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RYTU IR VAKARU EUROPOS 
PREKYBOS KONFERENCIJA 
Rugp. 20 d. Ženevoje prasidėjo 

Prancūzijos, Danijos, Vengrijos, 
Lenkijos, Sov. Rusijos ir D. Bri
tanijos ūkio žinovų pasitarimai 
dėl prekybos galimybių javais 
tarp rytinės ir vakarinės Europos. 
Šis pasitarimas buvo sušauktas 
Rusijos iniciatyva. Jei pavyks su
rasti būdus javų prekybai, tai ta
da bus aptarta ir medžio prekybos 
galimybė.

Tuo tarpu tokia galimybė atro
do labai neaiški, nes už javus ar 
mišką Rusija ir jos satelitai norės 
gauti tokių dalykų, kurie, kaip 
strateginė arba karo reikalams 
panaudotina medžiaga, varžoma iš 
vakarų Europos išvežti į už gele
žinės uždangos esančius kraštus.

SKOTU FESTIVALIS
Rugpiūčio 19 d. Edinburghe pra

sidėjo tradicinis metinis muzikos, 
dramos ir reginių festivalis. Di
džiausio dėmesio susilaukė žiūro
vų, kurių buvo per pusę milijono, 
1000 škotų dūdorių žygis per mie
stą ir škotų klanų, t.y. genčių, dė
vinčių būdingus sijonėlius, eisena 
su vėliavomis. Šis festivalis ne tik 
meno, kaip pažymi Londono kai 
kurie laikraščiai, bet ir augančio 
škotų nacionalizmo festivalis. Šio 
reiškinio neslepia ir patys škotai. 
P. Johnston'as, Britų Festivalio 
škotų komiteto pirm., pareiškė, 
kad škotų klanų pasirodymas 
Edinburgho festivaly yra didelis 
škotų istorijoj įvykis.

ATOMINE ARTILERIJA
Gerai informuotas Amerikos 

žurnalas „News Week“ rašo, kad 
amerikiečiai išmėgino atominę ar
tileriją ir Kitus atominius ginklus 
kovos lauke. Dabar jau gamina
mi tie ginklai. Atomine artilerija 
pakeis ateity kariavimo būdą ir 
duos Amerikai tokius ginklus, ku
rie įgalins sunaikinti ištisas sovie
tines pėstininkų ordas ir šarvuo
čius. Masinius žygius mėgstanti 
raudonoji armija, jei nepakeis sa
vo taktikos, tai netrukus virs pa
trankų mėsa.

VLIKO LAIKRAŠTIS
VLIKo sumanymas leisti lai

kraštį informuoti lietuvius apie 
Lietuvos laisvinimo darbus dar 
kartą buvo svarstytas. Kaip iš 
„Tremties“ informacijos aiškėja, 
daugumas VLIKo narių pasisakė 
jį leisti žurnalo pavidalu, pradžio
je kartą per mėnesį, o vėliau — 
kas dvi savaites, žurnalo išleidi
mo laikas dar nenustatytas.

GERI VAISTAI PRIES DRUGĮ
Amerikos kariuomenės sanitari

nė tarnyba paskelbė, kad ji, po il
gų tyrimų išrado vaistus prieš ma
liariją (drugį?, kuriais ir aprūpins 
Amerikos karius Korėjoje.

Naujieji vaistai nuo iki šiol var
tojamų prieš maliariją vaistų, ku
rių yra gana daug, skiriasi tuo, 
kad maliarinį antkritį kraujujė 
sunaikina, tuo tarpu iki šiol var
totieji jį tik susilpnindavo.

ATPIGS MEDVILNINIAI 
AUDIMAI

Šiemet yra pigesnė medvilnė. 
Dėlto ir visi jos audiniai bei kito
kie dirbiniai turės būti pigesni. 
Tačiau D. Britanijoj pigesni med
vilniniai audiniai vidaus rinkoje 
gali pasirodyti tik 1952 • m. pra
džioje. Nežiūrint tai, ši žinia jau 
dabar veikia esamus parduotuvė
se audinius iš medvilnės, ir dėlto 
jie pinga.

ST. LOZORAIČIO IR VLIKO 
PASITARIMAI

Lietuvos Diplomatų šefo St. Lo
zoraičio ir VLIKo pasitarimai, nu
matyti rugpiūčio 10 d. dėl glau
desnio bendradarbiavimo, neįvy
ko. Pasitarimai atidėti iki rugsėjo 
10 d.

S AVA I T Ė S I VYKIA I
BRITŲ PERSŲ DERYBOS

Britų Persų derybos dėl naftos, 
prasidėjusios optimizmo ženkle, 
besiderant priėjo krizę. Britų de
legacijos vadovas R. Stokes'as, at
vykęs įteikė Persams siūlymą, 
kaip deryboms pagrindą. Tačiau 
šį siūlymą Persai viešai paskelbė 
prieš pasisakydami dėl jo. Pasiro
do, Britai siūlė sudaryti dvi orga
nizacijas: vieną naftos produk
tams tiekti, kuri veiktų Persų va
dovybėje, kitą — naftos produk
tams parduoti, kuri būtų Britų ir 
rūpintųsi pirmosios organizacijos 
tiekiamų prbduktų pardavimu.

Persai su šiom sąlygom nesuti
ko. Tuomet Britai jiems pateikė 
naują siūlymą ir davė laiko iki 
rugp. 22 d. popietės atsakyti. Jei ir 
šį pasiūlymą Persai atmes, tai Bri
tai kitų pasiūlymų Persams netu
ri, grįšią į Londoną ir dėl iširusių 
derybų bus Persai kalti.

Bendrai paėmus. Britų Persų 
derybos rugp. 22 d. buvo tokioje 
būklėje, kad grėsė iširti.

Prez. Truman'o tarpininkas p. 
Harriman'as mėgino tik sudaryti 
tokias sąlygas, kuriose galima bū
tų vėl pradėti derybas, jei jos iš 
tikrųjų nutrūktų.

KORĖJOS KARAS
Po tai, kai 25 posėdy paaiškėjo, 

kad Korėjos karo paliaubų dery
bos nejuda iš vietos, JTO kariuo
menės delegacijos pirm. adm. Joy 
pasiūlė sudaryti komitetą, po du 
atstovus iš abiejų pusių, kuris iš
nagrinės neutralinės juostos tarp 
abiejų kariaujančių pusių nusta
tymo klausimą, dėl kurio abiejų 
pusių nuomonės skiriasi, tiek ir 
kitus klausimus Komunistai su 
šiuo siūlymu sutiko.

Mažasis komitetas jau turėjo 
kelis posėdžius, bet jokio siūlymo 
dar nepateikė. O kol jis tai nepa
darė, delegacijų pilnaties posė
džiai nešaukiami. Kadangi šiam 
komitetui darbo laikas nenustaty
tas, dėl to tokia karo paliaubų de
rybose būklė gali ir ilgai užtrukti.

Ar yra galimybių tuo keliu 
einant daugiau pasiekti, kaip ta
riantis delegacijoms? Sunku pasa
kyti, bet visi būdai, kurie derybas 
gali palengvinti, ryžtasi išmėginti.

Tuo metu, kai šis komitetas, su
sirinkęs tariasi, atgijo frontuose 
karo veiksmai ir komunistinės 
pusės priekaištai JTO kariuome
nei} esą ji pažeidusi neutralumą 
Kaesongo srity, kur derybos eina 
ir dėl to net buvęs vienas komu
nistų kareivis užmuštas. Be to, 
JTO kariuomenės lėktuvas sunai
kinęs vieną komunistų automobilį 
kely tarp Pyongyang© ir Kaeson
go, balta vėliava atžymėtą.

Ištyrus šiuos kaltinimus paaiš
kėjo, kad Kaesongo srities neutra
lumo pažeidimas nepagrįstas, o 
dėl automobilio, tai patys komu
nistai kalti, kad jį išsiuntę neįspė
jo JTO kariuomneės vadovybės, 
kaip buvo sutarta.

JTO kariuomenė, norėdama pa
gerinti savo pozicijas, rytinėje 
fronto daly, 15 mylių plotu, puolė 
komunistus. Iš to rrasidėjo didelės 
kautynės, kurios rugp. 22 d. dar 
nebuvo užsibaigusios.

PASIBAIGĖ KOMUNISTINIS 
„FESTIVALIS“

Rugp. 19 d. Berlyne komunistų 
surengtas „tarptautinis, komunis
tinio jaunimo festivalis taikos rei
kalu“ baigėsi eisena. Vakare vie
noje aikščių pusė milijono iš visur 
suvežto jaunimo, festivalio orga
nizatoriams diriguojant, „pasiža
dėjo dirbti taikos reikalui“. Aikštė 
buvo apšviesta raudonosios armi
jos reflektoriais. Viršuje, aukštai 
kabėjo prie balono pririškas Sta
ling paveikslas. Tuo metu, kada 
aikštėje buvo pats „programos ze
nitas“, ant susirinkusiųjų galvų iš 
viršaus pasipylė lapelių lietus. 
Juos atgabeno iš vak. Berlyno pa
kilę balonai.

Laike šio „festivalio“ per mili
joną jo dalyvių aplaikė vakarinę 

Berlyno dalį, kur iš gyvo pavyz
džio galėjo palyginti gyvenimą ru
sų okupuotoje Vokietijos daly ir 
vak. valstybių okupuotam Ber
lyne.

Vakarinio Berlyno organizaci
jos, festivalio dalyviams, atvyku
sioms į vak. Berlyną, išdavė per 
900.000 pietų.

Dėl „festivalio“ '•organizacijos 
netvarkos, komunistų suvežti jau
nuoliai į ryt. Berlyną ilgai negavo 
ne tik pagerinto maisto, kaip buvo 
žadėta, bet iš viso jokio valgio. 
Dėl to daugelis jų, gelbėdamiesi 
nuo bado, ėjo maisto ieškoti į vak. 
Berlyno dalį. Britų sektoriaus ko
mendantas minėtoms organizaci
joms davė 20 tonų mėsos, 15 tonų 
miltų, 12 tonų pieno miltelių ir 12 
tonų riebalų, kad išbadėjusius jau
nuolius galėtų pamaitinti.

Apie 3.000 jaunuolių, komunis
tų į šį „festivalį“ atvežtų, prašė 
leisti pasilikti vak. Berlyne, bet tik 
daliai jų leista pasilikti, kuriems 
tikrai grėsė pavojus iš komunistų 
grįžus atgal.

SAN FRANCISKO 
KONFERENCIJA

Rugsėjo 4 d. San Franciske 
įvykstanti konferencija taikos su
tarčiai su Japonija pasirašyti bu
vo numatyta, kad truks 4 dienas. 
Tačiau nelauktas Rusijos susido
mėjimas konferencija ir jos 
konferencijoje dalyvavimas va
karų pasauly buvo suprastas 
kaip sovietų noras konferen
ciją uždelsti ir taikos sutar
ties pasirašymą atidėti. Amerika, 
norėdama nuo tokios procedūros 
apsisaugoti, Rusijai ir kitoms vals
tybėms pasiuntė notą, kurioje pa
brėžė, kad konferencijos tikslas 
yra pasirašyti jau seniai parengtą 
taikos sutartį su Japonija ir dėl to 
ten nebus keliami debatai dėl tai
kos sąlygų.

Iki rugp. 22 d. jau pareiškė 43 
valstybės, buvusios kare su Japo
nija, sutikimą San Francisko kon
ferencijoj dalyvauti. Kitos valsty
bės dar neatsakė. Kinija iš viso į 
konferenciją nepakviesta ir tai pa
daryta siekiant išvengti klausimo, 
kurią Kinijos vyriausybę: komu
nistinę ar nacionalistinę reiktų 
kviesti.

Nežiūrint padarytų žygių, lau
kiama, kad Rusija konferencijoje 
dės pastangas paveikti dalį Azijos 
ir Afrikos valstybių, kad šios ne
pasirašytų pasiūlytos sutarties su 
Japonija ir gal net mėgins atskirą 
konferenciją tam reikalui sušauk
ti. Tokia prielaida prašosi turint 
galvoj komunistinės Kinijos už
sienio reikalų ministerio kalbą, ku
rioje jis tikino, kad San Francisko 
konferencija ir pasiūlytas sutar-

Emiras FeisaTas, Saudi Arabijos 
karaliaus Ibn Saud'o antrasis sū
nus, to krašto užsienio reikalų 
mimsteris, neseniai lankėsi Lon
done ir tarėsi su Britų vyriausy
be sienų nustatymo tarp Saudi 
Arabijos ir Britu, protektorate 
esančių sričių, palei Persų įlanką, 
reikalais.
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ties projektas esąs nelegalus, nes 
nepakviesta Kinija.
KERENSKIS SUJUNGĖ RUSŲ 

EMIGRANTUS
Praėjusią savaitę į Bavariją iš 

Amerikos atvyko A. Kerenski's 
buvęs 1917 m. Rusijos laikinosios 
vyriausybės min. pirmininkas, ku
ris, komunistų tais pačiais metais 
buvo nuverstas ir išvykęs užsie
nin visą laiką gyveno Amerikoje. 
Kartu su juo atvyko dar 3, seno
sios rusų emigracijos politiniai 
veikėjai.

Jie turėjo pasitarimus su esa
momis Vokietijoj senųjų ir nau
jųjų rusų emigrantų organizacijo
mis, norėdami suderinti savo veik
lą ir nustatyti ateities veikimo 
gaires. Kaip aiškėja iš Kerenskio 
pareiškimo Stuttgarte, jam pavy
ko apjungti 5 didžiąsias rusų emi
grantų organizacijos ir iš jų suda
ryti „Tarybą Rusijos valdomo
sioms tautoms išvaduoti“. Mažes
nės rusų organizacijos, ypač la
biau imperialistinės, į šią tarybą 
neįėjo.

Tarybos laikysena kitų, dabar 
Rusijos pavergtų tautų atžvilgiu, 
nėra paskelbta. Dėlto ir kyla klau
simas: ar rusai emigrantai tebesi
laiko „vienos nedalomos Rusijos“ 
tezės, kaip iki šiol, ar ją dabar re
vidavo, o jei revidavo, tai kuria 
prasme. Iš tolimesnio Kerenskio 
pareiškimo aiškėja, kad naujoji 
rusų emigrantų taryba netrukus 
imsis propagandinio darbo prieš 
komunistus. Ji leisianti spaudinius 
ir turėsianti radio stotį.

AMERIKIEČIŲ DERYBOS SU 
FRANKU

Iš Amerikos į Ispaniją išvyko 
dvi misijos: karinė ir ūkinė, ga
rinė misija svarstys su Ispanų vy
riausybe karinės pagalbos Ispani
jai suteikimo reikalą ir kitus klau
simus, kurie iškyla lyšium su va
karų Europos gynyba ir Ispanijos 
geografine podėtimi ir kurie jau 
admirolo Sherman'o, laike jo lan
kymosi Ispanijoj liepos mėn., bu
vo paliesti.

Ūkine misija tirs Ispanijos pra
monės praplėtimo planus ir kitus 
klausimus, susijusius su to krašto 
ūkiniu atkutimu.

Spaudos žiniomis, gen. Frankas 
už leidimą Amerikai įsteigti Ispa
nijoje laivyno ir oro bazes užsi
prašęs didelę kainą ir padiktavęs 
eilę sąlygų amerikiečiams. Jis už 
tai norįs 1) gauti 500 milij. dole
rių pagalbos kariniams ir ūki
niams Ispanijos reikalams; 2) pa
tikinimo, kad amerikiečiai nekels 
Ispanijos vidaus santvarkos klau
simo; 3) Ispanija nesutiks savo ka
riuomenę kur kitur, už Ispanijos 
siųsti; 4) Ispanija neduos Euro
pos kariuomenei oazių savo teri
torijoj kol nebus karo arti Ispa
nijos.

URAGANAS JAMAIKOJ
Per Jamaikos salą, esančią Ka

ribų jūroje, į pietus už Kubos, 
rugp. 17 vakare praėjo nepapras
tai stipri, pietų kraštams būdinga 
audra, vadinama uraganu ir prida
rė ten milžiniškų nuostolių. Port 
Royalo miestas visas sugriautas, 
o kiti — smarkiai nukentėjo. Ura
gano metu žuvo apie 150 žmonių, 
keliolika laivų uostuose nuskendo 
arba buvo sugadinta.

Uraganas ėjo kartu su lietum, 
dėlto ne tik vėjo smarkumas pa
keliui viską- griovė, bet ir vanduo 
namus plovė ir kelius naikino. 
Apie 20.000 žmonių liko be namų.

Uragano nuostoliai milžiniški ir 
jų dydis dar galutinai nepaaiškėjo, 
bet jau dabar siekia keleto mili
jonų svarų. ,

Britai, kurių valdžioje Jamaika 
yra, tuojau pasiuntė į salą laivus 
su maistu, vaistais ir kitais reika
lingiausiais dalykais. Britų koloni
jų ministeris p. Griffith*as, per 
radiją kreipėsi į D. Britanijos gy
ventojus prašydamas aukų nelai
mės ištiktiems jamaikiečiams su
šelpti.

Kas žemės gyventojų aukščiau
sia į viršų gali iššokti, lik retas 
kas žino. Pasirodo, aukščiausia į 
viršų iššoka ne kas kita, kaip ban
ginis. Jis iššoka 25 pėdas (8 m.) 
aukščio. Po jo seka tokie rekordi
ninkai: tigras — 12 pėdų, šuva — 
apie 9 pėdas ir arklys — tik kiek 
daugiau kaip 6 pėdas.

Į tolį šokimo rekordą turi ken
gūra, kuri nušoka apie 32 pėdas 
tolio. Žmogaus šokimo į tolį re
kordas yra kiek daugiau, kaip 24 
pėdos (negras Owens'as 8 m. 6 
cm Berlyno olimpiadoj).

TURI GRAŽINTI LAISVE 
PAVERGTOMS TAUTOMS

Prez. Truman'as, persiųsdamas 
Amerikos parlamentui Švernik'o 
laišką su Rusijos aukšč. sovieto 
siūlymais (žiūr. „B. Liet.“ 31 num. 
1 pusi.) savo rašte pažymėjo, kad 
Rusijos siūlomoji penkių didž. val
stybių taikos sutartis neužtikrina, 
jog Sov. Rusija grąžins laisvę jos 
pavergtoms tautoms. Taikos norą 
Rusija turi rodyti darbais, bet ne 
žodžiais. Jei ji tikrai taikos siekia, 
tai turi: 1) liautis piktam naudo
jus JTO autoritetą; 2) susilaikyti 
remti ginkluotą Korėjos agresiją; 
3) kuriamuoju darbu turi įrodyti 
taikos siekimą taikos sutartis su
daryti su Japonija, Vokietija ir 
Austrija; 4) liautis remti penktą
sias kolonas kituose kraštuose; 
5) susilaikyti neigusi pagrindines 
žmogaus teises ir laisves; 6) paro
dyti gerą valią ir pastangas taikos 
labui ginklavimąsi sumažinti ir 
atominės energijos kontrolę įvesti.

9 MILIJONAI LAPELIU 
IS DANGAUS

Rugpiūčio 20 d. antrą kartą iš 
Bavarijos pasienio buvo paleista 
už geležinės uždangos 5.000 balo- 
r.ų su Amerikos parlamento pa
reiškimo lapeliais apie draugin
gumą visoms pasaulio tautoms. 
Batonus paleido amerikiečių įkur
tos „Laisvės vėjo“ ir „Laisvės žy
gio“ organizacijos. Salonus su li
teratūra į paleidimo vietą atgabe
no 15 sunkevižinių.

Nors balonai atsišaukimų pri
barsto pilną Čekoslovakiją, dalį 
Lenkijos ir Ukrainos, bet iki šiol 
nei komunistų radijas ?iei spauda 
apie juos nė žodžiu neprasitarė. 
Tai yra labai didelį rūpestį enka
vedistams kelianti propaganda, 
kurios jie nepajėgs nustelbti.

PLĖŠIA IR TYČIOJASI
Vengrų komunistai, nukankinę 

ir kalėjiman įgrūdę Vengrijos kar
dinolą Mindszentį, o neseniai ir 
jo vietininką arkivyskupą Grosz’ą, 
privertė pastarųjų vietą užėmusį 
vysk. Hanwas‘ą išleisti parapijų 
klebonams bendraštį, kad jie iki 
rugsėjo 1 d. „atiduotų valstybei“ 
bažnytines žemes. Šis bendraraš- 
tis pataria parapijiečių susirinki
mams priimti atitinkamus nutari
mus dėl bažnytinių žemių atida
vimo ir ta proga dar paliaupsinti 
komunistus.

LAISVIEJI TRAUKINIAI 
IŠ BERLYNO

Prof. Reuter‘is, vyriausias vaka- 
rino Berlyno burmistras, rugp. 9 
d. savo kalboje pasakė: „mes ti
kim, kad netrukus iš Berlyno eis 
laisvai traukiniai į Maskvą. Tada 
pirmuoju traukiniu mes ten pasių
sime Pik‘ą su GrotewohTiu ir ki
tais rusų bernais; antruoju — vi
sus rusų paminklus, o trečiuoju — 
mes važiuosime Kremliaus aikštė
je pasveikinti ką tik vergijos jun
gą numetusią rusų tautą“.

VOKIEČIAI PRAŠO 
ŠARVUOČIŲ

Vakarinės Vokietijos vyriausybė 
kreipėsi į karinę sąjungininkų va
dovybę prašydama suteikti pasie
nio apsaugai šarvuotų automobi
lių. Amerikiečiai jau davė 60 to
kiu šarvuočių, ginkluotų kulko
svaidžiais.

ATOMINIS LAIVAS
Amerikos karo laivyno vadovy

bė užsakė Electric Boat bendrovei 
pastatyti pirmąjį, atomine ener
gija varomą, nardomąjį laivą. 
Jis kainuos 14 su puse milj. do
leriu.
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PARTIZANU KRAUJO 

AUKA 
■ Amerikiečių kai. žurnalas „St. Anthony Messenger", platokai aptašo partizaninę veiklą Lietuvoj, Gudijoj, Ukrainoj ir kitur, pažymėdamas, jog 1945 m. karas Europoj dar nebaigtas: jis eina ir toliau. Jj Rytų Europoj prieš savo pa /engėjus veda tuose kraštuose partizanai, laisvės kovotojai ir kiti patriotai, kurie pataiko ryšį su laisvuoju pasauliu Vakaruose ir ten veikiančiais jų išlaisvinimo veiksniais.Ir tiktai per tą pogrindį, nors ir nepaprastai sunkiomis, tiesiog herojiškomis pastangomis, palaikant ryšį, Vakarų pasaulis gali gauti tikrų žinių apie tenykštę padėtį. Pabaltijo kraštai šiuo metu ypač sunkiai prieinami.Ten Rytuose, tuose didžiuliuose rusų okupuotuose plotuose, eina žiauri ir kieta Kova, apie kurią nieko neskelbia jokie radijo pranešimai ir nerašo laikraščiai, bet kur ne kokiame šaltajame ar nervų kare, bet žiauriausiose kautynėse, tik gal kiek kitokiu pavidalu dalyvauja beveik 2 mil. žmonių, ginkluotų lėktuvais, šarvuočiais ir net stambiosiomis patrankomis. Sovietai stengiasi tuos savųjų kraštų laisvės kovotojus, tęsiančius kovą su raudonuoju okupantu nuo 1945 m. be pei stojo išrauti iš šaknų, bet, tatai jięms ligi šiol nepavyko. Be jokio gailesčio karas tarp jų ir okupantų vyksta, kaip kad toliau pastebi žw nalas, plote tarp Baltijos, Juodųjų 'r Azoro jūrų, Lietuvos, Gudijos Ukrainos ir Kaukazo teritorijoje Vakaruose partizanų daliniai siekia Karpatų kalnus, o rytuose pasirodo net ligi šimto mylių atstu nuo Maskvos vartų.Tiesa, čia nėra tokių pozicijų, kaip kad buvo per 2—jį karą, bet partizanai stengiasi smogti bolševikams visur, kur tik gali. Partizanų pranašumas, kad jie gerai pažįsta kraštą, galį labai lengvai judėti ir yra remiami okupuotų kraštų gyventojų. Po poros ar trijų dienų jie, žiūrėk, vėl pasirodo už kelių šimtų km. naujoj vietoj. Net patys komunistai pripažino, kad jų veikla yra efektyvi, tam tikslui — „kovoti su pol. banditais“, kaip kad jie vadina partizanus, — sudarydami spec, susitarimą su Lenkijos, Čekoslovakijos ir Rumunijos vyriausybėmis kovoti visoms 4 šalims prieš juos drauge. Tiesa, partizana: yra per silpni įveikti Raud. armijai, užtat jie palaiko gyventojų dvasią budrią, nepalūžusią. Jei Sovietams pavyktų juos galutinai sunaikinti, tai laisvės dvasia, demokratybė ir religija kraštuose už gelež. uždangos būtų nustelbta , ilgą laiką, pastebi minimojo žurnalo bendradarbis L.J. Schwaitzeris. Šiuo metu daugiau kaip 500-000 partizanų tu-

RAUDONOJI BACILA SKVERBIASI(Tęsinys iš praeito numerio)
5. Ko laukia RusijaDegradavęs žmogų iki beždžionės ir roboto ir savoj sistemoj užlipęs iki dievų sosto, raudonasis kūrėjas galų gale galėjo atskvėpti: žodis tapo kūnu, iš raudonojo Kampelio buvo sukurtas raudonasis rojus — raudonoji koncentracijos stovykla (atsiminkim, ir spalvos kinta: Aušvitzas ir Buchenvaldas buvo rudos spalvos) — kitaip sakant, naujoji Rusija — SSSR atsistojo ant kojų. Ne tik atsistojo, bet ir pradėjo į visas puses plėstis. Iš pradžių tam plė- timuisi niekas arba negalėjo, arba neturėjo noro pasipriešinti:, mažieji negalėjo, o didieji nematė reikalo, nes tuo tarpu šitas milžinas tiesiogiai negrasino iiei jų saugumui, nei jų gerovei. Jiems dėl to nebuvo nei šilta, nei šalta, kad mažieji kaimynai buvo ryjami vienas po kito. Kol galų gale šitas milžinas, nėkiek nepasotintas ir taip pat, kaip ir prieš pusryčius, alkanas, rytuose atsidūrė prie Japonijos krantų, pietuose prie Indijos, Burmos, Siamo — jau prie gyvybinių D. Britanijos plotų, o vakaruose — net šimtą mylių už Berlyno.Tik dabar vakarų pasaulio didieji pradėjo prasitrinti akis ir žiūrėti, kas darosii. Ir kai tas alkanasis milžinas smogė dar į vieną auką — Pietinę Korėją, jiems jau pasidarė šilta — jie pajuto,, kad čia jau tiesioginiai ir jų saugumui, ir jų gerovei grasoma. Todėl reakcija buvo netikėta: jie ginklu pasipriešino ginklo agresijai.Ach, kad tokia pat tų vakarų didžiųjų reakcija būtų buvusi prieš vienuolika metų, kada buvo kramtomos mažutės, taikingos ir ramios Pabaltijo valstybės, kaip šiandien būtų galėjęs atrodyti kitaip pasaulio veidas' Ir kaip šiandien nereikėtų dėl savo likimo drebėti nei tiems vakarų pasaulio didiesiems!Net žymiai vėliau, jau karui įpusėjus, pasaulio likimas būtų galėjęs būti visai kita linkme nukreiptas, jei Ruzvelto, Čerčilio ir Stalino pasitarimuose nebūtų buvę nusileista Stalino nuomonei: visi trys sutikdami dėl antrojo fronto prieš vokiečius reikalingumo, jie ilgai negalėjo sutikti dėl jo vietos — Stalinas užsispyrusiai reikalavo, kad antrasis frontas būtų pradėtas vakaruose (nes jis žinojo, ko jis nori), Čerčilis tą antrą frontą siūlė linijoj nuo Juodosios jūros link Leningrado (ir jam buvo aišku, ką jis tuo būtų pasiekęs), bet Ruzveltas, kuriam labai rūpėjo nenugasdinti ir nenubaidyti rusų (nes ar vakaruose, ar Čerčilio linijoj — Ruzveltui tada buvo vistiek. abi tos linijos toli nuo

Amerikos) pagaliau nusileido Stalino nuomonei — ir antrasis frontas prasiaejo vakaruose, Prancūzijoj, — ir Karo pabaigoj Rusija atsidūrė šimtą myiių į vakarus nuo Berlyno.Taigi, pagaliau, Korėja vakarų pasaulio didiesiems pravėrė akis, jie suskato ginkluotis smarkiu tempu ir suskubo pareikšti, kad 1953 m. Rusijos siauoas jiems nebebus baisus — kad tada jie jau bus pajėgūs bet kuriai Rusijos agresijai pasipriešinti.Taigi dar kartą: ko, visa žinodama, laukia Rusija?
6. Rusija nebelaukiaTaip, ponai, drįstu tvirtinti, jog Rusija nebelaukia. Ji negali laukti, nes, kaip minėjau, stagnacija — sustingimas būtų komunizmo mirtis: siekdamas išsilaikyti gyvas, jis visą laiką turi būti Kovingai budrus ir judrus, jis be pertraukoj turi vesti kovą ir savo viduje, ir išorėje. Savo viduj—kad kiekvieno jos piliečio, jeigu jį begalima taip vadinti, likusi dvasinė dalis būtų nuolatos užimta kitom mintim, kad jam neliktų laisvo laiko susigalvoti apie save ir pradėti nukrypti nuo linijos, ir kartu kad ta likusioji jo dvasinė dalis būtų nuolatos ir įtemptai lavinama išorės agresijos veiksmams. Dėl to ir savo viduje šitas ekspan- syvinis komunizmas, būdamas nuolatinėje kovos būklėje, turi nuolatos turėti vidaus priešų; jeigu jų kuriuo metu nėra, tai reikalinga tuoj pat pagaminti. O komunistinėj sistemoj priešą pagaminti visada yra juoko darbas — tuo rūpinasi NKVD ir liaudies teismai.Kaip pavyzdi, paimkim pastaruosius įvykius Vengrijoj. Fati oficiali komunistų spauda paskelbė, jog per pastarąsias dešimtį savaičių iš Vengrijos buvo deportuoti šie „liaudies priešai“: 21 buvęs ministeris, 25 buvę viceministe- riai, 121 baronas, 157 bankininkai, 163 grafai, 176 pramonininkai, 1.90 generolų, 203 bajorai (riteriai), 292 žemės suvininkai, 237 direktoriai, 362 policijos vyr. karininkai, 291 urmo pirkliai, 812 aukštesn. valstvbės valdininkų ir 1012 štabo karininkų.Britanija, JAV ir Prancūzija pavadino tai didžiausiu brutalumu, praeitą savaitę dėl to įteikė Vengrijai notą ir pažadėjo reikalą perduoti svarstyti Jungtinėms Tautoms. (1951 8. 8. „Daily Express“). (Kai iš Lietuvos per vieną naktį buvo ištremta keturiasdešimt tūkstančių — niekas nė žodelio dėl to niekur netarė!)Ekspansiniai imperialistinis Rusijos komunizmas (kaip, pav. Tito komunizmas, bet tuo tarpu, nėra nei ekspansinis, nei imperialis

tinis) juo labiau turi būti nuolatinėj Kovos būKieje savo įsoiej. Pirmiausia — pagrindinis jo tikslas — suKurti pasaulinę proletariato diktatūrą — to reikalauja, o antra — nebūdimas maitinamas nuolatine išorės kova, jis uždustų, išsigimtų ir išnyktų savo viduje Dėl to jam reikalinga nuolatinė kova, tiek viduje, tiek išorėje. Kova yra jo širdis. Sustojus plakti širdžiai — visas organizmas mirtų. Dėl to Rusija ir nieko nelaukia: ji- kovoja ir viduje, ir išorėje.Yra daug kovos formų, kaip yra daug ir taktikos rūšių. Vadinamasis karštasis karas — ginklų kalba, pradeda veikti tik tada, kai tikslą pasiekti visi kiti keliai jau yra išbandyti, arba kai visos kitos taktikos rūšys karštajam karui jau yra paruošusios tinkamą dirvą.Pasibaigus antrajam pasauliniui karui, Britanija su Amerika iš visų kraštų grįžo namo, išskyrus strategines linijas, kuriose liko okupacinės armijos. Grįžo namo, jokių svetimų teritorijų neokupa- vusios, ir net nusiginklavo. Tuo tarpu Rusija iš niekur r egrįžo namo — užėmusi labai daug svetimų valstybių, jį visur tuojau pat perorganizavo valdžias, padarė jas komunistines; šios savo ruožtu virto visiškai bevaliais Maskvos satelitais — po antrojo karo Rusija be galo išsiplėtė. Ir netik kad nenusiginklavo, bet tuojau pat suintensyvino apsiginklavimą, nes, siekdama galutinio savo tikslo, ji pokario laikotarpį pavertė tik pusiautaikiu trumpo poilsio laikotarpiu, — juk vis dėlto ir jai reikia kiek atsikvėpti, reikia kiek apgydyti ir tas milžiniškas žaizdas, kurias Hitleris jai padarė plačiose teritorijose nuo Stalingrado ligi Leningrado; reikia persitvarkyti, pergrupuoti kariuomenę, aprūpinti ją kitais ginklais ir, svarbiausia, apmalšinti satelitus, kurie pastarojo kfio metu nepasirodė per daug patikimi.Šį laikotarpį aš pavadinau tik pusiautaikos laikotarpiu — tai karštojo karo atžvilgiu. Nes praktiškai, nutilus ginklams, Rusija tuojau pat paleido karan prieš vakarų pasaulį visas kitas savo žinioj turimas priemones: nutilus patrankoms, tuojau pat užvirė 1) nervų karas, 2) ekonominis karas ir 31 propagandos karas.Visom šitom trim karo rūšim iš dalies galima pasiekti tą patį, kas pasiekiama ir žymiai brangesniu karštuoju karu, teisingiau pasakius, šia taktika tinkamai paruošiama dirva galutinei karo formai — karštajam karui: nes tankais ir lėktuvais puolant kraštą, kurio ir nervai įtempti iki kraštutinumo, kurio ir ekonominės pajėgos iki
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BĖDOSP. J. Gobis, pasikliaudamas iš kun. Jokūbaičio, jau dvejis metus Kolumbijoj gyvenančio, gautomis žiniomis, pažymi, kad Kolumbijoj apsigyveno nemažas lietuvių skaičius, ir priduria, kad daugelis jų iš ten norėtii kitur išvykti. Kokia priežastis juos verčia dar kartą emigruoti? Klimatinė ir kitokia Pasirodo: „kad europiečiai, ypač šiauriečiai su silpnesniais nervais, negali pakęsti tropikinio klimato.„Monotoniškas metų lajkas sukelia stiprią nostalgiją, Europos, ypač savo tėvynės, ilgesį kuris neigiamai veikia psichinį ir fizinį imigrantų gyvenimą. Lietuviai daugiausia yra apsigyvenę augš- tumose —- 2,600 suviršum metrų nuo jūros paviršiaus, kur oras yra skystesnis. Daugelio širdys sunkiau pakelia augštumų klimatą, jo skystą orą.„Be to, vidaus politikos situacija kelia nerimą mūsų žmonėms. Liberalų opozicija kovoja su dabartine vyriausybe dviem frontais: 1. Ūkio srityje, — liberalai atleidžia daug darbininkų iš savo fabrikų, dėl to pragyvenimas darosi brangesnis, pinigai „slepiasi“ kišenėse. Darbo gavimas pasunkėjo. 2. Ginklų srityje, — opozicija remia banditizmą; vyriausybės kariuomenė nuolat turi kovoti su banditų grupėmis provincijos užkampiuose — dykumose. Dabartinėsdugno išnaudotos ir kuriame atitinkama propaganda jau yra atlikusi savo uždavinį — palaužusi gyventojų budrumą, moralę bei bet kurį norą kovoti — yra žymiai lengviau jį sužlugdyti ir savo tikslą pasiekti.Dėl to ir negalima sutikti su mintimi, kad šituo trumpu pusiautaikos, arba ginkluotos taikos, laikotarpiu Rusija kare nevestų. Tik šitas jos vedamas ekonominis, propagandos bei nervų karas gal geriau tiktų pavadinti raudonosios bacilos skverbimusi. Ginklams daugiau ar mažiau tylint, ši raudonoji bacila visu savo įkarščiu ir tempu dirba pražūtingą darbą — ėda puolamosios tautos pajėgumą: nes laiko nebėra likę daug. Po antrojo pasaulinio karo jau praėjo šeši metai — abejoju, ar beliko pusė to laiko įsiliepsnoti trečiajam, asmeniškai esu linkęs galvoti, kad nebeliko nei trijų metų — todėl ko raudonajai bacilai dar nepavyko pasiekti per tuos šešis pusiau .taikos metus, tai reikia baigti per žymiai trumpesnį laiką, — nes kas žino po kiek dienų ar mėnesių vėl sudundės atominės bombos jau galutiniam sprendimui. AI. Dičpetris(B. d.)ri kovoti su daug gausingesniais Sov. kariuomenės daliniais.
Tai Vakarų pasaulio laisvės kainaKaina, kurią partizanai turi mokėti už savo karštų laisvę, pririš- dami ir sulaikydami raud. karius nuo tolimesnių agresijos veiksmų Europoje, kuri dar yra likusi laisva, ir gal net prieš pačias JAV.Šiuo metu jie yra pririšę kokį trečdalį visų, Sovietų pajėgų Europoje. Tuo būdu, galimas dalykas, -išgelbėję nuo karo visą likusį pasaulį. Kaip tik dabar jie yra patys geriausi mūsų sąjungininkai.Visa tai tiesa, tik klausimas, ar Vakarų Europa ir visas laisvasis pasaulis net su tomis pačiomis JAV gerai supranta kainą, kurią minimieji kovotojai moka ne tik už savo krašto, bet ir už visų jų laisvę? Ir ar kas klauso jų balso, į juos kaip reikiant atsižvelgia? Lietuva per paskutines okupacijas yra netekusi 25-30 proc. visų savo gyventojų. Imant JAV mastu reikštų netekimą arti 40 mil. savų žmonių. O ką jos ir kiti kraštai tokiu atveju bylotų? Ar nešauktų, jog genocido konvenciją reikia kuo greičiausiai įvykdyti ir tautžudybės vykdytojus sudrausti?
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susirinkimą.Prieš susirinkimą — Dr. St. Kuzminsko paskaita- Po susirinkimo — šokiai. Kviečiame visus Nottinghamo ir apylinkės lietuvius.

TREČIASIS ŽMOGUS
--------  JONAS GAILIUS -------Kai Jurgis atidaro duris, pro jas įrieda senas pažįstamas Tadas ir, metęs į kertę sudulkėjusį lagaminą, apkabinęs bučiuoja:— Taigi, atbildėjau. Net truputį anksčiau. Ir nepasitiktas. Išsiilgiau, brol!— Ir gerai, kad be jokių ceremonijų, — atsako Jurgis. — Juk mes ne mergaitės. Na, nusisiausk!— Ne mergaitės, sakai! >— pakartoja, kabindamas melsvą lietpaltį. — Beveik teisingai pasakyta. Tik nelabai tiksliai; visi turime savo sentimentus. Visi norime širdies.Jurgis primerkia akis, priėjęs patampo šiesaus švarko segtuką ir, dūręs pirštu į krūtinę, šypsodamasis sako:— Taip, taip, Tadai! Visi norime širdies, nes seniai esame ją praradę. Gyvenimas nudvasino mus iki roboto. Nieko negalvojame, nepaisome kitų interesų, tik riedame kaip pramuštgalvių paleistos -ripkos ir būtinai norime atsitrenkti į kokią švelnutę širdį.— Eik, eik tu, mintyto  jau! — suspaudžia jo pirštą Tadas. — Nematuok visų savo vienašališku mastu Mano širdis dar nepavirto bulve.— Taip tik galvoji, mielasis, -- atsako Jurgis, tempdamas svečia prie stalo. ■— Kažin ką duočiau, jeigu įrodytum, kad dar. pataikai įmylėti. Tu tik gražiai deklamuoji, | bet pats savo žodžiams netiki.

i — Nemanyk, kad aš pas Juliją!

■— sėsdamas į fotelį, sako Tadas ir krapšto juodas panages.—Tarp mudviejų prabėgo juoda katė. Ne, ne katė, Jurgi: gyva, deganti širdis. Šviesūs plaukai, mėlynos akys, liaunas liemuo. Pasaka, ne tikrovė! Prieš ją nublunka visos žemės dukros.— Tai vėl įsimylėjai? — nustemba Jurgis, atkimšdamas vyno bonką ir pripildydamas stikliukus. — Į mergaiču širdis tiesiog kūlverčiais vertiesi. O aš maniau...— Kad man Julija tai viskas?— pertraukia Tadas.— Taip, Tadai. Kad viskas.— Pavėluotos žinios, brol! Nors technikos amžiuje gyvename, tačiau širdies joks radaras neperžvelgia. Aš taipgi seniau galvojau... kad Julija man viskas. Bet tada ir aš jai buvau viskas...— O dabar?!.. Na, bet šitaip geriausia! — išlenkia stikliuką. — Žiniai ką, Jurgi: kai išlenki stikliuką, tai ir širdžiai lengviau pasidaro. Man rodos, moterys ir stikliukas turi tą pačią galią: abu svaigina.Jurgis vėl pripildo stįkliukus, kuriuos abu tylėdami pakelia.— O dabar? — pakartoja Jurgis. — Ar iau iš tikrųjų užgeso abiejų širdyse žibintas, apie kurį taip iškilmingai deklamavai?Tadas skubiai išsitraukia cigaretes ir, siūlydamas savo bičiuliui, sako:— Jurgi, perdaug iš karto. T’k- 
i ai sakau — perdaug. Aš ir dabar myliu Pašėlusiai myliu. Ir esu mylimas. Be priekaištų be jokių rezervų. Visa širdimi, visa būtybe. Tos meilės pavėsyje Julijos įtariančios akys visai užgesta... O vis dėlto jos persekioja mane. Jos

tyliai, be žodžių priekaištauja. Jų prisimerkimas- primena man visą jos pirmosios meilės išsiskleidimą. Dėl to nerėčiau dar kartą ją pamatyti. Nerėčiau paskęsti jos akių melancholijoje ir įsitikinti, ar ir jai esu dabar tik anas minėtas beširdis robotas.— Ne, nevisai taip, Tadai! Tu dar myli Juliją. Juk tu ir dabar ne pas mane, o pas ją atvažiavai. Ir jei anos „pasakos“ netektum, tu grįžtum vėl pas ją Vėl užsimirš- tum, prisiglaudęs prie jos krūtinės. Tu negali užmiršti jos ir dabar, nors gal tavo lūpas dar tebedegina tos antrosios bučinys. Gal dėl to tu Julijai įvairių priekaištų išrandi, kad nori save nuraminti. Jautiesi kaltas jai. Juk tu, norėdamas užmiršti šios mergaitės meilę, pergyveni kiekvienam pik- tadarui būdingą nerimą. Tas nerimas tave erzina, kankina ir tu j ieškai lazdos, kuria tą nerimą sudaužytum...— Ji turi jailstis kalta, ne aš! —- metaliniu balsu nukerta Tadas, pakišdamas tuščią stikliuką. — Juk aš netoli išvažiavau, vos už keliasdešimts kilometrų. Išvažiavau, veždamas ją širdyje kaip kokį'-spindintį deimantą. Tikėjau kiekvienu jos laiško žodžiu. Pats beveik niekur nevaikščiojau. Vengiau moterų Kaip kokio maro. Norėjau būti jai ištikimas, kaip ir ji — tikėjau — troško likti ištikima man. O paskum . tu ž’nai, Jurgi: ta nuotrauka, tos primerktos akys, ta koketiška šypsena, tas prisiglaudimas prie šokėjo... Visa tai tvojo man lyg kuolu per galvą. Buvau apstulbęs, iš pusiausvyros išmuštas. Ramybės niekur nėra-

dau. Keikiau ją savo širdyje, dovanoti negalėjau...— Bet, Tadai, taip visai nevyriška. Juk nuotrauka ■— akimirkos vaizdas. Dažnai netgi apgaulingos. Negi tu įsivaizduoji mergaitę, nors ir įsimylėjusią, rūsčiu veidu ir kur kertėje tūnančią? Juk meilę ji pergyvena lygiai taip, kaip motina savo kūdikį: ji negali savo džiaugsmo paslėpti, nes juo visą laiką gyvena. Ji šoka su kitu, o tave įsivaizduoja; ji žiūri kitam į akis, o mato tavo veidą...— Ne, tokios meilės man nereikia! — numeta Tadas cigaretę. — Aš nenoriu būti matomas kito akyse ir jaučiamas kito glėbyje Va, kas!— Tai tu sakai, kad Julijos jau nebemyli? — pakeldamas stiklelį, ramiai klausia Jurgis.— Ne, aš to nesakau. Tai tu pats sugalvojai. Aš jaučiu jai kažin ką Jos dažnai piasiilgstu. Norėčiau net pasimatyiiųr atvirai iš širdies išsikalbėti. Ypač dabar. Kai ta antroji išvyko atostogų...— Žinai ką, Tadai? — barškindamas pirštais į stalą, sako Jurgis. — Mes esame robotai, nes seniai paradome širdį. Mes nemokame mylėti ir persk ubiai einame pro žmones. Mums patinka spalvos ir tušti žodžiai. Mes norime, kad mums būtų visa atiduota, nes patys ničnieko neturime. Mes norime su mylima mergaite veržtis pro minią, kiekvieną kalbinti ir komplementus sakyti su sąlyga, kad mylimoji viso to nematytų ir negirdėtų...— Palauk, Jurgi! Užtenka! — nekantriai mosteli ranka Tadas.— Tu mane plieki kaip botagu. Gal ir gerai. Juk skaitai mane kaltu.
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SPAUDAvyriausybės — konservatorių — partijos narių šeimas banditai provincijoje arba žudo arba apiplėšia. Prieš trejetą savaičių 25 klm. nuo Bogota ginkluoti vyrai apiplėšė ir mūsų tautiečius ’— Kumpius.„Didesniuose miestuose, kur yra įsikūrę ir mūsų tautiečiai, banditizmo reiškinių nėra, bet visi žino, kad provincijoje jis yra aktualus. Niekas nėra tikras, kad dabartinė vyriausybė ilgai laikysis, kad ji pasikeis konstituciniu būdu, t.y. be ginkluoto perversmo.. Visiems žinoma, kad laikinai komunistai remia liberalus, o liberalai komunistas. Katra partija paimtų viršų perversmo sūkuryje, niekas tikrai nežino, dėl to mūsų tautiečiai jaučiasi nesaugūs“.
APIE ĮGALIOJIMUS KALBĖTI 

LIETUVOS VARDU„Tremtis“, nagrinėdama lietuvių veiklą tarptautiniuose sąjūdžiuose, kelia praktišką klausimą, būtent įgaliojimo kalbėti lietuvių, bei Lietuvos vardu. Kad tokie įgaliojimai reikalingi, laikraštis pateikia kelis rimtus pavyzdžius.Lietuvių atstovams esąs reikalingas ne tik įgaliojimas, bet ir sugestijos, taip sakant nurodymai, ypač teritoriniais klausimais. „Tremties“ nuomone: „mūsų atstovai turėtų turėti ne jik įgaliojimus, bet ir aiškias sugestijas, šis klausimas, mūsų manymu, neturėtų būti pavestas vienam ar kitam asmeniui, jam iš anksto nesuteikus atitinkamų sugestijų, pagrįstų visuomenės valia. Šį klausi
mą palietus ir iškyla visų Lietuvos 
laisvinimo veiksnių apjungimo bū
tinumas, pradedant Europoje esamomis organizacijomis, JAV ir Lietuvos Diplomatijos korpu. Kai Lietuvos Diplomatijos atstovai, VLIKas, ALTAS (kaipo Amerikos lietuvių organizacijų apjungtis)— vietoje iki šiol pasitaikančių už- siiminėjimų ilgai nusitęsiančiais svarstymais „namų apyvokos.“ klausimais, — sutars svarbiausiais būsimos Lietuvos klausimais ir duos įgaliojimus asmenims, dirbantiems tarptautinio pobūdžio sąjūdžiuose, — tada ir jų (dirbančiųjų) svoris bus didesnis, nes jie savo darbui turės stiprius įgaliojimus. Taigi ir ši aplinkybė verčia nedelsiant visas Lietuvos laisvinimo bare dirbančias jėgas apjungti, kad tuo būdu mūsų siekimams būtų suteiktas didesnis svoris“^
ŠALINKIME NESUSIPRATIMUSTaip įvardintame straipsny K. S. Karpius, buvęs ..Dirvos“ re
daktorius, „Vienybėje“ nagrinėja tuos nesklandumus kurie iškyla visuomeninėje veikloje tarp seniau ir vėliau atvykusių lietuvių. Jis rašo:Bet dabar užtenka tos filosofijos. Nutraukime ją. Aš tuo tarpu noriu pamatyti Juliją. Einame! Tu galėsi pasikalbėti su Ele, jos drauge. Juk judu sutariate.— Sutaria arba įsimylėję, arba tik pažįstami, — atsako Jurgis.— Bet eiti galime. Kaip robotai. Juk mes turime judėti...Ir abu atsikelia.— 2 —Ruduo vaikščioja sušlapusiais batais miesto gatvėmis ir taško vandenį.Vakaras žiūri pro tamsius namų langus į žmones, kurie goglinėja susikabinę rankomis ir nemato nei aptaškyto rudens, nei besišypsančio vakaro.— Va, laimingųjų pora! — numeta praeinanti moteris savo draugei ir parodo susiglaudusius jaunuolius.Mergaitė, įsikabinusi į linksmo vyruko ranką, eina žiūrėdama jam į akis ir linksmai šypsosi.Vyras mėgina apkabinti ją per liemenį ir prispaudžia prie savęs.— Paleisk, Zigmai! Ką žmonės pasakys! — pasipurto mergaitė.— Juk dabar pilnos gatvės pažįstamų.— O tu jų bijai?'. — nepatenkintas nuleidžia rankas Zigmu pavadintas. — Kodėl tu bijai viešai su manimi pasirodyti?— Nebjau! Bet kam duoti medžiagos liežuviams?! Dabar visi gelia kaip širšės.— Gelia, jei yra už ką! Jau už tą svieto perėjūną, tur būt, iki soties atsiėmei.— Zigmai, neminėk man jo! — švelniai prisiglaudžia mergaitė.— Tu k'ekviename žingsnyje jį man prikiški.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Ekskursuoją plūgaiVietinės pramonės ministerijos žinioje yra žemės ūkio mašinų ir jų dalių gamyba. Ministerija gražiai visa suplanuoja, bet planus nėra kam vykdo, nes fabrikai visą laiką dirba su nuostoliais. Pav. „Komunaras“ Vilniuje 1950 m. turėjo 272 tūkstančių rublių nuostolių, „Nemunas“ Kaune — 279 tūkstančių, „Plūgas“ Rokiškyje — 57 tūkstančių. Šiais metais reikalai nepasitaisė. „Metalas“ (buv. Smidtų) Kaune gamina 180 įvairių detalių, bet nežiūrint moderniško įrengimo, fabrike pereita prie amatininkiškos gamybos oūdo. Tas pats yra „Apkaustė“, „Priekale“, „Kaitroje“, kurie iš fabrikų virto mechanikos dirbtuvėmis. 1949 metais ministerija buvo suplanavusi „Komunarą“ žemės ūkio mašinų fabriką, paversti radio aparatų fabriku Buvo prirašyta daug projektų ir planų, tačiau nesant tinkamų įrengimų, fabrikas liko neperdirbtas. Vėliau„Tarp senųjų Amerikos lietuvių ir naujai atvykusių vyksta nesusipratimai, kurie ne tik nereikalingi, bet net kenksmingi.Nors senieji Amerikos lietuviai turėjo organizacijas ir fondus nelaimingų Lietuvos žmonių gelbėjimui ir pačios Lietuvos reikalams ginti, tremtiniai atvykę į senąją Amerikos lietuvių išeiviją kartais jaučiasi lyg jie būtų Afrikoje, sur visai lietuvių nėra. Jie nori kažkodėl paskirai veikti, nors čia atvyko, kaip tragiškai naikinamos Lietuvos bėgliai. Dabar jiems, kaip ir mums, seniesiems amerikiečiams, yra vienas bendras rei- kals — dirbti Lietuvos laisvinimo ir savo naikinamos tautos išlaikymo darbą“.

LIETUVIŲ PAMINKLAIPaminklas nėra vien tik to dalyko, kuriam pastatytas, pabrėžimas, nes jis reprezentuoja ir paminklo statytojus. Ši dalyką iškėlęs A. Tyruolis „Drauge“ pabrėžia, kad„Ir lietuviškoji bendruomenė Čikagos gyvenime yra įspaudusi savo žymių. Pradėjusi ten kurtis tais laikais, kuriuos Upton Sine- lair'is vaizduoja „Džiunglių * veikale, ta bendruomenė, per kelias dešimtis metų, spėjo daug kur ir įsiamžinti. Tai vaizdžiausiai liudija jos pastatytosios šventovės -— bažnyčios“. Tačiau šiaip paminklų Čikagos lietuvių visuomenei, susidedančiai dabar iš 135.000 žmonių, mažoka.„Teisybė, — pažymi A. Tyruolis, — yra gražus Dar'aus ir Girėno paminklas Marquetto Parke, taip jau jiems dailus paminklas Šv. Kazimiero kapinėse, bet vien jais negali pasibaigti Lietuvos žymiųjų vyru pagerbimas paminklais".— Kaip ir tu, Julija! Manai, nesupratau, kodėl tada šokdama apsiašarojai?! Aš žinau, kada širdį skauda. Gelia ji ir man, kai negaliu tavęs prisišaukti. Žinau, nesu aukštų mokslų baigęs; nemoku nė armoškos pravirkdinti. Ir padoraus eilėraščio nesurezgu. Tačiau ir aš žmogus, ir aš turiu širdį. Aš norėčiau pagaliau visai tikras būti.— Kodėl tu taip kalbi, Zigmai? Juk tu nemėgsti liūdesio. Visuo- rriet sakydavai: na, tik nenusimink, Julija!— Sakydavau ir gal dar sakysiu. Tačiau vienąkart galima ir rimtai...Jis žvilgteri į krautuvės vitriną, bet, tartum nieko nepastebėjęs, atsidusęs tęsia:— Gal manai, kad nežinau... Daug kas tau mane peikia. Ir tavo tėvai manęs nemėgsta. „Tas baltagalvis!“ — sako. Lyg ne vistiek, po kokiais plaukais smagenys draskosi Svarbu žmogaus’ širdis, svarbu tas jausmas, kuris dėl tavęs nė gyvybės negailėtų. Tas ištisus mėnesius trunk ąs netikrumas mane jau pradeda kankinti... Gal būt, mudviejų namuose neskambėtų operų arijos ir smuikas nekabėtų ant sienos, bet mudviem užtektų džiaugsmo, kurio gali duoti tiktai gilus vienas antro supratimas. Laisvu laiku nueitume į kiną, į pajūrį nuvažiuotume...Mergaitė lyg nuo šalčio pasipurto. Jos rankos ir galva nusvyra, žvilgsnis prigesta.Zigmas apsidairo.— Kas tau, Julyte? Ką tu pamatei? — paklausia.— Nieko, Zigmai. Aš nieko nematau.

sugalvota jame dirbti plūgus.Vienos plūgo dalys dirbamos „Kcmūnaro“ fabrike Vilniuje, kitos — „Priekale“ ir „Metale“ Kaune, o visos dalys vežamos į „Piūgo“ fabriką Rokiškiu ir .ten sustatinėjamos. Tik viena mašinos kelionė, su atskiromis plūgo dalimis į Rokiškį, kainuoja 600 rublių. Tai padidina plūgo gamybos kainą 54 rubliais, rors paprasčiau būtų visą plūgą dirbti vienam fabrike. Tačiau ministerijos pareigūnai, daugumas rusai, mano, kad plūgas yra tiek pat sudėtinga mašina, kaip ir radio aparatas, dėlto „plano“ nenori keisti.
Faraoniška vergija kolchozuoseOkup. Lietuvoje turėjo jau pasibaigti šienapiūtė, bet kai kur ji dar neprasidėjo. Pav. „Tikruoju keliu“ kolchoze, Vievio rajone, ji iki šiol dar neprasidėjo. Ir sėja čia buvo pavėluota 6 savaitėm. Kiekvieną dieną kolchoznikai be darbo prastovi po kelias valandas laukdami, kol išsipagirioję brigadininkai paskirs jiems darbo. Brigadininkai, pirmiausia kolchozni- kus varo dirbti į savo daržus ir sklypus. Pasirodo, kad kolchozuose brigadninkai yra visiški viešpačiai ir su kolchozininkais elgiasi, kaip jiems patinka, kaip faraonų Egipte su vergais.
Bolševikinės tvarkos savybėsKomunistų tvarkomas Vilniaus miestas vis labiau smunka, griūva, dyla ir tuo atžvilgiu sparčiais žingsniais artėja prie „toliau pažengusių socialistines tėvynės broliškų respubliKų“. Panerių gatvėj atsirado duobės, suiro šaligatviai, bet niekas jų retaiso. Gatvių apšvietimas labai silpnas; kai kuriose gatvėse tik po dvi lempeles naktimis mirksi. Pareigūnai teisinasi, kad tokie dalykai nenumatyti penkių metų plane.Botanikos sode šiemet jokių gėlių nepasodinta. Miesto gatvės nelaistomos. Iš viso, miestas baisų įspūdį sudaro.

Variagai „darbuojasi“Rokiškio grūdų paruošų punkto direktorius lyanovič'as pranešė, kad grūdų sandėlių remontą baigė. Patikrinus „atremontuotus sandėlius“ paaiškėjo, kad nei vienas jų nebuvo pradėtas remontuoti, o grūdai baiga pūti, nes stogai kiauri Direktorius Ivanovič‘as, buhalteris Gorodovkin‘as gražiai viską planuoja, į pagalbą dar savo žmonas paskyrė buhalteriais. Yra dar ir be jų pora rusų buhalterių, kurie padeda direktoriui sukčiauti. Sudaromi grūdų atlaikai, kuriuos vėliau valdiška kaina nuperka nats direktorius su buhalteriais. Tuo būdu vien vasa- i’o mėnesy jie pardavė 12 tonų grūdų.— Tai kodėl tu taip pasikeitei?— Aš kai ką atsiminiau. Teisingiau sakant, tu man kai ką priminei.— O jau buvai užmiršusi?— Ne, nebuvau. Tik negalvojau apie tai. Stengiausi negalvoti, — pasitaiso — Matai, aš vis maniau, ’ kad žmogus gali daug ką pamiršti. Gal aš ir neklydau: gal būt, vyras ir gali, bet ne moteris, ne mergaitė. Aš kažkur skaičiau, kad mote ris esanti šaknis ir kamienas, ištikimybės atrama, kuriai esą labai sunku pakelti persodinimą... Žinai, Zigmai, o mano egzistencinė erdvė jau svyruoja. Aš jau nesu ana Odisėjo Ptolomėja, sudaranti pastovią atramą sau ar kitam...— Kokias filosofijas tu man dėstai? — pastato akis Zigmas. — Aš ničnieko apie tas erdves ir atramas nesuprantu.Julijos veidas truputį parausta ir ji, tarsi kažin ką atsiminusi, atsidūsta.— Aš žinau, kad ne viską supranti. Tu ir negali visko suprasti, nes dar tik jieškai savo tikrovės. O aš jau buvau ją atradusi, tik kažkas išmetė mane iš jos. Dėl to man taip sunku susigaudyti šiandien, kokia yra mano buities prasmė ir kokią vietą turiu užimti kad ir mažutėje žmonių bendruomenėje. Gal būt, ateityje mano naujoji tikrovė pasidarys realesnė... Galbūt, aš ir savo kuklią vietą aptiksiu joje. Bet vistiek gerai jaučiu, kad buvęs mano nasaulis nemirs, bet dar labiau išryškės iki idealistinės vizijos...— Tu, tur būt, kliedi. Julija,— įsispraudžia į tylos akimirksni Zigmas, — ir kalbi kažin kokias nesąmones. Tu, tur būt, pati nesu-

Okupantai visur plėšiaRusiškųjų okupantų iškirstų Lietuvos miškų vietoje yra „užplanuota“ arželdinti mišką. Tačiau planai tebėra tik popieriuje, o praktikoje nėra nei sėklų, nei diegu. Dėlto „apželdinimui“ skirti plotai arba tuštauja, arba, kai kur, naudojami kaip laukai. Dėlto niekas galvos sau nekvaršina, esą miškus galima būsią atželdinti ir per antrąją „piatiletką“.
„Planinga“ ekskursijaOkup. Lietuvos MTS (mašinų- traktorių stoiys) mechanizatoriai buvo nugabenti į SSSR pasižiūrėti visokių žemės ūkio t,stebuklų“. Maskvoje jie aplankė Gorkio parką, pilną karuselių, ukrainiečių parodą ir Stalino dovanų muziejų. Po to, pastovėję ties SSSR žemės ūkio ministerijos durim, buvo nuvežti į Kubanės stepes pasižiūrėti „platumų“.

Nori išplėšti visus gelžgaliusLietuvoje tebeeina metalo laužo rinkimas. Birželio mėnesy surinkta 14 tūkstančių tonų geležies ir visa išgabenta į Rusiją. Berenkant metalo laužą, iš fabrikų paimta net ir reikalingos mašinos. Dėlto kai kurie fabriKai visai likviduojami. Metalo laužą įsakyta atiduoti ir biskvitų bei papirosų fabrikams, kurie, išskyrus mašinas, jokios geležies neturi. Okupantų talkininkai reikalauja planus šimtu nuošimčių viršyti.
Plėšinio tikslams kelius taisoOkupantai ragina greičiau pataisyti kelius, kad galima būtų lengviau derlių iš Lietuvos išvežti. Joniškio apylinkės vykdomosios tarybos pirmininkas Trakaus- kas visus gyventojus išvarė kelių taisyti. Okupantų pareigūnai siūlo ir kitiems pirmininkams jo pa- (vyzdį sekti.

Stacha.no viskas statybos tempasKaro metu Naumiesčio miestas smarkiai nukentėjo. Kaip dabar jis „atstatomas“, rodo ir tas faktas, kad prieš dvejus metus užplanuota kino salė ir ligoninė, už kurių statybą ir pinigai sumokėti, dar nepradėta statyti.
Niekai už gerus daiktusIš Lietuvos į Rusiją vežami že- mes ūkio produktai, miškas, fabrikų gaminiai. Šiemet su Dnie- propetrovsko įstaigomis buvo sudarytos sutartys arbūzams užpirkti. Jie dabar nuo 1940 m. vežtų arbūzų skiriasi tuo, kad daugiau yra sugedusių ir supuvusių, kaip tada.
Kiek išdalijo diplomųVilniaus universitetas, užbaigęs mokslo metus, šiemet išdavė 316 diplomų. Diplomai buvo dalinami universiteto posėdyje, kuriam pirmininkavo prorektorius rusas Mitropolski's, kuris į garbės pre-'pranti, ką pasakoji. Gal tau galvą skauda?— Tu atleisk man, Zigmai! Aš be reikalo garsiai kalbėjausi su savimi... O galvjs man neskauda. Man tiktai skauda čia, viduje. Ak, geriau mudu susikalbava, Kalbėdami apie paprastus kasdienius dalykus — apie kino filmas, šokius, šokėjų rūbus ir išvaizdą. Tačiau mes negalime suprasti vienas antro, kai pradedame kalbėti apie save .. Tiesa, mudu pataikova ir juoktis. Juokas — kūdikio privilegija, išreiškianti jo jausmą ir kartais atstojanti net ginklą. Juokas, be to, sakoma, gerų žmonių sielos išraiška. Bet mes turime būti ne tik geri...— A, dabar suprantu tave, Julija: tu nori pasakyti, kad mes turime būti ir išmintingi... Tu bijai, kad mes galime nesusiprasti. O ar aš kaltas, kad manęs tėvai neleido mokytis? Bet aš suprasiu tave. Meilė man padės...— O kai meilė susidėvės? Kai ji liks tik atsiminime? Kai mus gaubs kita tikrovė?— Meilė juk ne drabužis, — ji niekuomet nesusidėvės!— Nesusidėvės, sakai... Taip. HamsunaS teisingai pasakė: Meilė buvo pasaulio pradžia ir apvaldymas; bet visi jos keliai yra pilni gėlių ir kraujo, gėlių ir kraujo... Zigmai Na, bet mes nekalbėkme apie tai, kad nebūtume melagiai. Geriau tu ką nors linksmo papasakok!— Tai ką? Tu kalbi apie išmintį, pasaulio pradžią ir apvaldymą, o mane verti kažin kokiu juokdariu būti?'. — pradeda pykti Zigmas.— Ne, ne juokdaru. Anaiptol ne!

SOVIETINĘ UŽDANGĄ 
SUSPROGDINS PRISPAUSTŲ

TAUTŲ REVOLIUCIJA„ABT Corr.“ Nr. 6/7, įsidėjęs antibolševikinių tautų demonstracijų metu Muenchene atstovų pareiškimus, tarp jų ir lietuvio J-A. Noreikos sveikinimo žodį ir paskelbęs keletą žinių dabartinėj Lietuvoj gyvenimą pavaizduoti, toliau pavergtų suomių, karelų, lietuvių, latvių ir kitų, iš viso 22 tautų vardu Stecko lūpomis pareiškė, kad jos nebenori daugiau jokios federacijos su Maskva. Visos šios tautos pasisako ne tik prieš bolševikus, bet ir prieš visokį Kitu rūšių rusų imperializmą. Dabar svarbu ne taiką išsaugoti, — tat jau padaryta, — bet laiduoti pergalę. Nors tat Vakarams gal ir nepatinka, bet per busimąją pavergtų tautų revoliuciją bus išsprogdinta geležinė uždanga. Taiką garantuos tautinės valstybės. Kiekvienas rusas imperialistas, nors jis vadintųsi ir demokratu, yra bolševizmo įrankis.■ Tas mintis A.B.T. sąjūdžio- pirm- min. Stecko, drauge su karinio sektoriaus vadu gen. Farkas de Kisbarnak'u ir polit. komisijos pirmininku Veli Kayum Chanu pakartojo ir per spaudos konferenciją Edinburge.
PAVERGTU LIETUVIŲ 

PRAŠYMASVienas iš Lietuvos grįžusių vokiečių pasakoja, kad lietuviai, kai tik sužinojo, kad jis išvyksta vakarų Vokietijon, prašė jį, kad atvykęs pasakytų lietuviams:1) apie lietuvių gyvenimo vargus rusų okupuotoje Lietuvoje2) kad laisvam pasauly esą lietuviai nesnaustų, bet dėtų visas pastangas juos iš vergijos išvaduoti.zidiumą pasikvietė Staliną su visu jo politbiuru. Diplomus gavo pirmiausia „geriausia“ baigę studentai — Chana Gurvič, Ernest Borodin, Slavomira Lisenko ir pan.
Piešia „kolchozinio gyvenimo 

džiaugsmus“Šią vasarą kai kurie Lietuvos dailininkai gavo privalomas „komandiruotas į SSSR *. Dailininkė Trečiokaite-Žebenkienė išvyko tapyti Stalingrado statybų, dailininkai A. Savickas ir Petrulis pasiųsti į Stalino gimtinę. Dailininkai Tarabildiene ir L. Kazokas pasiųsti į Lietuvos kolchozus kol- chozinnio gyvenimo „džiaugsmus“ užfiksuoti.
Leviniškas teisingumasPanevėžio miesto II-sios apylinkės liaudies teismo sekretoriaus pareigas einąs Chaim Levin j darbą atvyksta neblaivus, su klijęn- taiš šiurkščiai elgiasi ir reikalauja iš jų kyšio. Už dovanas pakiša patenkinamai išspręsti kitų kyšininkų bylas, — rašo „Tiesa“.Juk sakiau: juokas apreiškia mūsų sielą Noriu, kad tu būtum... pilnutinis žmogus. Juk laikas bėga. Norint, galima įvairias spragas palyginti. Taip, laikas nestovi vietoje. Jis daug ką nusineša ir, kaip upės sriautas, užlygina... O kas gali žinoti... Jeigu laikas ir toliau taip slinks, kaip ligšiol, o gal... c gal...— Kodėl tu negali aiškiau kalbėti, Julija? Kam taip svarstai kiekvieną žodelį? Juk jau gali ką nors tikresnio pasakyti. Manau, turėjai laiko apsigalvoti. Pameni, Julija! — Zigmo veidas nušvinta ir akyse sužiba maži žiburėliai. — Sėdėjome tarp žmonių už visa kuo apkrauto stalo ir tu staiga spustelėjai mano ranką. Supratau... Išėjome į priebutį ir abu žiūrėjome į žvaigždėtą dangų... Tu sakei: Zigmai..— Ak, neminėk man to vakaro, — nutveria jį už rankos Julija.— Jis seniai praėjo...— Bet aš jį visuomet atsiminsiu. Tau, gal būt, tai buvo valandėlės silpnybė, kurią norėtum išbraukti iš savo atminties, bet man — ne. Man tai — saldus atminimas, kietai laikomos širdies prasiveržimas, ilgų svajonių išsipildymas.— Kas tave išmokė taip poetiškai kalbėti, Zigmai? — net nusi- juoka Julija. — Kalbi, kaip koks poetas, nors sakei, eilėraščių ir nerašai.Kol Zigmas suroja ką nors atsakyti, Julija staiga suspaudžia abi lankas ir kelis kartus žvlgterėjusi į kitą gatvės pusę, rodos, viską pamiršta.— Julija, kas tau? — nesupras-
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KAIP GALI
Šis klausimas šiandien kvaršina 

laisvojo Pasaulio karių ir politikų 
galvas. Žinomas anglų strategas 
ir karo filosofas gen. maj. J. F. C 
Fuller'is, kuris prieš II pas. karą 
labai propagavo šarvuotų smūgių 
junginių ir strateginio bombarda
vimo idėją, neseniai išleistoje 
brošūroje „How to defeat Russia?“ 
duoda atsakymą į šį klausimą. 
Čia pateikiame skaitytojams kele
tą jo minčių.

Rusijos tolimasis tikslas yra Pa
saulio užkariavimas, o netarpinis 
— centrinės Europos okupacija. 
Vakarų Europos gynimo problema 
todėl reikalauja sutrukdyti Rusi
jai pasiekti tuodu tikslus. Konflik
tas turės būti spendžiamas psicho
loginiu ir kariniu atžvilgiu.

Psichologinis sprendimas. Psi
chologinės problemos sprendimas 
reikalauja pilnutinio dvasinio per
siorientavimo. Pirmiausia turi bū
ti įsisąmoninta, kad šaltasis karas 
yra tikras karas, bet ne laikinas 
sunkumas. Trečiasis pasaulinis 
karas tikrumoje jau vyksta. Jis 
jau yra net taip išsplėtęs, kad jį 
galima baigti tik panaudojus ati
tinkamą pozityvų veiksmą.

Kaip bebūtų vertingas Marshall* 
io planas, siekiąs pašalinti' sovie
tinės bacilos peryklas, vistiek jis 
yra grynai gynybinio pobūdžio. 
Jis yra dalis tos „užtvenkimo“ po
litikos, užėmusios senosios ..patai
kavimo“ politikos vietą. Atlanto 
paktas yra taip pat grynai gynybi
nio pobūdžio. Tai ne kas kita, 
kaip diplomatinė Maginot‘o linija.

Ką vakariečiai iki šol pradžiop- 
sojo, galima sutraukti į šiuo punk
tus:

1. Vakariečiai nesuvokė, kad 
ūkinis ir politinis atstatymas yra 
negalimas, kol Rusija vakarų tau
tose gali kelti komunistinį masių 
judėjimą.

2. Kol rytų Europos žemės ūkio 
kraštai ūkio kraštai bus atskirti 
nuo pramoninių vakarų Europos 
kraštų, Europa negali ekonomiš
kai atkusti, net jei doleriai ir to
liau būtų gausiai pilami į Europą.

3. Kol rytų Europa nebus su- 
venyta su vakarais, pasaulyje ne
bus taikos.

Šie faktai gali būti pašalinti 
tik pozityvios politikos pagalba; 
politikos, kurios pagrinde glūdi 
psichologinė ofensyva. Tos politi
kos tikslas turi būti — komuniz
mo sunaikinimas vakarų tautose.

Moralinė ofensyva. Šita politi
ka reikalauja-

1. Kad būtų uždrausta bet ko
kia Rusijos veikla vakarų tautose. 
Mes esame karo padėtyje ir taikos 
meto demokratinė tolerancija ne
pateisinama.

2. Vietoj komunistų manifesto, 
turėtų būti paskelbta vakarų tau
tų konstitucija, kuri aiškiai nuro
dytų, kuo vakarų tautos tiki ir 
už ką jos yra pasiryžusios kovoti.

dam as klausia Zigmas. — Tu šian
dien tikrai keista.

— Zigmai, nekalbėk taip, nes 
tu nieko nežinai. Ak, taip, tu nič
nieko nežinai... Ir gerai, kad neži
nai. Bet mudu apie tai kitąkart. 
Man truputį negera. Aš bėgsiu 
namo. Ir tuojau...

— Kur tu? — sula ko ją už 
rankos Zigmas. — Namo? Tai aš 
tave palydėsiu!

— Nereikia, Zigmai. Dėkui. Ge
riau aš viena. Tu juk žinai... Iki!

— Tai tu rimtai, Julija? — dar 
šūkteli ‘Zigmas, bet mergaitė jo 
jau nebegirdi.

Ji bėga protekinom į namus ir, 
rodos, nemato nė vieno praeivio. 
Apie Zigmą taipgi, atrodo, nebe
galvoja.

— O gal aš klydau? — klausia 
pati savęs. — Gal man tik pasi
rodė?

Tačiau nesulėtina žingsnių. Jos 
tamsūs plaukai išsidraiko ant pe
čių, krūtinė ritmingai kilojasi, vei
das įkaista.

Juo arčiau namai, juo širdis ne
ramiau plaka. Tartum sugauta 
laukinė paukštė. Joje daug džiaug
smo, laukinio ilgesio, bet ir neri
mo, baimės.

— Viešpatie mano! — sušunka 
ir atidaro duris.

Valandėle sustoja, pasiklauso.’ 
Paskum tyliai nusiima apsiaus- 
tuką. (Bus daugiau)

Klausimas
Pateikiu jums klausimą, į kurį 

reikia atsakyti nešališkai ir sąži
ningai: jeigu jūs būtumėte koks 
kitas asmuo, ar norėtumėte būti 
draugu tokio asmens, koks dabar 
esate? James Hughes

BŪTI NUGALĖTA RUSIJA
3. Paskelbtosios konstitucijos 

vakarų tautos turėtų laikytis, įro
dydamos pasauliui, kad vakarų 
tautos taip pat stipriai tiki savo 
idealais kaip ir komunistai savo 
mokslu.

4. Turėtų būti įsteigtas centri
nis propagandos ir informacijos 
organas, kuris kovotų prieš Rusi
jos kultą, kur jis bepasireikštų ir 
palaikytų vakarų dvasią Rusijos 
užimtuose kraštuose.

5. Kad rezistenciniai sąjūdžiai 
Rusijos okupuotuose kraštuose ir 
pačioje Rusijoje būtų skatinami 
visomis priemonėmis.

6.. Kad šalia tų sąjūdžių būtų 
suorganizuoti slapti kovingi par
tizanų junginiai, kurie, karo atve
ju, sunaikintų užnugario tiekimo 
ir ryšio linijas. Ryšium su tuo, 
reikia atsiminti, kad partizanų 
veikla Hitlerio pralaimėjimui Ru
sijoje turėjo ne mažesnės reikš
mės, kaip ir visa raudonoji armija.

Psichologinė ofensyva yra įspė
jamasis karas, nes juo labiau bus 
sustiprinta rezistencija pačioje 
Rusijoje ir jos okupuotuose kraš
tuose, juo mažiau drįs Rusija ir 
jos satelitai pradėti atvirą karą. 
Šita psichologinė ofensyva yra 
visai galima dėl komunizmo vidi
nio silpnumo, ūkinių negalavimų 
ir neapykantos, kurią jis iššaukia.

Norėdami pasipriešinti Rusijos 
„nukreipimo“ politikai, vakarie
čiai turi atsisakyti „tvenkime“ 
politikos, kuri praktiškai veda 
į vis didesnį pajėgų ir priemonių 
suskaldymą ir vietoj jos pastatyti 
„ryžtingo pasipriešinimo“ politiką.

Pirmutinis vakariečių strategi
jos tikslas turėtų būti centrinės 
Europos užtikrinimas. Kol tas 
tikslas nepasiektas, tol artimieji 
Rytai yra nesaugūs. Ryšium su 
šių dviejų sričių saugumu, visos* 
kitos yra antraeilės reikšmės.

Antras tikslas būtų tos apsaugos 
priedanga ne tik sukurti armiją 
pakankamą art. Rytams ginti, bet 
sudaryti ir reikiamą strateginį 
rezervą, kad karo atveju galima 
būtų užimti rytų Vokietiją ir 
Balkanus ir tuo būdu vėl sujungti 
Europą.

Karinis sprendimas. Šiuo metu 
vakarų Vokietijos okupacinės pa
jėgos susideda iš 7 sąj. divizijų, 
kurių strateginį rezervą sudaro 
5, nepilnai parengti, kariniai jun
giniai Prancūzijoje ir Belgijoje. 
Nors bendrai imant prileidžiama, 
kad šios pajėgos yra juokingai 
menkos ir nepakankamos atlaikyti 
Rusijai, kuri viena, be satelitų, 
gali pasiųsti žygin 175 divizijas, 
iki šiol tačiau nesuvokta, kad visa 
vakarų apsauga yra ant sukiužu
sio pagrindo.

Kas liečia kovingumą, tai kai 
kurios Atlanto pakto dalyvės 
(Prancūzija, Italija) pačios yra 
užsikrėtusios komunizmu ir dėl to 
nepatikimos. Antra vertus JAV 
ir Anglija nuo Europos žemyno 

lyra atskirtos jūra ir todėl jų pa
galba vak. Vokietijai negali būti 
greita.

Nors 1950 m. gruodžio 19 d. 
Šiaurės Atlanto Taryba ir priėmė 
prieš tai Naujorke vykusios užsie
nio reikalų ministrų konferencijos 
pasiūlymą sukurti jungtines kari
nes pajėgas ir paskyrė gen. Eisen- 
hower‘į vadu, iki šiol, tačiau, ne
sutarta, kur tos pajėgos turės būti 
dislokuotos ir kokius kontingentus 
atskiri kraštai turės parengti.

Tenka manyti, kad pradžiai rei
kia 100 patikimų, pilnai kariniai 
parengtų divizijų (40 vakarų Vo
kietijoje, 10 art. Rytuose ir 50 — 
kaip strateginis rezervas) Rusijai 
ir jos satelitams atsverti. Siekiant 
sudaryti šį, patikimų divizijų skai
čių, reikia išnaudoti naujų žmonių 
rezervus. Ispanija ir Vokietija 
turi 78 mil. gyventojų, t y. dau
giau kaip 3/4 visų Prancūzijos ir 

Kam gėlynai, parkai, 
Atvirai pasakius?
Tam, kad skintų rankos 
Tai, ką mato akys.

LYG NELABA JAM APSĖDUS

Kam tie garsūs žmonės, 
Ar kad greit išnyktų?
Ne! Jie turi ženklą 
Gentkartėms palikti!

Kam ta saulė, oras, 
Kam padangių plotai? 
Tam, kad mokslo vyrai 
Apie tai galvotų.

Anglijos gyventojų. Ispanija galė
tų duoti 10—15 div., Vokietija 
25—30. Abu kraštai yra grynai 
antikomunistiniai. Vokietija, ta
čiau, yra svarbiau, nes ji stovi 
Pasaulio politikos centre.

Taktinė problema. Ar yra vil
ties, kad 150 Rusijos ir satelitų di
vizijų bus sutrukdytos užimti Eu
ropą, kad Ispanija ir vak. Vokie
tija bus priimtos į vak. gynybos 
sistemą ir sudaryta 100 divizijų?

Kokie taktiniai faktai, ryšium 
su rusų armija, turi reikšmės? 
Pirmiausia, kad Rusijos jėga glū
di masėje ir skaičiuje, bet ne ju
drume. Antra — norėdamos iš
vengti tiekimo sunkumų, masinės 
armijos yra priverstos manevruo
ti dideliuose plotuose. Ir trečias, 
kuris seka iš antrojo, rusai visa
da puola plačiais frontais. Jų puo
limas gali būti palygintas potvy
niui, kuris susilaiko prieš kliūtis 
ir prasilaužia silpnesnėse vietose. 
Jie ieško taktiškai žemiausio ly
gio ir todėl yra lėti ir infiltruoja 
atsargiai.

Kaip ir visos rytų armijos praei
tyje, raudonoji armija susideda iš 
elito ir ginkluotos masės. Elitas 
lemiąs kautynių įrankis; masė — 
antraeilės reikšmės ir naudojama 
užvaldyti „užtvindymo“ būdu eli
to užimtą kraštą ir jiems išlaikyti.

Juo didesnė yra masės armija 
juo sunkesnis yra tiekimas elitui 
Tuo būdų tiekimo problema yra 
elito armijos pažeidžiamoji Achi
lo kulnis — juo labiau, kad moto
rizuoti daliniai negali gauti kuro 
iš užimtų kraštų išteklių. Jie pri
klauso išimtinai savo tiekimo.

Vakarų taktika nuo rusiškosios 
skiriasi Šiauresniais puolimo fron
tais. Dėl to, kad vakarai neturi to
kios žmonių atsargos kaip rusai. 
Antra vertus, vakarų centrinės ir 
pietinės Europos plotas normaliai 
netinka greitesniam judėjimui pla
čiais frontais. Todėl infiltracija 
vakarų taktikai netinka. Vakarų 
taktikos pagrindas yra prasilau
žimas ir jo išnaudojimas. Kitaip 
sakant, pralaužti priešo frontą ir 
tuo pačiu metu dezorganizuoti ir 
išardyti jo užnugario tarnybas.

Be tiekimo, ypatingai degalų ir 
tepalų, rusų elito junginiai taps 
neveiklūs. Todėl vakarų taktikos 
problema yra ne jėgos persvara, 
bet judrumas. Pirmoje fazėje 
lanksčiu pasipriešinimu sustabdy
ti elitą ir antroje — parinktose 
vietose pralaužti rusų frontą ir pa- 
raližuoti tiekimą. Kitais žodžiais 
tariant, atkirsti elitą nuo jo tieki
mo bazių.

Pirmoji operacija reikalauja 
tankų, kurie prilygtų rusų sunkie
siems tankams ir gausių prieštan
kinių dalinių. Antroji — labai 
judrių šarvuotų ir motorizuotų 
smūgio junginių. Abi operacijos 
reikalingos stiprios taktinės avia
cijos apsaugos.

Jei prasilaužimas . parinktuose 
punktuose būtų įvykdytas pirmą
ją parą, kas visai yra galima, ne
lieka jokios abejonės, kad 40 di
vizijų galėtų nugalėti bet kokią 
rusų armiją, kurie ją karo pra
džioj išvestų į kautynes. Šita fazė 
yra lemiamos reikšmės, nes jei le
miamas mūšis nebus laimėtas ka
ro pradžioj, jei konfliktas užsitęs, 
kiekybinė persvara įgis didesnės 
reikšmės. Tada alinimas turės 
užimti tiesioginių kautynių vietą.

Išvados, šiandien nereikia klaus
ti „Ar Europa išliks?“, bet ,,ar eu
ropiečiai turi nori išlikti?“. Jei 
taip, tai jie turi galvoti ofensyvine 
prasme.

Paskutiniųjų penkių metų bė
gyje įvyko istorijoj nežinomas 
įvykis. Atsirado sovietinės ideolo
gijos pasaulinė jėga, kuri savo 
apimtimi prašoka Džingis Chano 
imperiją. Kaip ir totorių imperija,

OPERŲ KARALIUS
šiemet sukanka 50 metų nuo 

didžiojo italų kompozitoriaus, ope
rų kūrėjo, Giussepe Verdi mirties.

G. Verdi gimė 1813 m. Italijoj 
netoli Parmos miesto. Jau pačioje 
kūdikystėje mažasis Verdi pasižy
mėjo nepaprasta klausa ir dide
liais nuzikiniais gabumais. Tą pa
stebėję jo tėvai, 7 metų berniuką 
leido mokytis vargonininko amato. 
Mažasis Verdi pasirodė toks ga
bus, kad po metų laiko jis geriau 
vargonavo už savo mokytoją, 
o būdavas 10 metų jau buvo suvi- 
stovus vargonininkas vienoje Par
mos bažnyčioje. Greitai jaunuoju 
vargonininku susidomėjo muzikos 
žinovai, kurie pastebėję jo muzi
kinį talentą, sudarė jam sąlygas 
toliau mokytis. Dviejems metams 
jis buvo išsiųstas į muzikos mo
kyklą Biusseto mieste, kuris tuo 
metu buvo vienas didesnių Italijos 
muzikos centrų. Ir šioje aukšto 
muzikinio lygio mokykloje jauna- 
metis Verdi buvo geriausias moki
nys, o savo gabumais stebino mu
zikos žinovus. Biusseto miestas 
turėjo puikų simfoninį orkestrą, 
kurio dirigentas, dažnai lankyda
masis muzikas mokykloje, paste
bėjo nepaprastą jaunuolio talentą 
ir juo labai susidomėjo. Jo paska
tintas Verdi išvažiavo Milanan 
gilinti muzikos žinias pas tuome
tinį garsų profesorių Lavigną, 
kurio priežiūroje ir įtakoje bren
do būsimoje kompozitoriaus ta
lentas

Baigęs studijas, Verdi grįžo at
gal į Biussetą, kur atsidėjęs kelis 
metus rašė operą. 1838 m. garsio
joje Milano Scaloje buvo pasta
tyta pirmoji jo opera „Oberto“, 
kuri praėjo su nemažu pasisekimu 
ir paskatino jaunąjį kompozitorių 
atsidėti operinės muzikos kūrybai.

Nuo to lai! o iki savo mirties — 
1901 metais, Verdi parašė apie 25 
operas, kurių daugumas susilaukė 
didelio pasisekimo. Jo operos 
„Rigoletto“, „Trubadūras“, „Tra
viata“, „Aida“, „Otelio“, „Fal- 
rtaff yra įtrauktos į viso pa
saulio operų repertuarus. Ir mūsų 
valsybinė opera Kaune yra pasta
čiusi nemaža žymiausių Verdi 
operų, kurios turėjo didžiulį pasi
sekimą. Jo opera „Traviata“, da
lyvaujant Kiprui Petrauskui, bu
vo atidarytas mūsų operos teatras.

Verdi operos pasižymi giliu dra
matiniu turiniu, žavinga muzika 
ir nuostabiai melodingomis arijo
mis. Jo operų arijų melodingumas 
ir grožis iškart patraukia klausy
toją, arijos malonios, suprantamos 
tiek aukšto muzikinio intelekto 
pasiekusiam klausytojui, tiek pa
prastam muzikos mėgėjui.

Praėjo 50 metų, kai mirė šis 
didelis operų kūrėjas, tačiau jo 
arijų melodijos: „Širdis mergelių“, 
„Pakelkim, pakelkim mes taures 
linksmybių“, „Apleisim tą kraštą“ 
ir daug,daug kitų nuo pat jų sukū
rimo iki šiai dienai išliko gyvos 
ir kiekvieno muzikos mėgėjo šir
džiai artimos, malonios, supranta
mos ir niekuomet nenusibostan
čios. Jų grožio paprastume ir kar
tu didybėje ir slypi šio didžiojo 
operų kūrėjo genialumo galybė ir 
stebuklas.

Be open.}, Verdi rašė ir baž
nytinės muzikos kūrinius. Žymiau
sias kūrinys yra „Requiem“.

M. Koiejis

ta, išsiplėtusi ir heterogeninė jėga 
yra palaikoma teroru. Todėl ji yra 
labai lengvai pažeidžiama. Jai nu
galėti reikia tik vieno — pasiryži
mo pasipriešinti. Jei vakarai tu
rės noro gyventi, visa kita atsiras 
savaime, nes dvasiniai, pramoni
niai ar techniniai vakarų šaltiniai 
tiek toli prašoka rusiškuosius, kad 
esant pakankamai ryžto, laimėji
mas yra tikras.

LIETUVIAI
Australijoj gyveną tremtiniai 

lietuviai įkūrė Tautos Fondo sky
rių, kurio pirmininkas yra žurna
listas J. Kalakauskas, valdybos 
nariai V. Kazokas, Briedis, R. 
Venclova ir M. Bogušas.

Laisvoji Lietuva, Kanadoje lei
džiamas Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio laikraštis, paskutiniuoju 
laiku ėjęs kartą per mėnesį, da
bar eis du kartu per tą patĮ laiką. 
Laikraštis yra didelio formato, 4 
puslapių. Jo išleidimas padažnėjo 
dėl .to, kad sąjūdžio centras įsigi
jo nuosavą spaustuvę. Laikraštis 
išeina Toronte, Red. St. Jakubic- 
kas ir J. Mašiotas.

V. Pitkunigis, klaipėdietis tei
sininkas, neseniai atvyko Ameri
kon ir apsigyveno Naujorke.

Dr. Aug. Laucis, dirbąs Buenos 
Airese, kaip gydytojas, liepos vi
dury su žmona, kuri yra slaugė, 
išvyko į Žiburiuotąją žemę, Rio 
Grande (Argentinos pietuose) pa
vaduoti atostogaujantį ligoninės 
gydytoją. Ten jis dirbs mėnesį lai
ko, paskiau bus paskirtas į Rio 
Negro ligoninę.

JAV gyvena 160 lietuvių kunigų 
tremtinių. Iš jų 100 turi vyskupų 
paskyrimus — 70 į nelietuviškas 
parapijas, apie 20 gyvena talki
ninkų svečių teisėmis ir 5 dirba 
fabrikuose.

Hamiltono lietuvių bažnyčia, 
(Kanadoj) jau nebesutalpina be
simeldžiančiųjų. Ją ruošiamasi 
praplatinti.

Rugsėjo mėn. Perthe, Vak. Au
stralijoj, bus Australijos valstybių 
krepšinio pirmenybės. Į australų 
krepšinio komandas pakviesti ir 
lietuviai, žinomi krepšininkai: L. 
Baltrūnas, R. Gasiūnas, St. Dargi- 
navičius, J. Baskys, Ignatavičius, 
Gurskis, Jaciunskas, Šutas ir Gin- 
čiauskas.

Hongkonge. (pietinės Kinijos, 
Britų valdomam pusiasaly) esama 
lietuvių. Ten jau eilė metų, sale
ziečių kolegijos amatų mokykloj 
administratoriaus pareigas eina

LIGONINĖ AR
Taip paklausė Wuertembergo (pie
tinės Vokietijos) krašto pabėgėlių 
reikalams komisaras Koch'as, ap
lankęs Heidenheimo (amerikiečių 
zonoj) pabėgėlių stovyklą. Tokio 
klausimo nereikia laikyti, kaip 
įžeidimą, nes žmogus, gyvenąs 
normaliose sąlygose, aplankęs šią 
stovyklą. būna paveiktas baisaus 
įspūdžio. Nors Heidenheimo sto
vykloje nėra nei skyrių su baltai 
klotom lovom, nei seselių, nei bū
dingo ligoninėm sunkaus vaistų 
kvapo, bet vis tik tai yra ligonių 
namai. Ligonių, kurie būtų svei
ki, kad juos reiktų guldyti į pa
latas, ir perdaug sergą, kad gy
ventų sveikųjų tarpe.

Stovykloje gyvena 103 lietuviai, 
kurių 56 vaikai. Dėl ligos jie ne
turi jokių perspektyvų emigruoti. 
Dėl ligos jie negali įsikurti nei vo
kiečių ūky. štai keli jų, būdin
gesni:

Našle Spurgait'enė turi 7 vai
kus. Jos 14 metų sūnui Albinui 
vokietukas šratais sužeidė akį. 
Berniukas, baigęs pradžios moky
klą, svajojo mokytis staliaus ama
to, bet į amatų mokyklą jo ne
priima dėl sužeistos akies. O leisti 
į gimnaziją motina nepajėgia, nes 
per daug neturtinga, kad galėtų 
užtikrinti vaikui inteligentinę pro
fesiją. Tuo būdu berniukui keliai 
į ateitį užkirsti...

Našlė Guobaitienė, dar apyjau
nė moteris, bet jau 5 metai para- 
ližuota ir prikaustyta prie lovos. 
Jos 17-kametė duktė Irena, baigu
si 4 klases ir mašinraščio kursus, 
negali nei toliau mokytis, nei ieš
koti darbo, nes nėra kam slaugy
ti motinos, bejėgės kaip kūdikis,

Kam gi sargą samdo
Tok| budrų, rimtą?
T im, kad ne už dyką 
Gerą algą imtų!

4
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SVETUR
un. A. Perkamas. Neseniai į 
tongkor.gą atvyko iš Kinijos ko- 
lumsiu ištremtas, lietuvis misio- 
ierus P. Urbaitis. Jis Kinijoj gy- 
eno per 20 metų.
Lietuviai tarptautinėje skautų 

^vykioje. šiemet tarptautinė 
šautų stovykla, vadinama Jam-
iree vardu, įvyko Austrijoje. Jo- 
lietuvius skautus atstovavo Vo-

ietijoj gyveną skautai. Jie daly
davo visose, stovykloje suruoštose 
škilmėse ir gražiai atstovavo Lie- 
uvos skautus. Be kita ko, jie 
;paudos ir radio siųstuvų atsto
vams suteikė žinių apie Lietuvą 
ištikusią neiaimę ir lietuvių trem
tinių vargus. Ne kartą buvo fil
muojami.

Šioje stovykloje, kuri buvo Bad 
Is?hl, dalyvavo 35 tautų skautai, 
apie 1400 žmonių.

TREMTINIŲ UNIVERSITETAS
Amerikiečių „Laisvosios Euro

pos" organizacija steigia Europoje 
„Universitetą tremty“. Jis bus 
Pranrūzijoj, Strasburge, kaip at
skiras universitetas neveiks ir 
reikšis tik tuo, kad Universiteto 
tremty studentams bus duodamos 
stipendijos, apie 20.000 frankų 
mėn. Stipendijų bus apie 100. 
Mokslo aa±ykai bus einami Stras- 
burgo universitete, o šalia Uni
versiteto tremty veiks „College de 
/Europe Libre“ t.y. Universiteto 
tremty studentų bendrabutis.

Stipendijos bus teikiamos iš ko
munistų pavergtų kraštų kilu
siems studentams DP, pirmenybė 
bus teikiama mokslą baigiantiems. 
Mokslas eis prancūzų kalba, o 
„College 1‘Europe Libre“ ir kitom 
kalbom, jei bus tam tikras stu
dentų minimumas. Mokslas prasi
dės: kai kurių dalykų spalio, kai 
kurių — lapkričio mėn., kaip 
Prancūzų universitetuose. Euro
poj gyvaną lietuviai' DP studentai, 
šio universiteto reikalais gali 
kreiptis į Universiteto tremty 
direkt. C. A. Foster, Boite Posta
ge No. 39, Paris, France.

BEPROČIU NAMAI 
ją reikia ir pavalgydinti ir 
aprengti.

Lipšienė Ona, serganti širdies 
liga, našle. Tikrai sunkus ligonis, 
kuriai skaudus kiekvienas jude
sys. Bet jei jį nustoja vaikščiojus, 
tematant ištinsta kūnas.

Ūkininkas E-ikneris turi 9 vai
kus, kurių’ vyriausia duktė .jau 
aštunti metai guli sanatorijoj, nes 
■ergą plaučių džiova.

67 metų šeškaitienė, invalidė 
(karo metu sužeista į koją) turi 
rūginti 4 metu anūkę, netekusią 
motinos.

Balčienė Julija, jauna moteris, 
lašlė su 4 vaikais, bet astmos iš
plikinta, atrodo, kaip sunkus li- 
[or.is.

M. Grigaitytė (A. Panemunės 
irelato F. Grigaičio dukterėčia) 
pyjaunė moteris, atrodo sveika, 
>et po dėmėtosios šiltines ir bado, 
ergyvento Berlyne kapituliacijos 
lienomis, apsirgo nuomario liga 
r dėl to negali susirasti pasto
vaus darbo.

S. Savickaitė, vieniša, 60 metų 
įenutė, sunkus nervų ligonis: kai 
eikia kur pasirašyti, kaimynai 
aiKo suspaudę jos ranką, kad ne- 
irebėtų...

Tai keli pavyzdžiai iš 103 Hei- 
lenheimo lietuvių gyvenimo. Ir 
ris dėlto šitose sąlygose jie nevir- 
o pamišėliais, kaip susidarė sau 
spūdį komisaras Koch'as. Priešin
iai — daugumą jų vargas užgrū- 
lino, ir tie lankytojai, kurie moka 
iiliau įžvelgti žmogaus sielą, nus- 
emba pamatę, kiek herojizmo ir 
rtimo meilės parodo kai kurie 
io „bepročių namo“ gyventojai 
’vz. toji pati Spurgaitienė, atsi- 
akė BALFo pašalpos, skirtos 
vargstančiom motinom „Aš gaunu 
avo mažytę rentą .Tiesa, jos neuž- 
enka net prasimaitinti. Bet aš 
aielai perleisiu šią pašalpą tai 
argšei, kuri net rentos nuotrupų 
egauna...“
Paraližuotos Guobaitienės 14 

lėtų sūnus Algimantas, vasarą 
as ūkininkus pagrėbia šieną ar 
iaip ką padeda ir gauna už tai 
orą markių. Jis neišleidžia, bet 
atneša tarno ir padeda po sergan- 
ios motinos pagalve...
Jei kas užsieny gyvenančių tau- 

ečių, rodydamas kilniaširdišku- 
lą, panorės Heidenheime gyve- 
ančius lietuvius sušelpti, ar 
lando-. items pasiusti jų adresą 
aus BALFo įgaliotinio, Prancū- 
j zonai, įstaigoje: BALF. (14b) 
eutlingen. Lederstrasse 94.

PA J IEŠKOJI MAS
STELLA

Aiškumo dėl lai — štai ant balto 
[juodu:

Pajieškomoji nieko sau atrodo, 
Suorendusi, grakšti, blondinė, 

[mėlynakė, 
Lipšni ir patraukli, 
Kaip tas kad sakė.
Bet ji nemėgstama galionuose, 
Nei parlamentų kuluaruose, 
Nei konferencijose,
Vadinasi, frakuotų ir uniformuotų 
Eksceleneijų. [ponų,
Galbūt dėl to, kad negeria,

[nešoka 
Ir kad mielai bendrauja su

[prasčiokais. 
Kaikur prieš ją net pavartoja

[smurtą, 
Nors neturi nei sterlingų, nei

[dolerių, 
Nei judomojo, nei nejudomojo

v [turto.
Pajieškomosios kįtos žymės: 
Jos nosis be šlakų, 
Pečiai be apgamų;
Nėra nei kraujo grupes ženklo.
Ji nevartoja grimo
Ir neflirtuoja, neplepa, bet rymo. 
Aš babuinuos, nėra ko slėpti.
Lig šiol nesiteikė nė vienas
, [atsiliepti
Net ir saugumo specai tyli, tartum 

[susitarę.
Gal dingo siaučiant Pasauliniam 
Gal kas ja kalina, [Karui?
Gal žudo,
Nes ne visiems patinka josios 

[kietas būdas. 
Spėliojimai, suprantama,

[keisčiausi 
Tad kaip, jei ne viešai,

[pasiteirausi.
Yra net nuomonių, kad ja 

[pasmaugė, 
Kaip šiais laikais dažniausiai 

[atsitinka, 
Kur tremtyje mes prieglaudą sau 

[pasirinkom.
Ne, ne! Šalin panašios mintys! 
Ją Dievas saugojo ir saugos; 
Dangus ją turi ginti!
Todėl ir už skelbimą sumokėt

[negaila, 
Nes, kas praranda viltį, 
Sakoma kad kvailas. 
Beje, kaiką praleidau. 
Jos pasiilgęs ir suglumęs.
Ji skriaudžiamiems žavi ne vien iš 

[veido, 
O vardas jos — nanelė

[TEISINGUMAS.
Ja mačiusius,
(Deja, nepasitaiko foto), 
Ar apie ją girdėjusius 
Labai prašau painformuoti, 
Nors, litro džino ir

[neprižadėjusiam, 
Už nuoširdžiausią ačiū.
O jei manęs kas nepažįstat 
Rašykite:
Ponui
Supuvusiam idealistui, 
Albionas,
Maskvos ir Vašingtono gatvių 
E.V.W. Camp. [kampas,

Rugsėjo 8 d. 18 vai. St. Mary's 
Church Hall, East. Parade, Brad- 
forde, statoma garsus veikalas 
4-ių veiksmų drama

VALKATA
Tautiečiai prašomi nepraleisti 

šią progą ir gausiai atsilankyti. 
Atvykstančios ekskursijos prašo
mos iš anksto pasiinformuoti sky
riaus valdyboje: 21, Ann Place, 
Little Horton, .Bradford, Yorks.

Bradfordo skyriaus valdyba

Perleidžiamas butas su baldais. 
Dėl išvažiavime Kanadon, perlei
džiamas 6 kambarių butas, su bal
dais. Teirautis pas: A. Baltrušai
tis, 5, Falcon Bldgs, Old Bethnal 
Green Rd., London, E.2.

Apvaliam pianistui patinka vis
kas, kas apvalu.

p. Mildą PREKERYTĘ 
ir

p. Petrą KLEZĄ
Sukūrusius lietuvišką šeimą 
nuoširdžiai sveikina ir linki 
ilgo, laimingo gyvenimo.

L.S.B Anglijos Rajono 
Vadija ir skautai.

DBLS-gos Derbio skyriaus 
narį

Juozą LEVINSKĄ 
ir

p-lę Eva EVANS 
sukūrusius šeimos židinį, svei
kina ir linki gražaus gyvenimo.

Derbio Skyriaus Valdyba 
ir nariai

P-lę M. PREKERYTĘ 
ir

. p. P. KLEZĄ
sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį sveikiname, gražaus ir 
laimingo gyvenimo linkėdami

V. Melnykas 
ir V. Marcinkevičius

L. L. Meno Sambūrio „Vaidi
la“ rugsėjo 15 ir 16 d. Lietuvių 
Klubo parapijos salėje, 345a, 
Victoria Park Rd., London, E.9. 
stato A. J. Kaulėno 6 paveikslų 
dramą

MILŽINAI
Bilietai iš anksto gaunami 

pas valdyoos pirmininką P. Ma- 
šalaitį, 17a, Chambord St., 
Bethnal Green, London, E.2. ir 
Liūdžiu krautuvėje.

Bilietų kaina 5, 4 ir 3 šil. 
Provincija bilietus gali įsigyti 
paštu.

Pradžia 6 vai. vak. (2)

PAMALDOS
ROCHDALE, St. John's bažny

čioje, rugsėjo 1 d., 11 vai. (Mišių 
metu Daniel Waiciulionio ir Genės 
Navickaitės jungtuvės).

IŠ MŪSŲ
GYVENIMO

ŽUVO LIETUVIS
Kiek teko susidartyi vaizdą iš 

spaudos, šie metai Anglijos lietu
viams yra nelaimingi. Nenorma
lios — pagreitintos mirtys ištrau
kė iš mūsų negausios bendruome
nes jau keletą tautiečių. Tą skai
čių padidino dar viena netikėta 
mirtis. Rugpiūčio 14 d. ankstyvą 
rytmetį Bradforde, prie savo gy- 
vienvietės, rastas negyvas Vladas 
Raugalas. Velionis buvo 37 metų 
amžiaus, siuvėjas, turimomis ži
niomis, kilęs iš gražiosios Džiū- 
kijos.

Eradfordo skyriaus valdybos ir 
kapeliono kun. J. Kuzmickio ini
ciatyva, vietos geraširdžiams tau
tiečiams gausiai parėmus pinigi
nėmis aukomis, rugpiūčio 18 d. 
velionis gražiai palaidotas West 
Bowling R. Katalikų kapuose, da 
ly vau j ant Bradfordo lietuvių vi 
suomenei.

Policijos tyrimo duomenys rodo, 
kad Vladas Raugalas, griūdamas 
ant cementino stulpo užsimušė. 
Jis buvo ramaus būdo vyras, 
į Bradfordą gyventi atsikėlė ;š 
Keighley. Bradforde apsigyvenęs 
įstojo į DBLS Bradfordo skyrių

J.J-tis

STATOMAS VERTINGAS 
SCENOS VEIKALAS

Po ilgesnės pertraukos, įdėto 
kruopštaus darbo ir energijos, 
Bradforde, rugsėjo 8 d. St. Mary's 
bažnyčios salėje, statomas naujas 
scenos veikalas — keturių veiks
mų drama „Valkata“.

Veikale atsispindi reali, intri
guojanti gyvenimo tikrovė, dauge 
lyje atvejų žiūrovui išspaudžianti 
ašaras. Scena; šį veikalą rūpestin
gai parengė režisoiius p. Povilas 
Masiulis. Dekoracijas piešia p. 
Vincas Jakubaitis. Veikalą stato 
ir jo pastatomą administruoja 
DELS Bradfordo skyriaus val
dyba. J.J-tts

PADĖKA
Visiems Bradfordo kolonijos 

tautiečiams, prisėdėjusiems pini
ginėmis aukomis, darbu ir kt. 
prie a.a. Vlado Raugalo palaido
jimo reiškiame nuoširdžią padėką.

Bradfordo skyriaus valdyba

LIETUVIŲ NAMAI
43, Holland Pk., London. W.11 
Klubo narių susirinkimas, šaukia
mas rugsėjo 2 d. 4 vai. po piet.

Klubo Valdyba

lAMERIKIEUU SPAUDA APIE LIETUVIUS-
Amerikiečių spaudoj Lietuvos 

ir lietuvių vardas vis dažniau pa
sirodo jš teigiamos pusės. Be kitų 
spaudos organų, plačiau prisimi
nusių Lietuvos partizanus, Fila
delfijos („Evening Bulletin“) įsi
dėjo straipsnį apie pogrindinę 
veiklą So v. Sąjungoj, paminėda
mas ir lietuvius, o vėliau — ir 
Lietuvos rezistencijos vadus.

JAV krašto gynybos ministerija 
išdalino karinmkamas vadams 
leidinį „Armed Forces Talk“, ku
riame, pokalby N. 342 apie Lietu
vą rašoma, Kad ji yra kraštas, iš 
kurio Hitleris išvijo sovietų dali
nius ir ji inkorporavo į vad. „Ost- 
landą“.

Daytuno „Journal Herald" išna
grinėjo ko ver.ti sovietiniai „r.us - 
mai“ Lietuvoje ir Pabaltijo kraš
tuose. Čikagos „Southwest News- 
Herald" įsidėjo lietuviškas kank
les ir aprašė ansamblio koncertą. 
„Chicago Daily Tribūne“ aprašė, 
koks likimas ištiko Sovietų už
grobtą Lietuvą ir nuo Sovietų 
ištrūkusius jos žmones. Brooklyno 
„Eagle Sun“ ir Daily Mirror", 
komentuodami kard. Spellmano 
pasisakymą dėl relig. persekioji
mų anapus gel. uždangos, pažymė
jo Lietuvą, kaip vieną sovietinio 
teroro aukų. „Novena Notės“ įsi
dėjo pranešimą apie Vysk. Palta
roko likimą.

Kaip žiauriai Lietuvos katalikai 
persekiojami, ne kartą savo kal
bose primena ir Bostono arkiv. 
Cushmgas ir jo diecezijos organas 
„The Pilot". Worcesterio „C. Free 
Press“ Lietuvos vyskupų likimą 
sulygino su jugoslavų ir vengrų 
ganytojų likimu. Ypač plačiai ir 
realiai Lietuvos katalikų kančias 
aprašė pasionistų organas „The 
Sign".
„Flint Journal“ įsidėjo visą isto

riją gen. Černiaus ir lietuvių liki
mo Stalino vergijoj. Detroit News" 
— nuotrauką 9 mergaičių, įstoju
sių į JAV karo laivyną; viena jų 
yra lietuvė J. Armaitytė. „Worces
ter Evening Gazett“ įdėjo lietuv’o, 
DP. J Staricenkos. sužeisto Korė
jos fronte, nuotrauką, „Pittsburgh 
Press“ — straipsnį apie atvykusį 
dirbti pas seseris lietuvį DP, kuris 
vėliau apsisprerdė stoti savanoriu 
į JAV aviaciją ir t.t.

Žymesnių lietuvių veikėjų, pro
fesorių ir kt. nuotraukas dažnai 
galima matyti su gyvenimo ar jų 
veiklos aprašymais JAV spauuos 
puslapiuose. Pačių amerikiečių 
buvo pagerbti prof. Biržišsos, 
prof. Gudavičius, prof. Kolupaila 
ir visa eilė kitų. Tačiau ir eiliniai 
įvykiai ar sukaktys nepraeina jų 
spaudos nepastebėti. Taip, pvz., 
„Gary Post Tribūne“ pagerbė liet, 
kun. Martį, Clevelando „Universe 
Bulletin"— ryšium su kat. mote
rų diena — įdėjo taut, kostiumu 
pasirėdžiusios P. Staniškienės 
nuotrauką su straipsniu apie ją. 
Ohio „C. Telegraph", ryšium su 
Kolumbo vyčių švente, prisiminė 
ir lietuvius.

Lawrence „Daily Eagle“ didžia
jam liet, kultūrininkui Pr. Jurui 
pagerbt-' paskyrė net visą straips
nį. Tą pat padarė su prel. K. Eal- 
kūnu Brooklyno „The Tablet". 
„Newark News" gi ažiai paminėję 
lietuves sodalietes, „New Jersey 
C. N iws“ — P. Urbelį, Bostono 
„Sunday Globe" įsidėjo lietuvių 
šokėjų Technologijos institute 
nuotrauką, .,C. Telegraph Regi
ster" — iš 3, naujai atvykusių 
DP., įsidėjo nuotrauką ir vienos 
lietuvių šeimos, ,The Gary Post- 
Tribune"—M. Klevicko pasitenki
nimą pateku, į parašiutininkų da
linį, „Evening Sentinel" — tėvo

I

Pardavėjas: — Gal dar kartą 
norite linoleumą išvynioti?

Gauronsko nuotrauką, „N.Y. Dai
ly News" — lietuvaitės ateivės 
nuotrauką, „Newark Star Ledger"
— straipsnį apie liet. moterį, 
„Sunday Mirror" ir kt. laikraščiai
— lietuvės A. Newille, laimėju
sios konkursą, kaip 15 milijonie
rių kelionėj palydovės, nuotrauką, 
„Elisabeth D. Journal“ neužmirš
ta liet, vyčių etc. „The Spectator" 
įsidėjo šv. Pranciškaus koledžio 
studenčių, tarp jų ir lietuvaitės J. 
Šapkutės, studijuojančios daina
vimą, nuotrauką su paaiškinimu, 
jog studentės vykdo vajų, kurio 
tikslas parūpinti Europos rrįcky- 
kloms reikalingų knygų. Anot 
laikraščio, lietuviams jų dalis 
taip pat turėtų tekti.

Net Vilnių Lietuvai priskyrė ir 
jį lietuviškai aprašė lenkas prof- 
T. V. Tulėja, buv. JAV laivyno 
karininkas, ruošiąsis istorijos dok
toratui pas prof.Haleckį Fordhamo 
un-te, aprašydamas Lietuvos kan
čias savo str. „Lietuvos Kalvari
jos“ katalikų „Sign" žurnale. Tą 
sąrašą būtų galima ir toliau tęsti. 
Visa ta: rodo, kad lietuviai, aps
kritai imant, turi amerikiečiuose 
susidarę gerą vardą.

ĮVAIRENYBĖS
DĖL KO NUSKENDO „AFFRAY"

Narai, nusileidę ant nuskendu
sio Britų nardomojo laivo „Aff
ray", kaip žinoma, rado įlūžusį 
Kvėpavimo vamzdį. Spėjama, kad 
pro esamą skylę staiga Įsiveržęs 
vanduo užliejo mašinų skyrių, ku
ris laiku nesuspėta uždaryti. Dėl 
sios priežasties galėjo ir laivo ka
tastrofa įvykti. Kaip atsirado tam 
vamzdy skylė? Iš pradžių buvo 
manyta, Kad tai galėjo įvykti nuo 
susidūrimo, laivui iš vandens ky
lant, su kitu laivu, plaukusiu van
dens paviršiuje. Bet kada tyrimai 
šios prielaidos neoatvirtino. kvė
pavimo vamzdis nuo „Affray" bu
vo narų nuimtas, žinovai, ištyrę 
jį, padarė išvadą, kad vamzdis ga
lėjo įlūžti ir dėl blogos metalo ko
kybės. Britų laivyno žinyba dėl to 
pakeitė visus tokius vamzdžius 
ant nardomųjų laivų.

Kvėpavimo vamzdys ant nardo
mųjų laivu yra patobulintas vo
kiečių prietaisas, žinomas 'šnor- 
kelio vardu. Jis įgalina nardomą
jį laivą, per iškištą į vandens pa
viršių vamzdį, papildyti oro at
sargą. Vamzdžio galas turi tam 
tikrus vožtuvus, kurie automatiš
kai užsidaro, kai į vamzdžio galą 
atsimuša vandens banga ir vėl at
sidaro, kai vanduo nesiekia jo.

APTVĖRĖ VIENĄ GRIOZDĄ
Rusai, okupavę Berlyną, visur 

pristatė daugybę įvairių pamin
klų. Vienas tokių paminklų yra 
ir vak. Berlyno daly, prie plento, 
vedančio į Potsdamą, -šis pamin
klas yra sovietinis tankas, ant 
aukštos papėdės pastatytas. Jis 
buvo 1945 m. pastatytas ir nuda
žytas sidabrinės spalvos dažais.

Netrukus vokiečiai į šį paminklą 
pradėjo šnairuoti ir jo neapkęsti. 
Laikui bėgant, kažkas ji nudažė 
juodais dažais, o šiemet net bandė 
nuo papėdės nuversti. Apie tai su
žinoję rusai protestavo Anglams, 
ne; jų zonoje jis yra. Anglai pata
rė tą paminklą sunaudoti, kaip 
geležies laužą, nes jis erzina vokie
čius: Rusai, aišku, nesutiko. ’ Pa
galiau vokiečiai patys rado gerą 
išeitį ir šį paminklą aptvėrė siena 
ir ant jos užrioglino stogelį, kad 
vokiečiai jo nematytų. Taip jis, 
apibūdintas, dabar ir stovi.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO
VALDYBOS LEIDYKLOJE 
galima gauti šių lietuviškų 

knygų:
I. LIETUVIU KALBOS VADO . 
VAS, Prof. Skardžius ir kt. 606 
pusi., įrišta 30/, 2. PRINCAS IR 
ELGETA, Mark Twain. Apysaka, 
192 nusl., įrišta, iliustruota, 7/-> 
3. VYTURĖLIAI LAUKUOS, V. 
Simaitis. Eilėraščiai vaikams, 80 
pusi, įrišta, iliustruota 3/4, 4. 
TĖVELIU PASAKOS, A. Gie
drius, 59 pusi., iliustruota 1/8, ir 
kitų knygų saikams ir suaugu
siems.

Netrukus leidykla išleidžia A. 
Giedriaus TĖVŲ PASAKOS. 
Kreiptis į Leidyklą (Litauisches 
Zentralkomites, Hannover, He-' 
gelstr. 7, Germany) arba pas yie4 
tos platintojus. Platintojams nuo
laida. Pareikalavus-siunčianfie ka
talogą. (2)
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Rugsėjo vidury numatoma 

pradėti lietuviškas transliacijas 
per „Laisvosios Europos“ radio 
stotis. Lietuviškoms transliaci
joms vykdyti reikalingas kolekty
vas Amerikoje jau sudarytas.

* D. Britanija perka kiaušinius 
Čilėje. Pirmasis kiaušinių trans
portas iš Santiago jau išplaukė.

* 1.600 italų bus priimta į D. 
Britanijos anglių kasyklas. 450 
jau atgabenta. Jie gaus darbo ka
syklų transporte ir kituose, pigiau 
atlyginamuose darbuose.

* Neseniai Kalifornijoj miręs 
R. HearsVas, vadinamas Ameri
kos spaudos karalium, paliko 19 
dienraščių, 9 savaitraščius ir ki
tokio turto, kuris vertinamas apie 
200 milij dolerių. Dalį turto 
HearsVas paskyrė švietimo ir lab
darybės reikalams.

* Pereitą savaitę Aucklande, 
Nauj. Zelandijoj, vilnų kaina dar 
nukrito 40 penų svarui. Tuo tar
pu sausio mėn. už svarą vilnų mo
kėta 115 penų. Vilnas pirko tik 
Europos pirkliai, o amerikiečiai 
visai jomis nesidomėjo. Toks ame
rikiečių nesidomėjimas vilnomis 
sudaro pagrindą manyti, kad 
Amerikoje yra ištobulinta dirbti
nos vilnos gamyba.

* Iš D. Britanijos už geležinės 
uždangos išvežti draudžiamųjų 
dalykų sąrašas siekia jau 250.

* Praeitą savaitę Paryžiuje įvy
ko tretysis tarptautinis laisvųjų 
profesinių sąjungų atstovų iš už 
geležinės uždangos esančių kraštų 
kongresas. Jis išrinko naują va
dovybę. Šiai organizacijai pri
klauso ir lietuviai. Ji buvo įkurta 
1948 metais.

* Ardoma JTO pilnaties posė
džių būstinė Flushing Meadow, 
ties Naujorku. Tas pastatas buvo 
1946 m. išnuomuotas. Sekanti 
JTO pilnatis bus Paryžiuje. Ten, 
netoli Šajo rūmų, jau statomas 
specialus JTO pilnačiai pastatas.

* Dalai Lama, vyriausias tibe
tiečių dvasios vadas, rugpiūčio 17 
d. grįžo į Lhasą, Tibeto sostinę, iš 
Indijos pasienio. Į tefci jis buvo 
pasitraukęs tuo metu, kai Lhasai 
grėsė kinų komunistų įsiveržimo 
pavojus.

* Norvegų okeanografai prane
ša, kad Golfštromo šiltoji srovė, 
ateinanti iš Meksikos įlankos ir 
šildanti visą Šiaurinę Europą, ties 
Norvegija nukrypo iš įprastinės 
vietos labiau į pietus. Dėl tos prie
žasties laike trijų dienų jūros van
duo 4 laipsniais atšalo. Moksli
ninkai mano, kad šiltoji srovė vėl 
grįš į senąją vietą

* Argentinoj prez. Peron'o šali
ninkai pradėjo propagandinį žygį, 
siekdami, iš vienos pusės paliaup- 
sintii jį prašymu, sutikti statyti sa
vo kandidatūrą per įvyksimus lap
kričio mėn. Argentinos prezidento 
rinkimus ir tuo pačiu paveikti rin
kikus Peron‘o naudai. Peronistų 
judėjimas siekia, kad į viceprezi
dentus būtų pasiūlyta ir Peron‘o 
žmonos, Jėvos, kandidatūra.

* Egipto karalius Faruk‘as, dar 
tebėra povestuvinėj kelionėj. Jis 
lanko prancūzų kurortus. Medaus

žiūrėti buvo susirinkusios didžiau
sios žmonių minios.

* Italijos policija susekė vieną 
piktadarių gaują, kuri nupirkusi 
18 vaikų, grąsinimais vertė juos 
elgetauti. Vaikų prielgetautas ge
rybes gaujos vadovai atimdavo, 
o vaikus laikė pusbadžiai, apdris
kusius, kai kuriuos net sužaloda
vo, kad tuo būdu jie „suminKštin- 
tų“ šelpėjų širdis. Panašių gaujų, 
taip žiauriai vaikus išnaudojančių, 
Italijoj yra ir daugiau.

* Hitlerio pramoginė jachta, po 
Vokietijos kapituliacijos, atsidūrė 
Amerikoj. Praktiški amerikiečiai 
pastebėjo, kad suvartojus ją, kaip 
geležies laužą, galima bus didesnį 
biznį padaryti, negu naudojant 
kaip jachtą. Ji dabar Borden- 
town‘o plieno liejykloje ir ardoma. 
Suardžius bus gauta apie 3 000 to
nų aukštos kokybės plieno, apie 
1 milijono dolerių vertės.

* Bavarijoj, laike spektaklio, 
cirko liūtai užpuolė „žvėrių tram
dytoją“ ir pradėjo jį patį ti am- 
dyti. Subėgę cirko tarnautojai laz
domis vos apgynė .tramdytoją nuo 
sudraskymo.

* Statistikos duomenimis, 1)50 
m. D. Britanijoj buvo 471.435 nu
sikaltimai, arba kiek daugiau, 
kaip užpernai. Tuomet nusikaiti
mų buvo — 495.869.

* Netrukus iš Deljės, Indijos 
sostinės, išvyks 4 žmonių ekspe
dicija, susidedanti iš 3 anglų ir 
prancūzo į Himalajų kalnus. Ji 
mėgins pasinaudoti tarp rudens 
ir žiemos pasitaikančiu ramaus 
oro laikotarpiu ir kops į Everestą, 
aukščiausią pasaulio kalną, iš 
šiaurinės pusės. Ikį šiol panašios 
ekspedicijos į Everestą lipdavo iš 
pietinės pusės.

* Penki milijonai svetimšalių 
nelegaliai gyvena JAV, — pareis 
kė senatorius McCarran‘as.—Tarp 
jų yra daug besislapstančių nuo 
teisingumo organų komunistų ir 
kitokių nusikaltėlių.

* Rugpj. 16 d. rytinę Londono 
dalį užpuolė daugybė skraidančių 
skruzdžių. Daugiausia jų buvo II- 
forde. Apie tris valandas ten žmo
nės kovojo su skruzdėmis, lindu
siomis pro duris ir langus į butus. 
Kai kuriose gatvėse skruzdžių bu
vo tiek daug, kad šaligatvius den
gė ir praeiviai turėjo tas vietas 
lenkti

* Nuo rugp. 26 d. D. Britanijoj 
savaitinė mėsos norma bus kiek 
padidinta ir .kaštuos 1 šil. 10 pe
nų; nuo rugp. 24 d. cigarečių kai
na pakelta 1 peiu 20 cigarečių.

* Blede.’ maršalo Tito vasarinėj 
buveinėj (Jugoslavijoj) įvyko šo
kimai su parašiutu pasaulinio pa
rašiutininko vardui laimėti'. Daly
vavo 6 valstybių 17 parašiutinin
kų. Pirmą vietą laimėjo prancū
zas Lard'as, antrą — jugoslavas 
Vukcevič'ius ir trečią — anglas 
Williams‘as.

* Olandija laipsniškai didina sa
vo ginkluotąsias pajėgas tokia 
sparta, kad jos 1954 m. pasiektų 
200.000 žmonių.

Per virvutę šokinėjimas yra vie
na sunkiausių sportinės mankštos 
rūšių. Ji privaloma boksininkams, 
nes lavina kojas, rankas, plaučius. 
Kiek kartų galima per virvutę 
peršokti nesustojus? Pav. Shar
key's, žinomas Amerikos lietuvis 
boksininkas, buvęs pasaulinis 
bokso čempionas, per virvutę šo
kinėdavo be atvangos 45 min. Ka
dangi vienam peršokimui reikia 
sekundės laiko, dėl to per tą la’ką 
Sharkey‘s peršokdavo ją 2.700 
kartų. Tačiau tai dar toli gražu 
iki pasaulinio rekordo, kuris pri
klauso australiečiui BurnetVui.Jis 
1913 m. per virvutę be sustojimo 
peršoko 11.810 kartų. Pavertus jo 
šokimą į laiko ilgį, jis turėjo truk
ti 3 vai. 16 min. ir 5 sek. Nuo to 
laiko dar niekas kitas šio rekordo 
iš Burnett'o nepaveržė.

KNYGOS, S
Jobo Drama, žmogiškosios bū

ties apmąstymas, Amanas Macei
na. Išleido Venta, kun. Pr. M.Juro 
lėšomis, 1950 Šventaisiais Metais, 
240 pusi. Kaina 5 DM.

Štai klaikioje tremtyje turime 
dar vieną-to paties autoriaus filo
sofini veikalą. „Didžiajame Inkvi
zitoriuje“ A. Maceina nagrinėjo 
duonos, meilės ir laisvės proble
mas, pasiremdamas garsiąja T. 
Dostojevskio romano „Broliai Ka- 
ramazovai“ ištrauka, o šiame vei
kale jis svarsto blogio, baimės, 
kančios ir, apskritai, būties klau
simus, svarsto giliai, plačiai, įdo
miai ir gana suprantamai. Todėl 
nė vienas šiek tiek apsišvietęs lie
tuvis neturi baimintis pasinerti 
šito reto ir originalaus veikalo 
studijose, nes, kartą pradėjęs skai
tyti, jis jau nebenorės padėti kny
gos iš rankų, bet susiurbs jos tu
rinį iki paskutinio sakinio, toly
džio grįždamas prisiminti ir įsi
gilinti į tai, su kuo probėgiais bu
vo susipažinęs anksčiau. Moksli
nių terminų taip pat nėra ko bai
mintis, nes jų prasmė paaiškėja 
plačiuose aptarimuose.

Dėl veikalo šakotumo ir atro
dančio minčių painumo, pats au
torius „nori paprašyti skaitytoją 
turėti kantrybės saviems spren
dimams iki galo. Jeigu kai kas 
pradžioje ir pasirodytų keista ar
ba prieštaringa, tegu skaitytojas 
palauks ligi pastarųjų eilučių.

SO VIETINIS JUMORAS
Ten gera, kur NKVDĖ nėra ‘ — Nieko nėra lengviau, kaip
Vienas Pragos gyventojas, užė

jęs į NKVD įstaigą, prašo leidimo 
į užsienį išvykti. Jis aiškina:

— Važiuosiu į Prancūziją. Ten 
gera gyvęnti.

— Žinai rusų patarlę, — klau
sia enkavedistas. — Ji teigia: ten 
gera, kur mūsų nėra.

— Aš ir norių važiuoti ten, kur 
jūsų nėra, — įtikinėja čekas.

Infliacijos pavojus
Lietuvis, pasitikėdamas rusu, 

sako:
— Didelė garbė būti Naujosios 

Lietuvos — didžiausio pasauly 
krašto, piliečiu.

— Kaip tai didžiausio?
— Paprastai: mūsų vakarų sie

na yra Baltijos jūra, mūsų sosti
nė — Maskva, o mūsų gyventojų 
daugumas yra Sibire.

Adomas ir Ieva — rusai
Nepaprastai laimingas Moloto

vas įeina į Stalino darbo kambarį 
ir pareiškia:

— Dėl to nėra jokių abejonių. 
Adomas ir Ieva abu rusai. Dabar 
mes galime reikšti pretenziją į 
žmonijos išradimą, kartu su radio, 
televizijos, lėktuvo ir viso kito iš
radimu. Ar tai nenuostabu?

Nepasitikįs ir įtarinėti linkęs 
Stalinas teiraujasi:

— Ar dėl to esi tikras? Žiną-, 
kad „Amerikos Balsas“ labai 
mėgsta pašiepti mūsų išradimų 
pretenzijas. Mes iš tikrųjų turime 
tai įrodyti.

įrodyti, — atsako Molotovas. — 
Tik tu šiek tiek pagalvok. Adomas 
ir Ieva neturėjo jokių drabužių 
savo nuogumui pridengti. Jie ne
turėjo pastogės. Jie maitinosi 
obuoliais ir jie galvojo esą roju
je. Kas gi kitas ten galėjo būti, jei 
ne rusai?

N uoseklumas
Sena moteris, atsidususi pasakė;
— Ačiū Dievui, kada ji, paga

liau, įsispraudė į Maskvos požemi
nį traukinį.

— Jūs taip neturite sakyti, pi
liete, -— sudraudė raudonosios ar
mijos kareivis. — Jūs turite saky
ti; — Ačiū tau, Staline, už Mask
vos požeminį traukinį.

Valandėlę važiuoja tylėdami, ta
da sena moteris klausia:

— O kaip reiks sakyti, kai Sta
linas mirs?

— O, tada, — pasakė kareivis. 
— jūs galite sakyti — ačiū 
Dievu i.

Karvėrafa
Agronomas, aiškindamas sovie

tinio mokslo stebuklus, pažymi 
retą gyvį.

— O šis yra vėliausias Mičiūri- 
no biologijos triumfas. Mūsų di
rektoriui Lysenko pavyko sukerg
ti karvę su žirafa ir gauti naują 
gyvulį, vadinamą karvėrafa.

— O kokią naudą duoda karvė- 
lafa, — klausia vienas studentų.

— Tai yra žolėdis gyvulys, ku
ris turi tokią savybę, kad tuo me
tu, kada jis ganosi Bulgarijoje, jis

menesį karalius taip leidžiąs: išti
sas naktis būna lošimų klubuose. 
Grįžta į viešbutį 7—8 vai. ryto ir
ištisą dieną miega. Prabudęs 7 vai. 
vakare, pavalgo kartu su karalie
ne ir vėl eina į lošimų klubą. Lai
ke medaus mėnesio, kaip pažymi 
spauda, Egipto karalius jau pralo
šęs 50 milijonų frankų.

* Rugpj. 16 d. įvyko metinės La
manšo kanalo perplaukime rung
tynės. Dalyvavo 20 varžovų iš 10 
valstybių. Aštuoniolikai jų pavyko 
kanalą perplaukti. Pirmas iš vyrų 
grupės kanalą perplaukė egiptietis 
Marė Hazan Hamad'as, vandeny 
išbuvęs 12 vai. 12 m., o pirmoji iš 
moterų varžovių — anglė Brenda 
Fisher'e, plaukusi 12 vai. ir 43 
min. Plaukta iš Prancūzijos pusės 
į Doverį, Anglijoj. Plaukimo pa-

kartą nelysi į mano spintelę.

SKAUTIŠKUOJU
Prie Vadijos yra įsteigtas skau

tų vyčių skyrius. Skautai vyčiai 
registruojasi pas psktn. J. Trečio
ką, 6 Simons Terrace, Westmin
ster St., Nottingham.

# * »
Broliai ir Sesės, fotografavę

stovyklą, prašomi kiek galima
greičiau, prisiųsti būdingesnių
nuotraukų po dvi.

* * *
Berniukai ir mergaitės, norin

tieji įstoti į Skautų Sąjungą, ku
rių gyvenamoj apylinkėje nėra 
skautų dalinio, raštu kreipiasi.

Berniukai į „Balandžių“ skil
ties skiltininką J. Bružinską, 18, 
Charlesworth Grove, Pelion, 
lifax, Yorks.

Mergaitės į „Kregždžių“ skilties 
skiltininkę I. šalkauskaitę. 36, 
Turner Rd., Edgware, Middlesex.

* # *
Lietuvos Ministeris Balutis, dė

kodamas už pasveikinimą, palin
kėjo visiems Anglijos Rajono

KELIU
gali būti melžiamas Maskvoje.

Dialektika

RAUDINIAI
Tuomet visumos šviesoje gal išsis
klaidys keistenybės ir išnyks 
prieštaravimai“.

Nagrinėdamas tokias plačias ir 
amžinai aktualias problemas ir 
norėdamas išvengti abstraktumo, 
autorius pasinaudojo Senojo Tes
tamento Jobo Knyga, kaip dėkin
ga tam reikalui medžiaga ir kaip 
pirminiu, idėjiniu, draminiu ir 
poetiniu žmogaus santykio su Die
vu apibudinimu.

Kad veikalas yra aktualus, ne
tenka aiškinti. Ir pats autorius sa
ko: „Taip pat iš sykio ši studija 
atrodys grynai teoretinė: kam gi 
naudinga — pasakys ne vienas 
— yra žmogaus buvimo skaidą, 
net jeigu šiame buvime ir rastume 
Dievą? Tačiau, kas seka dabarti
nes pasaulio grumtynes, gali pas
tebėti, kad jos esmėje yra ne poli
tinio ar ekonominio, bet idėjinio 
pobūdžio. Tai yra grumtynės už 
žmogaus apsisprendimą Dievo at
žvilgiu“.

Iš viso, mums, lietuviams, rei
kia džiaugtis ir didžiuotis, kad da
bartinėse sunkiose sąlygose, žmo
nijos tragizmo ir desperacijos lai
kotarpyje, raudonųjų sadistų orgi
joms vykstant ir gangster me j lite
ratūrai klestint, mūsų vargstan
čios, bet kultūringos tautos sūnus 
tokia plačia erudicija imasi svar
styti amžinai sąmoningą žmogų 
deginančius klausimus, imasi na
grinėti problemas kur kas rimtes-
nes, negu jos kyla Atlanto Pakto 
širšyne arba anglosaksų klaidomis 
ramstomoje įsivaizduojamos tai
kos politikoje, nes Jobo Dramoje 
kalbama ne apie rūpestingai pri
žiūrimo kailio išsaugojmą, o apie 
žmogų, kurs yra būties langas, 
pro kurį matyti Dievas.

Kas nori stengtis pažinti pats 
save, Kas nori pasvarstyti savo 
santykius su Dievu, kas nori susi
pažinti su bedievybės sąvoka, tam 
A. Maceinos Jodo Drama — mo
dernus filosofinis veikalas — bus 
nepakeičiamas vadovas ir dar sa
vo gimtąja kalba. Iš tikrųjų, tie 
keli šilingai šimteriopai apsimokės 
bet ne pagirioms, o dvasiniu lobiu.

Tuo trumpu naujo mokslinio, 
bet visiems prieinamo veikalo api
budinimu mes norėjome tik pa
brėžti jo svarbą ir sudominti tuos, 
kurie jieško rimtos lektūros savo 
pasaulėžiūros suformavimui arba 
turimosios palyginimui ir išryški
nimui. Jie tikrai neapsivils, kaip 
lygiai neapsivils ir kiekvienas 
mąstantis tautietis, nes tokių vei
kalų pasirodymas yra visdėlto re
tas įvykis. S. L-s.

Santarvė, Lietuvių Rezistenci
nės Santarvės biuletenis Nr. 2. Už
sienis, 1951 m. liepa-rugpiūtis. Lei
džia LRS informacijos biuras. Ro
tatorinė spausda, 24 pusi., kaina 
2 šil. 6 p.

Šis leidinys, kaip leidėjų pažy
mėta, pirmoje eilėje skiriamas 
LRS nariams, informacijos tikslu 
kai kuriems politiniams ir visuo
meniniams veikėjams ir lietuvių 
spaudos radakcijoms.

Biuletenio turinys gana įvairus.
nemaža žinių iš okupuotosios Lie
tuvos ir lietuvių gyvenimo užsie
ny, taip jau ir platus paaiškinimas,
kas yra LRS ir kokius tikslus ji 
turi. Ji „yra pasiryžusi visomis iš
galėmis prisidėti prie lietuvių už
sienyje politinių tarousavio santy
kių išgydymo“ (23 pusi.). „Uži
mamoji pozicija nereiškia, kad 
LRS-vė neteiks viešumai „Santarą 
vės skiltyse, savo nuomonės... jei 
iš esmės, demokratiškuoju keliu 
einant, tai atrodys reikalinga ir 
naudinga“ (23 pusi.).

skautams ir skautėms geriausios 
sėkmės.

* * *
P.L.S.S. Vadų, vadovių ir aka

demikų skautų-čių laikraštis „Mū
sų Vytis“, leidžiamas Amerikoj, 
kaina 2/-. Norintieji nuolat gauti 
šį laikraštį, praneša man savo ad
resą.

Dalinių vadai, bei pavieniai 
skautaujantieji, raštu kreipiasi į 
psktn Trečioką, anksčiau nurody
tu adresUu, pranešdami jam, kiek 
egz, L.S.B. Anglijos Rajono infor
macinio biuletenio „Budėk“, jiems 
siuntinėti.

Padėka. P.Ga’liūnienei.padovano- 
oree's reikalui, 

dvi puikias, tautinei juostas ir 
DBLS-gos Darley Moor skyriaus 
pirmininkui p. Urbanavičiui, sky
riaus nariams ir ypatngai p. Rima- 
vičiui, už nuoširdžią globą ir vi
sokeriopą paramą skautų stvyklai, 
reiškiu širdingą skautišką padėką.

sktn. K. Vaitkevičius, Vadeiva, 
(21. Cobden St., Derby)

Ha- jusiai VII-tos Jamb

Akademikas Lysenko darė ban
dymą su blusos girdėjimo nervu. 
Padėjęs blusą ant dešinės rankos, 
jis liepė jai šokti ant kairiosios 
rankos.. Ji nušoko, tada pagal jo 
įsakymą, blusa nušoko atgal. At
sargiai j is pašalin > blusos užpaka
lines kojas.

— Šok dešinėn! — jis liepia. — 
Šok kairėn! Bet blusa nejuda.

— Tai moksliniai įrodyta, — sa
ko jis, — kad blusa netenka gir
dėjimo jausmo, kuomet jos kojos 
pašalinamos. '

Draugas
Vidurnaktis. Du sovietų pilie

čiai eina per tuščią Raudonąją aik 
štę. Pakeliui vienas sunkokai atsi
dūsta

—■ šš. — šnypščia antrasis, pri
dėjęs pirštą prie lūpų.

— Kodėl, kas yra? Juk aš nieko 
nesakiau; be to, čia nieko nėra, 
išskyrus mudu.

— Ar nežinai. —■ atkirto antra
sis. — kad kada tik du rusai su
sitinka, vienas jų yra NKVD šni
pas. (The New York Times)
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