų Prancūzijoj, kuri, kaip 
Europos dalis, greitu laiku būtų 
raudonųjų divizijų užlieta.

Jeigu iš turimųjų 240 divizijų 
Rusija Europai pulti panaudotų 
tis 120, kas galėtų jai šiuo metu 
efektyviai pastoti kelią? Kiek di
vizijų Vakarų pasaulis galėtų pa
statyti prieš? 12, 18 ? Eisenhower* 
io vyr. štabo skaičiavimais, Va
karų pasaulis geriausiu atveju 
tik 1953 m. galėtų tam pasiprieši
nimui suorganizuoti 60 divizijų. 
Ir tai būtų mažiausiai du kartus 
mažiau prieš rusų 120. Ar tas 60 
vakariečių divizijų pajėgtų tinka
mai užkirsti kelią 120 rusų divi
zijų, bent tol, kol sunkieji bombo
nešiai iš Prancūzijos aerodromų 
galėtų pradėti veikti? Ties kuria 
vieta frontas būtų lokalizuotas? 
Be jokių gamtinių kliūčių Vaka
rinėj Vokietijoj? Ties 
— Moderniškam kare, 
bus ateinantis karas, 
kaip Reinas, yra tik 
ir 120 rusų divizijų 
būti rimta 
sulaikys jas Prancūzijoj? Ir jeigu 
yra vilties, kad ir Prancūzija bus 
užlieta, tai kam norėti daug dide
lių ir gerų aerodromų Prancū
zijoj?

Todėl gal ir gerai daro Prancū
zai, tų aerodromų nestatydami — 
nes jiems saugesnė vieta yra Ispa
nijoj (anapus Pirėnų kalnų), 
Afrikoj (anapus Viduržemio jū
ros) ir Anglijoj (anapus kanalo), 
kur rusų divizijoms nėra vilties 
atrėplioti. Al. Dičpetris

kliūtimaį

Reinu? 
koks tikrai 
tokia upė, 
upeliūkštis 
jis negali 

Tad kas

Kiek seniau paleistas per ame
rikiečių 2 mil. tiražo turintį žur
nalą „Look“ K. Boldyrevo mitas 
apie „didelį partizaninį sąjūdį 
etnografiniuose rusų kraštuose“ 
pačių rusų buvo paneigtas. Pvz. 
„Sočiai. Viestnik“ redaktorius 
Abramovičius „Pirmyn“ žurnale 
paskelbė, kad tokie rezistenciniai 
sąjūdžiai veikia kitur, o panašūs 
tvirtinimai apie rusų rezistenciją 
yra... vėjų pamušti: tikrojoj Ru
sijoj tokio organizuoto sąjūdžio 
nėra. „TIB“ tvirtinimu, pavergto
sios tautos kovoja ne tik su bol
ševizmu, bet ir su rusų naciona
listine priespauda. Plačiau šią te
mą pasvarstyti straipsny „Strate
gija ir politika“ (23-27 psl.) suda
rė p. Azano Paryžiuj pasirodžiusi 
knyga apie „Franchet d'Espery“, 
kur aprašomi visi minimojo San
tarvininkų generolo vadovautų 
eksped. pajėgų žygiai Balkanuose 
I-jo pas. karu metu ir pažymima, 
jog tuometinė Vokietija buvo pa
laužta tiktai tada, kai sugriuvo 
jos frontas Balkanuose.

Per II-jį karą reikėjo daryti 
invaziją ne vakaruose, per Pran
cūziją, kaip tat labai tiko Stalinui 
(tat pripažino savo atsiminimuose 
ir iš komunizmo atsivertęs vienas 
iš jų vadų, D. Hyde, buv. britų 
kom. „Daily Worker“ redakto-

JAU PASIBAIGĖ 
pirmojo pusmečio prenumerata

LIETUVAI NEBUVO VIETOS NACIU PLANUOSE

rius), bet per Balkanus, kaip tat 
buvo numatyta tam reikalui pa
ruoštame britų plane, žurnalas 
skelbia, kad „mes žinome, jog 
prez. Roosevelt'as ir JAV gen. 
štabas išsyk priešinosi, bet vėliau 
minimąjį planą priėmė. Mes taip 
pat žinome, kad nuo jo buvo atsi
sakyta tik dėl rusų spaudimo. 
Dabar visiems pakankamai aišku, 
kad jau vienas Vakarų armijos 
buvimas Balkanuose būtų suda
ręs kliūtį Rusams pagal savo sche
mą pavergti daugelį tautų, štai 
dėl ko Rusi j i taip reikalavo an
trojo fronto Vakaruose“. (Chur- 
chillis buvo numatęs žygiuoti 
kryptimi: Belgradas —Varšuva — 
Helsinkiai. E.) Rusų gąsdinimas 
sudaryti su Vokiečiais separatinę 
taiką, žurnalo tikinimu, buvo 
fantastinis ir nerealus, o tas šan
tažas Sovietams „suteikė laisvas 
rankas net ir Centro Europoj; 
Serbai ir Lenkai buvo išduoti, 
Vak. Santarvininkai sutiko net 
su Michailovičiaus ir jo „četnikų“ 
suėmimu, taip pat suareštavimu 
Slapt. Pogrindinės Armijos vadų 
Lenkijoj. Pagaliau buvo laisvai 
pripažintos marionetinės vyriau
sybės, įstatytos Rusų užimtuose 
kraštuose. Vietoj greitos strategi
nės išeities Santarvininkai susidū
rė su ilgu ir kruvinu karu Vaka
ruose. Ir dabar jau aiškėja, kad 
vokiečių pasiryžimas priešintis 
buvo palaužtas tik tada, kai feld- 
marš. Alexanders sutriuškino 
juos Italijoj ’r tvirta koja atsisto
jo prie Brenerio“.

prios vyriausybės, — dėl to, kad 
ir po šių metų parlamento rinki
mų nė viena partija neturi reikia
mos daugumas,—dėl to, kad ma
žiausiai, bent trys partijos, turi 
sudaryti koaliciją, kad galėtų duo
ti bet kokią ir bent kiek dirbti pa
jėgiančią vyriausybę.

Silpniausia kiekvienos pokari
nės Prancūzų vyriausybės korta 
yra buvę finansai. Nors tiek as
meniniuos, tiek ir pasauliniuos 
reikaluos finansai yra stipriausia 
korta, bet kai tiek Prancūzijos 
•vyriausybei tenka susidurti su 
kuriuo radikaliu finansiniu spren
dimu — ji tuojau ir sugriūva. 
Sunku tikėti, kad ir naujoji Pran
cūzijos vyriausybė (kurios, šį 
straipsnį rašant, dar nei nėra), 
šiuo atžvilgiu būtų laimingesnėj 
būklėj —- kad ji būtų stipri ir 
pastovi.

. Todėl ir darosi sunkiai supran
tamas Eisenhower'io noras — tu
rėti daug didelių ir gerų aerodro
mų Prancūzijoj — viename ; li
pniausių Atlanto Pakto kraštų.

b) Prancūzija — ne Rusija, 
kur vienu enkavedisto rankos mo
stelėjimu atsiranda tūkstančiai 
vergų ir pradeda didelį aerodro
mą statyti. Prancūzija, statydama 
daug didelių ir gerų aerodromų, 
turi daug ir mokėti už darbo jėgą 
ir už priemones, ir už žemę. Taigi
ir vėl tas baisusis baubas — fi
nansai.

Pagal Atlanto Pakto susitari
mus, Prancūzija yra pasižadėjusi 
paruošti aerodromus oro laivynui, 
kurį ji gaus iš Amerikos-kaipo 
amerikiečių oro laivyno bazę Eu
ropos gynybai. Tie lėktuvai jau 
nori atskristi į tas savo bazes, bet, 
deja, bezės neturi aerodromų. 
Prancūzai dar nė nepradėjo jų 
statyti, — ir nė nemano pradėti. 
Ir kaip jie gali net manyti apie 
tai, kad jie neturi pinigų, kad bet 
koks didesnis finansinis reikalas 
[(žinoma — ne pajamos) vyriausy
bes nuverčia; kad tos gražiosios 
Prancūzijos lygumos, kurios taip 
tiktų dideliems aerodromams, ne
laimei, nestovi tuščios, o yra kie
no nors nuosavybė, kurioj ban
guoja auksinės varpos — Prancū
zijos duona. Iš kur Prancūzija 
sumokės už tą žemę tiems ūki
ninkams, iš kurių ji turėtų ją nu
savinti?

Ach, tie finansai!
Todėl ir antrą kartą darosi sun

kokai suprantamas Eisenhower'io 
noras — turėti daug didelių ir ge
ru- aerodromų Prancūzijoj, — kini 
neturi pinigų juos pastatyti. Ne
bent lėktuvų savininkai sumokėtų 
prancūzams už žemę ir už aero
dromu pastatymą.

Todėl nenuostabu, kad tų ame
rikiečių oro bazių reikalų žinovai 
ir puolasi dabar AngHjon, derasi 
su vyriausybe dėl tų didžiųjų oro 
bazių perkėlimo Anglijon.

Nenuostabu, kad ir Amerikos 
nuomonė darosi vis skeptiškesnė 
ne tik Prancūzijos, bet ir bendrai 
Europos, kaip pajėgaus ir noringo 
komponento pasaulinėj strategi
joj prieš komunizmą. Todėl neto-

„Instituto nacių laikams tirti“ 
rūpesčiu Athenaum leidyka Bono
je išleido istoriko prof. G. Ritte- 
rio dokumentinį veikalą, pavadin
tą „Hitlerio stalo pokalbiai su 
artimaisiais 1941-42 m.“ Tuos po
kalbius užstenografavo dr. H.Pic- 
kersas. Pokalbiai vykdavo su Hit
lerio patikimaisiais 26 žmonėmis 
vad. vyr. Fuehrerio būstinėje, ku
rios sienos buvo apkabinėtos 
Goetzo von Berlichingen ir Hein
richo I paveikslais. Tarp patiki
mųjų buvo Bormannas, Keitelis, 
Jodlis, spaud js šefas Dietrichas, 
adjutantai, esesininkai sargybi
niai ir tikrintojai, ryšinninkai etc. 
Hitleris į juos žiūrėjo kaip į savo 
šeimą, kuriai jis nebijojo atskleis
ti ir busimosios nacių valstybės 
planų, nors kai kurie iš dalyvių 
tuos pokalbius laikydavo sau 
bausme. Iki 1942 m. birželio 16 d. 
jie vykdavo vad. „Wolfschanze“, 
netoli Rastenburgo, Rytprūsiuose, 
o vėliau — „Wehrwolfe“, prie Vi- 
nicos, Ukrainoje. Tada Hitleris bu
vo dar visoj savo didybėj ir sva
jojo, kad pokario Europai turės 
vadovauti germanų rasė. Sov. Są
jungoj su jos 180 mil. gyvento
jų turėjo būti susilpninta medici
ninė ir sanitarinė priežiūra, kad 
tuo būdu mažėtų ar bent ne taip 
sparčiai augtų jų gyventojų skai

čius.Hitleris planavo Rusijoj pris
teigti karinių pratimų centrų, api
mančių apie 350-400 kvadr. km 
ploto. Krime įkurdinti pietų tiro
liečius, o Leningradą sulyginti su 
žeme. Doneco baseine traukiniai 
turėjo eiti 200 km greičiu i valan
dą. Berlynas turėjo būti padary
tas viso pasaulio sostine ir pava
dintas „Germanijos“ vardu. „Vi
sų germanų tautų ir giminių rei
chas“ turėjo eiti nuo šiaurės iš
kyšulio iki Alpių, siekti Juodąją 
jūrą ir Prancūzijos vakarines pa
krantes. Pokario Vokietijoj turė
jo būti panaikintas rūkymas, įves
ti valdiniai „pamestinukų cen
trai“ o užsieniečiams pristatyta 
liuksusinių viešbučių, kad jie taip 
pat džiaugtųsi naujuoju reichu ir 
negrobstytų suvenyrais Hitlerio 
daiktų, kaip kad buvo padarę 
amerikiečiai per Berlyno olimpia
dą pakviesti vaišių ir išnešę, • kad 
turėtų ką atsiminti, visus Hitlerio 
šaukštus su šakutėmis ir peiliais. 
Šitą istoriją Hitleris mėgdavęs 
dažnai prisiminti.

Kas buvo numatyta padaryti su 
Lietuva ir kitais okupuotais kraš
tais, jau buvo galima pasidaryti 
išvadas iš „Mein Kampf“. Suger- 
maninimo planai buvo atsidėjus 
ir labai slaptai ruošiami „Germa
nijos“ institute. Jie bendrais bruo

žais buvo žinomi iš seniau. Juos 
pakankamai buvo išryškinęs ir 
prieš kiek laiko miręs vokiečių 
nacių vadas Huggenberg'as, taip 
pat padėjęs ruošti Hitleriui kelią 
į valdžią, buv. Ufos Kruppo ir 
Scherl'io leidyklos direktorius ir 
turėjęs su filmomis ir spauda ne
mažesnę galią negu vėliau Goeb
belses. Jau 1915 m. jis drauge su 
adm. Tirpitzu vad. „tėvynės par
tijos“ vardu buvo įteikęs vokie
čių užs. reikalų ministerijai 'me
morandumą, kuriame reikalavo ne 
mažiau ir ne daugiau kaip liniją 
nuo Duenkireheno iki Marselio 
vakaruose, o rytuose nuo Odesos 
iki Rygos paskelbti vokiečių kolo
nizacine erdve. Tikrieji nacių pla
nai — kolonizuoti Pabaltijo vals
tybių erdvę savo kariams ir ba
ronams—išryškėja tam tikra dali
mi ne tik iš su Molotovu pasirašy
to „Pabaltijo dalybų“ akto ir vi
sos nacių vestosios 2-jo karo metu 
politikos, bet taip ir iš Kleist'o, 
Goebels'o adjutanto Oven'o asimi- 
nimų, ir minimosics knygos. Ten 
nepriklausomai ar net autonomi
nei Lietuvai vietos nebuvo numa
tyta.

Kas apkeitė vasar. paltą Lietu
vių Namuose, Londone? Grąžin
kite. Jūsiškis bus pasiųstas. K.M.

LIETUVIU SPAUDA
BALFo ATSTOVAS EUROPOJE 

BUTŲ REIKALINGAS
J. Valaitis, BALFo atstovas Eu

ropoje, pustrečių metų ten išbu
vęs, birželio 28 d. grįžo į Ameri
ką. Naujorko lietuvių spaudos at
stovus ta proga jis painformavo 
apie lietuvių tremtinių būklę Eu
ropos kraštuose.

Pačioje Vokietijoje, kaip J.onąs 
Valaitis sako, dabar kartu su 
klaipėdiečiais ir visais pašalpos 
reikalingaisiais pasiliko dar apie 
8.000 lietuvių tremtinių. Jų pa
dėtis jau visiems žinoma ir jiems 
dar bus reikalinga pagalba.

Į „Darbininko“ atstovo klausi
mą, ar jų padėtis nenukentės, 
jei jie, J. Valaičiui išvykstant, pa
siliks tremtinio BALFo atstovo 
globoje.

J. Valaičio nuombne. šiuo metu 
Vokietijoje būtinai turėtų būtį 
dar Amerikos pilietis BALFo ats
tovas. Dabar dar nesibaigė visa 
eilė bylų, kurios buvo užkliuvu- 
sios ir kurias išnarplioti BALFo 
atstovas daug padėjo. Su Ameri
kos piliečiu Vokietijoje vistiek 
daug daugiau skaitosi ir patys vo
kiečiai ir alijantai, tiek pagaliau 
IRO ir amerikiečių, britų bei 
prancūzų okupacinės įstaigos.

P. BABICKAS

Petras Babickas, gimęs 1903 m., 
yra vienas produktingiausių mūsų 
rašytojų, rašąs poeziją ir prozą.Jo 
poezija pasižymi originalumu, di
namika ir sveika optimistine 
nuotaika. Eilėraščių rinkiniai 
„Geltona ir juoda“ ir „Žmogaus 
remontas“ yra vieni įdomiausių 
mūsų moderniosios poezijos pa
vyzdžių.

P. Babickas nemaža savo kūry
bos yra paskyręs jaunimui. Ryš
kiausi kūi'inda: eilėraščių rinki
nys „Tra-ta-ta“ ir apysaka „Mur- 
ziukas“, už kurią rašytojas gavo 
Liet. Raud. Kryžiaus jaunimo 
literatūros premiją.

P. Babickas gyvendamas trem
tyje, išleido eilėraščių rinkinius: 
„Toli nuo tėvynės“, „Svetimoj 
padangėj“ ir neseniai iliustruotą 
kelionių aprašymų knygą „Brazi
lija“. Petras Babickas yra entu
ziastingas keliautojas, apkeliavęs 
daugelį kraštų Europoje, Azijoje, 
Afrikoje ir Amerikoje. Savo ke
liones menišku vaizdingumu ir 
pastabumu ji-s aprašė keliose kny
gose, iš kurių ryškiausia gražiai 
išleista „Elada“.

Dabar rašytojas gyvena Brazi
lijoje, kurią taip pat skersai ir 
išilgai apkeliavęs, savo įspūdžius 
ir kelionių nuotykius jam būdin
gu pastabumu ir lengvumu aprašė 
naujai išleistoje knygoje „Brazi
lija“, kurios vieną fragmentą čia 
dedame.

Šiltą lapkričio vakarą mane 
į stotį palydi Edmundas, sūnus 
Igno Dubausko, Lietuvos kariuo
menės savanorio, jau per 2Q metų 
gyvenančio Brazilijoje ir neblogai 
staliaus amatu besiverčiančio. 
Edmundo motina, dar jauna, išsi
lavinusi moteris, kurios didžiau
sias troškimas — perteikti čia 
gimusiems vaikams gerąsias lietu
viškas tradicijas, kartu neįžei- 
džiant ir vietinių papročių. Pagal 
Brazilijoje veikiantį įstatymą 
„juz loci“ čia gimusieji svetim
šalių vaikai automatiškai laikomi 
Brazilijos piliečiais. Ne taip kaip 
Lietuvoje, kur pilietybę nulemia 
kraujo įstatymas — „juz sangvi“.

Dubauskų namai dar nesenai 
buvo pilni, kaip vailys, nes juose 
buvo prisiglaudę keletas DP, švie
si Pauliukonių šeima, jaunų trem
tinių Puraičių šeima ir šių eilučių 
autorius. Dažnas tuos namus 
vadina „Mažoji Lietuva“. Tiesa, 
vietos juose neperdaugiausia, bet 
už tai vaišingumo ir svetingumo 
— erdvės nematuotos!

Edmundas gražiai kalba lietu
viškai ir prašo manęs būtina? 
atvežti iš interioro, mūsų namų 
„zoologijos sodui“ papildyti — 
beždžionėlę, papūgą, (vieną didele 
jau turime!) ir jauną onsiuką. 
Inž. Abraitis, kurio kviečiamas 
važiuoju, taip pat yra gyvenęs 
jų namuose, todėl tad Edmundas 
pasilieka kupinas vilčių.

Naktis labai tvanki. Veik nesu
merkiu akių. Rytą ima smarkiai 
lyti. Vietos kuriomis dabar va
žiuoju, labai turtingos gamtos 
vaizdais. Kalnai apaugę vešlia 
atogrąžų augmenija, upės ir upe

liai, dažnai su tyškančiais baltas- 
roviais vandenpuoliais; siauri tar
pekliai ir kiaurakalniai, nedideli 
miestai ir švaručiai sklidini gėlių 
ūkiai. Gyvenama nemaža euro
piečių (italų, lenkų ir kt.). Giriose 
žydi milžinai medžiai: geltonai, 
raudonai, violetiniai... Dabar šio
se platumose prasideda pavasaris 
— viskas šviežia ir sodru, o kiek 
dar vėliau, prieš Kalėdas, Brazi
lija atrodo — žydintis sodas.

Campos'e jau nebelyja. Gatvėse 
ir stoties aikštėje telkšo valkos. 
Matau kai prie vienos jų štai 
prieina driskius. Nusižiovauja, 
pasilenkia ir pasėmęs rieškučio
mis vandens ima skalauti burną, 
o paskum ir nusiprausia. Nesiste
biu tuo. Nekartą jau mačiau Rio 
de Janeire ir kitur darbininkų, 
kurie šilia rašomojo kotelio bei 
pieštuko, nešiojasi ir dantims še
petuką.

Lėtai slenkame pro cukrinių 
nendrių lauką, kuriame dirba 
dvylika vyrų. Jie atrodo tokie 
mažyčiai prie nendrių, siekiančių 
per keturis metrus.

Už lauko ant kalnelio — medis 
visiškai be lapų, bet jo didžiulė 
ir vešli nuo žiedų gausos kepurė 
žėri, kaip auksinė Matau namelį, 
kuriame už lango įžiūriu jauną 
baltaveidę moterį, meiliai apka
binusią savo juodaveidį vyrą. 
Trobelės švarios ir jaukios. 
Darželiuose pilna baltų leliiu (co- 
po de leite — pieno stiklinė), 
pilnavidurių klevelių žiedų, įvai
riausių spalvų, bei šiaip gėlių, 
gražiai papuošiančių lūšneles, 
kurių taip pat apstu. Prie dailaus, 
kaip žaislelis, miestelio Muqui 
jau esame pakilę ligi 614 metrų.

Augmenija čia kiek kitokia: gau
su paparčių, sabambajų ir sida
briniais lapais baūba.. Oras gai
vinančiai vėsus. Nuo šio miestelio 
pradedame po truputį leistis že
myn. Traukinys dažnai stoviniuo
ja. Prie mūsų langų prieina po 
du, tris, o kartais daugiau pavar
gėlių, prašydami išmaldos.
Stotelės mažutės, bet ka
vos, vaisių (mangų, camarinų, 
oranžų) apstu. Vaisių ypatingai 
daug siūlo vaikai, bėgiodami ap
link vagonus. Juos lydi piktas 
policininko žvilgsnis. Traukinio 
sutikti ateina ir šunes, nors ne
atrodo,kad jie būtų labai išbadėję, 
o kiaulės — veik riebios, taip pat 
ir ožkos. Viena jų lengvai įšoko 
į mūsų vagono aikštelę ir ėmė 
godžiai ėsti keleivių jai pasiūlytas 
bananų žieves. Bet vos tik trau
kinys pradėjo judėti — tiek ją ir 
tematėm!

Vakare vėl pradeda lynoti. 
Nors nemalonu kada lašai tyška 
ant kaktos, bet taip geriau negu 
staigios kibirkštys, ar alsinančios 
dulkės.

Atsibundu miesto centre, vieš
bučio kambary, kurio adresą 
vakar man nurodė Viktorijos sto
tyje kažkuris pareigūnas. Jis 
nepatarė pasilikti netoli stoties 
esančiuose nakvynės namuose, 
nes, girdi, užsieniečiams juose 
nėra jau taip smagu ir saugu. 
Žinoma, esu dėkingas jam už pa
tarimus, bet pykstu už tai, kad 
jis mane taip greit pažino esant 
užsienietį. Jau penketą metų, 
kad ir su pertraukomis esu Bra
zilijoje ir tariuos mokąs vietinę 
kalba.

Pažvelgiu pro langą. Lietaus
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OKUPUOTOJE LIETUVOJE
ATSIPRAŠANT, MODERNI 

PLYTINĖ
Pabradės apylinkėje, „Mičiuri- 

no" kolchoze statoma moderni 
plytinė. Statybos darbus vykdo 
kolchozininko Gubi'o vadovauja
ma brigada, kuri kasdien atlie
kanti 15% „užplanuotų“ darbų. 
Kad dėl to abejonės nebūtų, oku
pantų spaudoje buvo įdėta stato
mosios plytinės nuotrauka. Ji ro
do keletą pastatytų karčių ir ant 
jų tupinčius penkis burliokus.

PRASIMANYMAIS TEISINA 
TRĖMIMUS

Bolševikai, norėdami pateisinti 
lietuvių trėmimus, ėmė įrodinėti, 
kad ne jie vieni veža žmones į Si
birą, bet panašiai darų ir kiti. Esą, 
1927—35 metais JAV vyriausybė 
iš Lietuvos vyriausybės nusipirko 
po 100 litų už galvą 60 tūkstančių 
žmonių ir juos išvežė katorgos 
darbams į Amerikos šachtas ir 
plantacijas. Ten daugumas išvež
tųjų, dėl nepakeliamų darbo są
lygų. išmiręs. Vargšai tie ameri
kiečiai, jie ir nežinojo, kad katar- 
goje gyvena.

SOVIETINIO ROJAUS 
BEŽDŽIONĖS

Kauno Medicinos Instituto 
(buv. universiteto) direktorius 
prof. J. Kupčinskas, studijavęs 
Paryžiuje, o dabar priimtas į ko
munistų partiją ir išrinktas depu
tatu, atsidėkodamas bolševikams 
už šią „garbę“ atsižadėjo vakarų 
mokslo ir ėmė liaupsinti rusų 
mokslininkus. Būdamas Kauno 
politinių ir mokslinių žinių sklei
dimo draugijos pirmininkas, jis 
neseniai skaitė pasakaitą apie žmo
gaus kilmę ir tos draugijos vardu 
ją paskelbė spaudoje. Esą, „pagal 
Darvino teoriją ir pasirėmus ru
sų mokslininkais Timiriazevu, 
Mečnikovu, Kovalevskiu ir, paga
liau, sovietinėmis „garsenybė
mis“: Mičiurinu ir Lysenkos mok
slais, žmogus esąs išsirutuliojęs 
iš beždžionės, bet ne iš dabartinės 
beždžionės. Gamtos sąlygos lai
kui bėgant pasikeitė ir štai kodėl 
dabar nebeįmanoma šiuolaikinę 
beždžionę išvystyti į žmogų. Mo
kslas (suprask, sovietinis) dabar

PAMALDOS LIETUVIAMS 
EVANGELIKAMS

Bradforde laikomos sekmadieni, 
liepos 29 d. 2 vai. p.p. St. 
Andrew's Church, St. Andrew's 
Place, Lister Hills. Važiuoti: Tro- 
leybusu Lidget Green.

Po pamaldų, prie St. Andrew's 
•Church esančioje mokykloje, jvyks 
Anglijos lietuvių evangelikų su
važiavimas bažnytiniams reika
lams aptarti.

Londone pamaldos bus sekm. 
rugpiūčio 5 d. 2 vai. popiet. Šve
dų bažnyčioje, 11 Harcourt Street, 
“W.I. Požeminio traukinio stotis— 
Marylebone ir Edgware Road.

Sen. Kun. A. Keleris

debesys slenka viršum miesto sto
gų, supdami ant kalno stovinčią 
mūro bažnyčią. O čia pat po lan

gu, ant priešingo namo stogo, iš- 
skėtę sparnus džiovinasi trejetas 
didelių uruba. Pabaidau juos, ta
čiau jie nei kiek nesijaudina. Ne
mėgstu šių mirties paukščių, gal 
dėl to, kad jie nuolat man prime
na vaikystėje matytą Stabrausko 
paveikslą, vaizduojantį sukausty
tą merrgaitę — Lietuvą, apsuptą 
šių godžių padarų. Brazilijoje 
urubū niekas nenaikina, nes žmo
nėse paplitusi nuomonė, kad šie 
tingūs maitos mėgėjai yra geriau
si nešvarumų naikintojai. Spauda 
ir specialistai, atvirkščiai, tvirti
na, kad urubū skleidžia maro 
bakterijas, kitas ligas.

Gatvėje įsėdu į pirmą pasitai
kiusią bondę, kuri pasuka į pa
krantę, vėliau į turgų ir sustoja 
veik užmiesty. Pasirodžiusios sau
lės spinduliuose visa atrodo labai 
linksmai.

Ilgai stoviu prie vandens, gro
žėdamasis žydriais tolumos kal
nais, kurių papėdėse, nelyginant 
ėriukų būrelis muistosi keli debe
sėliai. Prieina vyras, apsivilkęs 
pižama. Klausiu jo apie sklypų 
kainas (Reikia kaip nors įpra
sminti mano vizitą čia’.!). Žmogus 
pasirodo, labai malonus, bet ne ką 
pats težino, todėl pakviečia į bo- 
tekiną (karčiamėlę), kurioj taip 
pat nieko nelaimime.

— Nesuprantu — pyksta mano 
palydovas, — kaip tokie tampūs 
žmonės Braziliją užkariavo? Tie 
portugalai’... Matai, senhor. jie 
jūsų nepažįsta, tai bijo infor

žinąs kaip atsirado žmogus. Besi
keičiančios gyvenimo sąlygos ver
tė beždžiones, gyvenančias dau
giau į šiaurę (atsieit, Rusijoje) 
gyventi žemėje, bet ne medžiuose, 
kad tuo būdu galėtų susirasti pa
kankamai maisto. Vaikščiojimas 
dviem kojom ir labiau sudėtingas 
gyvenimas, panaudojimas įrankių 
prisidėjęs prie tolesnio jų išsivy
stymo.

Nors Kupčinskas savo paskai
toje nedavė sovietinio mokslo at
sakymo į klausimą iš kur gi toji 
pirmoji beždžionė Rusijoje atsira
do, tačiau Vakarų mokslas, Kup
činsko aiškinimais, yra įtikintas 
ir pilnai sutinka, kad prof. Kup
činskas save ir kitus į save pana
šius bolševikus laiko ant dviejų 
kojų sovietiniame rojuje vaikščio
jančiomis beždžionėmis.

BŪDINGIEJI EKSPONATAI
Vilniuje, Dailės muziejuje, ruo

šiama lietuvių liaudies tautodailės 
paroda. Iš įvairių Lietuvos kam
pelių jai siunčiami liaudies meno 
eksponatai. Vilnietė Gutova at
siuntė taiką vaizduojantį pavei
kslą su kaspinu, kuriame išsiūtas 
raudonarmietis; šoferis Zujev'as 
atsiuntė peizažus; draugas Rud- 
mina atsiuntė Stalino biustą; rau
donarmietis Panov'as irgi Stalino 
biustą. Iš Mažeikių draugas Gečys 
atsiuntė iš degtukų padarytą ba
lalaiką. Stalino biustai ir balalai
kos yra būdingieji sovietinės Lie
tuvos liaudies meno eksponatai 
arba vadinamoji sovietinė kul
tūra.

NAKTINĖ DABOKLĖ 
DARBININKAMS

„Inkaras“, guminės avalynės 
fabrikas Kaune (buv. dr. Karve
lio) įtaisė Lampėdžiuose naktinę 
sanatoriją, į kurią pernakvoti 
siunčiamas kas trečias darbinin
kas. Esą patogu, atkrenta darbi
ninkų atostogų reikalas. Naktimis 
darbininkai sanatorijoje dar polit- 
gramotos pamokomi, o dieną fa
brike pluša. Tokių „sanatorijų“ 
dar nei vienas kapitalistinis dar
bininkų išnaudotojas nedasigalvo- 
jęs, — džiūgauja okupantų 
spauda.

PATAIKŪNO SUKAKTIS
Okup. Lietuvoje minėta bolše

vikams parsidavusio poeto Liudo 
Giros penktosios mirties sukaktu
vės. Gira buvo išbėgęs į Rusiją, 
kur savanoriu įstojo į sovietų 
kariuomenę ir su neapykanta at
siliepęs apie buržuazinius nacio
nalistus. Per antrąją okupaciją 
grįžo su bolševikais į Lietuvą ir 
gavo LTSR liaudies poeto titulą. 
Tačiau tai jo neapsaugojo nuo 
ankstyvos mirties, kurios susilau
kia visi bolševikams parsidavę 
ir spėję jiems atsitarnauti patai
kūnai.

JAUNŲJŲ LIAUPSINTOJŲ 
ALMANACHAS

Okup. Lietuvoje išleistas prade- 

muoti... Na, bet ne visi čia tokie!
Ir tikrai, gatvėje užkalbintas 

pilietis su didžiausiu malonumu 
išpasakoja, ką žino:

Atsisveikinant su palydovu, pa
sisakome pavardes. Jis nemažas 
valdininkas šiame mieste.

Vėl ima niauktis. Tvanku ir 
šilta. Skubu į centrą nes reikia 
šį tą pirkti: filmą, žibintuvui ba
terijų etc. Keisa, — sostinė (Espi
rito Santo valstybės), o mano ne
laimei, niekur negaliu gauti rei
kiamų prekių, nors štai krautu
vės lūžta nuo įvairiausių gėrybių. 
Kainos veik kaip Rio, tik orchi
dėjos čia labai pigios. Pagaliau 
randu bateriją, bet įdėjus į vidų 
— neveikia. Taisome ją visi, ypač 
broliai, krautuvės savininkai (jų 
didžiulės parduotuvės vardas: 
Keturi broliai). Pagaliau mano 
rankose ji užsidega. Broliai džiau
giasi, lyg gerą biznį padarę, o aš, 
išėjęs, stebiuosi ir neatsistebiu. 
Dėl kelių kruzeirų keturi žmonės 
užmiršo tai, kad jie — milijonie
riai ir gaišo bent dešimtį minu
čių. Biznis? Ne! Tai buvo manda
gumas.

Vakare užėjau į kino teatrą. Sa
lėje sėdi senukas labai jau lietu
višku veidu. Nutariau užkalbinti, 
bene būsiąs tautietis. Jis pasisako 
esąs lenkas (pavardė Dūda!), jau 
senai čia gyvenąs, laikąs viešbu
tėlį, pelno gaunąs nemažai, nes 
dar ir ūkį Colatinos turįs. Mums 
bešnekant atėjo ir jo sūnus, jau
nas, žvalus vaikinas, matyti gerą 
biznį padaręs, nes čia pat, be 
ceremonijų, perdavė tėvui krūva 
šimtinių. Sūnus taip pat labai suteikė

„BRITANIJOS LIETUVIS‘

dančiųjų sovietinių rašytojų al
manachas „Jaunieji“, M. Sluckio 
redaguotas. Almanache yra Anta
no Jonyno ir J. Macevičiaus eilė
mis suredaguotas „Lenino“ kol- 
chozininkų, Telšių rajone, padė
kos laiškas Stalinui. Šiuo „laišku“ 
Jonynas ir Macevičius iškilo į žy
miausių sovietinės Lietuvos „poe
tų“ eiles. Almanache rašo visa 
eilė naujųjų rašeivų: J. Avyžius, 
P. Širvys, V. Šulcaitė, V. Rudokas, 
J. Andriuškevičius, V. Grybas, 
J. Lapašinskas, V. Bložė, J. Olšau- 
skaitė, E. Selelionis ir kt. Visiems 
jiems bolševikai dar prikiša, kad 
per maža liaupsiną sovietinę tvar
ką ir jos rojų. Tatianai Rostovai- 
tei prikišama per didelis atviru
mas, nes ji vienintelį sovietinės 
kultūros atsiekimą Lietuvoje ma
to tik bolševikų grojamoj ar- 
moškoj.

STUDENTUS — I „PLAČIĄJĄ 
TĖVYNĘ“

Okup. Lietuvos aukštosiose mo
kyklose pasibaigė pavasario semes
tro egzaminai, šiemet studentams

SUEISIME VISI
PETRAS PILKA

Seniai jau guli
Mano motulė —
Kas pasodins tau, kas gėlių?
Juk aš sugrįžti negaliu!

Geras tėveli, 
Aukštam kalnely — 
Kas pasėdės po berželiu? 
Juk aš pareiti negaliu!

Svėrės, vien svėrės, 
Kapas užžėlęs — 
Tavęs, sesute, takeliu 
Juk aš lankyti negaliu!

Brangus broleli, 
Tankiam miškely — 
Be kapo vienas, tarp žolių, 
O aš supilti negaliu!

žeme geroji,
Žeme šventoji —
Išauš, išauš diena šviesi, 
ir vėl sueisime visi!

VĖJAU, LAIVA
PETRAS PILKA

Prie aukštųjų kiparisų
Neprigysiu, neprlgysiu.

Pietų saulėj ant griuvėsių 
Nežydėsiu, nežydėsiu.

Ir tarp palmių kai paklysiu, 
Aš vis vysiu, aš vis vysiu.

Vėjau, laivą kur nupūsi, 
Aš nudžiūsiu, aš nudžiūsiu.

Eičiau, eičiau nuogais keliais
Žemėn, išpuošton berželiais.

optimistiškai kalba apie didelius 
pelnus iš ūkio, ypač sodinant ka
kao, kurio diegų, veik dykai pa
tiekianti valdžia, auginimas nesu
dėtingas, o medeliai vaisių duoda 
jau į šeštus metus.

Po filmos jiedu pavaišino mane 
kava ir ilgai pasakojo apie dalina
mas žemes netoli Linhares, kur 
esą galima įsigyti 25 ha už 500 
kruzeirų! Prisiminiau ten dirbusio 
inžinieriaus Paškausko pasakoji
mus apie tas žemes. Ima pagunda 
ten dabar nuvažiuoti, nes visai 
nebetolji, bet kad lietuviai, kaip 
pakerėti, nemėgsta įsigyti čia že
mių, o mano — gringo — įsitiki
nimu, ateity daug pasikeitimų 
įvyks pasaulio žemėlapyje, o Bra
zilija žygiuos į priekį, tolydžio da
rydama pažangą visose srityse, 
o ypačiai kad jos milžiniški že
mės gelmių turtai vos pradėti 
naudoti, tuo tarpu kai kituose 
kraštuose — įpusėti ar baigiasi...

Stebiuosi Brazilijos pažanga! 
Su tiek maža gyventojų, tiek pa
daryti, reikia ne tik energijos, 
gabumo, patvarumo, atkaklumo, 
bet ir kūrybinės meilės. Tiesa, 
dar daug ko trūksta, kai lygina
me ją su Europą, bet lygindami 
ir reikalaudami neturime užmir
šti, Kaip jauna yra ši tauta ir 
valstybė. Juo labiau tenka pažinti 
jos praeitį ir istoriją, pastebiu 
joje daug kilnumo, ypač santy
kiuose su kaimyninėmis valsty
bėmis. Brazilija leido Urugvajui 
kartu tvarkyti ir naudoti jos di
džiulį ežerą Mirim, panaikino 
skolą Paragvajaus respublikai, 

atkirstai nuo vandenyno

IŠ KAUNO GRĮŽUSIOS SAKO
„duota galimybė“ praktikos dar
bus atlikti „plačiosios tėvynės“, 
atsieit—Sovietų Sąjungos, plotuo
se. Vilniaus Dailės Instituto archi
tektūros fakulteto studentai išga
benti į Rusijoje vykdomas staty
bas. Vilniaus universiteto geologi
jos skyriaus antrasis kursas išvy
ko į Krymą kanalo statyti; chemi
jos fakulteto studentai turės pri
žiūrėti toms statyboms vykdomus 
užsakymus Lietuvos fabrikuose. 
Biologijos skyr. studentai, drauge 
su Karaliaučiaus okeonografijos 
žuvininkystės institutu, tirs Kur
šių mares.

LIEPIA SKUSTI AVIŲ VILNAS
Nors nedaug avių dabar Lietu

voje yra. bet ir jas okupantai sku
ta, kaip velnias nuo nudegusios 
eglės smalą savo kiauram katilui. 
Okupantų įsakymu, visos nukirp
tos avių vilnos turi būti atiduotos 
„valstybei“ (Sov. Rusijai, vadina
si). Taip ir buvo daroma, kol da
bar akupantų kontrolieriai apsi
žiūrėjo, kad vilnos ne visai trum
pai kerpamos ir kad papilvėje pa
liekamas nenukirptas ruožas. Žiū
rėkit, — bliauna jie.— Tai valsty
bės apvogimas. Po tokio triukšmo 
kerpamos ir avių papilvės. O kad 
dėl to jos peršąla ir krinta, kalti
ninkai bus rasti tarpe tų, kurie su 
tuo dalyku nieko bendra neturi.

SOVIETINĖS PENSUOS
Sovietinėj Sąjungoj, Stalino 

konstitucija visiems garantuoja 
„aprūpintą senatvę“. Pagal tą 
konstituciją mokama pensija taip: 
paprastiems žmonėms, nebuvu
siems komunistų partijos na
riams, nuo 17 iki 73 rublių per 
mėnesį, o sovietinio maršalo naš
lei nuo 3.000 iki 5.000 rublių per 
mėnesį. Už 17 rublių daugelyje So
vietų Sąjungos „respublikų“ ga
lima nusipirkti tik duonos kilogra
mą (16 rublių) ir druskos saują.

SOVIETINIS JUMORAS 
Sovietų logika

Kalba du Sovietų Rusijos dar
bininkai.

— Už ką tavo brolį į Sibirą 
ištrėmė?

— Už tai, kad šmeižė valstybę.
— Už šmeižtą? Ką gi jis pa

sakė?
— Jis tvirtino, kad pas mus, So

vietų Sąjungoje, žmonės tre
miami.

Tiesioginis ryšys
Draugas įeina į bulgarų minis- 

terio pirmininko Cervenkovo 
darbo kambarį: „Drauge minis
ter!, kokį telefoną tu turi čia ant 
savo stalo?. Tik klausomasis rage
lis, o kalbėjimo dalis Maskvoje“. 
„Taip“, atsako draugas pirminin
kas, „tai yra mūsų tiesioginis ry
šys su Maskva“.

Bolivijai laisvą zoną Santos uoste, 
pasiėmė didžiausią išlaidų ir tech
nikos įrengimų dalį statyboje 
transkontinentinio geležinkelio 
(via Corumba), jungiančio Atlan
tą su Ramiuoju vandenynu, etc.

Saulė teka. Nors traukinys 
ateis tik po septynių, bet pasiė
męs lagaminą einu į stotį- Kranti
nėje negras siūlo plaukti laiveliu, 
tvirtindamas jog vandeniu stotis 
pasiekiama greičiau, nes arčiau.

Valtis čiuožia veik be trūkčioji
mų. Yrėjo veidas rūpesčiu išva
gotas- „Kaip sekasi gyventi?“ — 
„Neblogai“ — „Uždarbis?“ — 
„Menkas... šeimyna didelė — 
septynetas vaikų. Keleivių maža. 
Visi samdo automobilius. Visi 
skuba. Kur? Patys nežino“.

Yrėjas darosi kalbesnis, net 
nušviesta, kai jam palinkiu būti 
turtingu, o kai išlipdamas klausiu, 
kiek mokėti, jis šypsodamas sako: 
„Kiek pono valia, bet po vieną 
milą ant kiekvieno vaiko galvos 
išeis?“

— Išeis, — patvirtinu aš, įs
prausdamas į jo ranką dešimtinę, 
— dar ir tau ant pingos liks.

— Žinai, senhor, negeriu. Ne
noriu Dievo rūstinti. Labai ačiū!

Visą dieną keliauju Rio Doce 
pakrante Governador Valadares 
miestelio link, kurį ir pasiekiu 
saulei leidžiantis. Teks nakvoti, 
nes į Naųue traukinys išeina tik 
rytą. Gatvės pilnos žmonių. Rėkia 
radio garsiakalbiai. Dulkių debe
sis sukelia pravažiuoją vežimai, 
daugumoje ant dviejų ratų.

Neseniai į vak. Vokietiją grą
žinta Keli tūkstančiai Lietuvoje 
buvusių vokiečių (žiur. „B. Lie
tuvio“ š.m. 2( num.). Hamburgo 
vokiečių laikraštis „Die Zeit“ 
įdėjo pasikalbėjimą su keliomis 
Kaune gyvenusiomis vokietėmis. 
Viena jų pasakoja, kad ji 1947 m. 
atvyko į Kauną, tai pirmiausia 
pastebėjo, kad ten yra daugiau 
rusų negu lietuvių. Rusai mėgi
na gyventi „europietiškai',. Ji pa
ti matė, kaip rusės ėjo naktiniais 
marškiniais apsivilkusios ir gumi
niais batais apsiuvusios į teatrą. 
Lietuviai žiūri pro langus, juokia
si ir siunčia joms piktus žodžius. 
Kai pasibeldė į tų duris išbadėję 
vokiečiai pabėgėliai, pirmiausia, 
jiems atnešė valgyti.

Viešai gyventi buvo negalima. 
Jei būtų nutvėrę gatvėje, būtų vėl 
grąžinę į Karaliaučių arba išvežę 
į Sibirą.

Žaliam Kalne pasakotoja sura
do vieną lietuvių šeimą, kuri ją 
apgyvendino vištidėje. Vokietė sa
ko, kad ten buvo jai gera, jauku 
ir švaru. Ten niekas neužeidavo. 
Per dienas mezgė ir padėjo šei
mininkei. Lietuvė šeimininkė jai 
vištidę išpuošė, prinešė baldų ir 
pristatė gėlių, šita vienutė vokie
tei pasiliko kaip brangiausias at
siminimas.

1949 metais vokiečiams leido 
jau pasirodyti gatvėse. Jiems bu
vo duoti pasai ir leista susirasti 
darbo. Ji ir jos dvi dukros dirbo 
viename Kauno fabrike.

GYVENIMAS KAUNE
Fabrike uždirbdavo per mėnesį 

300 rublių. Tai yra nedidelė su
ma. Už ją tegalima nusipirkti tik 
vieną suknelę. Viena jos dukra 
nusipirko paprastus sportinius ba
tukus ir sumokėjo 40 rublių. Išei
giniai batai kainuoja 160 rublių, 
vyriška eilutė — 1000 rublių, tai 
yra tris kartus daugiau, negu dar
bininkas uždirba per mėnesį.

Dažnai naktimis pasigirsta gat
vėse šūviai, kurie pavirsta į kul
kų lietų. Visi žino, kad tai parti
zanai. Jie ateina sutvarkyti ir nu
bausti tų rusų, kurie spaudžia ir 
skriaudžia žmones. Nors visi kal
ba apie juos, bet laikraščiai nieko 
nerašo. _____________ ________

P. Viktorą KELMELI 
ir

P-lę Bronę MAILAITĘ 
sukūrusius lietuviškos šeimos 
židinį, sveikiname ir linkime 
gražios ateities.

Albina, Alfonsas ir Juozas

Bronį slavą MAILAITĘ 
ir Bobbingtono skyriaus pirmi
ninką

Viktorą KELMELI 
sukūrusius lietuviškos šeimos 
židinį, sveikina ir linki saulėto 
ir laimingo gyvenimo.

J. Žiedas, P. Dočys,
A. Nykštaitis ir P. Tebelskis

„Minas Gerais — auksinė širdis 
geležinėje kiūtinėję“ — prisime
nu prancūzų inžinieriaus H. Gor- 
ceix žodžius, tiksliai apibudinan
čius nepaprastą šio krašto turtin
gumą. Tačiau iš vietinių girdžiu 
ką kitą:

— Nenorėčiau gyventi Gov. 
Valadores, — pasakoja ūkininkas, 
su kuriuo kartu užėjom išgerti 
pieno- — Dabar čia, palyginti, 
ramu... No, senhor, aš nekalbu 
apie šių garsiakalbių rėkimą, bet 
apie „bum-bum!“ Dar tik prieš 
keletą metų, būdavo, kai sargai 
valydavo gatves, vis porą nušau
tų iššluodavo. Aplinkui visur kal
nuose aukso gyslos. Tik surask 
ir imk. Taigi, čia suvažiuoja pa
silinksminti vagabundai, staiga 
praturtėjusieji, nes aukso ir tų 
spalvotų (brangiųjų) akmenų čia 
tiek ir tiek! Bėda su tokiais, ku
rių kišenės pilnos, o galvoj—nie
ko. Jei bent tik konjako kiek... 
Na, ir pyškinasi!

Vaikštau gatvėmis, kurios iŠ- 
vestos tiesios ir yra jau keletas 
išgrįstų. Kaip ir visur interiore, 
taip ir čia, — tie... panelių namai.

Pasukęs priešinga kryptimi, at
siduriu prie Rio Doce kranto. Ka
dangi jau gatvėse dega žiburiai, 
tai tuojau pamatau kažkokias 
žvilgančias kaip stiklas, krūvas. 
Tai žėrutis. Pasiimu keletą jo ne
mažų lapų, atminimui ir viešbuty, 
beplaudamas nuo jų dulkes, su
randu įstrigusį raudoną berilą. 
Tai jau trečias brangus akmuo, 
kurį randu Pietų Amerikoje! 
pasilaikysiu sau, o anuos, ameti- 
sus, jau padovanojau dviem ža—
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MAGIŠKA
Karo metu daug Los Angeles 

laikraščių skaitytojų, nuvargusių 
dėl maisto normavimo nustebo, 
perskaitę žinią, kad iš maistą ga
minančios įmonės buvo pavogta 
125 svarai monosodium glutamatė 
druskos, 350 dolerių vertės.

Galbūt, 99% skaitytojų niekuo
met negirdėjo apie monosodium 
glutamatę ir stebėjosi, kam kaž
kas vargo ją vogdamas. Bet man 
ji buvo žinoma, nes kaip tik die
ną prieš tai Jda jojau Los Andželes 
kiniečių kvartale,teiraudamosi jos, 
kinietišku vardu Ve-Tsin, kinie
čių prieskonių krautuvėse. Ieško
jau dėl to, kad man labai patinka 
kiniečių virimo menas ir aš norė
jau pagaminti savo virtuvėje tuos 
pačius kiniečių puikius valgius, 
gaunamus tik geriausiuose kinie
čių restoranuose. Bet tai man ne
pavyko, nors ir mėginau receptą 
po recepto.

Pagaliau išdrįsau paklausti ma
no mėgiamo kiniečių restorano ve
dėją, kaip jis gamina kiniečių 
kiaulienos šonkaulius. Tikriausiai, 
nepatenkintas, jis man nurodė re
ceptą, sakydamas, panašiai kaip 
daugumas kiniečių virėjų, kad jis 
nevarto j ąs receptų, bet improvi
zuojąs (nepasiruošęs atlieka). Iš
mėginau nurodytą receptą, bet 
skonis buvo ne tas. Sekantį kartą 
vėl paklausiau jį ir tada jis pasa
kė: „Aš pamiršau pasakyti, kad 
pridėtumėt Ve-Tsin‘o miltelių ar
batinį šaukštelį. Tai yra kiniečių 
virimo paslaptis“.

Ir kada sumokėjau pusantro 
dolerio už baltų, į cukrų panašių, 
kristalinių miltelių mažą skardi
nėlę, aš taip pat sužinojau kinie
čių kulinarijos paslaptį.

Iš pradžių miltelius vartojau 
tik kiniečių valgiams, vėliau su
sekiau, kad monosodium glutama
tė suteikia puikiiausią skonį ir ki
tiems valgiams.

Iki šiol šią druską vartojo tik 
restoranų virtuvių vadovai, kon
servų gamintojai, dehidratoriai, 
sriubų ir maisto fabrikantai. Da
bar ji jau keliauja ir į šeiminin
kių virtuvę. E. Byfield'as, Čikagos 
„Ambasadorius“ viešbučio žino
mos gėrimų salės savininkas, šią 
druską pavadino kaip didįjį ka
talizatorių, pagerinantį maisto 
skonį, nekeičiant tikrojo maisto 
skonio.

Kas yra monosodium glutoma- 
tė, trumpai vadinamas MSG? Kaip 
ją reikia vartoti? Ką ji daro mais
tui, ir kur ji iki šiol buvo?

MSG yra kviečių, cukrinių run
kelių, sojos pupų arba kukurūzų 
baltyminis ekstraktas.

Tai yra šalutinis produktas, iš 
tikrųjų natūrali medžiaga, gauna
ma, beveik, iš kiekvienos daržo
vės, turinčios daug baltymų. Jis 
veikia kaip skonio didinto j as, di- 
dindams maisto skonį, į kurį įde
damas. Laimingu būdu jis nekei
čia maisto skonio. Vienas žinovų 

viom lietuvaitėm: Buenos Airėse 
ir Chicagoje.

—o—
Švinta. Judame Naque link, vis 

Rio Doce pakrante. Jei ne gelto
nas vanduo, upė savo r amumu ir 
krantais, būtų panaši į Nemuną, 
ypač kai kuriose vietose. Bet... čia 
daug akmenų slenksčių ir jacarė 
*— tai jau nebe Nemunas.

MINTYS
Šaltis yra didesnių skausmų šal

tinis visoms gyvosioms būtybėms, 
kaip badas, troškulys, ligos ir vi
sos kitos gyvenimo kančios kartu 
sudėjus ir mirtį prie jų pridėjus.

Thomas Jefferson
Kiekvienas laiko savo akiračio 

ribas pasaulio ribomis.
Schopenhauer

Kiek matematikos dėsniai liečia 
tikrovę, tiek jie nėra tikri; kiek 
jie yra tikri, tiek jie neliečia tikro
vės. Albert Einstein

Gyvenimas yra gamtos dovana; 
bet gražus gyvenimas yra išmin
ties dovana. Graikų priežodis

Iki šiol mokslui pavyko išspręs
ti, palyginti, daug lengvų proble
mų, tuo tarpu sunkiosios ir kaip 
tik tos, kurios, galbūt, daugiausia 
žada žmogaus ateičiai, tebėra neiš
spręstos. Warren Weaver

Žmogaus kūnas — išradimų la
boratorija, patentų sandėlys, kur 
yra modeliai, iš kurių imama visi 
nurodymai. Visi įrankiai ir maši
nos, esančios pasaulyje, yra tiktai 
jo sąnarių ir pojūčių išplėtimas.

Ralph Waldo Emerson (1870)

DRUSKA
pasakė: „Jis pagauna skonio lau
ko „radio signalus“, kurie be jo' 
dingsta, sustiprina, kartais, su
švelnina paprastus skonio signa
lus“. Tūkstančius metų paslaptin
gi kiniečiai virtojo jį savo maistui 
ir tylėjo. Maistas visada sudarė 
alkaniems kiniečiams problemą ir 
jie turėjo rūpintis padidinti varto
jamų nuobodžių daržovių ir žu
vies bei mėsos kąsnio skonį. Kaž
kokie dvasingi kinai, prieš šimt
mečius, džiovindavo jūros žoles, 
turinčias daug baltymų, sutrynę 
jas barstydazo ryžius ir daržoves 
patirdami dideliam savo džiaugs
mui, kad dė*. to daržovių skonis 
pagerėja.

Japonai, susidurdami su ta pa
čia maisto stokos problema, me
džiojo šį kinų patyrimą. Bert tik 
1866 m. vokiečių chemikas pirmą 
kartą surado glutamininę rūkštį. 
Vėliau, 1908 metais Tokijo uni
versiteto japonas chemikas sura
do komercinį būdą pritaikyti MSG 
vartojimui. Tada, kinų ir japonų 
bendrovės pradėjo gaminti šį pro
duktą, per metus pagamindami jos 
milijonus svarų. Kinų bendrovė, 
daugiausia gamino jį Ve-Tsin'o 
vardu.

Nors kinų ir japonų fabrikan
tai tylėjo kaip jie padaro MSG, 
bet jie pamiršo amerikiečių che
mikų apsukrumą, kurie 1934 me
tais susekė jo gamybos paslaptį. 
Tada jie pagamino MSG grynu 
pavidalu, sakydami, kad impor
tuotas MSG yra negrynas, nes ja
me esama ir kitų medžiagų.

Iki II-jo Pasaulinio karo niekas 
Amerikoje, išskyrus kinų ir japo
nų restoranų vadovus, nesidomė
jo šiuo gaminiu, nes jis buvo sun
kiai pagaminamas ir brangus. Vė
liau, technologai bandydami kon
servuotą viščiukų sriubą, ir dehi
dratoriai, gaminą, sriubų mišinius, 
susekė, kad šiuose milteliuose yra 
aukso kasyklas, nes jie pagerina 
beveik kiekvieno maisto skonį. Jų 
gamyba padidėjo, bet nepakanka
mai, kad patenkintų pareikala
vimą.

Karo metu Dėdė Samas suvar
todavo beveik visų MSG gamybą. 
K-racijonui ir dehidruotam mais
tui, siunčiamam užsienin. Milijo
nai šio produkto svarų buvo su
naudojami kariuomenės maistui, 
tuo tarpu kai susirūpinę sriubų 
konservuoto j ai ir dehidratoriai tu
rėjo tenkintis tik jo likučiais.

Nežiūrint tai, kad kelioms ben
drovėms nesisekė šio produkto 
mėginimas, vis tik dabar Ameri
koje jį gamina keletas bendrovių. 
Jį pagaminti trunka maždaug 
dvi savaitės. Gamybai naudojami 
sudėtingi Rube-Goldbergo nerūdi
jančio plieno tankai ir vamzdžiai, 
karštis, spaudimas ir hidrolizinės 
priemonės, suskaldyti baltymų 
molekulėms į daug įvairių amino 
rūkščių rūšis.

Vien tiktai Decatur'o, Illinoise 
įmonė sunaudoja daugiau kaip tri
jų autovežimių medžiagos krovinį 
pagaminti MSG 5000 svarų. Dr. 
Meyer-is, šios įmonės gamybos 
skyriaus direktorius, pareiškė, kad 
iš kukurūzų bušelio (apie 54 sva
rai) MSG pagaminama 4/5 svaro. 
Iki karo šio produkto pagaminda
vo per metus apie šešis milijonus 
svarų, dabar jo gamyba yra dvi
gubai padidėjusi.Gaminto  j ai sako, 
jeigu jų įmonės veiktų pilnu tem
pu, jos galėtų pagaminti šio ga
minio 22 milijonų dolerių vertės 
ir patenkinti amerikiečių reikala
vimus.

Man rūpėjo patirti, kaip resto
ranų vadovai naudoja MSG tuo 
tikslu, kad ir eilinė šeimininkė ga
lėtų juo pasinaudoti. Juo labiau 
dabar, kada mėsos ir kitų maisto Į 
gaminių kainos nepaprastai kyla, | 
šeimininkei ypač rūpi, kad už iš- 

MĄSTYMAI PRIE ALUČIO

Po Paryžiaus — Korėja 
Ir kartu Teheranas. 
Anglosaksai nežino 
Priešo turimo plano.

Gal per daug jie pamėgę 
Cigarus ir alutį. 
Juk dėl to bene Reichas 
Buvo priverstas griūti.

Antra vertus, gurkšnelis 
Ir, sakysim, cigaras 
Net į tuščią galvelę 
Kartais proto įvaro.

Geria kinai, prancūzai, 
Geria anglai, italai, 
Bet išvengti kvailysčių 
Ne kiekvienas juk gali...

leidžiamus maistui pinigus ji galė
tų pateikti skaniausius valgius. 
Tagi, nuvykau pas ponią Egan'ę, 
Los Andželes Clifton‘o dviejų 
milžiniškų kavinių maisto vadovę, 
prižiūrinčią kasdieną pagamina
mus 22.000 valgių.

P. Eganfė pasakė, kad jau de
šimts metų ji nauddja šį gaminį, 
iš pradžių importuotą, o dabar 
Amerikoje gamintą.

Aš pranašauju, — sako ji, — 
kad šis „skonio taisytojas“ užims 
savo vietą šalia senovinių dvynių: 
druskos ir pipirų kiekvienos vir
tuvės spintoje, kada šeimininkės 
galės lengvai jį įsigyti ir išmoks 
kaip reikia vartoti. Kulinarijos ži
novai vadina jį maisto srityje ge
riausiu dalyku, surastu nuo tų lai
kų, kada mūsų protėviai išrado 
ugnį, trindami du pagalius vienas 
į kitą. Tačiau MSG reikia labai 
taupiai vartoti. Restoranų vado
vai paruošia jo mažyčius pakietė- 
iius kiekvienai dienai, norėdami 
jo neeikvoti arba nesugadinti sko
nio, perdaug įdėjus.

Į klausimą, kur galima MSG 
gauti, p. Egan‘ė atsakė, kad ap
sukrios šeimininkės galėtų gauti 
jį geresnėse prekių krautuvėse.

P. Egan‘ė parodė man MSG pa
jėgumą. Ji paprašė paragauti ke
letą vištienos sriubų. Tikrai, jų 
būta neskanių ir silpnų. Po to ji 
įdėjo kelis MSG žiupsnius, nuolat 
ragaudama. Tai padariusi pasiūlė 
vėl paragauti. Dabar sriuba buvo 
puiki, vištienos skonio, tartum vi
sa višta būtų virta keliuose buljo
no puodeliuose.

MSG gali būti vartojama visur, 
išskyrus vaisius, saldumynus ir 
pieno produktus.

Ne vien tik Egan'ė yra tokia 
MSG entuziastė. Panašiai atsilie
pė ir kiti restorano virtuvių va
dovai.

Gudrios šeimininkės, panašiai 
kaip ir restoranų virtuvių vado
vai, gali pagerinti savo valgių sko
nį ir sulaukti šeimos padėkos. Nu
rodymas tuo atžvilgiu gali būti 
toks šeimininkei: vartok MSG 
taupiai; laikyk sausai. Keturiems 
iki šešių asmenų gaminamiems 
patiekalams žinovai pataria nau
doti jo nuo ketvirtadalio iki pu
sės arbatinio šaukštelio.

Maxine Block (“Your Life“)

MODERNUS PRIVATUS 
VIEŠBUTIS

18, Talbot Square, London, W.2
Tel. PADdington 2855 

puikiai mebliuotas, daug kam
barių su privačiomis voniomis 
(2 min. kelio nuo Paddingtono 
stoties). Susikalbama prancū
ziškai, vokiškai, itališkai ir 
rusiškai. Sav. A. Tiškevičius

Knygų leidykla „Rūta“ Kana
doje išleido „Prošvaisčių Skaity
mų 3 num. A. M. Katiliškio „Pas
kendusi Vasara“. Kaina 1/6. 
„Rūtos“ atstovas Anglijoj: K. 
Veitkevičius, 21, Cobden St., 
Derby.

Virėjai ir namų ruošos darbi
ninkai gali gauti darbo. Anglų k. 
žinojimas pageidautinas. Kreiptis: 
Continental Domestic Agency, 
106, Edgware Rd., London. W.2. 
Tel. AMBassador 1422.

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE. BORMAN, 

GRANT & CO.,
24, Charles II St. London, S.W.l. 
parūpina bilietus kelionei į vi
sus pasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.

Patarnavimas skubus, pati
kimas, be jokio specialaus 
atlyginimo.

Rašyti angliškai (rašant lie
tuviškai laiškus adresuoti į 
DBLS Centrą).

LIETUVIAI SVETUR
Venecuelos lietuvių sąskrydis, 

pirmas tokio masto Venecuelos 
lietuvių gyvenime, buvo sušauk
tas Maracay mieste. Po iškilmin
gų pamaldų, kiurių metu pamo
kslą ispaniškai pasakė kun. A. 
Sabaliauskas, buvo padėtas vai
nikas prie Bolivaro paminklo. 
Eisenos gražumu buvo nustebinti 
net patys venecueliečiai. Kalbas 
pasakė inž. Drangauskas ir inž. 
V. Venckus. Meninė programa bu
vo grynai tautinė. Visi Venecue
los dienraščiai šventę paminėjo 
ir apie ją gražiai atsiliepė. Ofi
cialūs valdžios pareigūnai labai 
giria lietuvius už organizuotumą 
ir tokį gražų pasirodymą viešai.

Vokietijoje lietuvių bendruome
nės tarybos suvažiavimas buvo 
sušauktas Hanovery, liepos 15 d. 
vykdomųjų organų rinkti. Prane
šimus padarė VLIKo ir kt. cent
rinių lietuvių or-jų atstovai.

Vokiečių spauda gražiai atsi
liepė apie lietuvių darbus ir tau
todailės eksponatus, išstatytus 
didžiojoj pabėgėlių parodoj Darm- 
štate. Eksponatus, parūpintus sie
lovados tvarkytojo tėv. Bernato- 
nio, sudarė paveikslai, tautodailės 
dirbiniai, dail. J. Kaminsko akva
relės etc.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąj. pirmininku, jos kūrėjui ir 
senajam pirm. A. Oliui nesutikus 
dėl gausybės darbų būti perren
kamam, išrinktas D. J. M. Colney, 
vicepirm. M. Gureckas ir J. Kas- 
mauskas, sekr. B. Dūda ir ižd. A. 
Trečiokas. Dėmesys atkreiptas 
į antikomunistinės akcijos, Lietu
vybės muziejaus, Lituanistikos 
instituto, Centrinės Lietuvių 
Bibliotekos ir kitus reikalus. 
ALTS Seimo išrinktosios spaudos 
ir Inf. K-jos pirmininku lieka B. 
Gaidžiūnas. Apskritai, numatoma 
laikytis aktyvesnio kurso, ypač 
BALFe ir ALTe, kuriame ir to
liau taut, atstovaus A. Olis. Taip 
pat organizuojama spaudos b-vė, 
Čikagoje bus leidžiamas žurnalas 
etc.

Iš visų liet, organizacijų SLA 
vykd. tarybos nariai su pirm. adv. 
Laukaičiu buvo pakviesti į JAV 
Nacionalinę konferenciją, kurioj 
dalyvavo prezid. Trumanas ir kt. 
vyr. nariai. Ten jie atstovavo ir 
visiems lietuviams, o paskiau, 
Valst. Dep-to pakviesti, nušvietė 
JAV gyvenančių lietuvių pastan
gas Lietuvai išlaisvinti per JAV 
vyriausybę, kad ta kiek galėdama 
padėtų lietuviams tame sunkiame 
ir atsakingame darbe. Be Laukai
čio, taip pat dalyvavo P. Dargis 
Dr. M. Vinikas, E. Mikižiūtė ir 
J. Maceina.

Liet. Bibliografijos biuletenis, 
gavęs paramos, nežada, sustoti.

„Keleivis“, minėdamas savo 45 
m. sukaktuves, išleido padidintą 
sukaktuvinį numerį, kuriame ap
sčiai medžiagos apie senuosius 
liet, ateivius JAV ir jų įsikūrimą. 
Dr. Griniaus mirties sukaktis pa
minėta ne tik vienminčių, bet ir 
liet, spaudos ir Am. Balso.

„Dirvoje“ gen. St. Raštikis išsa
miai aprašė, koks likimas ištiko 
Vyt. D. Karo Muziejų rusų ir vo
kiečių okupacijos metais.

JAV gudai išleido žemėlapį kur 
ne tik Vilnių su Gardinu ir Šven
čionėliais, bet ir Daugpilį prisky
rė prie Gudijos.

Mindaugo krikštas ruošiamas 
dar plačiau paminėti. Be rašomų 
studijų, kuriamų veikalų ir nuta
pytų ar nuaustų paveikslų, bus 
dar išleistas spec. Mindaugo me
dalis ir atviručių.

Dr. Martusevičius, su žmona 
dantų gydytoja, atvykęs iš trem
ties, apsigyveno Naujorke ir pra
dėjo dirbti Manhattan'o ligo
ninėje.

A. Ružancovas, Bibliografinės 

Tarnybos biuletenius apie išleis
tus lietuvių kalba spaudinius 
spaudina šapirografu. Dėl to raš
tas yra nepastovus, nes greit iš
blunka. Kun. P. šarka, Bremeno 
pereinamosios stovyklos kapelio
nas, pasisiūlė tuos leidinius rota
torium atspausdinti.

Kanados „N. Lietuvos“ red. 
Kardelio ir p. Petro Adamonio pa
stangomis. keliasdešimts Belgijos 
lietuvių angliakasių rengiasi, pa
sirašę sutartis su Abitibi miškų 
bendrove, išemigruoti Kanadon.

Liežiškis angliakasis Ignas Ma
žeikis, 32 m. amžiaus, jau ne pir
mą kartą belgų spaudoje „garsi
na“ lietuvio vardą. Liepos 16 d. 
1.30 vai., kai jam nusibodo kilnoti 
stikliuką, paėmė kėdę ir vienu 
metimu išvedė iš rikiuotės 2 bel
gus. Bet šį kartą jam policijos 
areštinės neužteko, nes buvo nuga
bentas į kalėjimą.

Kanadoje ir Toronto mieste 
gražiai veikia ML bičiuliai. Sky
rius mažlietuvių šelpimui surinko 
apie 500 dol., pasiuntė Vokietijon 
drabužių siuntą, kuriais bus gali
ma pilnai aprengti 50 vyrų, 100 
moterų ir 100 vaikų. Vydūnui pa
siųstas spec, vegetarinio maisto 
siuntinys.

J. Cicėnas, žurnalistas, prieš ke
lis metus nuvykęs Amerikon, ap
sigyveno Omahoje, Nebraskos 
valstybėje. Dirba skerdykloje, ta
čiau laisvą nuo darbo ir kitų bū
tinų reikalų laiką sunaudoja spau
dai, rašydamas laikraščiams 
straipsnius ir platindamas juos.

Dail. A. Šlepetys apsigyveno 
Kanadoje. Jis gavo darbo kaip 
dailininkas Edmontono universite
te. Be to jis įsteigė meno studiją, 
vardu ,Shepy Art Studios“. Ji yra 
komercinė grafikos ir dekoratyvi
nio meno studija. Neseniai jis Ed
montono Meno Muziejuje buvo 
su ruošęs savo kūrinių parodą, ku
rioje išstatė 22 paveikslus.

Julius Kakarieka, baigęs studi
jas Santiago universitete, Čilėje, 
priimtas į tą universitetą kaip 
istorijos katedros asistentas.

Dulkės raudonam saulėleidy. 
Tokiu vardu vadinasi naujoji V. 
Ramono knyga. Ji yra atspausdin
ta Amerikoje ir netrukus bus pla
tinama lietuvių kolonijose.

Vasario 16 gimnazijoje, Diep- 
holze, vak Vokietijoj, birž. 24 d. 
įvyko įdomus literatūros vakaras. 
Jo programą atliko keli žinomi li
teratai. Dr. Vydūnas skaitė apie 
mūsų uždavinius, Vlada Prosčiū- 
naitė —■ savo eilėraščius, A. Gie
drius — vieną jaunimui taikomą 
savo naujųjų pasakėčių, A. Venc- 
lauskas — fragmentą iš J. Krumi- 
no kūrybos.

Balys Brazdžionis, žinomas D. 
Britanijos lietuvių kolonijos vei
kėjas, Lietuvių Namų Londone 
stambus akcininkas, daugelio laik
raščių platintojas ir bendradar
bis, prieš keletą mėnesių nuvykęs 
į Ameriką dirbo „Amerikos Lie
tuvio“ spaustuvėje, Worcesteryje, 
laike darbo pavojingai susižeidė 
dešinės rankos pirštą ir jau kuris 
laikas negali nieko dirbti.

Adv. D. Nargelavičius, ilgesnį 
laiką gyvenęs Vokietijoj, jau at
vyko į JAV.

Belgijoje kun. Dėdinas įsigijo 
garsams įkalbėti aparatą ir prie 
rodomų vaizdelių pritaiko muzi
ką, dainas, eilėraščius ar kalbas. 
Liežo apylinkės lietuviai liepos 8 
d. turėjo progą „per radio“ išgirs
ti čia pat savo dainuotas dainas 
ir pokalbius. Sekantis šio apara
to demonstravimas bus liepos 29 
d. Lieže-Tilleur, Concordia salėje.

Gen. Pr. Tamašauskas ir M. 
Naužemienė, atvykę iš tremties. 
Los Angeles, Calif, diecezijos ap
gyvendinti Little Sisters of the 
Poor išlaikomoj prieglaudoj Los 
Angeles mieste.

4



1951 m. liepos 27 d.

IŠ MŪSŲ GYVENIMO
LIETUVIAI WIDNES 

FESTIVALY
Widnes, kaip pramonės miestas, 

irgi turėjo festivalį. Jo metu, 
tarp įvairių kitų pasirodymų, lie
pos 8 d. miesto gatvėmis Katali
kai turėjo eiseną. Į ją puvo pak
viesti ir lietuviai.

Lietuvių eisenoj dalyvavo apie 
130, apie pusė tautiniais drabu- 

[ žiais; daugiausia iš Alsagerio ir 
Manchester io skyrių. Procesiją 
gražino ir Widnes lietuvaitės, čia 
ir ne čia gimusios. Eiseną tvarkė, 
vadovavo ir vedė Mančhesterio 
skyr. pirm. VI. Kupstys._ Apygar
dos pirm. J. Štaras parūpino 28 
asmenų orkestrą, kuris kartu su 
manchesteriškiais atvyko. Orkes
tras, žygiuodamas lietuvių prieky, 
kėlė lietuvių kojas aukščiau ir 
stipriau, didino ir taip gerą sau
lėtą nuotaiką.

Lietuvius išrikiuoti, tautinių 
drabužių grožiui duoti erdvės, 
puikiai mokėjo VI. Kupstys. Užtat 
lietuviai ir susilaukė daugiausia 
ovacijų; šypsojos savo soste net 

I miesto meras su svita juos žiūrė- 
I damas.

Po eisenos šv. Patriko moky- I klos salėje buvo koncertas. Visą I programą išpildė Alsagerio Lietu- I vių Mokykla, vadovaujama mo- I kytojos Br. Jacevičienės ir R. Si- I niūtės. Akordeonu grojo — E. Šo- I va. Visa mirga marga programa I prabėgo, kaip ekrane, be pertrau-
■ kų, be laukimo, nors „artistai“ I drabužius ir dažnai keitė. Ypač I kai pasirodydavo 3-4 metų mažie- I ji, tai tiesiai nebuvo galima nu- I traukti akių. Kažkas pasakė, kad I toki „ansamblį“ būtų pravartu ir I sostinei parodyti.
Į Nors šokiams grojo jau antras I orkestras, tačiau, kai eitynėse ge- I rokai pavargta, tai šokančių ne- I daug buvo. Daugumas ilsėjosi, I kalbėjosi, gaivinosi stipriais ir I nestipriais gėrimais! Šako tas I „vanduo“ nuplovė 40 svarų. Da- I lyvių buvo apie 200. Kai Widnese I tėra tik saujelė lietuvių. Daugiau- I šia buvo atvykę iš viso Lancashi- I re, Mančhesterio, net iš Notting- I hamo. Alsageris dėmesio vertas. I Iš ten skyr. pirm. P. Vyskupaitis I atsivežė apie 50 asmenų. Tėvai, 1 nors programos dalyviams specia- I liūs drabužius taisė, išlaidų pasi- I darė, nors vaikai programą atliko, I tačiau už save ir už vaikus kelion- I pinigius patys pamokėjo ir net bi- I lietus pirkosi. Dėl to Widnes šven- I tė buvo brangoka, nors pelno ir I nedavė, bet ir nuostolio nebuvo. I 0 tikrąjį pelną Lietuvai ir lietu-
■ viams kasgi dabar besuskaičiuos? I Pavyzdingiems tėvams už pasiau-
■ kojantį ir gražų pavyzdį garbė ir I ačiū!

Salėje skamba tangas noktur- I nas. Saulė leidžias, visi skuba į I namus. Šventės ruošėjai, Widnes I komiteto nariai: St. Karalius ir
■ Kazys Gražulis išlydi svečius. Iki i pasimatymo Manchestery Mindau-
■ go minėjime, dažnas, atsisveikin-I damas priduria. M. N.

DARIAUS IR GIRĖNO 
MINĖJIMAS LONDONE

Į Liepos 21 d. DBLS I skyrius, 1 parapijos salėje, surengė mūsų J transatlantinių didvyrių Dariaus
■ ir Girėno tragiškos mirties sukak-
■ ties minėjimą.
■ Minėjimą atidarė I-jo skyr. 
Hpirm. Nemajuška. Po jo sekė vaiz

di ir turininga p. A. Kaulėno pa
skaita, kurioje prelegentas vaiz
džiai nušvietė Dariaus ir Girėno
skridimo, įvykusio prieš 18 metų 
reikšmę, pastatydamas šį mūsų 
drąsuolių žygį, kaip pavyzdį, 
įpareigojantį kiekvieną lietuvį 
aukotis ir veikti dėl pavergtos ir 
kenčiančios tėvynės išlaisvinimo. 
Puiki paskaita gausiai atsilankiu
siems klausytojams padarė didelį 
įspūdį.

Minėjiman atsilankęs min. B.K. 
Balutis papasakojo žiupsnį prisi
minimų iš asmeniškų susitikimų 
su Darium ir Girėnu ir jų arti
miausiomis giminėmis.

Po prelegento kalbos sekė meni
nė dalis, kurią atliko L.L. Meno 
Sambūris.

Mažametė O. Liudvinavičiūtė 
ir p. Sprindžiukaitė įspūdingai 
padeklamavo po eilėraštį, skirtą 
Dariaus ir Girėno garbei. Solistai 
J. Černis ir B. Povilavičius padai
navo kelias lietuvių kompozitorių 
dainas. P. Kaulėnienė menišku 
įsijautimu paskaitė N. Mazalaitės 
Legendą apie kareivį“.

Minėjimo programos pabaigoje 
L.L. Meno Sambūrio vyrų choras 
). Mamaičio diriguojamas, padai- 
^vo keletą lietuviškų dainelių.
Nors minėjimą aplankė gana

gausus būrys tautiečių, bet tarp 
jų mažai tesimatė lietuviško jau
nimo. (M. K.)

LIETUVIAI AYLESFORDO 
IŠKILMĖSE

Liepos 15 d. Aylesforde, Kent, 
pietJ. Anglijoj, įvyko retos iškil
mės, kurios sutraukė tūkstančius 
žmonių. Tą dieną buvo parvežti 
iš tremties (Prancūzijos mieste 
Bordeaux) šv. Simono Stock'o kū
no likučiai (relikvijos), šventasis 
yra kilęs iš tos apylinkės, vietinia
me Aylesfordo T. T. Karmelitų 
vienuolyne gyveno ir dideliu rū
pestingumu platino pamaldumą į 
Škaplierinę švč. P. Mariją, kuri 
jam pasirodžiusi prieš 700 metų.

Iškilmėse dalyvavo iš Romos 
atvykęs karmelitas vienuolis kar
dinolas Ad. Piazza, Airijos minis- 
teris pirm. De Valera, keletą vys
kupų ir daug kunigų bei vienuo
lių. Pamaldose ir eisenoj dalyva
vo ir lietuvių būrelis iš Londono 
su. taut, vėliava bei plakatu 
„Lithuania“. Lietuvių pasirody
mas eisenoje sukėlė publikoje nuo
širdaus nusistebėjimo: daugelis 
pakeliui jiems plojo, o paskiri as
mens, po eisenos, priėję teiravosi 
apie Lietuvą. Baigiantis pamal
doms, iškilmių vadovas viešai pa
dėkojo lietuviams už dalyvavi
mą. (ks)
MANČHESTERIO NAUJIENOS

Mindaugo minėjimui, kuris 
įvyks rugsėjo 15-16 d. Apygardos 
Valdyba sparčiai ruošiasi. Minė
jime dalyvauti sutiko Londono 
Lietuvių choras. Tikimasi su
laukti daug svečių. Iškilmėms už
sakyta pati didžiausia Mancheste- 
rio salė, turinti 920 sėdimų vietų.

Poetas Vladas šlaitas, išleidęs 
„Žmogiškąsias Psalmes“, baigia 
ruošti antrą savo poezijos rinkinį; 
netrukus tikisi jį išleisti.

Ekskursiją į Widnes lietuvių 
šventę liepos 8 d. suorganizavo 
skyriaus valdyba.

Lietuvišką kryžių Mančhesterio 
katalikų kapinėse visiems įniru
siems lietuviams atminti suplana
vo skyriaus valdyba ir tikisi ru
denį, didvyrių Dieną jį pašven
tinti.

St. Gaidelis, trejetą metų dir
bęs kaip choro dirigentas ir var
gonininkas, šiomis dienomis su 
žmona išvyksta Kanadon. Geros 
sėkmės.

Vis gražinamas Lietuvių klubas. 
Vasarą jis sutraukia daug lanky
tojų. Kai šilta, tai ne tiek kamba
riuose troškulys marinamas, kiek 
jaukiam sodely, kur kalbamasi, 
žaidžiama ir sportuoiama. Ss.

GABI LIETUVAITĖ
Anglų mokyklos, skatindamos 

susidomėjimą mokslu, gabiems 
mokiniams skiria dovanas. Apie 
gabų, 7 metų lietuviuką, buvo pe
reitame šio laikraščio num. pažy
mėta. Pravers pažymėti i ir antrą 
panašų faktą apie lietuvaitę, bū
tent Eugeniją Bulaitytę, 14 m. 
amžiaus, londonietę. Ji mokosi 
gimnazijoje ir laike keturių me
tų, kaip pirmoji mokinė yra atžy
mėta 10 dovanų, daugiausia už 
mokslo dalykus, matematiką, kal
bas ir sportą. Dovanos gabiems 
mokiniams skiriamos po dvi per 
metus. Tačiau Eugenija laimėjo 
jų daugiau. Ypač sporto dalykuo
se, šokimuose į aukštį, ji dvejus 
metus buvo pirmoji iš 120 mer
gaičių.

Ne vien mokslo ir sporto daly
kuose Eugenija išsiskiria iš kitų, 
jos amžiaus mergaičių, gabumais,
bet taip pat ji yra ir gabi pianistė.

— Jūrininke! Ar pajėgtum ma
ne iš vandens ištraukti, jei aš 
įkrisčiau.

— Poniutę! Turiu gerą patyri
mą. Dvejus metus banginius teko 
medžioti; ir stambių objektų pa
sitaikydavo.

„BRITANIJOS LIETUVIS“

Siauriausia Lamanšo kanalo 
(skiriančio Europos žemyną nuo 
D. Britanijos) vieta yra tarp 
Doverio (Anglijoj) ir Calais 
(Prancūzijoj) apie 21 mylią plo
čio. Tarp šių vietovių ir į kairę 
pieštuku užbrėžtos žemėlapy vie
tos, įvyko visa eilė istorinių 
įvykių, tarp jų ir sąsiaurio per- 
plaukimai (žinoma, be jokių prie
monių). Neseniai šią vietą mėgino 
perplaukti vienas egiptietis plau
kikas, bet neįstengė, dabar susi
gundė takiam žygiui amerikietė 
Betty Cohn'ė, 50 metų amžiaus, 
vadinama „plaukiojančia senele“. 
Į Europą jį jau atvyko, o kada 
savo žygį pradės, dar neaišku.

Kitas metais ji baigia gimnazi
ją ir ketina eiti į universitetą mo
kytis. (č).

EVANGELIKU DiPi 
SUSIRINKIMAS

Liepos 20 d. Londone, švedų 
bažnyčioje, įvyko Londone gyve
nusių evangelikų DiPi susirinki
mas. Tautybių atžvilgiu, daugiau
sia buvo estų, po jų sekė gausu
mo atžvilgiu latviai, lietuviai, 
lenkai, austrai ir vengrai. Susi
rinkimui pirmininkavo Estijos mi- 
nisteris A. Torma. Kalbas pasakė: 
Amerikos evangelikų bažnyčios 
atstovas kun. Ostergreen'as ir ki
ti. Susirinkimas, dėl tautybių gau
sumo, buvo vedamas anglų 
kalba. (i)

PADĖKA IR PRANEŠIMAS
Nuoširdžiai dėkoju visiems, ku

rie padėjo Londono lietuvių baž
nyčios loteriją įvykdyti. Kiekvie
nas tuo pačiu mažiau ar daugiau 
parėmė božnyčios fondą. Tačiau 
šis fondas turi priaugti iki 1.000 
svarų, kad galima būtų pamokėti 
bažnyčios perdažymo išlaidas ir 
dar likusią skolą už vargonų ir 
galerijos statymą. Pradžiai dar 
neturime nė pusės šios, taip rei
kalingos sumos

Kadangi vietinei Londono Lie
tuvių kolonijai tenka nuolatinė 
našta palaikyti bažnyčios ir kle
bonijos pastatus bei aptarnavimą, 
dėl to sunku jai vienai šią sumą 
sudėti. Todėl kraipiamasi į visus 
tautiečius pagelbėti savo auko
mis, kad galėtume vienintelę Lie
tuvių bažnyčią — savąją lietuviš
ką šventovę D. Britanijoje pa
puošti bent tiek, kad nereikėtų 
rausti prieš svetimtaučius.

Dažymo darbams sumaniai ir 
energingai vadovauja dailininkas 
Kaz. Dargis.

Turime jau gražių šios talkos 
ir paramos pavyzdžių. Pav. A. J. 
rašo: „Noriu prisidėti prie Jūsų 
rinkliavos bažnyčios pagražinimui. 
Aukoju penkis svarus ir linkiu 
viso gero“. J. Ad. rašo: „Siunčiu 
1 sv. šv. Kazimiero bažnyčios gra
žinimo reikalams. Gražinkite, 
puoškite bažnytėlę“. O. D. rašo: 
„Siunčiu parduotus loterijos bi
lietus (42 Š.) Ligoninės persona- 
nas ir ligonys su didžiausiu malo
numu kiekvienas įsigiję po bilie
tą, paaukodami Lietuvių bažny
čios remontui. Kartu ir man ma
lonu, kad nors mažumu galėjau 
prisidėti“. Išvažiavę į Ameriką J. 
K. siunčia 1 sv.

Mielai laukiamos aukos, už ku
rias iš anksto tariamas nuoširdus 
ačiū- Aukas siųsti Lietuvių baž
nyčios adresu: Rev. J. Sakevičius. 
21, The Oval, Hackney Rd., Lon
don, E.2 Kun. J. Sakevičius

DBLS NARIŲ ŽINIAI
Nuo rugpiūčio 5 d. iki rugsėjo 

1 d. du Sąjungos ir „B. Lietuvio“ 
tarnautojai, pasikeisdami, atosto
gaus. Prašytume narius, ypač in
teresantus. tuo laiku kiek galima 
mažiau kreiptis į centrą. Taupu
mo sumetimais reikėjo sumažinti 
tarnautojų skaičių ir dėl to dabar 
Sąjungos raštinėje dirba tik viena 
tarnautoja. Tikimės, kad nariai 
tai supras ir kiek galima pasi
stengs savo reikalus atlikti prieš 
rugpiūčio 5 d. Centro Valdyba

P A G R E
Gal kitais metais
Jau praeitais metais atidžiai se

kiau laikraščius, stebėdamas, ar 
Eisteddfode, Vali joje, kur vyko 
ketvirtoji metinė Tarptautinio 
Muzikos Festivalio sesija, nepasi
rodys kartais ir lietuviai su cho
ru, šokėjų grupe, solistais ar ins
trumentalistais. Kur tau! Visokių 
tautų buvo, visokios varžėsi, šoko, 
dainavo, grojo, bet ne lietuviai. 
Rimtesnieji laikraščiai Festiva
liui atžymėti skyrė nemaža vietos. 
Proga paambasadoriauti tikrai 
rinktinė. Na, sakau, gal kitais me
tais.

šįmet liepos 4 d. vėl prasidėjo 
Festivalis, penktoji sesija. Į Eis
teddfod i britų saloje rečiau pasi
rodanti saulė ir noras pasiklausy
ti įvairių tautų liaudies dainų ir 
pasižiūrėti tautinių šokių (o pro- 
gramojd dalyvauja 15 tautų re
prezentantai) pačią pirmąją, ati
darymo dieną buvo 25.356 žiūro
vai, daugiau kaip aštuonis kartus 
tiek, negu tas mažasis Eisteddfo- 
do miestelis turi gyventojų. Ir vėl 
rašo laikraščiai. Ir vėl ieškau lie
tuvių. Kur tau! Nė su žiburiu ne
matyti nei kurio nors choro, nei 
šokėjų!

Šokėjai iš Indonezijos, Olandi
jos... Chorai iš Belgijos, Vokieti
jos, Šveicarijos, Prancūzijos, Por
tugalijos, Suomijos, Italijos, Ispa
nijos. Suvažiavo iš tolybių, nepa
gailėjo kelionės išlaidų, vargo, rū
pesčių. Pačiomis pirmosiomis die
nomis mišriųjų chorų varžybose 
pirmąją premiją nunešė britai. 
Tautinių šokių varžybose pirmoji 
vieta vėl atiteko jugoslaviškai 
tautinių šokių grupei iš Serbijos. 
Pirmąją premiją už liaudies dai
nas gavo kanadiečių choras, nors 
kanadiečiai ir nėra kokia nors tau
tą. Šios rūšies pasirodymai buvo 
tokie puikūs, kad teko paskirti 
dar dvi antrąsias premijas. Viena 
jų teko Mančhesterio ukrainiečių 
vyrų chorui, o antroji-šveicarams. 
Kai dėl šveicarų, ką gi, jie atvy-

KAS LAIMĖJO BAŽNYČIOS 
LOTERIJOJE

Radijo aparatą — Vyt. Paulio- 
nis (Londonas), laikrodį — J. 
Adomaitis (Knutton, Staffs.), raš. 
plunksną — J. Gelaževičius (Co
ventry), rankinuką — J. Sinclair 
(Kinlochleven, Škotijoj), Wilkin
son skustuvą — J. Diržius (Ket
tering), Ronson žiebtuvą — A. R. 
(Wolverhampton), od. piniginę — 
V. Anuprevičius (Enfield), tuale
tinius reikm. — J. Stasiulis (Lea
mington, Spa.), od. papirosinę — 
V. Palkionienė (Fort Williams, 
Škotijoj), fot. albumą — J. Do
brovolskis (Londonas).

MANANTIEMS LIETUVIŲ 
NAMUOSE ATOSTOGAUTI 
Norį šiuose namuose savaitę, 

ilgiau ar trumpiau gyventi, pra
šomi apie tai iš anksto pranešti 
(nes namuose ne visuomet būna 
laisvų vietų) ir atvykdami atsi
vežti maisto korteles (Ration 
Book). Iš anksto turėtų nakvy
nę užsisakyti ir tie, kurie mano 
vieną bei kitą naktį namuose 
nakvoti-

Nakvynė vienai nakčiai namuo
se kainuoja: akcininkams 5 šil., 
visiems kitiems — 7 šil.

Lietuvių Namų vadovybė

PADĖKA
DBLS Nottinghamo skyriaus 

valdybai ir nariams, rėmusiems 
mane atsidūrusį sunkioje būklėje 
dėl 5 mėn. nedarbo, tariu širdin
gą lietuvišką ačiū. J- Bedulskis.

Pirmojo vaiko tėvai: — Ko čia 
varžaisi, ponas direktoriau. Mums 
viskas malonu, ką kas pasako apie 
mūsų gražuolį.

— Mm rodosi, kad jis yra toks, 
kaip ir bet kuris, blogai prižiūri
mas šešių mėnesių vaikas.

B S T A I
ko, padainavo, laimėjo, ir viskas, 
o, žiūrėkite, ukrainiečiai pajėgė 
atvažiuoti iš tokios tolybės, net iš 
Mančhesterio... O lietuviai, kurie 
turi ko didžiuotis ir savo dainų 
tautos dainomis ir šokiais, pritrū
ko energijos pasiekti tą mažą mies
telį ir dalyvauti. Iš niekur neat
važiavo. Ne būtinai laimėti; nors 
dalyvauti, nors paambasadoriauti. 
Pavargo ir neatvažiavo. Jei šian
dien neatvažiavo iš pačios Lietu
vos su „Kolchozninkų“ ar „Sta- 
chanoviečių“ naujais šokiais, su 
daina apie tėvelį Staliną ar senelį 
Leniną, tai reikia džiaugtis, bet 
kad mūsų ambasadoriavimo pa
reiga pramiegota — lyg ir gaila.

Na, gal kitais metais. Na, gal į 
šeštąją sesiją. Pamėginkime dar 
nusnausti. S. Baltaragis

SKAITYTOJU LAIŠKAI
MAN KNYGA YRA DVASINIS 

MAISTAS
Negalvojau, kad trumpu pasisa

kymu dėl vertimo „Tarp pelių ir 
vyrų“ p. S. L-s ir K. Barėnui su
teiksiu progos išpasakoti literatū
ros teoriją, ką veikė, ar veiks ir 
t.t. Maniau, kad „B.L.“ nėra lite
ratūros žurnalas, todėl dėl ano 
vertimo stiliaus ir kompozicijos 
nepasisakiau ir dabar negaišiu.

Man knyga yra dvasinis mais
tas ir musmirių, jei ir pagal vi
sus stiliaus ir kompozicijos reika
lavimus būtų pateikta, nevalgy
siu. „Duokite mums knygų (rašo 
tas pats K. Barėnas Liet, žodis“ 
Nr. 13. Mahometas ieško kalno) ir 
tas mūsų jaunimas, kuris uždar
bį palieka smuklėje, tikriausia, 
turės, kas jį atitraukia nuo ny
kumos ir sulaiko nuo nelaimės'*. 
Kai pats rašo, tai galvoja kaip ir 
visi, o vertimui parenka tokį da
lyką, kurs nuveda tą patį jauni
mą ir palieka smuklėje. Kur lo
gika?!

Anksčiau rašydamas paminėjau 
dėlko nepatinka naujoji Pradal
gės knyga ir pageidavau alia Ku- 
dirkinių vertimų. Nugi ir pratrū
ko dėl to kritika: žvirbliai, vaikiš
ki blizgučiai, moralai; pozicijoms 
apginti net davatkėlės su moterė
lėmis buvo įrikiuotos, kad tas 
triukšmas sužvirblintų, o tada jau 
kiekvienam ir ereliu drąsiai pasi
vadinti.

Paliekant šiuos „perlus“ nuoša
liai, norisi kitomis, ryšium su 
tuo straipsniu, kilusiomis minti
mis išsitarti.

Netiesa, kad „menas šventųjų 
nepripažįsta“. Užtenka paekskur- 
suoti po Italijos, Galijos, Nider- 
landų, kitų, net Dresdeno'(buv.> 
meno galerijas, pasižvalgyti po 
sudvasintus architektų pastatus, 
muziką, na ir literatūrą ir įsitikin
ti, kad yra kitaip. Ne visiems pa
vyksta pavaizduoti šventąjį, ar 
šventumą ir kai parnasas sunkiai 
pasiekiamas, tai pasitenkina ne 
dangaus mėlynėmis, bet tik tuo. 
kas arčiausia matoma ir kas va
dinama skambiu modernizmo var
du. Užtat tikrasis menas skursta: 
skamba džiazas, auga blokiniai 
namai, litera+ūroj — kriminalai, 
tapyboj vėl kažkas, tik jau ne tik
rasis menas, nors po meno 
skraiste.

Žinoma, kad nebuvus „devin
tam danguj“ per sunku perteikti 
po apotezės šentojo gyvenimą; 
dažniausia pasitenkinama viena 
kita dorybe, jei būtinai su tuo 
susiduriama. Tačiau daugumas, 
kai vaizduoja žmogų, tai vaizduo
ja jį kelyje klumpantį ir keliantį, 
su ydomis ir dorybėmis, velnią ir 
angelą, bet vistik žmogų, suras
dami jame ką nors nauja, šešėliais 
paryškindami žiedus, vedžioja jį 
net po pragarą, bet nuvedę smu- 
klėn nepalieka jo, o išveda, kaip 
draugas iš klaikaus miško. Mūsų 
per maža tokiems pasismagini
mams. Mums reikia šviesių pavyz
džiu, kurie ir iš pragaro išvestų. 
Nužmogintą jau ir taip žmogų 
nesugyvulinkim, bet atstatykim.

Tokie meno kritikai, kaip Gae- 
ton Picon, Robert Kanters, Claude 
Edmonde Magny, Maurice Blan- 
chot mene moralinį ir humanis
tinį kriterijų stato aukščiau kaip 
kitką Ir tai šiandien jau visuo
tinai pripažinta.

Per ilgu būtų į kiekvieną užme
timą atsakinėti. Norėčiau tik pa
brėžti, kad nesu nusistatęs prieš 
„Pradalgę“. Jos išleistosios „Žmo
giškosios psalmės“ man yra viena 
maloniausių tremties spaudos do
vanų. Dėl to Pradalgė nesietina 
su Pelėmis. M. N.
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TRUMPOS NAUJIENOS
. Vysk. V. Brizgys, sėkmingai 
atlikęs VLIKo jam patikėtus už
davinius Ispanijoj ir Portugalijoj, 
grįžo • V. Vokietijon. Abiejuose 
kraštuose Lietuvos reikalams ras
ta ypatingas susidomėjimas ir pa
lankumas.
- * „Free Europe" pilietinė ame
rikiečių organizacija, turinti tik
slą radijo pagalba paskleisti teisy
bės žodį už geležinės uždangos, no
ri dar dvi radijo stotis pastatyti: 
vieną Europoje ir vieną Tol. Ry
tuose. Dabar ji turį radijo stotį 
prie Muencheno.

* Prez. Truman'as, laike pasi
kalbėjimo su spaudos atstovais 
pareiškė, kad Amerika neturi 
žinių, kad Rusijoj būtų buvęs 
koks nors atominis sprogimas po 
to. kuris 1949 m. buvo.

* Ryt. Vokietijoj komunistinė 
valdžia stato Nauene, netoli Ber
lyno,galingą radijo stotį komunis
tinei propagandai į Vakarus 
skleisti.

* šiemet italai daugiau padir
bo automobilių, kaip pernai. Per 
šių metų pirmąjį pusmetį italų 
automobilių fabrikai išleido 78.000 
automobilius, o pernai tuo laiku
— 60.000.

* Paryžiuje įvykęs iš Sovietų 
okupuotų kraštų pabėgusių išei
vių profesinių sąjungų atstovų 
Tarptautinis kongresas priėmė 
rezoliuciją, reikalaujančią atitrau
kti iš tų kraštų raudonąją kariuo
menę ir enkavedė dalinius.
“ * Tokijo, Japonijos sostinės, 
gyventojų skaičius smarkiai auga. 
Šiuo metu Tokijo turi 6.650.000 
gyventojų, o 1945 m. turėjo tik 
5.400.000.

* H. Schacht'as, buvęs Vokieti
jos valstybinio banko valdytojas 
ir Hitlerio finansinis patarėjas, 
pakviestas Indonezijos (Javos ir 
gretimų salų nauja respublika) 
Vyriausybės finansiniu patarėju.

* Amerikos Vėžio ligos Drau
gijos žiniomis, Brazilijoj 
vėžio liga miršta apie 
žmonių.

* Vak. Vokietijoj labai
jo metalo vagystės. Bremeno teis
me, tuo metu, kada buvo svarsto
ma metalo vagių byla, kiti vagys 
iš teismo namų pavogė 8 vanden
tiekio vamzdžius.

* Vak. Vokietija ketina rudenį 
pradėti teikti D. Britanijai avieną 
ir bekoną. Dabar ji tiekia tik 
soš konservus.

* Kanada pateiks šešioms 
lanto santarvės valstybėms
Britanijai, Italijai, Belgijai, Olan
dijai, Danijai ir Norvegijai) 300 
radaro prietaisų.

* Prancūzų geležinkeliuose pe
reitą savaitę įvyko du paslaptingi 
sprogimai. Dėl jų žuvo vieno gar
vežio pečkuris.

* Vienas amerikietis, Los An- 
dželese, pateko _ policijai tik dėl 
to, kad stengėsi būti geras vyras. 
Parduotuvių detektyvams krito 
įtarimas, kad jis nemažai perka 
moteriškų skalbinių. Pradėję sek
ti — išaiškino, kad jam nemažai 
jų ir reikia, nes turi penkias žmo
nas. Kadangi JAV ne koks arabiš
kas kraštas, oėl to ten daugpaty
stė netoleruojama net ir tuo atve
ju, jei suinteresuoti tuo atžvilgiu 
nesiskundži a.

* Šiemet vokiečių automobilių 
paklausa Belgijoj, Danijoj, Švei
carijoj ir Švedijoj pakilo. Tuo 
tarpu Britų gamybos automobilių 
paklausa ten krito. Be to, laike 
šio pusmečio, automobilių gamyba 
Italijoj, Prancūzijoj ir Vokietijoj 
apie 10% padidėjo, o D. Britani
joj, tuo laiku, apie 7% sumažėjo.

* 40 Amerikos greitųjų, spraus- 
minįų naikintuvų, tipo F 84 tran
sportas iš Naujorko jau išplaukė 
i Europą. Lėktuvai skiriami: Pran-

cūzijai, Belgijai, Olandijai, Dani
jai ir Norvegijai.

* Australija, nuo pereitų metų 
birželio mėn. iki šių metų to pa
ties mėn., pardavė vilnų už 636 
milij. svarų, o prieš metus, per tą 
patį laiką, tik už 286 milij. svarų.

* Portugalai rinko naują res
publikos prezidentą, vieton nese
niai mirusio marš. Carmonos. Į 
prezidentus buvo pasiūlyta tik 
vienas kandidatas, gen. Craveiro 
Lopes‘as. Už jį balsavo 74% rin
kikų.

* Liepos 13 d. D. Britanijoj dar 
pabrangs laikraštinis popieris 6 
sv. 18 šil. 9 p. tonai.

* Britų aviacijos bombonešis, su 
lakūnais praktikantais, išlėkęs iš 
Islandijos, perskrido šiaurės polių 
ir nusileido Fairbankse, Aliasko
je, sukoręs be nusileidimo 3.553 
mylių kelią. Lėktuvo įgula, apsi
rūpinusi Fairbankse reikalingais 
dalykais, atgal grįš taip pat per 
šiaurės polių, tik skirtingu kėliu. 
Kelionė truks apie 20 valandų, 
nežiūrint tai, visą laiką saulė 
švies, nes šiaurėje šiuo metu die
na dar yra kelių mėnesių ilgio.

* Liepos 23 d. mirė kardinolas 
Sapieha, Krokuvos arkivyskupas, 
84 m. amžiaus.

Maroke kiekviena, šiek tiek 
pasiturinti nuotaka, po jungtuvių 
apeigų, į jaunojo namus nešama 
uždaruose neštuvuose ir būrio 
palydovų lydima. Taip daroma 
laikantis seno papročio, kilusio 
tais laikais, kada nuotakos buvo 
labai turtingos ir tokia proga ga
bendavosi daug aukso ir kitokių 
brangenybių, o plėšikai, su dide
liais peiliais jas kiekviename žing
snyje tykojo užpulti ir apiplėšti.

kasmet
36.000

padidė-

mė-

At- 
(D.

ŠACHMATAI

Prenumeratos laikas pasibaigė 
tiems, kurie „B. Lietuvį“ buvo iš
sirašę pusei metų Kas prenume
ratos nepratęs, tą laikraštis nustos 
lankęs.

1VAIRENYBES
ŠIMTAS SVARŲ AR BEKONAS

Guernsey krautuvėje dingo šim
tas svarų. Tuoj buvo pašaukta 
policija, užrakinta durys ir krau
tuvės tarnautojai surinkti tar
dymui.

Staiga suzirzia telefonas. Visų 
nustebimui pasipiktinusi pirkėja 
sako: „Kas per tvarka jūsų krau
tuvėje? Jūs man vietoj bekono 
normos įgrūdot šimtą svarų. Siun
čiu vaikezą su pinigais atgal; pra
šau atiduoti man mano bekoną“.

KRITO KAIP GIRTAS 
POLTTRUKAS

Trylikametė Rozalija Katzen- 
barger'aitė iš Seatties, JAV gavo 
dovanų sibirišką ančiuką. Ančiu
kas, kaip ančiukas, bet įsivaizda
vo esąs šuo. Taip Juozapas (toks 
buvo ančiuko vardas) vaikė gat
vėje automobilius ir narsiai kovo
jo su kaimynų šunimis. Šunys, 
gal gerbdami jo bendravardišku- 
mą su nudribaūsiu, nusileisdavo.

Tačiau prieš savaitę į kaimynini 
butą atsikėlė naujas gyventojas ir 
atsigabeno taksiuką. Kai sekan
čią dieną Juozapas ėmė vyti šį 
keturkojį, šis atkakliai pasiprie
šino. Po trumpos kovos Juozapas 
krito negyvas, viršun pilvą užvers
damas, kaip girtas politrukas rau
donajam kampely.

NĖRA STREIKŲ, NĖRA 
IR LAISVĖS

Streikas — ■ laisvės pažymys. 
Kur nėra laisvės, ten nėra ir strei
kų. Todėl laisvame pasaulyje 
streikuoja kaip kas išmano. Lon
done streikuoja uosto darbininkai, 
Prancūzijoje — muitininkai ir po
licininkai, o Airijoje — banki
ninkai.

Praėjusią savaitę Škotijoje su
streikavo... mokiniai. Mokinių 
„profesinė sąjunga“ reikalauja 
„keturiu dienų mokslo savaitės“.
ATSARGA GĖDOS NEDARO

Neapoly nubaustas pirklys Vin
cenzo Montuozi už „blogą 
ir privatinį žiaurumą su 
žmona“. Jis buvo vos keli 
šiai vedęs ir, išvykdamas 
reikalais, žmoną Reną vertė dė
vėti kanapinę skaistybės juostą 
ir, didesnės atsargos dėliai, dar 
užrakindavo.

VISKAS TINKA
Neapolio policija sulaikė gaują 

vagių, kurie bandė pavogti... pa
skendusį karo laivą. Vienas jų 
buvo sulaikytas, kai persirengęs 
naru bėgo su puse laivo kamino...

GALVOSŪKIAI
Galvosūkis Nr. 38 (1 t.)

Senų automobilių pardavėjas 
skundžiasi kaimynui:

■ —- Šiandien turėjau blogą biznį. 
Pardaviau du automobilius po 750 
svarų. Ant vieno uždirbau 25% 
ant antro — praradau 25%.

— Kokia čia bėda, — sako kai
mynas. — Nuostolių neturėjai.

— Turėjau. Ir daug.
Ar tiesa?

Galvosūkis Nr. 39
Susiginčijo trys draugai, kuris 

jų yra gudriausias. Ginčui išspręs
ti ketvirtasis draugas pasiūlė tokį 
būdą.

Aš, sako, pažymėsiu, ant jūsų 
kaktų po baltę arba juodą tašką 
ir nuvesiu jus kartu į vieną kam
barį. Kiekvienas jūsų, pastebėjęs 
juodą tašką ant draugo ar draugų 
kaktos, pakelsite dešinę ranką. 
Gudriausias bus tas. kuris pirmas 
suvoks kokios spalvos tašką turi 
ant savo kaktos. (Nė vienas jų ne
žinojo, kurios spalvos itašku pa
ženklintas).

Kai draugai po paženklinimo 
buvo suvesti į vieną kambarį, visi 
trys pakėlė rankas. Netrukus vie
nas jų 
tašką.

Kaip

pasakė: aš turiu juodą

jis patyrė?

Alsagerio skyriaus mokyklos 
mokytojai Br. Jacevičienei, R. 
Siniūtei, E. Šovai, tėvams ir vai
kučiams už atvykimą ir tik už 
ačiū atlikimą programos Widnes 
Lietuvių Šventėj, visu nuoširdu
mu dėkoja

Widnes Lietuvių Komitetas.

SPORTAS
„VILNIUS“ LONDONE

Žinia, kad Halifax© krepšinio 
komanda atvyksią į Londoną, su
kėlė didelį susidomėjimą londo- 
niškių sporto mėgėjų tarpe. Juk 
tai ne kasdieninis įvykis, nes čia 
krepšinio rungtynės, kur dalyvau
tų lietuvių komanda, labai retas 
atsitikimas. Kiekvienas norėjo pa
matyti ir „Vilniaus“ krepšinio 
komandą, apie kurios gražius pa
sirodymus Yorkshire provincijoj 
teko ne kartą skaityti mūsų spau
doje. Pagaliau lauktoji diena 
atėjo.

Pavieniai ir būreliais skubėjo 
londoniečiai į Politechnikumo pa
talpas, kartu nešdamiesi ir pa
slėptą viltį; kad ir čia savieji lai
mės, 
cinius rūpesčius atskubėjo ir Liet. 
Sąjungos pirmininkas. Halifaxo 
ekskursijos dalyviai taip pat ne
praleido progos į šias rungtynes 
atvykti veik pirmieji. Žiūrovų 
skaičiui didėjant, kiekvienas ver
žėsi arčiau balkono atramų, kad 
suradus geresnę vietą, iš kurios 
bent žaidėjų viršugalvius galėtų 
pamatyti.

„Štai, žiūrėk, jie čia!“ — kaž
kas suš iko ir dešinės, kai vilnie
čiai įbėgo į žaidyno salę. Juos pa
sekė Politechnikumo komanda. 
Dar kelios minutės ir prasidėjo 
žaidynės.

„Čiakas 
paleidžia 
rezultatas 
višką širdį. Tai pirmoji, žaidimo 
minutė. Dar minutė, ir Politech
nikumas, padaręs kelis metimus, 
jau spaudžia „Vilnių“. Vilniečiai 
paima minutę ir susirūpinę taria
si, o susirūpinti yra dėl ko. Siaura, 
su žemais balkonais salė visiškai 
paraližuoja kampinius metimus 
Dėl tos pačios priežasties neįma
noma iš kraštų pralaužti ir priešo 
komandos stiprų zoninį dengimą. 
Be to, jau pirmose minutėse paste
bėta šios komandos gražus sviedi
nio valdymas bei tikslūs metimai. 
Tenka pripažinti, vilniečiai susiti
ko su pajėgia, amerikiečių treni
ruojama, anglų komanda.

Puslaikis baigiasi 25 : 11 Poli
technikumo naudai. Jau po pirmo 
pusįaikio matyti vilniečių nuovar
gis. -Pasitaikęs šiltas oras vargina 
žaidėjus, juo labiau, kad „Vilnius“ 
atvyko ne pilnoje sudėtyje, ir dėl 
to trūksta pakaitų. Laimė, kad 
dar pavyko „sužvejoti“ londoniškį 
krepšininką, kitu atveju būtų 
tekę žaisti visai be jokių pa
mainų.

Poilsio metu, žiūrovų eiles pa
likęs, atskuba Liet. S-gos pirmi
ninkas. Teiraujasi, ar tai čia ta 
pati komanda, 
mėtė krepšius lietuvių 
Nottinghame.
kad tai ta pati, bet čia jau nėra 
tos laimės. Šį kartą priešas stip
rūs. Jis turi ir skirtingas krep-

P-lę Bronę MAILAITĘ

p. Vikt. KELMELĮ 
sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį, sveikinu, linkėdamas ge
riausios laimės ir 
suose vedybinio 
žingsniuose

J. K.-čius,

sėkmės vi-
gyvenimo

Bradford.

yra 
yra

Palikęs nuošaliai organiza-

meta“! — halifaxietis 
šūkį ir pradinis 2 : 0 
jautriai kutena lietu-

kuri taip gražiai 
turnyre 

Tenka pripažinti,

MANANTIEMS KANADON VAŽIUOTI

elgesį 
savo 

mėne- 
biznio

Neatidėliok, bet tuojau pratęsk 
,,B. Lietuvio‘* prenumei atą.

Išnuomojami kambariai Londo
ne, geroje miesto daly, pavie
niams ir dviems gyventi. Teirau
tis: „B. Lietuvy“ Nr. 14.

Kanadoje atsiranda darbo ir 
susidaro sąlygos į. Kanadą atvykti 
daugiau tautiečių.

Ši informacija taikoma tiems, 
kurie sutiktų atvykti dirbti į Ka
nados miškus, konkrečiai — Abi- 
tibi miškų eksploatacijos bendro
vės žinion.

Sąlygos: Atvykstąs turi įsiparei
goti dirbti miške 12 mėnesių ir 
įsipareigojimą tesėti. Atlyginimas 
ir darbo sąlygos tos pačios, kaip 
ir Kanados piliečiams, žinotina, 
kad miško darbininkai turės gy
venti miške, specialiai įrengtuose 
barakuose, kur jie, už tam tikrą 

■iš jų uždarbio atskaitomą -mokestį, 
gauna visą išlaikymą ir patarnavi
mą. Po 12 mėnesių darbo miške— 
visiška laisvė: galės kur nori vyk
ti, kur nori apsigyventi ir kokį 
nori pasirinkti darbą, bet kurioje 
plačiosios Kanados vietoje.

Vykstąs turi turėti 30 dolerių. 
Kitas kelionės išlaidas pamoka 
Emigracijos ministerija, o kelionę, 
nuo uosto geležinkeliais ir kitomis 
susisiekimo priemonėmis, pamoka 
Abitibi b-vė, kuri atvykstančius 
maitina ir rūpinasi kelionėje nuo 
uosto ligi darbovietės. Šias išlai
das bendrovė paskiau išlaiko iš 
atvykusiojo uždarbio.

Darbas: akordinis, bet pačioje

pradžioje (4 savaites), kol nauji 
darbininkai įpras dirbti, gaus die
ninį atlyginimą: už 8 darbo valan
das $ 6,42. Darbas — ne vien tik 
miško kirtimas, — staliai, kalviai, 
mechanikai, virėjai ir kiti specia
listai gali gauti darbo pagal savo 
specialybę, bet tos bendrovės ži
nioje ir, eventualiai, miškuose; 
bent ta sąlygą, kad atvykstąs for
maliai priimamas kaip kirtėjas, 
tik jau vietoje gali detales išsiaiš
kinti.

Kas nori tokiomis sąlygomis 
vykti Kanadon, prašomi tuojau 
sudaryti sąrašus ir suteikti šių 
žinių: 1) Vardas, 2) Pavardė, 
3) Gimimo data arba amžius ir 
gimimo vieta, 4) Dabartinis adre
sas, 5) Dabartinis darbas, darbo
vietė ir jos adresas (atsitikimui, 
jei jį nenorėtų išleisti, tai Kanados 
kviečianti- b-vė su ja tartųsi), 
6) Profesija-specialybė ir dabarti
nis užsiėmimas.

Rūpinamės, talkoje su p. Petru 
Adamoniu, k ir is pats kelis metus 
dirbi toje bendrovėje ir joje turi 
gerą vardą.

Be pasiteiravimų tuojau siųski
te žinias, geriau sąrašais, šiuo 
adresu: „Nepriklausoma Lietuva“, 
7722 George Street, Ville Lasalle, 
Morrtreali P.Q..Canada. J .Kardelis

šiniui kultivuoti sąlygas. Jau pa
kanka vien prisiminti, kad visi 
mūsų žaidėjai dirba fizinį darbą, 
kai tuo tarpu priešininkai 
studentai, kuriems sportas
tik poilsis po protinio darbo die
nos. Reikia ir tai priminti, kad 
vilniečiai čia žaidžia padarę ilgą 
kelionę į Londoną ir tą pačią die
ną dar suspėję aplankyti dalį 
Festivalio. Dalis žaidėjų atskubė
jo tik paskutiniu metu iš Vali jos, 
kur reprezentavo lietuvius tarp
tautinėje jaunimo stovykloje.

Antras puslaikis mažai kuo 
skiriasi nuo pirmojo. Vilniečiai 
kovojo ambicingai ryždamiesi 
nors sušvelninti pralaimėjimą. 
Pagaliau, po kietos kovos, rung
tynės baigiasi Politechnikumo lai
mėjimu 59 : 26.

Skirstosi londoniškiai pamatę 
taip lauktas rungtynes, bet apsi
vylė pralaimėjimu. Halifaxieciai, 
kurie yra matę visą eilę „Vil
niaus“ laimėjimų ir pralaimėjimų, 
mažai reagavo ir į šį pralaimėji
mą, juo labiau patys vilniečiai, 
kurie čia turėjo progos pažaisti 
su pajėgia anglų komanda ir daug 
ko pasimokyti.

„Vilniaus“ komandoje žaidė ir 
taškus pelnė: Bruzgelevičius — 9; 
Dambrauskas — 4; Slėnys — 8; 
Bušmanas — 0; Čiakas — 4; Vilu- 
tis — 1.

Mūsų krepšinio komandoms rei
kia daugiau panašių rungtynių. 
Tik susitikdami su pajėgiomis ko
mandomis galės progresuoti. Bū
kime realistai ir nesvajokime apie 
Anglijos meisterio vardą, kuris 
yra amerikiečių rankose, tuo tar
pu kai matome, jog jau anglų ko
mandos sukelia mums nemaža rū
pesčių. Kapsas
NAUJAS PASAULINIS BOKSO

ČEMPIONAS
Praėjusią savaitę Pittsburgo 

mieste, JAV, įvyko bokso rungty
nės tarp sunkaus svorio pasaulio 
čempiono Ezzard Charles'o ir ži
nomo Amerikos boksininko Jersey 
Joe Walcott'o.

Rungtynes, didžiausiam publi
kos nustebimui, laimėjo Wal
cott'as, paguldęs pasaulio čempio
ną 7 runde nokautu.

E. Charles'as yra 29 m. am
žiaus, bokso žinovų buvo laikomas 
antruoju Joe Louis'u ir jam pra
našauta ilga, kaip pasaulio čem
pionui karjera. Jis yra turėjęs per 
100 rungtynių ir visas laimėjęs.

Tapęs pasaulio čempionu, Char
les'as praėjusį pavasarį boksavo- 
si su buvusiu ilgamečiu pasaulio 
čempionu Joe Louis'u, kurį 12 
rundų kovoje aiškia persvara nu
galėjo. Šis laimėjimas jį labai iš
garsino ir davė progą apie jį 
spręsti, kaip apie nenugalimą 
boksininką

Naujasis pasaulio sunkaus svo
rio nugalėtojas Jersey Joe Wal- 
cott'as yra negras, senas boksinin
kas, turįs keliolikos metų patir
ties stažą. 1948 m. bandė pasauli
nį čempiono titulą paveržti iš 
Louis'o, bet pastarojo buvo nokau
tu nugalėtas

Walcott'as yra 37 metų amžiaus 
ir bus, bene vienintelis boksinin
kas čempiono titulą laimėjęs bū
damas tokio amžiaus. Jis yra pa
vyzdingas 6 vaikų tėvas ir labai 
pamaldus žmogus. Prieš rungty
nes visuomet skaito šventąjį Kaš
tą. (MK)
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