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DIDĖJA GYVENTOJU 
SKAIČIUS

Pasaulinės Sveikatos Organiza
cijos, Ženevoje, turimais duome
nimis, pasaulio gyventojų skaičius 
iš 1.551.700.000 buvusių 1920 m., 
pakilo iki 2.377.400.000 gale 1949 
m. Didžiausias gyventojų prieau
glis per tą laiką pasireiškė Argen
tinoje iš 4.800.000 iki 16 
milij., Rusijos gyventojų skai
čius iš 120 milij. pakilo iki 
200 milij., JAV — iš 76 milij. 
iki 149 milij. Azija dabar turi 1 
milijardą su ketvirčiu gyventojų. 
Jos gyventojų skaičius per pasku
tiniuosius 50 metų pakilo 415 mi
lijonų. Amerikos žemynas dabar 
turi per 320 milijonų gyv. (padidė
jo 170 milij.), Europa, neskaitant 
Rusijos, turi 393 milijonus (padi
dėjo 104 milij.), Afrika turi 198 
milij. (padidėjo — 57 milij ), van
denynų salose yra per 12 milij. 
gyv. (per 50 metų ten dvigubai 
padidėjo gyventojų skaičius).

VATIKANO EVAKUACIJOS 
PLANAI

Labai paplitęs Amerikiečių žur
nalas „Look“ įdėjo informaciją 
apie Vatikano evakuaciją komu
nistinio pavojaus priartėjimo at
veju. Tuo atveju, jei komunistinė 
kariuomenė užimtų Romą ir ap
suptų Vatikaną, kardinolai pasi
trauktų į Vakaras, galimas daly
kas j Kanadą ir ten įkurtų naują 
Vatikaną. Popiežius atsisakytų pa
reigų ir pasiliktų Vatikane. Nauja
me Vatikane susirinkę kardinolai 
išrinktų naują Popiežių. Popie
žius, likęs Vatikane, supranta, 
koks jo gali būti likimas, galimas 
dalykas, jis taptų kankinys.

JTO SVARSTYS GYVENTOJU 
TRĖMIMUS

Amerikos darbininkų organiza
cijos kreipėsi į prezidentą Tru- 
man‘ą prašydamos dėti pastangas 
sustabdyti masinius gyventojų 
trėmimus iš Vengrijos miestų. 
Prezidentas, atsakydamas į šį pra
šymą, apkaltino Vengrijos valdžią, 
pareikšdamas, kad tūkstančių žmo" 
nių išvarymas iš jų butų tomis są
lygomis, kurios spaudoje buvo at
vaizduotos, yra aiškiausias taikos 
sutartimis garantuotų žmogaus 
teisių pažeidimas. Prezidentas pa
žymėjo, kad visa, ištrėmimus lie
čianti informacija, bus įteikta JTO 
sudarančioms valstybėms.

ANGLIJAI TRUKS KURO
Anglijai gresia kuro krizė, ne 

mažesnė, kaip 1947 m. Nors nuo 
to laiko daugiau anglies iškasama 
ir paleistos į darbą naujos elektros 
jėginės, bet padidėjusio kuro su
vartojimo tai nedengia.

Kuro taupumo ir jo naudojimo 
sumetimais išleista atatinkami po
tvarkiai. Pirmenybė teikiama pra
monei. Kuro ir energijos naudo
jimo svarbiausias laikas nustaty
tas nuo lapkričio iki kovo mėn., 
nuo pirmadienio iki penktadienio, 
tarp 8 vai. ryto iki pusiau šeštos 
vakaro.

Kuro krizė Škotijos neliečia.

NEBUS TAIKOS BE LAISVES
Upsaloje, Švedijoje įvvkęs tarp

tautinis liberalų kongresas priėmė 
visą eilę rezoliucijų. Taikos reika
lu priimtoji rezoliucija sako, kad 
tol negalės būti tikros ir pastovios 
taikos, kol nedemokratiniai reži
mai laikys paglemžę kitų tautų 
laisvę ir trems žmones milijonais 
į vergiją.

Kitos rezoliucijos smerkia tautų 
naikinimą, koncentracijos ir vergų 
stovyklas.

Kongrese dalyvavo 15 valstybių 
liberalai, tam skaičiuje ir iš Bal- 
tijo valstybių.

S AVA I T Ė S ĮVYKIAI
PASAULINĖS ĮTAKOS 

CENTRAS
Praėjusią savaitę Amerikos 

parlamentas priėmė Amerikos 
krašto apsaugos reikalams biudže
tą 1951—195? m. per 56 milijardus 
dolerių. Šiems reikalams Ameri
kos skiriamos išlaidos, ne karo 
metu, yra didžiausios jos istorijoj, 
o ieškant jos dydžiui palyginimo 
tai bus dvigubai didesnės už me
tines D. Britanijos pajamas.

Minėtas skaitmuo ne staiga 
atsirado, bet nuosekliai išaugo 
kaip pasaulio pusiausvyrą palai
kąs veiksnys. Dėl to galimas da
lykas, kad po metų ar kitų, Ame
rikos karinė pajėga pralenks Ru
sijos tokią pat pajėgą, panašiai, 
kaip dabar Amerikos turtingumas 
ir pramonės galia toli pralenkia 
tuo atžvilgiu Sov. Rusiją.

Amerikos pajėgos augimas reik
šis jos politikos įtaka. Dėl to pa
saulio valdžios centras dabar nu
slinko Amerikon. Malonu kam tai 
ar ne, su tuo faktu tenka skaitytis 
ir pasidžiaugti, kad toks centras 
atsidūrė Amerikoje — laisvės ša
lyje, bet ne Rusijoje —» vergijos 
ir koncentracinių stovyklų impe
rijoje. Dėl to laisvasis pasaulis 
pastovios taikos, o raudonajam 
pragare paskendusios tautos lais
vės gali tikėtis tik iš Amerikos.

DERYBOS DĖL KORĖJOS KARO 
PALIAUBŲ

Nutrukę Korėjos karo paliaubų 
derybos rugp. 10 d. atnaujintos 
po to, kai komunistinės kariuome
nės vadovybė pasižadėjo daugiau 
nepažeisti derybų vietovės neutra
lumo. Jau įvyko keletas posėdžių, 
kuriuose svarstytas neutralinės 
zonos tarp kariaujančių kariuo
menių nustatymo klausimas. Ta
čiau pažangos šiuo klausimu ne
padaryta. Komunistai nesutinka 
su JTO kariuomenės delegacijos 
siūlymu išvesti tokią zoną tarp 
dabar abiejų kariuomenių užima
mų pozicijų ir vis tebesiūlo 38 
lygiagretę. JTO kariuomenės at
stovai su tokiu siūlymu nesutinka, 
nes laiko, kad 38 lygiagretės riba 
yra iširrttinai politinis klausimas, 
kuris, tariantis dėl Karo paliaubų 
tarp kariaujančiųjų pusių, negali 
būti svarstomas. Neutralinė juos
ta tegali būti tik toje vietoje, kuri 
gali būti apginta. Tuo tarpu 38 
lygiagretės linija negali būti gina
ma ir tai komunistinė kariuomenė 
dviem suruoštais puolimais aiškiai 
įrodė. Be to dar komunistai, nau
dodamiesi dėl paliaubų derybų 
sustojusia JTO kariuomenės veik
la fronte, savo pajėgas sustiprino 
taip, kad gali bet kada puolimą 
pakartoti.

JTO kariuomenės delegacija 
siūlė palikti neutralinės zonos nu
statymo klausimą ir svarstyti se
kantį darbų tvarkos punktą, bet 
komunistų atstovai su šiuo siūly
mu nesutiko.

Nežiūrint tai, paliaubų derybos 
neiširo. Delegacijas susirenka po
sėdžio, pakartoja savo nusistaty
mą ir išsiskirsto iki sekančio posė
džio. Kaip ilgai tokia būklė tęsis, 
tuo tarpu neaišku.

Frontuose didesnių mūšių sau
sumos kariuomenė neturėjo. Ta
čiau JTO kariuomenės aviacija 
visą laiką bombarduoja komunis
tų kariuomenės strateginius tik
slus.

STAIGMENA SAN FRANCISKO 
KONFERENCIJAI

Ne mažą staigmeną Vakarų pa
sauly sukėlė Sov. Rusijos pareiš
kimas, kad ji dalyvaus sekantį 
mėn. San Franciske įvykstančioje 
konferencijoje taikos sutarčiai su 
Japonija svarstyti Iki šiol Sov. 
Rusija taikos su Japonija sudary
mo reikalą vilkino, siūlydama 
taikos sutartį pirma svarstyti ke
turių didž. valstybių atstovų kon

ferencijai, į kurią siūlė ir komu
nistinę Kiniją, o kai šis jos siūly
mas nebuvo priimtas, atrodė, kad 
visai . nesidomi minėtu reikalu, 
nes dėl pateikto sutarties rpojek- 
to jokių pastabų nepasiūlė. Dabar 
gi Sov. Rusija, lyg apsigalvojusi, 
staiga susidomėjo taikos sutarti
mi su Japonija.

Šis Sov. Rusijos žygis laisvojo 
pasaulio spaudos buvo plačiai 
svarstomas. Britų ir Amerikos 
spauda reiškia nuomonę, kad Sov. 
Rusija į konferenciją eina tik tam, 
kad ją sabotuotų ir taikos su Ja
ponija sutarties pasirašymą užvil
kintų. Tačiau yra ir tokių nuomo
nių, kurios teigia, kad Sov. Rusija 
konferencijoje pasitenkinsianti tik 
mažais sutarties projekto pakei
timais. Tačiau tokių nuomonių 
labai maža ir jos neremiamos 
jokiais faktais. Jei Sov. Rusija iš 
tikrųjų tokius tikslus tūrėtų, tai 
ji tuos savo pakeitimus jau būtų 
pasiūliusi ir i San Franciską ne
siųstų tokios gausios delegacijos, 
kokią numato siųsti.

KREMLINĖS TAIKOS PLANAI
A. Berle, buvęs Amerikos užs. 

reik. min. pareiškė, kad vertinant 
besikaupiančias žinias aiškėja, 
jog šiais metais yra tiek pat gali
mybių, kad Rusija pradės karą 
Balkanuose, tiek pat ir prieš tai. 
Anot jo, žvalgybos žinovai laukia 
Jugoslavijos užpuolimo, iš visa ko 
matyt, maskuoto, kaip Rusijos 
satelitų, Vengrų, Bulgarų, Čekų, 
Rumunų ar Lenkų kariuomenės.

Anot Berle's, sovietinės ofenzy
vos pagrindiniai siekiai yra trys: 
1) užvaldyti Jugoslaviją, Graikiją 
ir Kretą, o vėliau, perėjus Vidur
žemio jūrą, „išvaduoti“ Egintą ir 
didelę šiaurinės Afrikos dalį, kad 
galima būtų tokiu žygiu Vakarus 
atskirti nuo Art. Rytų; 2) smogti

PALIAUPSINIMO JOM ARKAS
(MŪSŲ BERLYNO

Kaip arabai į Meką, taip Stalino 
apaštalai į Berlyną nuo rugpiūčio 
5 d. visais keliais gabena liaupsin
to jus dvi savaites trunkančiam 
jomarkui. Tarp arabų ir Stalino 
liaupsintojų yra skirtumas: pir
mieji vyksta savo noru, o raudo
nieji liaupsintojus veža prievarta.

Raudonieji šį jomarką pavadino 
„Trečiuoju pasaulio jaunimo ir 
studentų tarkos festivaliu“. Jomar- 
ke, kaip jie giriasi, dalyvauja 90 
tautų žmonės.

Jau prieš šį sąlėkį miesto gyven
tojams bužo pagrūmota puošti 
dalyvausiančių tautų vėliavomis 
butų langus ir namų sienas. Ir 
kaip rengėjai nustebo, kai koope
ratyvuose pasipylė reikalavimai: 
„amerikiečių, amerikiečių, anglų“. 
Tai rengėj ai nebuvo numatę ir 
kooperatyzai amerikiečių ir anglų
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per Persiją, Persų įlankos link, o 
paskiau, per Arabų pusiasalį — 
Ryt. Afrikos linkme; 3) užvaldyti 
Eurmą, kad galima būtų apsupti 
Indiją. Šių tikslų siekimai tebėra 
eigoje. Vieno kurio šių tikslų arba 
ir visų Kremlius gali mėginti 
siekti iki 1952 metų. Tačau jo im
perija •— pabrėžė p. Berle, >— nė
ra tiek galinga, kaip iš pirmo 
žvilgsnio gali atrodyti.

RAUDONOJO AMARO BĖGIMO 
FAZĖS

„Sunday Express“ karinis ben
dradarbis rašo, kad ateity beveik 
visa D. Britų reguliarioji kariuo
menė, išskyrus Art. ir Tolim. Ry
tams reikalingus dalinius, turės 
būti laikoma Europos žemyne: 
Vokietijoj, Belgijoj ir Olandijoj. 
Maža to, visas jos aprūpinimas, 
sandėliai, dirbtuvės ir kita turės 
būti sutelkta tuose kraštuose. 
Taip daryti verčia vakarų pasau
lio ginybos sumetimai nuo Rusijos 
grėsmės.

šitokio fakto iškėlimas nėra 
kokia sensacija, bet reali išvada, 
pagrįsta dviejų pasaulinių karų 
patirtim ir esamąja būkle, kuri 
rodo, kad Azija toliau į vakarus 
yra nuslinkusi net kaip Čingis 
Chano laikais ir kad dėl tokios 
padėties raudonojo pavojaus grės
mė vakarų pasauliui dabar yra 
didesnė kaip anais laikais mongo
lų rykštė. Tokio fakto kėlimas 
aikštėn sumažins vakarų Europoje 
ir tą nerimą, kurį buvo sukėlę ta
riamų žinovų nuomonės dėl busi
mojo karo, kuris eisiąs fazėmis 
ir kad pirmoj fazėj visas Europos 
žemynas būsiąs raudonojo amaro 
užtvenktas ir kad tik sekančioje 
fazėje būsianti atvaduota Europa. 
Dabar galės būti kalba tik apie 
raudonojo amaro bėgimo fazes 
į Sibirą.

KORESPONDENTO ) 
vėliavų pardavimą sulaikė. Bet 
gyventojai greit surado išeitį, kad 
ir vilkas pasisotino ir avis sveika 
liko.

Gatvių puošimą atliko rengėjai. 
Kiekviena didesnė gatvė buvo 
vis kito komunistų dievaičio sta
bais išpuošta. Stabai sieksimai; 
\ ienoj gatvėj jų šimtai. Kur nėra 
stabo, ten vienos ant kito suraizgy
ta tūkstančiai konsomolo garbei 
paliaupsinimų. Netrūksta keiksmų 
vakarų tautų adresu. Plevėsuoja 
amerikiečių vėliava, o priešais j. 
šūkis: „ami, go home!“

Kur bepasisuksi, visur akin 
krinta kartonas, gipsas, popierts, 
kur bepažvelgsi — stoviniuoja 
mėlynais marškiniais tikslo nema
tąs jaunimas, suvargęs, puišinas, 
trina šonais griuvėsių kalkes ir 
kremta sacharinu saldytus ledus. 
Aikštės sausakimšai perpildytos. 
Karabelninkai siūlo „festivalio“ 
medulikus. HO (kooperatyvai) ka- 
rabelninkų būdose perša iš Len
kijos atvežtus vaisius ir daržoves. 
Bet kas pirks, jej svaras vyšnių 
kainuoja pusantros markės.

Gatzėmis žygiuodami „volkspo- 
licei“ orkestrai spaudžia maršus; 
kuopos vokiškų komsomolcų plie
ka būgnus ir klaikiai, karo metus 
primenančiai, skardena trimitais. 
Rodos, pakeistum jų marškimų 
spalvą ir gautum tikrą trečiojo 
reicho vaizdą.

Viršum, ranka nepasiekiamai, 
prakaito kylančiuose garuose, 
klausosi jomErkinio klegesio „di
džiausias pasaulio jaunuolis“. Jis 
spardo futbolo kamuolį, jis leidžia
si keturių žmonių nešamas eiseno
se, bosu baubia koncertuose, nar
do plaukimo baseinuose. Jei jo- 
marko rengėjai programon būtu 
įtraukę arklių sportą, jis ir už 
„pasaulio taiką“ būtų pradėjęs 
žvengti.

(Tęsinys šeštam puslapy)

Kaip ilgai nekvėpavęs žmogus 
gali vandeny išbūti? Pav. prancū
zas Pauliquen'as, 1912 m. vandeny 
išbuvo pusseptintos minutės nek
vėpavęs. Nuo to laiko nežinoma, 
kad kas kitas būtų jį nurungęs ir 
ilgiau vandeny išbuvęs nekvė
pavęs.

PRANCŪZAI SUDARĖ 
VYRIAUSYBE

Po penkias savaites trukusių 
mėginimų, pagaliau, prancūzams 
pavyko sudaryti vyriausybę. Ją 
sudarė Rene Pleven'as, buv. vy
riausybės min. pirm. Vyriausybė 
sudaryta iš konservatorių ir cen
tro partijų atstovų; socialistai 
į vyriausybę neįėjo, bet nutarė 
ją remti.

Užsienio reikalų ministeriu pa
siliko R. Schuman’as.

AMERIKA NEBUS VISA LAIKA 
EUROPOS ARSENALAS

Amerikos SenatoUžsienio reika
lų komiteto nariai, lankę Vakarų 
Europą, tyrinėdami jos ginklavi
mąsi, šiomis dienomis paskelbė 
savo pranešimą. Senatorial prita- 
riaAmerikos politikai suteikti vak. 
Europai karinę pagtlbą. bet ta 
proga ir įspėja, kad Amerika ne
gali būti Europos arsenalas ilgiau. 
Kol pati Europa sukurs nuosavą 
gynybos pajėgą.

DU MILIJONAI BALOM! SU 
PROKLAMACIJOMIS

Rugp. 13 naktį prieškomunisti- 
nės vakarų Europos organizacijos, 
sudarančios bendrą sambūrį var
du „Laisvės vėjai“, Bavarijoj pa
leido du milijonu balonų su lais
vės proklamacijomis čekų ir lenkų 
kalba. Vieni balonų savo krovinį 
paleidžia dideliam aukšty būdami, 
kiti — požemy juos išsklaido. Pro
klamacijose, be kita ko, buvo nu
rodyta laikas, kuomet vakarų Eu
ropos ir Amerikos radio stotys 
perduoda informacijas geležinės 
uždangos atskirtomis tautoms.

TEISMINIAI SPEKTAKLIAI
Sov. Rusijos satelitiniuose kraš

tuose vėl įvyko keli teisminiai 
spektakliai. Lenkijoje buvo teisia
ma kariškių grupė, kurios 4 gene
rolai nuteisti iki gyvos galvos 
kalėti, 3 pulkininkai, 1 majoras 
ir 1 leitenantas — trumpesniam 
laikui. Jie apkaltinti sąmokslu 
nuversti komunistinę Lenkijos 
valdžią ir šnipinėjimu anglosak
sams.

Panašus teismas Rumunijoje 
nuteisė gen. Romanescu ir tris 
civilius, panašiai apkaltintus, kaip 
Lenkijos kariškius,mirties bausme, 
o 4 — iki gyvos galvos kalėti.

Vakarų Europos spauda, rašy
dama apie šias bylas pažymi, kad 
jos iškilo po Molotov'o apsilanky
mo Varšuvoje ir jo pasakytos 
prieš Jugoslaviją ir Vakarus 
agresingos kalbos.

BRITU PERSU DERYBOS
Britų delegacija, ministerio R. 

Stokes'o vadovaujama, jau kelis 
posėdžius turėjo Teherane su Per
sų vyriausybės paskirtąja delega
cija, aiškindama Britų naftos pra
monės Persijoje būklę, susidariu
sią ryšium su Persų noru nusavinti 
ją. - Viename posėdžių Britų dele
gacija pateikė Persams savo siūly
mus. Juos persai svarsto ir dėl jų 
savo nuomonės dar nepareiškė. 
Iš viešų pareiškimų vienos ir ki
tos besiderančiųjų pusių aiškėja, 
kad turima noro susitarti ir susi
tarti yra pagrindas.

Tuo tarpu naftos pramonė dar 
tebėra sustabdyta.

STIPRINA CANGKA1SEKA
Amerikos vyriausybė paprašė 

parlamentą paskirti 307 milijonus 
dolerių Čangkaišeko kariuomenei, 
esančiai Formozos saloje apgin
kluoti. Jos ten yra apie 30 divizijų. 
Prašomoji parima neturinti tik
slo parengti čangkaišeko kariuo
menę Kinijai pulti, bet tik Forrho- 
zai nuo kinų komunistų puolimo 
apginti.
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GYVENIMASLietuvių pareigūnams, šiaip lietuviams, taip pat ELTOS atstovui teko susitikti ir išsišnekėti su visa eile neseniai iš Lietuvos grįžusiųjų -vokiečių- Daugumą jų/sudarė Karaliaučiaus ir artimųjų apylinkių gyventojai, turį V. Vokietijoje giminių. Transportai dar nebaigti: Friedlando stovykloj (netoli Giesseno) laukiama dar naujų transportų. Iš tų pasakojimų galima susidaryti apytikrį vaizdą, koks yra dabartinis gyvenimas Lietuvoj. Apskritai imant, jie nieko ypatingai naujo nepasakė, tik daugybę įvairių smulkmenų ir konkrečių faktų išryškino jau anksčiau ir kitais keliais gaunamus pranešimus iš pavergtos Tėvynės. Čia tad ir stengiamasi duoti dabartinio Lietuvos gyvenimo lyg ir skersinis piūvis, tuos visus pranešimus pabendrinant, kondensuojant ir vienu kitu būdingu faktu išryškinant.
Ar plačiai žinomi partizanai?Taip. Šiuo metu Paltijys priskiriamas prie „daugiausia uždraustų sričių“ visoj žemėj. Tai lyg atskiras kalėjimas visoj sovietinėj kalėjimų sistemoj. Per jos sienas gali pereiti tik ištikimi rusai, išskyrus gyvulinius vagonus, riedančius rytų linkui su iš Lietuvos ar Vokietijos gabenama manta ir deportuojamų žmonių gyvąja važta. Taip, trėmimai dar ir dabar eina. Bet daugiausia gaudo jau ne masiškai, kaip kad prieš 11 metų. Dabar žmonės dingsta „tyliai“. Gaudomi našesniais rajonais ir slaptai, kad neišbėgiotų. Kai kuriose vietose, ypač Suvalkų krašte, apie Dusėtus ir šiaurės Rytų Lietuvoj išvežti stambesnieji ūkininkai. Ir vis dėlto, nors tat reikia laikyti stebuklu, žmonės jau išmoko per tuos niūrius metus ištrūkti iš tų korikų ir palaikyti ryšį su pogrindžiu.Kai kur partizanauja beveik visi suaugę šeimos nariai, kurie vieną dieną dingsta, ir kai kas mano, kad jie esą išvežti į Sibirą.Kautynės Pabaltijy su rusais ėjo ilgai. Kai kur į jas rusai pasiųsdavo net tankų divizijas. Tarp partizanų yra karių, patekusių iš Kuršo katilo. Kiti iš ten pasidavusių buvo išžudyti vietoj arba išsiųsti į Sibirą. Lietuvoj tokia atvira rezistencija iš visų 3 Pabaltijo respublikų truko ilgiausiai. Negalėdami prie partizanų prieiti, MVD stengdavosi juos „išrūkyti“, išdegindami kai kur ištisus miško plotus. Bet partizanai turi juose įsitaisę labai gerus ir sunkiai atpažįstamus pogrindžius. Tačiau žvėriškos represijos prieš gyventojus ir kartais labai skaudūs nuostoliai privertė juos keisti taktiką. nes vietoj vieno nukauto'ruso jie išsiųsdavo į Sibirą ar sunaikindavo išsyk po 20, o vėliau ir 100 tautiečių. Svarbiausia dabar, tai savo krašte tausoti žmones ir juos saugoti busimiesiems įvykiams, kai jų taip prireiks.Partizanų esama visur. Vienur jie eina drauge su milicininkas ar jų uniformomis apsitaisę, o milicijos rūsy ar kur net valdinė] ištaigoj įsitaiso savo vadovietę, kaip Kaune; kitur būreliu su daina sekmadienį pertraukia per miestelį (Linkuvoj), trečiur (prie Per- neravos) gražiai paplūsta milicininkus, atvykusius jų suimti, ir tuos pasiunčia atgal; dar kitur (pakaunėj) įkerta šnipui seniūnui- į užpakalį ir jį dar pabarsto druska... etcDrąsiai laikosi, bet turi ir aukų. Paprastai — paskutinė granata sau, kad neatpažintų ir neterorizuotų giminių. Jie sekami tokioj Rūdininkų girioj, Žaliojoj, Burbtos, Trakų apskr. miškuose. Tokiam Liudvinave, Veiveriuose, Prienuose; Žagarėj ir visoj eilėj kitų vietovių nukautus išrengę laikydavo gatvėj nuogus ir palikdavo prieš milic. būstinę tįsoti, tuo tarpu gyventojai buvo sekami, ar neišsiduos kas ir ar nerodys ašarų. Partizanų artimieji suimami arba ištremiami. Ypač krečiami pamiškių gyventojai, neištikimes- nieji jau išvežti. Bet tokiam Vilniuj ar Kaime į juos per daug net nekreipia dėmesio, nes žino, jog partizano vis tiek nepagausi; jo taip lengvai nepaimsi, čia daugiausia esti ir susišaudymų. Paprastai apie juos laikraščiai ir radijas tyli, bet gyventojai juos žino. Kol partizanai nėra likviduoti, nė vienas ir iš veiklesnių komunistų nėra tikras dėl savo kailio.Partizanai turi gerą ryšį su ukrainiečių, gudų ir lenkų partL
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PAVERGTOJEzanais. Jie baisiai .puolami per radiją, kom. leidinius, kur jiems dergti skiriamos net atskiros temos (ypač Baltušio, Tilvyčio, Val- siūnienės, Guzevičiaus ir kt. raštuose.), filmas.

Pajūrisypač stipriai saugomas. Ten įtaisytos fortifikacijos — pirmoj eilėj Piluva, Klaipėdos karinis uostas etc. — laikomos uždrausta zona. Aplink jas visą laiką siuva greit, sargybiniai laivai, gaudomosios mot. valtys, hidroplanai, budi net 12 ir 15 mylių ruožu. Rusai su lenkais jau seniai nepripažįsta 3 jūrų mylių teritoriniais vendeni- mis — tą ribą išplėtė iki 12 mylių. Nors Švedija, e bartu su ja -ir laisvė guli čia pat, taip netoli, bet iš tikro ji yra taip toli, kaip pasaka, ypač 14 vai. privalomo darbo nuvargintam žmogui.Kliipėdoj ėiv. ir karinio uosto vadovai — visi rusai, pvz., uosto viršinninkas — Bondorenko, direkt. Komarova, kiti žymesni pareigūnai — Teličeva, Nenaseva, Karpenko, Gavrilova etc. Todėl daugelis ryžtasi bėgti į Vakarus per Rytų Vokietiją, bet ir čia nepaprastai sunku. Tat patvirtina kad ir tų 11 lietuvių bėgimas, iš kurių galiausiai, po žvėriško vaikymo ir kautynių, V. Berlyną pasiekė tik vienas vienintelis žmogus.Nepatikimi baltai iš pajūrio deportuoti į Uzbekiją ir į Sibirą, o vietoj jų į mūsų Klaipėdos pajūrį, Melneragę, Palangą, Šventąją, latvių Jūrmalą, estų Dagoe ir Saremos salas, Vormosą ir Rago vis daugiau atgabena „žvejų specialistų“ nuo Juodosios jūros, Leningrado sričių ir net Centrinės Azijos. Sovietai čia nori turėti tik tokius piliečius, kuriais visais atvejais galėtų pasitikėti.Budriai sekamos visos zonos. 1-ji zona eina pagal Lietuvos sieną. Čia gyventojai turi turėti pasuose spec, spaudą arba- spec, leidimus. Sekimas ir dabar labai stiprus. Ypatingai kažkodėl sekamos laivyno bazės visas pajūris, nors ten šiuo metu jokio priešo nesirodo, žinios, kad Klaipėdoj daugiau lietuvių neį Vilniuj, vargu tikros. Karinio uosto rajone gyvena veik išimtinai rusai.Kiek kur rusų kariuomenės?Kaune, Vilniuj ir pajūry — daug. Ypač daug Vilniuj, kur pastebima ir šarvuočių ir kavalerijos, taip pat aviacijos. Aplink Vilnių išdėtyta visa eilė karinių sandėlių. Kariuomenė užėmusi ir 6-jį fortą Kaune. Kad „neužsikrėstų baltosiomis bacilomis“ ir kad „jų veidai nepasidarytų raudoni, o širdys baltos“, kaip kad atsitiko dau-
NEŽINAI KUR 

TAVE
LAIMĖ TYKOVargstančioms Vokietijoje Marytei ir jos motinai — našlei Onai, pagaliau, nusišypsojo laimė. Jos pateko Amerikon Apsigyveno viename New Jersey mieste, netoli Naujorko. Duktė, jauna ir sveika, greit susidaro darbo. Motina dar nesijautė sena ir norėjo dirbti. Visa bėda, kad ji nė žodžio negalėjo suprasti angliškai. Išleidus dukterį į darbą, ji jautėsi b'fejėgė ligi vakaro, net išeiti bijojo. Girdi, išeisi ir dar namų nesursai. Dukteriai motina skundėsi kad su kuo ji nesusitiko, niekas jos nesuprato.Duktė parašė kortelę su vardu, pavarde ir adresu ir, duodama motinai, sako: — jei nežinosi kaip sugrįžti, parodysi kortelę; žmonės pagelbės.įsidrąsino Ona ir išėjo darbo ieškoti. Nesisekė. Kelias dienas vaikščiojo. Vienoje vietoje lyg ir norėjo priimti, bet kritiškai apžiūrėjo jos drabužius ir kaž ką rodė į plaukus. Duktė suprato, kad kritikavo motinos neamerikonišką išvaizdą ir ilgus plaukus. Davė motinai dešimts dolerių ir pasiuntė susišukuoti.— Tai kur aš eisiu ir kaip jiems pasakysiu ko noriu?—- Čia, sekančiam bloke, yra parlor; atsimink tą žodį; paduok jiems 10 dol. ir parodyk į plaukus — supras.‘ Negalėjo Ona surasti, bet žmonės, juodai apsirengusiai moteriai parodė puošnų įėjimą. Ten buvo parašyta „parlor“. Pirmame kam-

„BRITANIJOS LIETUVIS“
LIETUVOJEgeliui pirmą kartą Lietuvą išvydus, kareiviai laikomi kareivinėse. Drausmė kieta. Kur kituose kraštuose visiems piliečiams viskas žinoma ir prieinama, čia jau „valstybinė“ ar „karinė paslaptis“ .Naujuoju statuto pakeitimu viršininkui, esant pavojui ar šiaip esant svarbiam reikalui, leidžiama tuoj pat neį vykdžiusio įsakymo karį nušauti vietoje už neklausymą.Kariai turi užėmę visas kareivines plius dar spec, pastatus tiek Kaune ,tiek Vilniuj. Nors „kariuomenės ryšiai su visuomene“ skelbiama esant geri, bet daugiausia, lygiai, kaip Rytų Vokietijoje, kariai laikomi kareivinėse uždaryti lyg kokiame kalėjime. Mat, čia žmonėmis vis nepasitikima, kad jie ir tų „neužkrėstų“.Švietimas, kultūrinis gyvenimasVietoj tikro švietimo; nors bolševikai ir giriasi, jog dabar „turi progą mokytis kiekvienas penktas „žmogus respublikoje“, visur — tik komunizmas, rusifikacija, propaganda. Jei seniau, nacių laikais, mokykla ir un-tai buvo viena stipriausių lietuviškumo tvirtovių, tai šiandien bolševikai, lietuviškų kvislingų padedami, stengiasi tiek un-tus, tiek institutus, tiek visas kitas mokyklas „išvalyti“ nuo nereikalingo „buržuazinio, nacionalistinio ir klerikalinio elemento.“ Šis elementas puolamas visur ir visomis progomis: per spaudą, radiją, propagandinius ir profesinius susirinkimus.Mokyklų lygmuo, palyginti su N. Lietuvos arba kad ir pačios Vokietijos, yra smukęs. Į un-tą ir institutus priimami tik komjaunuoliai arba su komunistų rekomendacijomis. Ypač svarbių laikomas — lyg caro Nikoloujaus II laikais — vad. „pasiteiravimas * iš gyv. vietos, kurį taip pat reikia prie prašymo pridėti. O komjaunuoliams, aišku, rūpi ne tiek mokslas, kiek savi reikalai, ne kartą — „gerai pagyventi“, nes „dabar — mūsų dienos“. Aktyvesnieji j u seka dėstytojus ir savo draugus, tai — tikri šnipai, emvė- distų ištikimi sandarbininkai. Tačiau ir tarp jų yra nemaža tokių, kurie šaukia tik dėl to, kad „kitaip negalima“, ir tuo būdu tikisi padaryti karjerą.Sovietai giriasi dideliais mokslus einančių ir baigusių skaičiais, bet klausimas, ar tokį net aukštosios mokyklos „absolventą“ inžinierių ir gydytoją priimtų kuris nors V. Europos arba tos pačios N. Lietuvos un-tas kad ir į aukštesnį kursą. Ne kartą net patys „pirmūnai“, kaip kad dabar juos vadina, inžinieriai arba gydytojai nesugeba atlikti paprasčiausių dalykų ir neturi apie praktinį darbą baryje ją pasitiko malonus ponas ir, kaž ką sakydamas, pakišo knygą. Nustebo Ona amerikoniška tvarka: atėjai susišukuoti — rašykis į knygą. Tiek to, padavė jam kortelę su savo vardu ir adresu, dešimts dolerių ir tarė: „No English*. parodė galvą ir plaukus.Ponas įrašė pats į knygą, dešimts dol. grąžino atgal ir parodė kitą kambarį. Nuėjo. Rado tenai pilną gėlių ir vainikų. Vidury stovėjo katafalkas su .numirėliu. Vienas, kitas žmogus.Ji taip išsigando, kad pradėjo verkt’-. Keli žmonės paėmė už rankų ir išvedė i pirmą kambarį. Ten ponas, kiek ji galėjo suprasti, stengėsi ją raminti, davė jai vandens atsigerti. Vier.a moteris palydėjo namo, pagal to pono duotą adresą. Marytė, grįžusi iš darbo, rado motina ne tik nesusišukavusią, bet visiškai apsiverkusią.— Štai tau ir Amerika, geriau jau būčiau vargus Vokietijoje; vis kaip nors susikalbėdavu... Nesijaučiau apleista. Po tokio pergyvenimo su tavo „parlor“, kažin dar ko susilauksim, — skundėsi dukteriai.Duktė nebandė juoktis, nuramino motiną ir žadėjo pati nuvesti kur reik'aPo šio įvykio praėjo dvi savaitės. Motina nusiramino, surado darbo valgykloje ir pasijuto drąsiau, bet tuo laiku atėjo laiškas. Laiškas iš advokato: kviečia bet kurią dieną atvykti pas jį. Čia ir motina ir duktė išsigando. To dar betrūko. Jau jos skaičiavo kiek abi uždirba per savaitę, jau eidavo vakarais į krautuves baldų žiūrėti ir štai tokia staigmena...— Gal motina kuo įžeidė tame 

pagrindinio i-upratimo. Juos lengvai nukonkuruotų bet koks vokiečių technikas ar net amatininkas. Svarbiausia; girk rusus, garbink bolševikus — ir visko turėsi, nes tik to ir reikia. Jei tik mokėsi kaip reikiant pacituoti -Staliną, būsi geriausias kurpius, ir inžinierius, ir stachanovietis.Kad mokyklų lygmuo smarkiai kritęs, neslepia to nė patys komunistai. Pavartyk visus jų laikraščius — ir visur rasi per 4 ar 5 skiltis šaukiant „tėvui ir mokytojui“ šlovės žodžius, ir kur tik nors užpakaliniuose puslapiuose arba šiaip nežymiose vietose jau teisingesnius padėties įvertinimus, kur kalbama apie vienos ar kitos rūšies trūkumus. Net pats šviet. komisaras A. Knyva, pvz., „Tiesos“ N. 87 (2456) konstatuoja, kad yra daug ir stambių trūkumų, į juos žiūrint net pro pačių komunistų akinius: „Pagrindinis mokyklų darbo trūkumas yra žemes mokinių pažangumas iš pagrindinių dėstomųjų dalykų. Ypatingai nepakenčiamas yra didelis nepažan- gių mokinių skaičius iš svarbesnių dalykų: gimtosios kalbos ir literatūros, rusų k. ir literatūros, biologijos, matematikos ir pan... Dar neretai mokytojai dėsto objekty- vistiškai, kartoja buržuazinius vadovėlių iškraipymus, nedaro išvadų iš tarybinės kritikos teigimų“. Taigi, pati šviet. vadovybė pripažįsta, kad ir mokiniai, ir mokytojai blogai moka rusų k., kurį pakelta į „svarb:ausių dalykų“ aukštį. Vilniaus mokytojų konferencijoj kom. pareigūnė Vyšniauskaitė skundėsi, kad mokyklos neduoda sovietams norimų rezultatų „dėl formalizmo ir apolitiškumo“.Ką .jie vargšai darys: naujų vadovėlių nėra, bent nespėja prikepti (o ir tie patys — veik tik vertimai iš rusų k.), o čia mokyti reikia. Vieni jų tik spausdinami, kiti dar nė nepradėti. Šv. Ministerija sulaikė sąsiuvinių paskirstymą. Dešimtys tūkstančių jų guli sandėliuose. nes ministerija nerado laiko jų paskirstyti. Tik viename Vilniaus mieste trūko 20.900 vadovėlių.Lietuvos istorijos ir liet, literatūros vadovėliai dar ligi šiol neparuošti. Trūksta ir chrestomatijų rusų k. Šv. Ministerija pernai net tris kartus keitė mokomąjį personalą. Trūksta visko. Tokiame Eišiškių rajone trūko 18 mokytojų, Vilniaus rajone — 27, Trakų — 29, 15 dėstytojų vid. mokyklose etc.Pačiame Vilniuje iš 35 reikalingų remonto mokyklų tik 15 lig laiku atremontuota. Vilniaus srity daugelis mokyklų visai neremontuotos, neaprūpintos baldais, kuru. Kadangi tokiuose Dm Pabradės, Smaleikos rajonuose nebuvo šviet. skyrių, tad visai nebuvo kam rūpintis mokomojo per- parlore? Bet negali būti — už tokį niekį teisman netrauks, galvojo Marytė. Ilgai nelaukdamos, rytojaus dieną abi moterys nubėgo pas advokatą išsiaiškinti.Neilgai laukė. Atėjo ir advokatas ir malonia šypsena priėmė iš jų savo kvietimą. Sekretorė padavė jam kaž kokį aktą. Advokatas perskaitė joms mirusios Mrs. Ma- ry J. Yardey testamentą.Nesuprato pradžioje, ką jos, tik ką atvykusios, gali turėti bendra su moters testamentu, kurios pavardę pirmą kartą girdi.Advokatas profesionaliu ramiu balsu skaito: „neturėdama jokių giminių, skiriu... tai jūsų neliečia, pertraukė advokatas, i,...ir visiems, kurie aplankys mano karstą po penkiasdešimt dolerių kiekvienam ir teisę išsirinkti kurį nors daiktą iš likusių mano daiktų. O jei kas atsilankiusiųjų parodys ypatingą susijaudinimą — tam dvigubai ii pirmenybę daiktų pasirinkimo atžvilgiu.— Štai, graboriaus ir kitų paliudijimu, jūs parodėt nepaprastą susijaudinimą ir gailestį mirusiai ir, tęsė advokatas: Štai šimtas dolerių; pasirašykite. Malonu pažinti gerus žmones, taip atjaučiančius žmogaus nelaime.Duktė su motina, negalėjo atsistebėti tokiu dalyko pakrypimu. Iš velionės daiktų, jos išsirinko kinietišką porcelano vazą, kurią pardavę gavo kelis šimtus dolerių.Už tuos pinigus moterėlės nusipirko, anot sovietinės propagandos, rusų genijaus išrastą aparatą: „Telo-vižu-ja ’. Girdi amerikiečiai, išvogdami išradimą, nesugebėję, net rusišką vardą pakeisti.
Jonas Klajūnas.

1951 m. rugpiučio 17 d.sonalo sudarymu, vadovėliais mokslo priemonėmis.Mokykloms pavesti žemės skl pai, kuriuose jos pagal Mičiurii planą turėjo parodyti stebukli anot deputatės Svetenkos, sto tušti. Vilniaus mieste mokyk būstai kai kur užimti orgar zacijų, nieko bendro neturinčių • mokyklomis. Iš 38 mokyklų, Dūk to rajone vos 10 buvo aprūpinti kuru. Net sostinės Vilniaus srii daugelis mokyklų neremontuoto neaprūpintos baldais ir kuru. Va džiai svarbu tik skaičiai, rusų! „ištikimybės“ proklamavimas, kaip ten iš tikro yra su liaudin — niekas sau galvų nekvaršina.Beieškant už netvarką kaltinti kų, pvž., tokiame Vilniuje galia; šiai už mokyklų patalpų nesutvai kymą visa bėda buvo suversta st: tybos .trestų vedėjams Dūlinant ir Suchoručkinui, kurie įpareigo „pasitaisyti“. Bet kur rusams ri pės lietuvių švietimas.Patys blogiausi mokiniaiMokytojai pasakoja, kad patj blogiausi mokiniai yra komjat nuoliai. Ne visi drįsta statyti jiem blogą pažymį, nes bijo, o tie lai kosi įžūliai ir ne kartą mokyte jams net grąsina. Bet ačiū Dievui kad dar ne visose mokyklose ji yra. Todėl faktiškas jų ir visų ki tų lygmuo, prastas randamas pa čių kom. švietimo vadovų, iš tikre yra dar prastesnis. Vilniuj, kui ypač vedama didelė propagandt tarp komjaunuolių ir pionerių itin didelis antramečių ir patais! ninku skaičius. Pvz, tokios vid. mokyklos, kur dir. Agarkovas, ir 7 metų mokyklos N. 11 (dir. Zbo- jevskas) apie trečdalį mokiniu turėjo blogus pažymiusPagal naują kurpalį tempiamas, ne tik kalbų mokslas, bet ir medicina, biologija, visi gamtos mokslai, met matematika: ir jos turi rikiuotis pagal kažkuriuos genialius „Stalino pasakymus”, už kurių neigimą ar nuo jų nukrypimą ne tik gali netekti vietos, bet vieną dieną ir visai dingti be žinios...Darbas aukštosiose mokyklose?Pernai į Vilniaus un-tą ir Kauno institutus buvo priimta per 1.000 studentų. 45 pasižymėjusieji (su aukso ir sidabro medaliais) buvo priimti be egzaminų. Jei geras komunistas — jų ir nereik. Užtat jie juo sunkesni nekomunis- tarns. Daugiausia stoja į medicinos, istorijos-filologijos ir chemijos fakultetus. Med. fakuktete vienai vietai buvo po 2 prašymus.Į Vilniaus Ped. Institutą buvo paduota 450 prašymų, egzaminus gavo laikyti apie 300 kandidatų: į Šiaulių ir Klapėdos institutus 450. „Už akių“ ped. institutuose mokosi 500, o vad. mokytojų institutuose — 800. Pirmenybė — komjaunuoliams.Politechnikos institute Kaune (jis su Medicinos institutu buvo Kaune įsteigtas vietoj panaikinto Vyt. D.U-to), kaip kad viešai paskelbė jo dir. K. Barsauskas, šiuo metu mokosi per 2.000 studentų. Veikia 5 fakultetai. Apie 270 studentų buvo išsiųsti „praktikos atlikti“ į Maskvą, Leningradą, Gorkį ir kt. „Dar per maža pagalba teikiama socialistiniam Lietuvos kaimui, plakė save per spaudą ir viešus susirinkimus direktorius, neužmiršdamas pulti ir kitų: — institute dar yra dėstytojų, ku- rių paskaitos dažnai būva žemo idėjinio ir mokslinio lygio (doc. A. Bistrickas, doc. Šibanovas ir kt.).„Medicinos institutui priskirti I ir II-ji Medicinos fakulteto rūmai. Pats institutas jau perimtas sovietinės visasąjunginės sveikatos apsaugos ministerijos žinion, todėl aspirantai komandiruojami į Rusijos institutus. Instituto direktorius Kuočinskas skundžia susirinkimuose ir net kom. spaudoj savo kolegas, taip apie juos bylodamas: yra katedrų vedėjų, kaip vyr. dėst. Micevičius, doc. Tumas, kurie nepakankamai kelia savo kvalifikacijas. Prof. Girdziejauskas (buv. sveikatos komisaras) 6 metus vadovavo 2 mikrobiologijos katedroms (Kaune ir Vilniuj), ir niekas dar iš jo katedros darbuotojų per tą laiką neapgynė nė vienos dizertacijos.Ir studentą politinis išsilavinimas Kupčinskui nėra reikiamo lygio. Pasitaiko studentų, „kurie dar tiki religinius prietarus“. To Kupčinskas niekaip negali dovanoti. Žodžiu, ir profesūra turi eiti žvalgybininkų pareigas
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APIEKol rašytojas kuria, kol jis šiaip taip vegetuoja, visuomenė tartum jo nepastebi. Ji tada panaši į pirkėjus, kurie atėję į krautuvę renkasi pageidaujamos rūšies duonos, visai negalvodami apie tuos, kurie javus sėjo, žiūrėjo, paskum pjovė, rišo į pėdus, vežė į kluonus, kūlė, malė ir kepė.Rašytojas tačiau yra ribotų fizinių jėgų, o dažnai jam tenka kūrybai aukoti brangias poilsio valandas. Dėl to nenuostabu, kad kaip seniau — Pr. Vaičaitį, V. Kudirką, Z- Gėlę, taip ir dabar mirtis ne vieną rašytoją aplanko pačioje jo jaunystėje (J. Krūminas).Tarp visuomenės ir rašytojo, deja, nė tremtyje nėra reikiamos sąsajos. Tiesa, jei nėra kas skaityti, jei laikraščiai neturiningi,— pirmiausia kaltinami rašytojai: jie neatlieka savo šventos pareigos, jie apvylę juos išugdžiusią tautą, jie nesirūpiną kovinga tautiečių dvasia. Jeigu kuris rašytojas, nepaisydamas savo sunkių gyvenimo sąlygų, pasirodo aštresne plunksna, — vėl jam nenorima dovanoti nuodingo pesimizmo, pavojingo defetizmo, nepakankamo atsakingumo. Rašytojo nuomonės niekas nesiklausia ir net nenori jos žinoti. Niekas nenori žinoti net tokio „nežymaus“ fakto, kad už ilgus vakarus rašytą knygą daugiau uždirba įvairūs platintojai bei leidėjai, negu pats rašytojas.šiais metais Florencijoje įvyko literatūros istorikų kongresas. Jame buvo perskaityti 86 referatai1. Be kitų dalykų ten buvo aiškinamas klausimas, kodėl kuriama.Apšvietimo laikotarpyje su visu romiečių aiškumu ir logiškumu buvo stengiamasi visus reiškinius suvesti į vieną aiškią prežastį. Panašiai elgtasi ir su menu. Tada plačiai žinomas ir vertingas estetas abbė Batteux savo estetikos traktate meno principą aptarė gražios prigimties sekimu. Šiandien iš to „mimesis“ principo nekas teliko.Tačiau kur kas teisingiau meno genezės pagrindą aptarė Giam- battisty Vico, gyvenęs kur kas anksčiau nei Batteux. Jis šito pagrindo jieškojo, remdamasis psichologinėmis žiniomis, dėl to jo pastangos meną išplėšė iš poilsio ir pramogų sferos ir įvedė į esminių, gyvybinių žmogaus reikalavimų tarpą. Pagal G. Vico, menas kyla iš esminių žmogaus pastangų išsireikšti, išsisakyti. Del to tad menas glaudžiai siejasi su žmogaus kalba, kuri iš esmės yra poetinė, metaforinė apraiška. Dar toliau — net ligi paradokso— šitą mintį rutulojo garsus italų rašytojas ir filosofas Benedetto
DRAMBLIU 
MEDŽIOKLE—o—„Tėvų Kely“ Venecuėlos lietuvių laikrašty, Imsrės Sūnus eilėje atkarpų, pateikia įdomių dalykų iš Indijos gyvenimo: apie jos žmones, gamtą ir kitus dalykus, čia dedamasis gabalėlis apie dramblių medžioklę, yra paimtas iš minėto laikraščio 6 num.Indijoje, be kitų įdomybių, daug tenka girdėti pasakojimų apie įvairias dramblių medžiokles. Išgirdus, norisi ir pamatyti kurią nors klasinę anglų ir čiabuvių bendromis jėgomis suruoštą medžioklę.Indijos šiaurės rytuose, pietinėje dalyje ir žiemos vakaruose, kur didelius žemės plotus dar dengia neišbrendami miškai — džiunglės, be visokiausių kitų gyvių bei žvėrių, dažnai sutinkami ištisi būriai laukinių dramblių. Visi juos medžioja; visi nori jų pasigauti: vieni, kad prisijaukinę galėtų panaudoti sunkiems darbams; kiti, kad parduotų į kurį nors zoologijos sodą: treti, kad įsigytų jų brangias iltis.Jiems medžioti yra įvairių būdų.

Gilios duobėsTankiuose tropikų miškuose tigrai, leopardai ir kiti plėšrieji žvė- rys, eidami grobio ieškoti, turi tam tikrus labirintiškus takus, tarsi tunelius, apačioje susipynusiu medžių šakų; '■Dramblių lankomose vietose; po tuos pačius tankumynus nereikia

LITERATŪRACroce: jeigu menas kyla iš įgimto troškimo išsisakyti, kūrybos estetinis turinys turi būti bendra meno žyme ir turi glūdėti išvidinėje kūrėjo vizijoje. Dėl to nesvarbu j ieškoti poeto, tapytojo ar muziko kūrybinės medžiagos skirtumo, bet bendrumo: to išvidinio būtinumo išsisakyti. Vadinasi, esteto negali dominti, kaip literatūros ar meno istoriko, žodžiai, spalvos ar vaizdas, nes tai yra tiktai techninės detalės. Estetinės reikšmės turi tiktai vidinės apraiškos, pasireiškiančios kūrėjo ir skaitytojo ar žiūrėtojo sieloje, apraiškos, kurias B. Croce pavadino „intuition — expression“ — intuicijos išraiška.Taigi, pagal B. Croce, nei eilėraštis, nei skulptūra, nei muzikos kūrinys neįeina į estetikos sąrangą. Jie tiktai tarpininkauja tarp kūrėjo vizijos ir jos priėmėjo. Dantės „Dieviška Komedija“? Monna Liza? Mykolo Angelo skulptūros? Visi tie kūriniai yra tiktai netobulos kūrėjo vizijos išraiškos.Gal teisingai vienas to kongreso dalyvis — literatūros istorikas— pasiūlė, kad, jeigu sutiktume su tokia B. Croce nuomone, literatūros istoriko uždavinys būtų .techniškai tirti literatūros kūrinį.Tačiau pravartu iš teoretinės spekuliacijos aukštybių nusileisti į praktinę realybę.Be abejo, rašytojas, imdamas plunksną į ranką, savo vaizduotėje turi tam tikrą viziją, kurią nori apipavidalinti gyvais ir vaizdingais žodžiais, šitą savo viziją rašytojas, aprengdamas ją žodiniu rūbu, įprasmina, jeigu pajėgia, giliu žmoniškumu (humanizmu). Tačiau klysta tie. kurie samprotauja, kad to žmoniškumo uždavinys — siekti žmoniškumo viršukalnių. Tai užginčyja paskutinių laikų (net grynai katalikiški) literatūros kūriniai.Tas žmoniškumas tai ne prometėjiškas nepaprastumas, tai ir ne viršžmogiškumas. Priešingai,— tai ne nusisukimas nuo žmonių, jų troškimų ir nusivylimo, bet jieškojimas žmogaus su visais jo rūpesčiais, tai kantrus jo skundų išklausymas. Tai nėra bėgimas nuo žmogiškų klaidų, bet nuoširdus suklupusio žmogaus priglaudimas prie suprantančios krūtinės.šių laikų literatūros medžiaga— žmogus su visa savo menkyste, su silpnumu, žmogiškumu. Didingumo rašytojas nejieško, kaip Fr. Nietsze, baltose kalnų viršūnėse, bet paprastų, pilkų žmonių slėnyje ir duobėse. Jūeško jų skausmo, ašarų, jieško jų nepatenkinto pykčio, jų giliai žmogiško parklu- pimo. Ne, ne dėl to, kad pasijuoktų: užtenkamai ir be’ saiko piktai daug dairytis, norint pamatyti plačias šliūžes, it kirminus, kuriais jie, saulei tekant ir leidžiantis, būriais traukia į artimiausią upę ar ežerą atsigerti. Tose vietose jiems ir sprendžiamos pinklės. Kokiu būdu?Kur-ne-kur einamais takais iškasamos gilios duobės, kurios uždengiamos rankos storumo kartimis; viršus užmaskuojamas velkinomis, samanomis arba šakomis. Eidamas upėn ar vabalų užpultas, išbėgęs pazylioti dramblys, kaip iš mėnulio iškritęs, pasijunta besąs duobėje, iš kurios, aišku, būdamas toks gremėzdas, nė nebando lipti lauk, tik savo ilgąja nosimi mosuoja ir laužo kartis.
Prijaukintais drambliaisIš girdyklos drambliai neskuba grįžti į miško gilumą, bet, kaip arkliai ar asilai, sustoję pakrantėje, vienas kitą kasinėja. Gudrūs indai štai sugalvojo juos čia sučiupti Pačiais didžiausiais, stipriausiais ir jau prijaukintais drambliais nepastebimi, ant nugaros prigulę, atjoja į tą ilganosių sambūrį, išmeta keletą storų kilpų, kurių galai pritvirtinti prie prijaukintųjų dramblių. Ir taip, čia vienam kuriam įkliuvus, prasideda dvikovė tarp laukinių ir prijaukintųjų dramblių, kol, pagaliau, laukinis, žmogaus stora, vinių prikalinėta kartimi iš viršaus per galvą vanojamas, pasiduota ir kaip klusnus vergas seka nugalėtoją.

žardžiaiLabiausiai paplitęs ii gal įdomiausias yra šis pastarasis dram

juokiamasi gatvėse, fabrikuose ir sueigose. Rašytojas nori papasakoti jų beviltiško gyvenimo istoriją, kaip tas E. A. Poe pasakoja apie pagijusį ligonį, kuris pirmą kartą po ilgo merdėjimo žiūri pro kavinės langą ir nori suprasti kiekvieno praeivio juoką, trokšta suprasti jo mintis, permatyti jį iki dvasios gelmių; kuris seka nup stogo varvantį vandenį ir trokšta išgerti) visą pasaulį iki nešvarių nuosėdų dugno.Rašytojas ne tik žmogaus istoriją pasakoja. Jis nori jį suprasti, nori jam padėti ir atleisti. Garsus anglų rašytojas Graham Greene radijo pasikalbėjime, atsakydamas į klausimą, dėl ko rašytojas kuria, suminėjo tris principus, kurių turi laikytis kiekvienas rašytojas: a) mokėti būti nelojaliu savo grupei, partijai ar net idėjai; b) sugebėti užjausti ir gailėtis nekaltai nuteistąjį ir c) sugebėti užjausti teisingai nuteistą.Kas pamirš vaizdą, matytą G. Greene „Trečiojo žmogaus“ fil- moje, kai gaudomas nusikaltėlis mirtinoje išgąstyje kabinasi į kanalo virbus? Kas galėtų tokioje situacijoje neužjausti net nusikaltėlio?Rašytojas turi jieškoti tiesos ir būti jai ištikimas. Jo kūriniai turi būti) pradėti tiesos ilgesyje. Jeigu menas kuria nerealius žmones ‘ir idėjas, jis netarnauja tiesai.
J. Kuzmickis
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Administracija

Knygų leidyklos „Rūtos“ „Prošvaisčių Skaitymų“ Nr. 4, P. En- skaičio „Svajūnas“, kaina 1/6, gaunama pas K. Vaitkevičių, 21, Cobden Street, Derby.blių gaudymo būdas. Dar ir šiandien laisvųjų vietinių maharadžų toji medžioklė yra mėgiamiausia ir triukšmingiausia pramoga.Sutartą dieną, sukviestiems svečiams suvažiavus, išeina ištisa eilė karališkų dramblių, ant kurių puikiose, tam tyčia įtaisytose kėdėse, tarnų vėduoklėmis vėdinami, sėdi krašto valdovai ir jų dvariškiai. Kiekvienas dramblys iki žemės yra uždengtas brangiais kilimais- Didžiulė valdinių minia juos lydi, grodama įvairiais muzikos instrumentais, ypač būgnais. Tokios medžioklės užtrunka kartais net ištisą savaitę. Maharadžiai jas ruošia ne tiek grobio skaitina- mi, kiek pramogos.Anglai ir kiti europiečiai į tokias medžiokles leisdamiesi, nesilaiko visų maharadžių prabangos apeigų: jiems svarbu pasigauti kiek galint daugiau dramblių. Juos taip gaudo. Pačioje pamiškėje ar palaukėje užtveria platų, storų, stačių rąstų žardį. Iš vidaus pusės pagal tą aukštą sieną iškasa aplinkui gilų griovį. Nuo miško pusės palieka atdarą spragą. Jos viršuje storomis virvėmis pritvirtinti kybo sunkūs užkrentami vartai. Būrys drąsių vyių, pasisklai- dęs girioje nepertoliausiai vienas nuo kito, šūkauja, kūkauja, būgnais triukšmą kelia, spiečia užtiktų dramblių kaimenę vis žardžio kryptimi, vis arčiau prie spragos. Čia, sako, reikia ypatingo patyrimo ir gudrumo, kad iki pat užtvaros drambliai žmogaus nepastebėtų. /Ir taip į tą pusę, kur triukšmo negirdėti, visa dramblių gauja ramiai eina, slenka. Bet taip atginti drambliai į pamiškę,

LIETUVIU SPAUDA
JAU AMERIKONAS—LIETUVA 

NERŪPIDr. K. Sruoga tokį reiškinį iškėlė „Darbininke“ pasikliaudamas naujųjų ateivių pasakymais. Anot jo, nors ir nedažnai, bet girdimi ir tokie pasakymai; „Man Amerika patinka. Tikiuosi gauti pilietybę. Jau ir šiokį tokį turtelį pradedu įsigyti. Jei ir būtų galima kada grįžti į nepriklausomą Lietuvą — aš būsiu jau per senas. Vaikai patys nebenorės. Tai ką aš čia dabar besirūpinsiu Lietuva, dėsiu sunkiai uždirbtą dolerį ir savo laiką eikvosiu“. Dažniausiai tokie argumentai pasigirsta, kai užeina kalba aoie reikalą aukoti pinigus Lietuvos laisvinimo reikalui ir dėtis į lietuvišką visuomeninį darbą.„Kaipgi žiūrima į tokias kalbas? Visų pirma, ar gi nesiderina Amerikos pilietybė su pastangomis išlaisvinti Lietuvą? Nieko panašaus. Amerika Lietuvos okupacijos niekada nepripažino ir nepripažįsta. Ir pakartotinai girdime pareiškimus iš aukštųjų Amerikos politikų, kad Lietuva turi būti ir bus nepriklausoma. Taigi yra visai aišku, kad kiekvienas, kuris rūpinasi Lietuvos nepriklausomybe, yra geras Amerikos pilietis, nes padeda Amerikos vyriausybei vykdyti vieną jos labai svarbių nį darbą.„Antras dalykas yra toks. Ar gali žmogus, iki šio laiko buvęs lietuvis ar kurios nors kitos tautos, užsiginti savo tautybės? „Esu amerikonas ir viskas. Kas aš pirmiau buvau, nebežinau ir žinoti nenoriu“. Nė viena valstybė, o juo labiau Amerika negerbia tokių savo piliečių, kurie nebežino, kas jie pirmiau buvo. Visiems gi aišku, kad toks pilietis tikrai nežino, ir kuo jis bus. Jis atrodo it išmestas iš savo buvusios tautos“.„Tiesa, — baigdamas straipsnį pažymi Dr. K. Sruoga, — dar yra vienas šaltinis, kur gausiai siūlo nesidomėti Lietuva ir lietuviškais reikalais. Tai tas pats, kuris nori, kad Lietuva paskęstų sovietiškojo kraujo jūroje, šiuo atveju atsargumas ir apdairumas taip pat vietoje. Jie moka savo klastą dangstyti labai kilniais žodžiais. Ir visad atsiminkime, kad Amerikos vyriausybė jiems nepritaria ir juos deda ten, kur jiems seniai vieta“.
APIE AUSTRALIJOS 

LIETUVIUSP. B. Zumeris „Tėviškės“ pateikė plačią informaciją apie Australijos lietuvių gyvenimą, jis pateikė būdingesnius duomenis iš Melbourne lietuvių gyvenimo...Melbourne gyvena per 1000 lietuvių. Iš jų apie 600-700 dalyvauja tautinio pobūdžio minėjimuose ir šventėse. Apie 500 skaito lietuvišką spaudą, išeinančią Australijoje ir apie 100 gaunamą iš užsienių.išvydę stūksančią rąstų sieną, pradeda nerymauti, pykti, nirštj ir ruoštis žūtbūtinėn kovon. Tai pavojingiausia medžioklės valanda, kurioje kaip ant plauko kabo ne tik laimikis, bet gal ir ne vieno varovo gyvybė. Tuomet, davus ženklą, visi varovai, kaip vienas, pradeda įvairiais balsais staugti, odiniais bei bambuko medžio būgnais gausti ir šaudyti.To pragariško triukšmo apsupti, drambliai, tarsi išprotėję, mėgina sklaidytis, pro ratu sustojusių varovų tarpą veržtis, bet liepsnojančių pagaikščių švytavimo pabūgę, metasi atgal. Ir, pagaliau, kitos išeities neberasdami, vienas po kito, kaip avys, sulenda į žardį. Pakirtus apačioje virves, tuoj užkrenta kybą vartai ir laisvieji miškų galiūnai tampa savo karaliaus — žmogaus vergai. Medžiotojai, patenkinti pavykusiu žygiu, tuoj lipa ant tvorą pasižiūrėti ir pasigėrėti taip senu, bet kas kartą vis naujai pasikartojančiu vaizdu. Drambliai įtūžę blaškosi į visas žardžio puse.;. Norėtų pulti, griauti, laužyti aukštas rąstų sienas, tačiau priekyje išvysta gilų griovį, į kurį bijo pulti,. Nustoję vilties išbėgti, ima niršti viens ant kito, daužydamiest, stumdydamiesi ir versdamiesi taip, kad kartais kuris nors mažesnysis jų brolis lieka be uodegos.čia juos palieka porai dienų, neduodami nei ėsti, nei gerti; po to, jau pakankamai išvargusius, juos laukia - žiauri ir skaudi mankšta.Tarn tikri žinovai, mahut vadinami, prijaukintais drambliais

P. Stasį DAUNORAVICIU
- irp. Mariją MECECKAITĘ sukūrusius lietuvišką šeimą, sveikina ir linki gražaus gyvenimo. J. AstaDBLS Bedfordo skyriaus narį 

Justiną BERTAšIŲ ir p. Marijaną HAPPER sukūrusius šeimos židinį, sveikiname ir linkime gražaus ir saulėto gyvenimo.
DBLS Bedfordo skyriaus 

valdyba ir nariaiMaždaug 500 dalyvauja lietuviškose organizacijose. Iš 60 mokyklinio amžiaus vaikų lietuvišką sekmadienio mokyklą lanko 25. Aplamai 600 žmonių sudaro praktiškąją Melbourne lietuvių bendruomenę. čia kyla klausimas—ką veikia antroji lietuviškos bendruomenės dalis? Viena jų nuolat dirba ir dirba — tariant, įsikuria. Antrąją dalį sudaro tie, kurie visa kuo nusivylę ir net nieko nenori girdėti apie lietuvišką judėjimą arba net ir apie patį lietuviškumą. Trečioji dalis yra vadinamoji laisvo charakterio žmonės, kurių gyvenimas prasideda baruose kabaretuose, kortų klubuose.šitas vaizdelis, nors ir nepilnas, bet maždaug artėjantis tiesai, būdingas visos Australijos lietuvių padėčiai. Netrūksta idealistų ir pasišventėlių, kurie šiame krašte verčia pirmąsias lietuvybės vagas, bet taip pat netrūksta ištižėlių, atsimetėlių ir nusivylusių. Tačiau visumoje turime pasakyti, kad, jeigu kultūrinis lietuviškas veikimas nepasiduos ateityje snauduliui, tai reikia tikėtis, kad Australijos lietuviai esamose sąlygose bus daugiau nuveikę, nei kitų kraštų, turėdami geresnes aplinkumos ir veikimo sąlygas“.
DĖMESIO LIETUVIAMS 

MENININKAMSPlečiant Free Europe pagalbą pavergtoms tautoms, sudaromas Komitetas Menininkams Padėti. Kol kas projektuojama paroda, duoti jiems progos parodyti savo darbus. F.E. Komitetas apmoka transportą. Europoje esančių dailininkų darbai bus priimti Paryžiuje. Ekspedicijos firma, kuriai tai bus pavesta, bus nurodyta vėliau. Komitetas apmoka sales, sudaro reklamą, apmoka draudą (bet ne rėmų). Bus mėgintą per Parodą eksponatus parduoti, siekiant tuo būdu menininkams padėti. Tą viską planuos ir vykdys Menininkų Komitetas, sudarytas po vieną narį iš kiekvienos tautos (11), plus 1 asmuo, jau dirbąs tą darbą iš F.E. Vėliau ta Meno Taryba gal iškels ir kitokių sumanymų: gal bendrą meno mokyklą. Visais šiais reikalais rašyti adre- su: Consulate General of Lithuania, 41 West 82nd St., New York, 24, N.Y. U.S.A.įjoja j žardį, užmeta ant kaklo kilpą kuriam nors nuošaliai stovinčiai laukinukui ir tempia jį lauk. Panašiu būdu visus išveda ir kiekvieno kojas pririša prie dviejų medžių. >Taip sukaustytam ir nusiminusiam miško tyirtuoliui mahutas pradeda aiškinti paklusnumo taisykles busimajam šeimininkui. Paduoda ėsti. Užsispyrėlis neklaužada nenori imti. Tuomet mankštin-. tojas vieliniu stirnakoju vanoja jam kailį tol, kol pradeda ėsti ir- tuo pareiškia savo visišką pasidavimą. Bet, sako, pasitaiko ir to- • kių pikčiurnų, ypač senų dramblių tarpe, kurie verčiau leidžiasi būti užmušti, negu nusilenkia žmogui.Poetiškiausia mankštos dalis paliekama nakties metui. Degančių žibintų prieblandoje, keliems vy-. rams šiaudų kūliais trinant dramblio šonus, mahutas (mankštinto-- jas), dainuodamas įkalbinėja dramblį užmiršti miškų laisvę ir pasiduoti žmogaus valiai.—- Graži girios laisvė, — sako, — bet dar gražesnis Raj Mahal (karaliaus rūmų) gyvenimas. Ten tave apvilks aukso kilimais; valgysi gardžius ryžius; gersi tyrų šaltinių vandenį .. Broluži, žmogus stipresnis už tave... žmogus tavo, dievas... nulenk jam savo galvą... klausyk jo įsakymų... Būsi laimingas, gyvensi turtingai, ramiai ir-‘ ilgai...Dramblys vis dėlto netiki tais meiliais žodžiais. Paskutinį kart pakėlęs savo šnipą, gailiai ir stipriai sustaugia ir pažvelgia į mišką, kuris jam buvo laimė ir turtas. ■ -r
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RAUDONOJI BACILA SKVERBIASI
ir dovanoti, ir vietoj sakinio ’„nė 
(reiškia „nesutinku, kad būtų 
sušaudytas“), dovanoti“, išėjo 
„nedovanoti“ — ir nekaltas žmo
gus buvo sušaudytas.

Ne kartą žmogus imasi kurį gy
venimo uždavinį spręsti ar kurią 
idėją įgyvendinti ne iš to galo — 
ir neberanda išeities <— ir sunaiki - 
na pats save, tautą, valstybę, 
žmoniją.

Atsiminkim tik tą matematikoj 
vidutinį ketvirtoką, kuris neiš
laikė keliamųjų egzaminų į penk
tąją klasę. Jų metu jis gavo tokį 
uždavinį: Trys vyrai atėjo krau- 
tuvėn pirkti radio aparato. Krau
tuvininkas paprašė 30 litų, todėl 
kiekvienas vyras sumokėjo jam 
po 10 litų. Jiems su aparatu išėjus, 
krautuvininkas pastebėjo, jog jis 
apsiriko ir už aparatą paėmė 5 li
tus perdaug. Būdamas sąžiningas, 
jis tuojau padavė savo patarnau
tojui berniukui 5 litus, liepė pasi
vyti tuos tris vyrus ir grąžinti jų 
permokėtus pinigus. Tačiau ber
niukas nebuvo toks sąžiningas: 
jis kiekvienam vyrui grąžino po 
vieną litą, o kitus du pasiliko sau. 
Kadangi trys vyrai buvo sumokė
ję po 10 litų, o dabar atgal gavo 
po vieną litą, tai išeina, jog jie su
mokėjo kiekvienas po devynis li
tus. Triskart po devynis yra dvi
dešimt septyni; prie šios sumos 
pridėjus tuos du litus, kuriuos 
berniukas pasiliko sau, gaunam 
dvidešimt devjmis litus. Bet ka
dangi krautuvininkui iš pradžių 
buvo duota trisdešimt litų, tai kur 
per šias operacijas dingo dar vie
nas litas?

Ilgai gimnazistas ir šiaip, ir 
taip galvojo, bet kur tas vienas li
tas dingo — taip ir negalėjo atsa
kyti. Ir egzaminų neišlaikė. Ir 
aukštesnio mokslo nebepasiekė. 
Vien todėl, kad šį, taip paprastą 
uždavinį spręsdamas, jis klaidin
gai galvojo. Užvestas ant klai
dingo kelio, jis tos klaidos nepaste
bėjo — uždavinio interpretavimo 
ėmėsi, kaip sakoma, ne iš to galo.

Šitaip gyvenime ne kartą elgiasi 
ne tik paskiri žmonės, bet ir ištisi 
kolektyvai — valstybės, kada arba 
nepakankamas reikalo pažinimas, 
arba paviršutiniškas skubotumas, 
arba griebimasis reikalą spręsti 
ne iš to galo, daugelio milijonų 
gyvenimą nubloškia ne tuo keliu.

3. Raudonasis kampelis
„Iš pradžių buvo žodis. Ir žodis 

tapo kūnu“.
Ir aš gerai atsimenu, kaip viehą 

kartą 1940 m. pirmą kartą įžen
giau į vieną keistą kambarį Karo 
Muziejuje, Kaune. Paveikslai ir 
biustai. Ir kapitalistinės knygos.

Štai šitas paveikslas Karolio 
Markso. Po juo ištisas lobis — ka
pitalas.

Kad protingi žmonės amžinai 
ieško tiesos ir tobulos socialinės 
santvarkos — netenka stebėtis. 
Tuo amžinu neramios žmogaus 
dvasios ieškojimu geresnio pasau
lio remiasi visa kultūros bei civi
lizacijos pažanga. Be to ieškojimo 
nebūtų progreso. Taigi ir Karolis 
Marksas ne nusidėjėlis, kad jis pa
rašė savo „kapitalą“. Jam atrodė, 
jog visos socialinės negerovės kyla 
iš neteisingo kapitalo paskirsty
mo, jo sukoncentravimo bei dislo
kacijos. Nustatęs ligos simptomus, 
jis pasiūlė ir savo receptus jai pa
gydyti.

Kitam šone iš geltonų rėmų 
į mane pažiūrėjo ramios Engelso 
akys. Ir jis ėjo tuo pačiu ieškoji
mų keliu — bet iš jo žvilgsnio 
sunku spręsti, ar jis rado tai, ko 
norėjo. O prisimerkęs, aš mačiau, 
kaip už kažkokių miglų, lyg van
deny, neramiai mirguliavo neaiš
kus Trockio veidas Jis traukėsi 
kažkur į nežinią, atrodė, lyg jam 
buvo baisu, kad jo ieškojimas ne-

1. Protas ir jausmas
Iš Visagalio Kūrėjo rankų kiek

vienas gyvis pasaulin išėjo, atsi
žvelgiant jam. duoto tikslo, dau
giau ar mažiau tobulas. Didžiau
siu kraičiu — protu ir siela — ap
dovanotas, šion kelionėn išėjo 
žmogus. Išėjo —- ir užsimiršo. Tu
rėdamas laisvą valią ir nebematy
damas reikalo save kontroliuoti, 
jis pradėjo niekingai švaistyta 
šiuo didžiuoju savo kraič'u — ir 
taip ir protas, ir jausmas ne kartą 
gyvenime tampa žmogaus priešu. 
Jis ne kartą tiek atleidžia proto 
varžtus, kad pastarasis, bekopda
mas i nebepasiekiamas aukštybes, 
sukilusių arkangelų kėliu ima 
kristi į nebeišbrendamas bedug
nes — ir taip sunaikina pats save.

Atleisdamas savo sielos vadžias, 
ne kartą žmogus savo kelionėj 
pasiduoda klaidingam jausmui, ir 
taip ir šiuo antruoju keliu eina 
į degradavimą savęs iki to paties 
klaidingo galo — susinaikinimo.

Teisingai panaudotos šios dvi 
didžiausios žmogaus galios — pro
tas ir jausmas — daro jį šventuo 
ju, klaidingai panaudotas, jos pa
daro jį velniu.

Kai žvirbliai pradeda rengtis 
Prometėjų apdarais ir kyla į auk
štybes parnešti pasauliui amžino
sios šviesos — mes iš jų gauname 
rojų, kuris mums ir už pragarą 
baisesnis.

Šie nelemtieji žmogaus žygiai 
prasidėjo, anot Senojo Testamen
to, su pirmaisiais jo žygiais pirma
jame žemės rojuje: pirmoji drama 
buvo suvaidinta Adomo, Ievos, 
žalčio ir obuolio. Jei garbingieji 
pirmieji n ūsų protėviai būtų klau
sę proto ir valdę jausmus — nieko 
čia nebūtų padaręs nei suktas žal
tys, nei skaniai viliojąs prinokęs 
obuolys. Tik susimaišius proto ir 
jausmo funkcijoms, žmogaus ke
lias ir pribiro ir visokių rūšių 
žalčių su gyvatėm, ir visokių spal
vų bei formų saldžių vaisių. Ir 
protui, ir jausmui nebetekus pir
mykštės savo reikšmės, žmogus 
vietoj tiesos atrado klaidą, vietoj 
darnumo — disharmoniją, ir net 
pradėjo kurti žemėj antrąjį rojų.

Šio tvirtinimo pateisinimui pil
na pavyzdžių ne tik paskiro indi
vido — žmogaus, bet ir ištisų ko
lektyvų — tautų bei valstybių 
istorijoj, kur net menkiausios rū
šies tikslas pradeda pateisinti 
ir žiauriausias priemones: dėl vie
no svaro ar dėl minutės malonumo 
žmogus nužudo žmogų; dėl kelių 
pėdų žemės valstybė žudo valsty
bę; dėl kurios neva idėjos įgyven
dinimo valstybė ima smaugti savo 
piliečius.

O įsismaginus — sugriaunami 
tiltai ir sudeginami laivai, — ir 
nebėra kelio grįžti atgal: pats ma
tai, kaip siaubingais Franken- 
šteino žingsniais ateina — susi
naikinimas.

2. Defektas
Ne kartą gyvenime viskas nue

ina ne tuo keliu ne dėl to, kad 
žmogus paneigtų proto vadovavi
mą, bet dėl to, jad jis įsitikinęs, 
jog jam nebeliko laiko sustoti ir 
pagalvoti, jog jis įsitikinęs, kad 
tą ar kitą daiktą ar veiksmą jis 
jau suprato — dėl to, kad žmogus 
amžinai skuba kažkur nueiti, kaž
ką pasiekti, nebekreipdamas dė
mesio į tuos savo pažinimo ply
šius, kurie paprastai vadinami 
paviršutini škumu.

Taip atsiranda defektas, trūku
mas, nepakankamumas. Jo daro
mos klaidos yra fatalinės. Nors 

. ir šiame veiksme ir protu vado
vaujamasi, ir jausmu šlifuojama, 
bet juo raudono siūlo brūkšniu 
eina ir defektas, ir vietoj teigia
mumo gaunam negatyvą, nonsen
są, nesąmonę.

Ir vėl — įsismaginus nebėra 
kelio atgal, nes net didžius kūri
nius sugriauti yra lengviau, negu
kad ir mažus sukurti.

Pav., tas aukštas vienos valsty
bės valdininkas, kuris galvoja, 
jog jo kalbos bei isšymo mokėji
mas yra tiek geras, kad čia dau
giau jokio mokymosi nereikia, 
nužudė žmogų vien dėl to, kad ne
parašė kablelio no žodeliu ne: teis
mas, remdamasis melagingais pa
rodymais. nekalta žmogų nuteisė 
sušaudytu Nuteistasis teismo 
sprendimo nuorašą su savo moty
vais pasiuntė aukštajam valdinin
kui, prašydamas, kad būtų ištei
sintas. Būdamas teisingas ir pa
kankami protingas, bet ne be de
fekto, tas aukštasis valdininkas 
suprato, jog žmogus nuteistas ne
kaltai, todėl ant teismo sprendimo 
nuorašo jis parašė „ne dovanoti“. 
Bet jis praleido kablelį tarp ne.

duojamas į tą pačią stadiją, iš ku
rios jis, anot to kūrėjo, išsivystė. 
Jeigu Darvinui prireikė tūkstan
čių metų iš beždžionės išauginti 
žmogų, tai Stalinui užtenka ir mė
nesių grąžinta žmogų į pirmykštę 
jo stadiją — beždžionę.

Be abejonės, jis yra didis, kaip 
buvo didis ir jo sėbras Hitleris. Ir 
anas buvo paleidęs į begalybę sa
vo detektyvinį protą — jam jo 
manijoj atrodė, jog vokiečių tauta 
Visagalio leista pasaulį valdyt’: 
jis sugrūdo ją į uniformas, suri
kiavo į darnias gretas, prieš jas 
pastatė dūdų orkestrą su garsiu 
būgnu — ir buvo vorwarts per pa
saulį: vienoj rankoj kardas, antroj 
bizūnas, o galvoj—„Mein Kampf“. 
Ir krito valstybė po valstybės, 
ir milijonai žmonių vokiečių tau
tai ėjo arklių pareigas („Mein 
Kampf*1 kitoms tautoms buvo 
skirta vokiečių tautos arklių pa
reigos) .

Kai šiandien iš tolo žiūri į tą 
fantominę idėją, jau sugriuvusią, 
tiesiog nesuprantama darosi, kaip 
dvidešimtojo anžiaus kultūros glo
boje žmogaus protas gali taip nuk
risti iki beprotybės.

Juo blogiau, kad ta pati, tik dar 
baisesnės formos, beprotybė ne tik 
kad kartojasi, bet dar didėja, auga 
ir platėja Rusijoj ir iš Rusijos.

Ir šis antrasis pasaulio mania
kas yra didis savo beprotybėj, 
nes jis pejėgė sukurti ją net dides

nę už Hitlerio nacionalsocializmą, 
nes jis pajėgė ją išlaikyti ligi šių 
dienų net nuo 1917 m. spalio re
voliucijos, nes jis per tuos ketu
riasdešimt tris metus ne tik pajėgė 
ją išlaikyti, bet pajėgė ją ir tiek 
sustiprinti, kad šianden ji, kaip 
naujas tikėjimas, gresia visam pa
sauliui.

Dar kartą įsidėmėkim: kurda
mas savo utopinę idėją — darbo 
žmonių valstybę — ir eliminuoda
mas protą bei jausmą, jas visos 
tos kūrybos griebėsi iš antro galo: 
jis nesukūrė savo žmogaus bei val
stybės iš nieko, bet paėmė jau 
esamą žmogų ir-pradėjo jam kalti 
galvon, jog visos -tiesos, idėjos ir 
dogmos, kuriom žmogus vadova
vosi nuo amžių, yra biaurus melas: 
jis ėmėsi perdirbti žmogaus pri
gimtį, stengdamasis iš jo išrauti 
bet kurį nuosavybės, savųjų mei
lės, silpnųjų globos jausmą, steng
damasis uždrausti jam judėjimo, 
iniciatyvos, kūrybos ir net galvoji
mo laisvę. — Jis pasileido į praga 
rišką eksperimentą, medžiaga tam 
eksperimentui panaudodamas gy
vą žmogų. Kadangi bet kuri reli
gija šitokiam eksperimentui yra 
priešinga — jis paskelbė, jog 
kiekviena religija yra žmogaus 
opiumas ir todėl turi būti sunai
kinta. Atėmęs iš žmogaus nuosa
vybę, jis kapitalą sukoncentravo 
valstybės rankose; atėmęs iš jo 
tikėjimą — jis savą sistemą pa
skelbė tikėjimu; atėmęs iš jo Die
vą — jis save bei savo sistemą Jo 
vietoj iškėlė; atėmęs iš jo tautą— 
jis davė jam ir be turinio, ir be 
formos internacionalą; atmęs iš jo 
valstybę — jis davė jam raudoną
ją koncentracijos stovyklą; trum
pai — iš žmogaus atėmęs žmogų, 
jis davė jam kitą esenciją — bež
džionę dvasios atžvilgiu ir robotą 
proto atžvilgiu.

Šituo eksperimentu jįg daro tokį 
baisų pasaulinio masto nusikalti
mą, kad žmonės gal nė nepajėgs 
to tinkamai nubausti. Tik vieno 
Visagalio teismas kurios katastro
fos vardu tegalės jam tinkamai 
atlyginti.

Jeigu tai. yra taip, tai kodėl toji 
jo idėja ne tik kad ligšiol išsilaikė, 
bet dar ir viso pasaulio užgriovi- 
mu grasina?

Žmogų visada žavi didingumas. 
O ši komunizmo beprotybė, iš tolo 
į ją žiūrint, atrodo didinga. Žmo
gų žavi grožis — o ši komunizmo 
neprotybė teorijoj yra graži. Žmo
gus baidosi skurdo ir netiesos, o

besutapo su didžiausiais kito 
„mokslininko“ — Džiugašvilli‘o 
atradimais. Jo net paveikslo ten 
nebebuvo.

Savim visai pasitikintį ir tėviš
ką vaizdą rodė Lenino paveikslas, 
o visiškai triumfuojančios išvaiz
dos buvo Darvino veidas — tarsi 
jam buvo be galo džiugu, kad jis 
per tūkstančius metų iš beždžio
nės pajėgė išsivystyti iki tokio 
tobulo darvimškai žmogiško pa
vidalo.

Ant priešingos sienos dideliuos 
rėmuos kažkoKioj kovoj sustingo 
Putilovo fabrikų darbininkai. At
rodė, lyg jie ardo kažkokią sieną.

— Ką jie čia daro? — klausiu 
jauną palydovą.

— Ui, draugas, jie ardo ir 
griauna kapitalą.

Ir daug daug kitokių paveikslų, 
daugiausia uniformuotų generolų.

— Kam čia tiek daug karių? — 
klausiu tą patį palyvodą.

— Nu, kapitalo hidra turi daug 
galvų, ir joms nukapoti reikia 
daug stiprių vyrų, — atsako.

O už visus didesnis auksiniuose 
rėmuose šypsosi, lyg niekur nieko, 
Stalino paveikslas.

Ach, kad ne tie ūsai — daug 
negerų šunybių pasaulyje jau 
būtų įvykę!

Ir va, kaip tik dabar, šios dienos 
„Daily Mail“ parašyta, kad Nau- 
jorko dokų darbininkai atsisakė 
iškrauti Jugoslavijos laivą, nes 
jame jie matė didelį Stalino pa
veikslą. Jiems buvo paaiškinta: 
„Nesąmonė, ponai. Tik pažiūrė
kite, šitas paveikslas be ūsų, taigi 
jis ne Stalino, o Tito“. Kadangi tai 
buvo paveikslas be ūsų, amerikie
čiai darbininkai laivą iškrovė.

Kaip tik ta pačia proga man pri
simena ir kitas vaizdas, susijęs su 
tais ūsais, maždaug prieš mėnesį 
laiko Tito, kalbėdamas viename 
susirinkime ir priešdamas Stabno 
vaizdą, pasakė: laimė, kad pasau
lis jau seniai suprato, jog Stalino 
išmintis tėra jo ūsuose.

Bet seniau aš visų dalykų neži
nojau. Nežinojau jų, nei lankyda
mas Karo Muziejų.

Tik vėliau supratau raudonųjų 
kampelių prasmę. Tai buvo žodis, 
komunistų žodis. Jį kalė daug 
kalvių: ir Marksas, ir Engelsas, 
ir Darvinas, ir Leninas. Ir tas žo
dis tapo kūnu — iš kampelio, iš 
raudonojo kampelio jis virto di
delės pasaulio dalies kalėjimu.

4. Rusija.
šio nuostabaus architekto — iš 

raudonojo kampelio sukurti rau
doną pasaulinio masto kalėjimą— 
nuopelnas teika tam mokslininkui 
Džiugašvilli'ui.

Bet nežinau, ar apsirinku, gal
vodamas, jog gal visi pirmojo rau
donojo kampelio garbingieji na
riai, pradedant Marksu ir baigiant 
Leninu, po dešimtį kartų savo 
karstuose apsivertė, iš amžinybės 
matydami, kokios technikos grie
bėsi jų idėjų šiame gyvenime vyk
dytojas, pasivadinęs Stalinu.

Jam patiko būti dideliu ir galin
gu. Jam patiko valdyti pasaulinę 
imperiją. Jos kūrimo pagrindan 
padedamas Markso bei Darvino 
utopijas, jis :ukūrė naują sistemą, 
iš pat pirmojo žvilgsnio klaidingą: 
nes jis sumaišė proto ir jausmo 
funkcijas; jis sulaužė patį protą, 
vadovaudamasis ta jo dalimi, kuri 
jos tikslui tinka, o likusias dalis 
palikdamas NKVD dresūrai; jis iš 
savos kūrybos išėmė jausmą, kiek 
tas jausmas lietė žmogų, bet sukto 
architekto gnybumu paliko jį 
laisvą savo reikalui; visą savo 
veiklą jis nužymėjo dvasiniu de
fektu; viso gyvenimo reformos jis 
griebėsi ne iš to galo — ir taip 
sukūrė antrąjį pasaulio rojų, bai
sesnį už bet kurį įsivaizduojamą 
pragarą, nes jame žmogus degra

SOLIDARUMO AUKA

Vandenyno žvarbūs vėjai 
Staugia lyg padūkę. 
Vis dėlto keliauja žmonės 
Į Kanados ūkį.

Kur lietuviai, ten ir senis 
Nori pabuvoti.
Sako, kad ir jis padėjo 
Iškovoti kvotą.

— Brangioji! Ar tik ne lai- 
I kas mums kopėčias įsigyti?

VISIEMS, KURIEMS BRANGI 
LIETUVIŠKA DAINA

Londono Lietuvių Meno Sambū
rio choras, po vasaros atostogų, 
pradeda darbą. Pirmoji bendra 
repeticija bus rugp. 24 d. 8 vai. 
vak. Lietuvių klubo salėje, Vic
toria Park Rd., E.’9.

Kviečiami ir nauji dainininkai, 
ne tik londoniškiai, bet ir iš pro
vincijos. Pastai iesiems Sambūrio 
vadovybė stengsis, kiek galėdama, 
padėti apsigyventi ir darbą susi
rasti Londone. Šiais reikalais 
kreiptis į choro dirig. V. Mamaitį, 
31,Princelet St. London, E.l.

Sambūrio valdyba

DBLS Nottinghamo skyrius rug
pjūčio 25 d. 6 vai. p p. lietuvių 
klube (Sycamore Rd.)

kviečia visuotinį narių 
susirinkimą

Prieš susirinkimą — Dr. St. 
Kuzminsko paskaita. Po susirinki
mo — šokiai. Kviečiame visus 
Nottinghamo ir apylinkės lietu
vius atsilankyti.

Rugsėjo 1 d. 7 vai. vak. ? ot- 
tinghame, Sycamore Rd. patalpo
se, šaukiamas Lietuvių klubo 

„Romuva“ narių visuotinas 
susirinkimas

Nariams dalyvavimas būtinas.
Klubo valdyba

Londono Lietuvių Soc. klube, 
345a Victoria Park Rd., E.9, rug
pjūčio 19 d., sekmadienį, bus 

šokiai
Pradžia 7.30 vai. vak.

Jaunas, nevedęs lietuvis, Kana
doje, nori susirašinėti su lietuvai
tėmis. Rašyti: J. ūdra, 386 Bever
ley St., Oshawa, Ontario, Canada.

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

Mgr. Wanda Swiderska, atlieka 
mediciniškas kraujo analizes(Was- 
sermann, Kahn), šlapumo, išaiški
na ankstyvą nėštumą, metaboliz
mą, ir t.t. 16, St. Gabriels Rd., Lon
don, N.W.2, tel. GLA 8776.

pasauly skurdo bei netiesos yra 
net perdaug — gi šita komunizmo 
beprotybė skelbiasi ateinanti tie
sos, gėrio, lygybės, meilės vardu.

Ši komunizmo beprotybė yra 
lyg gražus raudonų rožių krūmas: 
kai iš tolo į jį žiūri, jis ir savo 
kvepėjimu, ir savo žiedų sultingu
mu pavargusio žmogaus ir akį, ir 
sielą vilioja. Bet kai prie jo prieini 
tiek arti, kad ir siela, ir kūnu pa
junti skausmą nuo įgilimo tų gyva
čių, kurios kiekviename raudona
jame rožės žiede susisukusios ta
vęs tyko — tada jau būna per vėlu 
grįžti atgal. (B.d.) Al. Dičpetrls

Bet, ne koks ten malonumas 
Gauti jūros ligą.
Plaukia rodos į Ottavvą, 
Norisi „j Rygą“...

Kam tos dešros ir pyragai 
Kam kava ir pienas. 
Jei silpna žmogystė keikia 
Net gimimo dieną...

4



1951 m. rugpiučio 17 d.. .BRITANIJOS LIETUVIS'

LIE TU VI Al S VE TUR
V. Sidzikauskas, Laisvosios Eu

ropos komiteto lietuvių skyriaus 
pirmininkas, spaudos atstovus in- 
iormuodamas ap±e lietuvių sky
riaus uždavinius pažymėjo, kad:

Pagrindinis mūsų, kaip „Laisvo
sios Europos" komiteto lietuvių 
skyriaus, uždavinys yra kova už 
nepriklausomos Lietuvos atstaty
mą. Mes patys šį darbą dirbsime 
ir talkinsime amerikiečiams jų 
bendrame „Laisovosios Europos“ 
komitete.

Pati veikla vyks daugelio šakų. 
Pirmiausia patiems rekės įsijungti 
antikomunistinėn veiklon ir prisi
dėti prie pasaulio,© ypač šio krašto 
žmonių viešosios opinijos formavi
mo. Kadangi esame kailiu patyrę 
boševikinę tikrovę, tai reikia rū
pintis, kad praregėtų ir tie, kurie 
dar pakankamai bolševikų nepa
žįsta.

Sekant nuotaikas pavergtose tė
vynėse, „Laisvosios Europos“ ra- 
dias, kuris yra girdimas visuose 
kraštuose anapus geležinės uždan
gos, bus stengiamasi teikti teisin
gas žinias apie pasaulio įvykius. 
Rugpiūčio mėn. pradeda veikti lie
tuvių radio grupė, kuri po mėne
sio bandomojo darbo, rugsėjo 1 d. 
prabils fį Lietuvą. Tuo tarpu numa
toma tik viena transliacija per die 

ną. Be pasaulio žinių ir komenta
rų, programose bus gvildenami 
svarbiausia lietuvių reikalai. Čia 
bus žinios apie lietuvių veiklą pa
saulyje,jų siekimus ir darbus, čia 
bus ir Lietuvoje kenčiančių tau
tiečių rūpesčiai ir viltys.

Neseniai įvykęs Amerikos Lie
tuvių Kunigų Vienybės suvažia
vimas šios organizacijos pirm, 
išrinko pi ei. J.Balkūną, sekr. kun. 
Dabušį.

Hanau, seniau didžiausioje lie
tuvių tremtinių stovykloje, dar te
begyvena 133 lietuviai. Jie yra 
įjungti į vokiečių ūkį ir perkelti 
į barakus, nes kareivines perėmė 
kariuomenė. Daugumas lietuvių 
dirba pas amerikiečius arba vo
kiečius.

Poetė Augustaitytė—Vaičiūnie
nė paruošė spaudai naują eilėra
ščių rinkinį „žvaigždėtos naktys“.

Šiuo metu Romoje spausdi
namas Aušros Vartų M. 
M a r i j o s paveikslas. Paveikslą, 
pagal originalią fotografiją, nupie
šė žymus italų dailininkas, o spau
dos darbą atlieka geriausia, spal
votoms reprodukcijoms spaustu
vė. Paveikslas bus dviejų dydžių.

V. Izbickas, neseniai iš Anglijos 
atvykęs Amerikon, apsigyveno 
Bostone. Ten jis gavo darbo, pa
gal savo specialybę, kaip uosto 
inžinieris, projektuoja užtvankas. 
Tokį darbą jis pasirinko norėda
mas savo specialybę dar labiau 
pagilinti ir geriau pasirengti grįži
mo momentui į išvaduotą tėvynę, 
nes savo krašte pradžoje tokie 
darbai bus aktualūs.

Prekyb. J. Karvelis Čikagoj 
pradėjo pardavinėti ras. mašinė
les su liet, raidynu ir lietuviškas' 
plokšteles.

B. Kerbelienė priimta aktore į 
Buenos Aires miesto teatrą.
TĖVAS IŠŽUDĖ SAVO ŠEIMĄ

Kasdieną Argentinos spauda 
plačiai rašo apie baisias šeimų ir 
meilės tragedijas, kurios įvykdo
mos daugumoje argentiniečių. Pa
lyginus prieš kitus svetimtaučius 
lietuvių Argentinoje nėra- tiek 
daug, bet gana dažnai per spaudą 
nuskamba lietuvių vardas dėl 
įvykusių savižudybių bei kitų 
tragedijų. Šių metų pradžioje pla
čiai buvo rašoma apie lietuvi Ma
tą Skudrę stalu užmušusį savo 
gyvenimo draugę Janiną Jasienę, 
o rugpiūčio 4 d. spauda ilgais re
portažais ir nuotraukomis prane
šė, kad Pranas BULOTAS, 43 me
tų amžiaus, revolverio šūviais nu
žudė savo žmoną Antaniną Tom- 
kevičiutę-Bulotienę, 39 metų am
žiaus, dukrelę Zuzaną 4 metų amž. 
ir pats nusižudė. 9 metų sūnus ir 
švogerka laimingai išvengė žiau
rios mirties.

Gal šios tragedijos didžiausia 
kaltė galima primesti degtinei, 
kuri buvo Bulotą pavergusi. Jis 
visą gyvenimą mėgo gerokai iš
gerti, dėl ko nieko gero neįsigijo 
ir net neįstengė padoresnį butą 
susirasti. Gyveno visa šeima ne
dideliame kambarėlyje. Beveik-vi
są laiką Argentinoje dirbo kaipo 
kelneris kavinėse ir restoranuose, 
kur gana gerai uždirbti galima. 
Gal tenai ir priprato gerti bei sa
vo virgą skandinti degtinės stik
lelyje? Paskutiniu metu tas jam 
nėjo į sveikatą, nes P. Amerikos 
klimate dauguma girtuokliaujan
čių suserga nervų pakrikimu ir

staigiu išprotėjimu. Bulotas po 
išsipagiriojimo būdavo tylus ir 
užsisvajojęs. Paskutinius du mė
nesius nedirbo ir nesirūpino darbo 
susirasti, nors šeimai grėsė bado 
pavojus.

Nors Bulotas buvo nutolęs nuo 
lietuvių bendruomenės, bet turėjo 
nemažai draugų, kurie jį ir jo au
kas gražiai palydėjo į amžinojo 
poilsio vietą. Leonas Kančauskas

DU METAI PLIAS 
ARGENTINOS SKYRIUI

Pasaulio Lietuvių Inžinierių ir 
Architektų Sąjungos Argentinos 
skyrius liepos mėn. atšventė dvejų 
metų veiklos sukaktį, ši sukaktis 
buvo atžymėta dideliu baliumi, 
Lietuvių Klube, Buenos Aires. Vi
suomenė, jau iš anksto žinoda
ma, kad visas baliaus pelnas ski
riamas Vasario šešioliktosios lie
tuvių gimnazijai Vokietijoje, nesi
gailėjo paskirti po 50 pezų baliaus 
bilietui.

Prieš prasidedant vaišėms ir 
linksmajai daliai, buvo sudarytas 
garbės prezidiumas iš gen. T. Dau
kanto, metalo pramonės atstovo 
\1. Urb'.ečio, medžio pramonės at
stovo Br. Eidukonio, popierio pra
monės atstovo V. Andriuškos, Ro
sario verslininkų atstovo Ant, 
Švarlio, inž. Pr. Krapovicko, archi
tektės H. Stanaitytės-Piatkovskos 
ir spaudos atstovo „A. L. Balso“ 
red. K. Norkaus.

Balius praėjo, o ant stalo pliko 
vien tik tuščios bonkos ir trupi
niai liko... Linksma buvo prie per
krautų stalų, bet... labai liūdna, 
kad kilniajam Vasario 16-tos Gim
nazijos parėmimui, apmokėjus vi
sas baliaus išlaidas, vos... trupiniai 
liko. Brangūs gėrimai ir valgiai 
pareikalavo beveik visų didelių 
pajamų, o minėtos gimnazijos pa
ramai, pagal tūkstantines paja
mas, menka dalis liko. Taigi, nela
bai linksmai jausis PLIAS Argen
tinos skyrius, persiųsdamas minė-

LIETUVIO ŽODIS
A. Adomas, lietuvis, tarnaująs 

prancūzų svetimšalių legione, 
šiuo laiku esąs Indokinijoje, para
šė „Draugui“ laišką, kuriame 
ryškiai pavaizdavo tą kraštą ir jo 
žmonių gyvenimą. P. Adomas 
rašo:

Indokinija yra prancūzų koloni
ja. Joje laikomi kariuomenės da
liniai, kurių garsiausias •— svetim
šalių legionas. Ir man jame tenka 
būti.

Indokinijos žmonių gyvenimas 
yra skurdus, daug neramumų vi
duje. Žmonių gerove beveik nie
kas nesirūpina. Sukilėlių pilnas 
kraštas. Ir kova vyksta tarp pran
cūzų dalinių ir jų. Jie naktim už
puldinėja kaimus ir mažesnius 
miestelius, kur yra sargybų postai. 
Yra kaimų, kurie apleisti, nes 
žmonės persikėlę į kitus kaimus 
arba išėjo kartu su sukilėliais. O 
šiaip — prie kaimų yra ryžių 
laukai.

Ryžius augina du syk per metus, 
nes klimatas karštas. Ir karštis 
tęsiasi devynis mėnesius. O trys 
mėnesiai būna lietaus: lapkritis, 
gruodis ir sausis. Per tą laiką van
duo apsemia daug vietovių. Lietus 
lyja dieną ir naktį, su poros valan
dų pertraukom.

Gyvenami namai yra primity
viški: iš molio sulipdytos lūšnelės 
ir kaime, ir miesto kvartalai. Žmo
nės — beraščiai. Švara mažai pa
laikoma. Dėlto yra daugiau kaip 
pusė sergančių visokiomis ligomis.

— Geručiai! Ieškokit, kur tas žaladarys pasislėpė.

— Poniute' Ne tik tamstos lan
gus, bet ir dūmtrauki, nuskalbsiu.

tai gimnazijai iškilmingo baliaus 
likučius.

Tagi, kaip kitur taip ir Argenti
noje, noras linksmai ir iškilmingai 
paūžti, nustūmė šalin lietuviškus 
reikalus, dėl kurių kartais, blai
vūs būdami, labai sielojamės. 
Buenos Aires,51.8.2 L.Kančauskas 
AMERIKOS LIETUVAITĖ LYDĖS

15 MILIJONIERIŲ
„Sunday Mirror Magazine“ bir

želio 17 d. num. praneša, kad Ann 
Neville, kilusi iš Pensylvanijos 
laimėjo konkursą lydėti 15 mili
jonierių kelionėje po pasaulį 
„Fielding Caravan“, kuris apke
liaus 37.000 mylių. Keleiviai lan
kys Laplandųą, Saharą ir visas 
įdomiausias pasaulio vietas. Kon
kurse varžėsi 2.323 sekretorės.

Laimėtoja yra 26 m. rudaakė 
„žavinti“ mergaitė, „private sec
retary“, jau apkeliavusi Europą. 
„Ji kalba prancūziškai, ispaniš
kai ir lietuviškai“ ir yra baigusi 
lietuviškąją Villa Joseph Maria 
akademiją Newtowne, Penn.

Jos darbas bus pamokėti numa
tomas išlaidas — apie 200.000 dol. 
laike kelionės.

lis MŪSŲ <C
IŠ DBLS CENTRO

— DBLS-gos skyrių atstovų 
metinis suvažiavimas nutarta su
šaukti spalių 20—21 d. Londone, 
Lietuvių Namuose.

— šiemet pabrango popietis 
apie 30%, spaudos darbas ir dar 
pašto persiuntimas puse peno nu
meriui. Dėl šios priežasties padi
dėjo „B. Lietuvio“ leidimo išlai
dos. Centro valdyba, nerasdama 
kitokio būdo padidėjusioms išlai
doms dengti, buvo priversta laik
raščio prenumeratą kiek pakelti. 
Nuo rugsėjo 1 d. iki galo metų 
prenumerata bus — 13 šil., o trims 
mėnesiams — 10 šil.

Kadangi šio prenumeratos padi
dinimo neužteks padidėjusioms 
laikraščio leidimo išlaidoms deng
ti, dėl to nutarta surengti tam ti
krą loteriją ir jos pelną paskirti 
minėtam reikalui.Loterijos bilietai 
netrukus bus platinami per S-gos 
skyrius. Bilieto kaina 1 šil. Lote
rijoj bus įdomių ir vertingų lai
mėjimų; nemokama kelionė į Pa
ryžių, radio aparatas ir kiti lai
mėjimai.

— J. Matulionis, DBLS Tarybos 
narys ir Coventrio apygardos 
pirmin., rugsėjo pradžioje iš An- 
pirmin., rugsėjo pradžioje iš Ang
lijos išvyksta. Londono lietuviai 
visuomenininkai ir kultūrininkai, 
atsisveikindami su p. Matulioniu, 
rugp. 15 d. Lietuvių Namuose su
ruošė jam kuklias išleistuves, 
palinkėjo geros kelionės ir sėkmin
gai įsikurti naujoje vietoje.

ATSARGIAU SU MOTOCIKLAIS
Jau kelintas kartas pasirodo ži

nių apie nelaimingus atsitikimus. 
Ypatingai didėja nelaimės su mo
tociklais. Mūsų jaunieji naujaku
riai, šiek tiek prasigyvenę, dažnai 
įsigyja motociklą, kaip patogią 
priemonę susipažinti su apylinkė
mis ir pasižmonėti. Eet daugelis 
jaunų motociklistų nekreipia rei
kiamo dėmesio į ypatingai svarbų 
dalyką — kad keliai šioje šalyje 
yra labai vingiuoti ir daug kur 
gyvatvorėmis apsodinti. Todėl va
žiuojąs motociklu, ar automobi- 
lium, retai kada galį matyti prieš 
save toliau kaip ketvirtadalį ar 
pusę mylios kelio. Aišku, kad to
dėl motociklo greitis negali būti 
taip didelis, kaip važiuojant tiesiu 
ir lygiu keliu: už kiekvieno vingio 
gali slėptis MIRTIS ir greitis turi 
būti tik toks, kad mašiną galima 
būtų sulaikyti už kelių ar kelioli
kos žingsnių. To neprisilaikant, 
perdaug lavonų turime!..

Štai Darbo Ministerija praneša 
apie vėliausią tokį nelaimingą at
sitikimą — apie mirtį Juozo Ta
mošiūno iš Keighley, atvykusio 
Anglijon 1947 m. Laikraštis 
„Keighley News“ (1951.8.4.) pa
teikdamas tą žinią rašo, kad nelai
mė įvyko netoli Tadcasterio, Yor- 
ko-Tadcasterio kely, kuomet Ta
mošiūno motociklas pakliuvo po 
West Yorkshire autobusu, o oats 
Tamošiūnas po priešakiniais buso 
ratais. Tekę autobusą „kranu“ pa
kelti, kad galima būtų Tamošiūną 
iš po ratų ištraukti. Nuvežtas 
į York County Hospital jis ten mi
rė rugpiūčio 1 d. Laikraštis mini, 
kad su Tamošiūnu motociklu va
žiavo ir moteris, kuri yra toje pat 
ligoninėje su sužalota koją-.

Neatsargumas nuvarė prieš lai
ką į kapus dar vieną jauną lietuvį.

Lietuvos Pasiuntinybė

IŠ INDOKINIJOS
daugiausiai paplitusios venerinės 
ligos, o medicinos pagalba yra 
silpna. Tik miestuose jau daugiau 
civilizuoti, gyvena švariau ir dau
giau apsišvietę.

Maistas visam krašte tas pats: 
ryžiai ir žuvys. Be ryžių jie negali 
apseiti. Prie kiekvieno maisto 
turi būti ryžiai. Dėl tokio vargingo 
gyvenimo žmonės nustoja vilties 
ir eina kartu su sukilėliais.

Sukilėliams yra geros sąlygos 
slėptis nuo mūsų dalinių, nes kraš
te — džunglės ir kalnai. Kalnai 
taip apaugę, kad be peilio negali 
praeiti. O jie pasidaro stovyklas 
kur sunkiausias perėjimas. Maistą 
jiem pristato iš kaimų jų agentai, 
arba medžioja laukines karves, 
kurių yra nemažai.

Susisiekimas blogas ir pavojin
gas. Pavyzdžiui, kai mums reikia 
išvykti kur nors, tai vyksta visa 
kuopa mašinom dėl apsaugos. 
Traukiniai yra šarvuoti, nes pa
kelėse puola arba išardo bėgius. 
Ir transportas turi užsitęsti. Kar
tais 400 mylių reikia vykti po dvi 
ar tris savaites. Ir keliu tas pat. 
Daug kur sukilėlių iškasami gro- 
viai ir padedamos minos. Dėl to
kių sąlygų nėra nei gerų kelių,nei 
geležinkelių. Dėlto ir kario gyve
nimas vargingas.

Tokiam krašte tenka gyventi ir 
legionieriams, kurių tarpe yra ir 
lietuvių. Daugelis čia pateko tapę 
belaisviais ir, prancūzams spau
džiant, pasirašę sutartį, kurią 
reikia tesėti.

LIETUVIAI TARPTAUTINĖJ 
JAUNIMO STOVYKLOJ

Nuo birželio 29 iki liepos 19 d. 
Valijos Jaunimo Lyga suruošė 
tarptautinę jaunimo stovyklą, ku
rioje dalyvavo Prancūzijos, Itali
jos, Šveicarijos, Olandijos, Vokie
tijos, Estijos, Lietįūvos bei Valijos 
jaunimas. Beveik visi buvo uni
versitetų studentai.

Nors stovykla buvo paskelbta 
„B. Lietuvy“, bet mūsų jaunimo 
buvo beveik nepastebėta. Lėl to 
tarp 80 stovyklaujančių pradžioje 
buvo vos tik du lietuviai. Kiek 
vėliau atvyko trečias

Stovykla buvo mažam Vainos 
pajūrio kaimelyje Borth, netoli 
Valijos universitetų mies’o 
Aberystwyth. Tik atvykęs į sto
vyklą, žmogus pajunta jaukią 
nuotliką. Nesijaučia tautybių skir
tumas, visi draugiški ir nori pia- 
dėti.

Pirmosiomis dienomis nebuvo 
laiko ilsėtis, nes visos tautinės 
grupės pilnu tempu ruošėsi radio 
programai ir koncertui, kuris įvy
ko Aberystwytho mieste. Esant 
tik dviem lietuviams nebuvo sun- 

i Y V E NI MOr 
kūmų „susitarti“ dėl programos- 
Parinkome dvi daineles, būtent: 
„Siuntė mane motinėlė“ ir „Ant 
kalno malūnas“.

Koncertas puikiai pavyko. Pia
nino solo, solo dainos, chorai, due
tai (lietuvių) bei estų tautiniai 
šokiai, kurie visiškai užkariavo 
valų publiką. Mintimis gailėjo
mės, kad mūsų mažai, o tai 1000 
žmonių tikrai nepagailėtų katu
čių.

Prieš koncertą buvom pristatyti 
to miesto burmistrui, kuris pavai
šino tradiciniu puoduku arbatos. 
Be to, prieš koncertą, kiekviena 
tautybė išeidavo į sceną atskirai, 
kad žmonės žinotų kokių tautybių 
esama.

Liepos 11 d. stovykla išpildė 20 
min. radio programą. Du lietuviai 
padainavo „Juliją“.

Žinoma, pagrindinis dalykas bu
vo ne koncertai, sveikinimai (ku
lių išklausydavom keletą per die
ną ir patys neapsileidom kitus 
sveikindami), bet paskaitos, ku
rias skaitė profesoriai iš Aberj'st- 
witho ir suvažiavęs jaunimas. Jei 
profesorių paskaitos buvo tarp
tautinio masto, pav. „Pasaulis 
kaip vienas“, „Tautybė“ ir kt., tai 
užsienio svečiai turėdavo progos 
supažindinti klausytojus su savo 
tauta. Kiek mokėdami supažtn- 
dinom klausytojus su Lietuva, 
nušviesdami jos praeitį ir dabar
tinius vargus: okupaciją, trėmi
mus į Sibirą, tautos naikinimą. 
Gyvos diskusijos dar labiau pa
tarnavo mūsų tikslui.

Tokia stovykla būna kas metai. 
Gera būtų, kad kitais metais dau
giau lietuvių suvąžiuotų ir tinka
miau atstovautų Lietuvą.

Mes trys stovykloje praleidome 
gražiausią Anglijoje laiką. Pasiju
tome ne tik darbininkai, bet ir (Sa
vo krašto atstovai, iš kurių šei
mininkai nieko nmorėjo paimti, 
bet stengėsi duoti. Ne tik ekskur- 
savome, ilsėjomės, sportavome, 
bet įsijome vertingų žinių, kurios 
nupūtė trijų metų fabrikų dulkęs, 
prikėlė mašinų prislopintą dvasią. 
Vėl pasijutome esą lietuviška 
moksleivija, kurios ateitis tik lais
voje tėvynėje.

Gražu, kai patys kuriame pro
gas supažindinti kitataučius su 
Lietuva, bet nesnauskime, kai ki
ti pasiūlo! V. Bruzgelevičius

SKAUTŲ GLOBĖJAI
Kas bepatikės, kad ir Anglijoj 

„dypukai“ ūkio darbininkai važi
nėja nuosavais autais, aplanko 
Darley Moor lietuvių šeimos narį 
—- Česlovą Sirvidą, Pirmarūšiu 
motociklu, nors ne viena kryptim, 
akompanuoja — Jonas Balčius.

Vlado Junoko rankose gaudžia 
naujutėlis luxus akordeonas; jam 
pritaria, iš Lietuvos atsiveštu, ka
ro ' kapelos klarnetu — Urbana
vičius. -

Stovykloj šimtai vyrų globoja
mų balandžių. Jų burkavimas, 
šimtamečių ąžuolų ošimas, gojai, 
pakalnėlės šiai vietai teikia trok
štamą ramybę.

Nebereikalo Stasys Krasauskas 
į čia net iš Argentinos sugrįžo, ne
bereikalo išėjusieji iš čia, daugiau
sia Manchesterin, į žentus dažnai 
apsilanko; nebereikalo ir lietuviai 
skautai jau antrą vasarą prie jų 
vartų čia stovyklavo ir buvo 
tikrai tėviškai visa kuo pasitikti, 
globojami ir išleisti.

Apie jų geras širdis liudija ne 
tik visa 60 skautų, bet ir stovyklos 
šventovėj esąs divonėlis, kuris 
yra, kaip tik gautas už širdį, už 
atjautimą iš solistės Iz. Motiekai
tienės.

Daina, spauda, DBLS Skyrius, 
dar kaikas, mus palaiko, jungia, 
duoda vilčių sugrįžti tėvynėn, 
baigia vilkaviškietis-Kazys Rima- 
vičius Ss.

? t »■:•»/. t bk- •» •
ŠV. ONOS DRAUGIJOS 

SUSIRINKIMAS ė
Londono lietuvių moterų šv. 

Onos d-ja pakviesta įsijungti į Lie
tuvių Katalikių Organizacijų Są
jungą, kuri yra nutarusi įstoti 
į Pasaulio Katalikių Moterų Orga
nizacijų Uniją.

Šiam reikalui aptarti, rugpiūčio 
26 d., sekmadienį, 4 vai. p.p. Para
pijos Klubo salėje šaukiamas d-jos 
narių ir jai prijaučiančių susirin
kimas. Tikimasi, kad į jį atsilan
kys visos katalikės moterys, o įsi- 
jungdamos į šv. Onos d-jos narių 
eiles, prisidės prie Lietuvos vardo 
kėlimo bei katalikų vienybės frofe- 
to sustiprinimo. (es)

5
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Taikomoji komisija, 

įsteigta tuoj po Palestinos 
paliaubų, pakvietė į Paryžių 
sėjo 10 d. Izraelio ir Arabų valsty
bes tartis dėl taikos sudarymo. Iš 
Arabų valstybių tik Jordanija su 
Izraeliu turi normalius santykius.

* D. Britanija pasirašė su Kuba 
prekybos sutartį trejiems metams 
dėl prekių pasikeitimo už 30 milij. 
svarų. Iš Kubos Britai įsiveš cuk
raus apie 500.000 tonų ir cigarų 
už 180.000 svarų per metus. Į Ku
bą išveš pramonės gaminius.

* Praėjusią savaitę D. Britani
joj išmėgintas naujos Britų kon
strukcijos karinis šautuvas. Jis 
yra pusiau automatinis, kiek ma
žesnio kalibru, kaip dabar vartoja
mas, per minutę iššauna 80 kulkų 
ir 600 jardų tolumoje pramuša 
šalmus.

* Komunistų organizuoto Ber
lyne „jaunimo taikos jomarko“ 
pirmininkas pašalintas iš pareigų 
ir iššauktas į Maskvą paaiškinti 
kas kaltas, kad suvažiavusieji ne
buvo aprūpinti maistu ir jo turėjo 
ieškoti vak. Berlyne.

* Anglijos, Italijos 
seismografai rugsėjo 
žymėjo stiprų žemės

JTO 
karo 
rug-

ir Japonijos 
14 naktį at- 

drebėjimą, 
trukusį apie pusę valandos, 
mės drebėjimas galėjo būti 
kur Ryt. Europoje arba Art. 
tuose.

* Trys lietuviai žvejai, kurie 
neseniai labai nuotykingai atbėgo 
j Švediją ir kuriuos Rusija reikala
vo išduoti, iš Švedijos išvyko į Va
karus.

* D. Britanijos ambasadorius 
Maskvoje Sir David Kelly’s, kaip 
sulaukęs 60 m. amžiaus, pasitrau
kia į pensiją. Nauju ambasado
rium į Maskvą paskirtas Sir Alva- 
ly Gascoigne, 58 m. amžiaus, ži
nomas Britų diplomatas.

* Amerikos parlamentas priė- 
mė nutarimą, reikalaujantį nu
traukti prekybinius santykius su 
satelitine Čekoslovakija, jei šj ne
paleis iš kalėjimo amerikiečio 
žurnalisto Oatis’o, kuris Pragoję 
neseniai nuteistas 10 metų kalėti 
už tariamąjį šnipinėjimą.

* Rugpjūčio 14 d. Kalifornijoje 
mirė R. Hearst’as, žinomas Ame
rikos žurnalistas, visos eilės dien
raščių ir žurnalų leidėjas, sulau
kęs 88 m. amžiaus. Jo įkurtoji 
spaudos leidykla bus vadovauja
ma 5 sūnų ir žmonos.

* Britų Festivalio centrinė pa- 
joda Londone, South Bank, prie 
Temzės, rugsėjo 30 d. uždaroma.

* F'ugp. 15 d Mūnchene prasi
dėjo rusų išeivių konferencija, 
į kurią iš Amerikos atvyko ir ži
nomasis Kerenskį s. Išvykdamas 
į konferenciją jis spaudos atsto
vams pareiškė, kad Sov. Rusijoj 
revoliucija esanti neišvengiama. 
Vadinasi, pakartojo tik tai, ką 
prieš trisdešimt metų pasakė, 
kuomet bolševikų buvo iš valdžios 
nuverstas.

* Šią savaitę D. Britanijoj 
kelta geležies ir plieno kaina, 
rio savaitinė norma iš 2 unc. 
mažinta iki pusantros unc., o nuo 
šio mėn 19* d. mėsos norma bus 
padidinta.

* Padažnėjo anglų lankymasis 
Maskvoje. Mėnesio būvy jau tre
čia delegacija į ten atvyko, pir
moji buvo „kultūrininkų grupės“, 
antroji — kvakerių misija, o pa
staruoju metu nuvykusi — Britų 
moterų delegacija iš 18 moterų. Ją 
pakvietė Sovietų Sąjungos mote
rų priešfašistinis komitetas.

* Italija įteikė JTO generali
niam sekretoriui skundą prieš 
Sov. Rusiją, kuri tebelaiko italus, 
karo belaisvius. Nežiūrint dėtųjų 
pastangų, rusai nepaleidžia italų.

Že- 
kaž 
Ry-

pa- 
su- 
su-

ŠACHMATAI
Uždavinio Nr. 3 sprendimas 

1. f 2 - f 3 ...
UŽDAVINYS Nr. 4
bedė h9

8

7

b

5

4

3

2

1

Matas per tris ėjimus.

• • Jordanijoj, ryšium su kara- 
> liūs Abdula‘os nužudymu, suimta
■ 8 asmens. Juos teis karinis tei-
■ smas.
; * Spaudos žiniomis, šiuo laiku
l Londono barai ir svaigalų parduo

tuvės skundžiasi vartotojų mažė
jimu. Žmonės stengiasi pinigus

• taupyti, dėl to pasitenkina 
bonka vietoje arba į namus 
nešę.

* Kas mėnuo ne mažiau, 
1000 žmonių apleidžia savo tėvynę 
ir tampa politiniais emigrantais,— 
pareiškė JTO skirtasis pabėgėlių 
reikalams komisaras van Heuven 
Goedhart’as. — Taip yra dėl to, 
kad neįgyvendinta Atlanto Char- 
tos pažadėta laisvė nuo baimės.

* Panaudoti atominę bombą 
nuo 38 lygiagretės Korėjoje iki 
Maskvos, — pareiškė Mr. Rivers’ 
as, Amerikos parlamento narys, 
demokratas. Girdi, Amerikai ne
bus kitokio pasirinkimo, jei ko
munistai nutrauks Korėjos karo 
paliaubų derybas.

* Ekvadoro ir Perų valstybių 
(abi pietų Amerikoj, Ramiojo 
vandenyno pakrašty) pasieny kilo 
ginkluotas susirėmimas. Perų ka
riuomenė mėgino „perkelti sieną“ 
toliau į Ekvadorą ir tuo būdu pa
didinti ir taip didelį Peru valsty
bės plotą. Šis atsitikimas yra įpras
tas reiškinys pietų Amerikoje. Ten 
tokie įvykiai staiga kyla ir staiga 
nutyla.

* Sustreikavo Livorno uosto 
darbininkai, Italų komunistų su
agituoti, kai į uostą įplaukė pir
masis Amerikos karinis transpor
tas su kareiviais. Laivą iškrovė 
ne komunistai darbininkai.

* Po ilgo Ir atkaklaus Prancūzų 
vyriausybės raginimo Sovietų vy
riausybę paleisti iš Elzaso ir Lo
taringijos kilusius prancūzus, te
belaikomus Rusijoje kaip vokiečių 
karo belaisvius, pagabau Sovietai 
paleido 15. Tuo tarpu Sov. Rusi
joje dar per 2000 yra.

“ Tarptautinio Raudonojo Kry
žiaus pirm. Rueger’is kreipėsi 
į abi, Korėjoje kariaujančias ša
lis, kad paskatintų spręsti belais
vių pasikeitimo klausimą. JTO 
kariuomenės vadovybė pateikė 
163.539 belaisvių pavardes, o ko
munistai — tik 110. Komunistai 
neprileido Raud. Kryžiaus atsto
vų prie belaisvių.

' Amerikos Saugumas (FBI) 
neseniai suėmė 11 komunistų va
dų „antrosios kategorijos“ (žino
ma, pagal itakingumą) ir žada 
pareiti prie „trečiosios kategori
jos“ — vadų.

* Neseniai į Jugoslaviją atvyko 
paskutinis Amerikos transportas 
su maisto produktais. Amerika, 
nuo pereitų metų lapkričio mėn. 
iki šiol Jugoslavijai pateikė mais
to produktų už 69 milij. dolerių.

* Atominės energijos įrengimai 
prie Chalk upės, Kanadoje, iki 
šiol dirbę taikos reikalams, dabar 
pradėjo dirbti ir kariniams reika
lams.

* Šiemet Kanadoje laukiama 
rekordiniai gero derliaus. Jei ja
vapjūtės metu bus gražus 
tai kviečių derlius gali 
apie 400 milijonų bušelių.

“ Saugumo Taryba 
skundo svarstymą prieš 
dėl Sueco kanalo blokavimo.

* Pereitą savaitę Londone 
sireiškė bulvių trūkumas, 
miesto krautuvės jų gavo 
10% mažiau, kaip re-ktų. Bulvių 
mažiau buvo atgabenta ne dėl 
nustatytos joms kainos, kaip spė
jama, bet dėl susivėlinusio sodi
nimo ir šiuo laiku pasitaikiusių 
liūčių.

* Amerikos Atominės Energijos 
komisija paskelbė, kad ji vėl 
sprogdins atomines bombas In
dian Spring poligone Nevadoje.

* Satelitinės Lenkijos valdžia 
pareikalavo Ameriką uždaryti jos 
informacijų biurą, esantį Varšu
voje. Amerika į tai atsakė uždary
dama Lenkijos propagandos cen
trą Naujorke.

* Paskutiniuoju metu padažnė
jo Amerikos įmonėse gaisrai ir 
kitokie nelaimingi atsitikimai,ypač 
tose, kuriose dirba karines reikme
nis. Vyriausias JAV prokuroras 
H. McGrath’as sako, kad tai penk
tosios kolonos darbas.

alaus 
nusi-

kaip

oras, 
pasiekti

atidėjo 
Egiptą,

pa
nes 

apie

Geriausi kvepalai dirbami iš 
gėlių žiedų. Ar kas žino, kiek pav. 
reiktų gėlių žiedų padirbti pusę 
uncijos kvepalų? Tai paaiškės tik 
iš šio pavyzdžio.

Nedidelis prancūzų Grasse mies
telis, esąs netoli Nicos, yra garsus 
gėlių aliejaus tiekėjas kvepalų 
pramonei. Iš jo laukuose išaugintų 
rožių žiedų lapelių 200 svarų pa
daroma tik vienas trečdalis unci
jos rožių aliejaus, o iš 200 svarų 
jazminų (alyvų) žiedų lapelių tik 
pusę uncijos jazminų aliejaus ar
ba kvepalų esencijos. Vadinasi, 
vienam kvepalų lašui padirbti rei
kia sunaudoti ne mažas daržas 
gėlių.

Kiek yra brangus rožių arba 
jazminų aliejus bus aišku ir iš to 
pavyzdžio, kad žiedų lapelio ski- 
nėjas, per ištisą dieną gali nus
kinti tik apie 10 svarų žiedų lape
lių. Kiek dar šią kainą padidins 
gėlių auginimo, žiedų transporto 
ir gėlių žiedų aliejaus gamybos 
išlaidos?

Prieš antrąjį pasaulinį karą 
Grasse miestelis kasmet pateik
davo gėlių aliejaus už 35 milij. 
dolerių.

SKAUTAMS DĖKOJA
Lowtono - Manchesterio ekskur

santai rugpiučio 3 d. aplankė lie
tuvių skautų stovyklą Ashbourne 
■ir dalyvavo laužo programoje.

Malonu buvo matyti musų tau
tos žiedą linksmai besišypsančiais, 
saule įdegusiais veideliais, džiaug
smo bei pasitenkinimo pilnomis 
akutėmis. Nors dangus buvo apsi
niaukęs — lijo smulkus lietus, 
bet tat skautų džiaugsmo nemaži
no. Mūsų patirti įspūdžiai skautų 
stovykloje ir jų nuoširdumas ilgai 
pasiliks mūsų atmintyje.

Tik, broliai ir sesės skautai, vi
suomet branginkite tą savo tėvų 
kalbą ir niekuomet neužmirškite 
Lietuvos bičiulio Dr. Zauerveino 
žodžius: — Lietuviais esame mes 
gimę lietuviais turime ir būt.

Šrdinga mūsų padėka stovyklos 
organizatoriams: kun. J. Stepo
naičiui, p. E. Prekeriui, p. Vaitke
vičiui ir visiems prie to didelio 
darbo prisidėjusiems. 
Ekskursantų vardu A. Zubrickas

„VILNIAUS“ SPORTININKŲ 
PADĖKA

Halifaxo sporto klubo „Vil
niaus“ rėmėjams: A. čiakui, V. 
Navickui, St. Kiršinui, A. Balsiui, 
B. Brazdžioniui, kun. J. Kuzmic- 
kiui, St. Rožiui, K. Mereckiui, J. 
Vosyliui, J. Valiuliui, A. Vainaus
kui, A. Vanagui, V. Bielskiui, J. 
Sirutavičiui, P. Besaspariui, p. 
Žvirbliui, St. Umbrasui, A. Sprai- 
naičiui, A. Adakauskaitei, V. Ku
dirkai, M. Bartminui, I. Rimkevi- 
čienei, E. Griškenienei, L. Ozen- 
bergaitei, K. Kanapkiui, E. Gedei- 
kienei, R. Giedraičiui ir J. Rovui 
už gausias pinigines aukas nuošir
džiai dėkojame.

„Vilniaus“ vadovybė

Bradforde,
12.30 vai.

Halifaxe,
11.30 vai.

rugpiučio

rugpiučio
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PALIAUPSINIMO 
JOMARKAS

(Tęsinys iš pirmojo puslapio) 
ELTERESIJA

Frankfurto alėja, beveik, visa 
sugriauta, dėl to jai šiandieninis 
Stalino vardas puikiausiai tinka, 
šioj alėjoj jokio Stalino portreto, 
tik baltos ir raudonos vėliavos 
Tarp vėliavų *— fotomontažai ir 
alegoriniai piešiniai. Alkanas kal
ba apie duoną, ligonis ilgisi svei
katos, o šiuose paveiksluose rusas 
vaizduoja, ko jam trūksta, ko ji. 
ilgisi, kiek tektų svetimų kraštų 
pavergus apiplėšti, kol visa tai 
pasiektų.

Už tų paveikslų, alėjos vidury, 
išrikiuotos „respublikų“ gipsinės 
emblemos. „Latvi j as PSR“; žinom 
ką reiškia, žodis „Eesti“, nes jis 
primena Estiją, bet apie Lietuvą 
nė šniukšt! Kadangi lietuvių kalba 
leidžiamas „Golos Otečiestva“ 
gauna lietuviškus laikraščius, jų 
tarpe ir „B.L.“, kurį net cituoja, 
tai ir kyla klausimas: ar tarp 
Armėnijos ir Azerbeidžano „res
publikų emblemų“ pastatytoje 
gipso formoj įspaustos LTSR rai
dės reiškia Lietuvos pavadinimą, 

kaip čia spėliojama, Azijoj 
įsteigtą Eltėres’jos respub-

MANANTIEM KANADON 
EMIGRUOTI

ar, 
naujai 
liką ?

KOMSO MOLAI IŠDIDŪS 
stebisi rusų komsomolcų

RUSŲ
Visi 

perdėtu išdidumų. Kai Ulbrichto 
stadione „tautų parade“ žygiavo 
„liaudies demokratai“ ir vakarų 
Europos stalinizmo sektantai, 
į plojimus atsakė plojimais, rusai 
praėjo be šypsnio, kaip mumijos.

Juos į parengimus atveža spe
cialiais autobusais. Parengimuose 
užkalbinti laikosi santūriai. Pro
gramai pasibaigus, vėl į autobu
sus. Jaučiama, kad jiems iš anksto 
įkaltos griežtos taisyklės, kurių 
nesilaikant tektų eiti velniui kel
mų skaldyti.

Rusų delegatų tarpe, aišku, yra 
ir lietuvių. Operos solistas St. 
Lietuvninkas dainomis atstovavo 
ne lietuvių tautą, bet „lietuvišką 
respubliką“ (tarp Azerbeidžano 
ir Armėnijos).

BEREIKŠMĖS BARIKADOS
Pernai, Sekminių metu, komu

nistai gąsdino vak. zonų gyvento
jus, kad jie viską nušluosią ir už
viešpatausią visam mieste. Šiemet, 
kad prievarta suvežti žmonės 
į „taikos jomarką“ nepabėgtų 
į vak. sektorius, barikadomis ir 
užtvaromis užtvėrė beveik visas, 
į vak. sektorius vedančias gatves. 
Iš susisiekimo priemonių, prie 
sektorių sienų, meta visus jaunes
nio amžiaus atgal. Bet nieko nepa
dėjo. Visas vak. Berlynas užtvino 
sovietų zonos jaunimu. Ateina iš
vargę ir išalkę. 50 maisto punktų 
dalina veltui maistą. Nors buvo 
numatyta, bet tokio antplūdžio ne
laukta. Raud. Kryžiaus kreipėsi 
į Tarpt. R. Kryžių pagalbos. Pir
mąsias maisto siuntas atgabeno 
lėktuvais. Pradėjo ir traukiniais 
gabenti. Įsijungė ir amerikiečių 
virtuvės. Į vakarinį sektorių atvy- 
kusiems ruošiami koncertai, rodo
mos filmos, teikiama sanitarinė 
pagalba. Visa veltui. Maždaug 60 
nuošimčių „festivalio“ dalyvių ap
lanko vak. Berlyną.

Bet ir tie, kurie nedrįsta rizi
kuoti į vak. sektorių atvykti, yra 
lengvai pasiekiami. Iš vakarinių 
sektorių pasienių į žygiuojančias 
minias raketomis šaudomi atsišau
kimai, skrenda su literatūra balio
nėliai; iš pasieniuose įrengtų gar
siakalbių į atvykusius kalba iš 
ryt. zonos atbėgę persekiojami 
gyventojai, buv. aukšti sov. zonos

Į pranešimą apie galimybes at- 
vyxti į Kanadą, susikontraktuo- 
jant su medžio pramonės b-ve 
Abitibi Power & Paper Co. Ltd. 
atsiliepė daugelis lietuvių ir kita
taučių, daugiausia iš Anglijos. Vi
sai mažai iš Vokietijos ir, palygin
ti, nedaug iš Belgijos. Dabar, kai 
jau daug kas paaiškėjo, tenka in
formuoti plačiau tautiečius.

Visų pirma mažas pasiaiškini
mas: Mes neturime galimybės 
į laiškus atsakyti klausėjams at
skirai, todėl prašome tenkintis 
bendromis žiniomis, gaunamomis 
per spaudą.

Taigi, kas neišpildė visų, pir
mame pranešime patiektų klausi
mų, tesiima atsakomybę pats už 
tai. Mums nėra galimybės rašyti 
kiekvienam skyrium ir prašyti 
užpildyti visus klausimus.

Kas patiekė reikalingas žinias, 
tų prašymai buvo nukreipti 
į Abitibi bendrovę, iš kurios, grei
čiausia per konsulatą, susilauks 
kvietimo.

Kaip rašyta, dėta pastangos, 
kad neturintiems santaupų, būtų 
kelionė bendrovės pamokėta. De
ja, bendrovė nesutinka, nes ji su
varžyta Kanados imigracinės po
litikos dėsnio, pagal kurį kiekvie
nas, įvažiuojąs į Kanadą turįs tu
rėti bent 30 dolerių. Todėl atpuls 
visi tie, kūne tų nelaimingųjų 30 
dolerių neturės.

Taipgi atpuola kelionė į Kana
dą su šeimomis, nes bendrovėj 
šeimoms neturi patalpų. Kas gali 
vykti laikinai palikęs šeimą, kurią 
vėliau galės atsikviesti, tie ir tu
rėdami šeimas gali vykti.

Pirmoje eilėje mes rūpinamės 
lietuviais, kitataučius bendrovei 
tieksime tiktai tuo atveju, jeigu 
neužteks lietuvių.

Žinoma, tie 30 dolerių visai at
puola, jeigu tremtinį veža IRO 
ar kita kuri organizacija.

Kadangi daugiausia 
vykti yra 
pabrėžti, 
giausia ir 
Anglijoje 
žinoti, kad Kanada juos laisvai da
bar priima. Anglijoje gyvenan
tiems lietuviams reikia tiktai 
kreiptis į Kanados konsulą, gauti 
kelionei laivą ir jie be jokių kitų 
formalumų gali vykti į Kanadą. 
Jiems nereikia nei deibo nei buto 
sutarties. O į mišką medžių kirsti 
kiekvienas atvykęs gali vykti, jau 
Kanadoje būdamas pasirašęs su ja 
sutartį.

Ir dar viena bendra pastabėlė: 
kaip patarlė sako: „ten gera, kur 
mūsų nėra“. Todėl, kas turi geras, 
bent pakenčiamas, darbo ir gyve
nimo sąlygas, tenesiskubina va
žiuoti, jei neturi kitų išskaičiavi
mų. Mūsų tikslas yra padėti sun
kiose arba nepakenčiamose sąly
gose gyvenantiems tautiečiams. 
Montreal, 1951.8.2 J. Kardelis ir

P. Adamonis

norinčių 
iš Anglijos, tai tenka 
kad b-vė kaip tik dau- 
laukia iš Anglijos, bet 
gyveną lietuviai turi

VYKSTANTIEJI I KANADA
gali užsisakyti vietas šiuose laivuose:

Lapke 7 d. „Columbia”, Sour.hampton/Montceal kaina nuo 48.10.0 sv.
Lapkr. 19 d. „Canberra“, Southampton/Halifax kaina nuo 
Šiuose dviejuose laivuose nedaug vietų beliko.
Lapkr. 30 d. „Neptunia“, Southam pton/Halifax kaina nuo
Gruodž-o 5 d.„Columbia“,Southampton/Halifax kaina nuo
Gruodžio 5 d. „Empress of Canada Liverpool/St. John 

kaina nuo
Gruodžio 28 d „ „ „ kaina nuo
Sausio 2 d. „Empress of France“. „ kaina nuo

Užsisakant reikalinga nurodyti pavardę, amžių ir tikslų adresą.
Mr. L. Vane (Estas)
FREGATA TRAVEL LTD., 122, Wardour Street, London, IV. 1.

pareigūnai, liaudies policininkai. 
Prie barikadų, vakarinės zonos pu
sėj, didelėm raidėm rodoma į ba
rikadas ir klausiama: ar tai yra 
laisvė, ar tai reiškia Vokietijos su
vienijimą.

Dezorganizacijai pasireiškus, 
rengimo komitete įvykdyta eilė 
suėmimų. Suimta daugelis daly
vių, aplankiusių vak. sektorius. 
Laukiama masinių areštų, kai 
„taikos jomarko“ dalyviai sugrįš 
name, nes dešimties dalyvių prie
žiūrai yra skirta vienas dešimti
ninkas. Dažnai pasitaiko, kad de
šimtuke pasimeta, o dešimtininkas 
ėjo į vak. sektorius jos ieškoti... 
Berlynas, 1951.8.12. V. Orija
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Astronomas, išplovęs lėkštes, 
džiauna, kad sausos būtų.
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