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čiau važiuoti per purvynus, kaip
normaliais ratais. O kad tokiais
ratais važiuodamas tankas nešo
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kinėtų, kad žmonių nekratytų ir
kad važiuojant galima būtų šau
ilgai
užsitęsė,
dėl
to
nepasitenkini

BRITŲ
PROFESINIŲ
SĄJUNGŲ
BRITŲ PERSŲ GINČAS DĖL
TREMIA VOKIEČIUS I LENKIJA
dyti,
pailgieji ratai yra suderinti
mas Persijoje auga.
NAFTOS TEBESITĘSIA
KONGRESAS
tam tikra grandine, todėl važiuo
Iš rytinės Vokietijos dalies i va
KORĖJOS KARAS
Amerikos
ambasadorius
Grady's
Rugsėjo 3 d. Blackpooly prasi
karinę padidėjo vokiečių bėgimas.
Sumažėjo viltis atnaujinti ko jant nebūna jokio kratymo.
Teherane aplankė Persijos šachą
Bėga j>e bijodami būti išvežti į dėjo D. Britanijos profesinių są ir min. pirm. Mosadek'ą, norėda munistinės pusės nutrauktas Ko
Lenkiją. Kaip aiškėja, ryt. Vokie jungų T.U.C. atstovų metinis, iš mas išaiškinti galimybes dėl Bri rėjos karo paliaubų derybas. Ko
tijoje yra bedarbių, tuo tarpu eilės 83, kongresas. Dalyvauja 900 tų Persų derybų atnaujinimo, ku munistai tebetęsia kaltinimus JTO SAN FRANCISKO KONFERENCIJA
Lenkijos anglių kasykloms ir pra atstovų, atstovaudami 8 milijonus rios neseniai nutrūko. Iš jo pareiš kariuomenei, būk ji pažeidinėjanti
Rugsėjo 4 d. San Franciske
monei trūksta darbininkų. Mask darbininkų. Kongresas užtruks kimo aiškėja, kad po Britų dele Kaesongo- suties neutralumą.
prez. Truman'as atidarė konferen
va, norėdama juo daugiau gėry apie savaitę laiko.
Tuo tarpu fronte vėl buvo įsi
gacijos ir p. Harriman'o išvykimo,
bių iš savo satelitų gauti, patvar
Kongresas prasidėjo atlyginimų būklė nepakitėjo. P. Mosadek'as siūbavusios smarkios kovos. JTO ciją taikos suatrčiai su Japonija
kiusi perleisti vieni kitiems darbo padidinimo, kovos su brangenybe tebesilaiko tos pačios nuomonės kariuomenė komunistų puolimus pasirašyti. Konferencija prasidėjo
jėgos pertekių.
ir kairiojo sparno poveikio ženkle dėl naftos nusavinimo, kokios ir atrėmė ir dar pagerino savo po tą dieną, kurią prieš šešeris metus
Japonija kapituliavo.
Vokiečių gabenimas į Lenkiją
Kongresui pirmininkauja p. Bo- laikėsi.
zicijas, kiek pažengdama pirmyn
maskuojamas
savanoriškumo berts'as. Jis savo kalboje pažymė
Konferencijos atidarymas ir
vidurinėje
fronto
daly.
Persų naftos komisijos pirm.
skraiste, kaip lietuvių gabenimas jo, kad D. Britanija neatšaukia
prez. Truman'o kalba buvo per
Komunistai,
pasinaudodami
lai

į „broliškas respublikas”. Vadina mai prisidėjo prie laisvojo pasau Salė pareiškė, kad derybų atnau ke karo paliaubų derybų aptilusia duota visai Amerikai per televizi
si, nevažiuosi geruoju, būsi sugau lio gynybos, dėl to profesinės są jinimo iniciatyva priklauso Bri fronte veikla, sutraukė į Korėją ją, o per radiją—visam pasauliui.
tas ir jėga nugabentas.
jungos turi skaitytis su tokiais da tams, nes Persai savo siūlymą apie 800.000 kareivių, kurių apie Prez. Truman'as savo kalboje pa
Į Vakarus atbėgę vokiečiai tvir lykais, kaip vartotinų dalykų trū įteikė išvykstančiam p. Stokes'ui. pusė laiko fronte, o kitą pusę už žymėjo, kad taikos sutarties su
Tuo atrpu Britai laikosi nuomo
tina, kad tokiu būdų iš ryt. Vo kumas ir kainų kilimas.
fronto, Ten pastebėta Rusijos Japonija pasirašymas bus didelis
kietijos jau esą išvežta į Lenkiją
Palietęs p. Bevan‘ą ir jo šalinin nės, kad tolimesnius žygius dėl satelitų kariniai daliniai, ginkluoti žygis taikai sustiprinti Ramiojo
derybų
atnaujinimo
turi
Persai
apie 20.000 vokiečių.
kus, p. Robets'as pažymėjo, kad
visų rūšių ginklais. Mandžūrijoj vandenyno srity, ši konferencija
Nuvežtiesiems vokiečiams buvę jie savo veikla mūsų eilėse daro padaryti.
satelitinė kariuomenė, vadinama parodys, kurios valstybės nori už
pasakyta, kad jūs esate lenkai žalą. Ta jų veikla gali tik susilp
Vėliau Persų min. pirm, pava „kaukaziečiais“ stato aerodromus. baigti karą, ir kurios, vietoj užbai
užmirškit kad buvot vokiečiai ir ninti gynybos pastangas. Šie žmo duotojas Fatemi's pareiškė, kad Ji ten turi apie 1000 lėktuvų, šie gę — tęsti jį. Prezidentas pranešė,
kad čia jūsų tėvynė.
nės nori įtikinti visuomenę, kad Persija stengsis atnaujinti dery reiškiniai ir kitos žinios rodo, kad kad Amerika pasirašys saugumo
ginklavimosi programa yra virš bas su Britais dėl naftos ir pateiks komunistai Korėjoje ruošiasi di sutartį su Japonija ir sieks išsprę
RUSAI
APGYVENDINO
mūsų jėgų. Tokia pažiūra, — pa naujų savo siūlymų aiškinimą.Jei delio masto puolimui.
sti kitus Tolimųjų Rytų klausi
brėžė pirmininkas, — pasitarnau nepavyks su Briatis susitarti, tuo
LIETUVOJE KOREJIECIUS
Praėjusio mėnesio būvy, kaip mus.
met Persai, užsienio specialistų JTO kariuomenės vadovybė pra
ja sovietinei propagandai.
Konferencija truks savaitę lai
„Tremtis“, pasikliaudama turimo
pagalba, paleisią Abadano rafine- neša, kovose komunistai neteko ko, nežiūrint sovietų noro nutęsti
Mūsų
ginklavimosi
svarbiausias
mis žiniomis, praneša, kad pasku
riją ir naftos produktus tieksią
tiniuoju metu į Lietuvą yra atga tikslas yra laisvės ir demokratinės tiems pirkėjams, kurie jau pareiš apie 26.000 žmonių nukautais, su ją labai ilgai.
santvarkos
apsaugojimas.
Jis
ne

žeistais ir į nelaisvę paimtais.
benta šiaurės korėjiečių. Kėdai
kė norą juos >š Persų pirkti. Iš to
BUS ANKSTYVA ŽIEMA
nių aps. apgyvendinta 40 korė turį agresinių tikslų. Tikime, kad kių pirkėjų jis paminėjo du so
LAISVES BALIONAI
Gamtos mėgėjai, stebėdami jos
jiečių šeimų *r 200 karėjiečių vai jis stabdančiai veiks kiekvieną vietinio bloko satelitus ir kiek ku
valstybę,
kuri
agresijas
planuoja.
Rugs
3 d. iš Bavarijos pasienio
reiškimus,
pranašauja
šiemet
kų, dėl karo netekusių tėvų ir
ris nori naftos produktų pirkti. ankstyvą žiema. Kregždės ir gan vėl buvo paleista 2.300 balionų su
Nenorime
daugiau
pasirašinėti
tapusių našlaičiais.
Korėjiečių
Pav. Čekoslovakija pirksianti tuo
šeimos ir vaikai įkurdinti kolcho draugingumo ir nepuolimo sutar jau pusę milijono tonų ir pustre drai, beveik geriausi žiemos pra „Laisvės Žygio" ir „Laisvosios
organizacijos
atsi
zuose. Okupantų liaupsintoj ai aiš čių su sovietiniais ministeriais, — čio milijono tonų vėliau ir Lenki nokėjai, kurie iš anksto, prieš žie Europos“
kina, kad tie azijatai į-Lietuvą at pastebėjo p. Roberts'as,—bet nori ja, kuri norinti pirkti 700.000 tonų. mos artėjimą, pasitraukia. Jie iš šaukimais, kurie taikomi Čekoslo
šiaurinės Prancūzijos jau išskrido. vakijai Atsišaukimuose pasakyta,
kelti todėl, kad dėl karo priežas me, kad esamosios būtų vykdo
mos.
Tuo
tarpu
naftos,
pramonė
Per

Iš
šios žemės dalies atskridę gan kad Čekoslovakijos komunistams
ties jie savo krašte netekę pasto
D. Britanijos finansų min. Gait- sijoje beveik sustojo. Tik Abado- drai pastebėti pietinėje Prancūzi trukdant laisvąjį žodį radio ban
gės.
Ar daugiau Lietuvon yra atga skell'is savo kalboje nurodė rim no rafinerijoje kai kurie darbai joje. Iš čia jie skrenda į šiaurės gomis, jis bus .perduodamas už ge
ležinės uždangos balionais ir ki
benta korėjiečių? „Tremtis“ pri tus poveikius Britų ūkiui, kurie dirbami. Pereinamoji būklė per Afriką, daugiausia — i Egiptą.
tais būdais ir tol bus tai daroma,
leidžia, kad gali būti, nes sunku kyla dėl pasaulinio ginklavimosi.
kol Čekoslovakija neatgaus laisvę.
būtų tikėti, Kad tik vienoj apskri Jis nurodė, kad Vakaru valstybių
ARGENTINOS LIETIVII BENDRUOMENES PARENGIMAS
ginklavimaisis yra geriausia viltis
Kokį įspūdį daro „laisvės balio
ty jie būt sutelkti.
Diena iš dienos Argentinos Lie vo papuošti lietuviškų rūtų šake nai“ su atsišaukimais už geležinės
taikos atžvilgiu. Jis kvietė kon
greso dalyvius susilaikyti laike ar tuvių Bendruomenės organizavi le ir kitų, Temperley lietuvaičių uždangos? Turimomis žiniomis, la
TAIKOS GALIMYBES
mas eina geryn, ir susilaukta di darželiuose augusių gėlių žiedais.
„The Observer“ paskelbė savo timiausių kelių mėnesių kelti rei desnio lietuvių pritarimo. Bene Be to, kiekvienas svečias buvo bai didelį. Dėl to su šia propagan
kalavimus
dėl
atlyginimo
padidi

dos priemone kovoti Čekoslovaki
korespondento pasikalbėjimą su
daugiausiai organizuotumo rodo prašomas pasirašyti ant puošnaus
marš. Tito. Kalbėdamas apie rusų nimo, nes negalima tikėtis, kad Temperley lietuvių kolonija, kuri popierio lapo, kuris įamžins šį pir joje yra sumobilizuotos visos ko
propagandos siūlomą 5-kių didžių brangumo kilimas būtų staiga sus pirmoji suorganizavo A. L. Ben mutinį A. L. B. Temperley sky munistų partijos organizacijos, ku
jų valstybių konferenciją taikos tabdytas. Vyriausybė negali padi druomenės skyrių ir pradėjo orga riaus parengimą kilniems tiks rioms pavesta budėti ir pabiru
paktui sudaryti, marš. Tito pasa dinti primokėjimus maisto kai nizuoti knygyną bei jaunimo sek lams >r tuos svečius, kurie atsi sius atsišaukimus surinkti ir at
kė, kad tokia konferencija pada noms palaikyti taip jau ir mokes ciją. Ypatingai daug veiklos rodo lankydami parėmė lietuviško kny nešti į tam tikras vietas. I balio
rytų sprendimus, nepriimtinus čius padidinti, nes tai galėtų pa pirmininkas J. Stasiulevičius, tal gyno steigimą ir lietuviškos kny nų gaudymą įjungta ir aviacija.
mažoms tautoms. Svarbiausioji ir kenkti pramonei ir nustelbti pri kininkaujamas čia gimusios lietu gos Kelią į būsimų lietuvių kartų Lėktuvai visą laiką laikomi pa
rengti, kad pasirodžius „laisvės
pirmoji sąlyga taikai yra ta, kad vatinę iniciatyvą. Ministeris pa vaitės, šio skyriaus sekretorės J. rankas.
balionams", galėtų tuojau pakilti
Sovietų Sąjunga privalo atsisaky brėžė ginklavimosi programos bū Zurbaitės. Taip pat nemaža rūpi
Iš susirinkusių atsirado ir tokių, ir nušaudyti.
ti pretenzijų kištis i kitų kraštų tinumą.
nasi skyriaus veikla visi jo valdy kurie norėdami, kad jų turimos
Rugs.
5
d.
kongresas
turėjo
de

vidaus reikalus.
bos nariai. Todėl šis skyrius pir vertingos knygos nepelytų lenty
Laikraštis pažymi, kad pirmoji batus užsienio politikos klausi mutinis žengė į kultūrinį gyveni nose, jas paaukojo naujam kny
200 ŽMONIŲ APSINUODIJO
mais.
sąlyga, karią Vakarai turėtų pas
mą surengdamas jaukų pobūvį gynui. Iš tokių geradarių yra Ze
tatyti Sovietų Sąjungai, prieš pra
DUONA
Buenos Aires lietuvių klube, rug lionis ir Ig. Andrijauskas. Reikia
NAUJA BERLYNO BLOKADA
dedant bet kokias derybas yra —
Ne mažą susijaudinimą sukėlė
pjūčio 26 d. Šio parengimo pelnas manyti, kad šių dviejų lietuvių
pasitraukti už savo buvusių sie
Rugs 1 d. sovietų okupacinė paskirtas steigiamojo knygyno rei pavyzdžiu paseks daugelis lietu Prancūzijoj apsinuodijimas duona
nų. Šis žingsnis yra labai papras valdžia ryt. Vokietijai įvedė labai kalui. Jei ne baisiai lietingas ir vių.
Pont Saint Esprito miestely. Ten
tas, ir jei Stalin'as jį įvykdytų,tai didelius mokesčius automo’ -iliams šaltas eras, vargiai lietuvių klu
Prasidėjus kuklioms vaišėms, vienoj kepykloj kepta duona ap
parodytų pasauliui, kad jis tikrai už pervažiavimą keliu iš vak. Vo bo patalpos būtų sutalpinusios tą skyriaus pirmininkas
pakvietė sinuodijo 200 žmonių, kurių 4 mi
siekia taikos. Tada taikos paktui kietijos į Berlyną. Už kelei 'inį dieną publiką, bet esant blogam tarti ?odį profesorių Gruodį, lie rė, o 32 buvo paguldyti į ligoninę.
pasirašyti nebūtų jokių kliūčių.
automobilį, skaitant Britų pinigais, orui, susirinko bent perpus ma tuviškos spaudos bendradarbį L Žinovai prileidžia, kad apsinuody
reikalaujama 17 šil., o už sunk žiau. įeinantieji į pobūvį, sky Kančauską, A. L. Bendruomenės ti žmonės galėjo dėl rugiuose bu
NAUJAS ZELANDIJOS
vežimį — 10 svarų. Dėl tokio pat riaus sekretorės J. Zurbaitės bu- sekr. L. Sruogą ir kitus kolonijos vusių skalsių, bet tos vietovės ma
varkymo prekių transportas iš
veikėjus. Visi kalbėtojai džiaugė lūnininkų pirm. P. Jacob'as tokią
PARLAMENTAS
vak. Vokietijos į vak. Berlyną tu
si plūkia šio skyriaus veikla ir prielaidą neigia. Anot jo, skalsių
Rugs. 1 d. N. Zelandijoj buvo rėtų pabrangti 40 proc., tuo pačiu
D. A. KimbalTis, naujasis Ame
parlamento rinkimai. Jie įvyko ir nugabentos prekės per 5 proc. rikos karo laivyno ministeris. Jis linkėjo sėkmingai veikti lietuvy nuodingumą sunaikina 60 laipsnių
bės išlaikymo ir Lietuvos išlaisvi C karštis. Tuo tarpu duonai iškep
dar esamojo parlamento kadenci
Šis sovietų žygis buvo staigus, paskirtas vieton F. Matthews'o o nimo bare. Ta proga sudainuota ti reikia didesnio karščio. Polici
jai nepasibaigus. Jų pareikalavo dėl to pirmomis dienomis sovietų pastarasis paskirtas Amerikos pa
„Ilgiausių metų". Vietoj meninės jos prefektas mano, kad žmonės
valdžioje buvusi tautinė (konser zonos pasienio kontroliniam punk siuntiniu Airijai.
programos skambėjo gražios lie galėjo būti kieno nors tyčia ap
vatorių) partija, norėdama atsi te Helmstedte susitelkė trijų my
tuviškos kainos, o muz. Ig. Andri nuodyti. Suimtas malūnininkas ir
klausti gyventojų ar jie pritaria lių ilgio automobilių eilė. Patvar
jauskas
paskambino gražių lietu ūkininkas, kuris rugius pardavė
griežtesnei kovai su streikais ir ki kymas siekia sulaikyti prekių tie
malūnui. Įvykis tebetiriamas. §is
viškų
meliodijų.
tos formos komunistine įtaka, ku kimą vak. Berlynui, vadinasi, ban
Kaip žinoma. Pasaulio Lietuvių įvykis plačia: nuaidėjo D. Brita
ri labai alina kraštą.
do įvesti jam naują blokadą.Kaip
Bendruomenės tieksiąs -yra juo nijoj ir Amerikoj, kur ne retas
Per rinkimus tautinė partija ga žinoma, trečdalis maisto produktų
tvirčiau išlaikyti lietuvybę Paau atsitikimas, kad žmonės apsinuo
vo 47 atstovus arba vieną dau pustrečio milijono Berlyno gyven
gančiose
kartose ir sumažint’ dija maistu.
giau, kaip turėjo, o socialistai — tojams
atgabenama
sunkveži
smarkiai
veikiantį
nutautėjimą.
r
33, vieną prarado.
miais iš vak. Vokietijos, apie 100
Temperley skyrius labai gerai
mylių kelią.
RAMIOJO VANDENYNO
pradėjo šį darbą į skyriaus valdy MIRĖ ŽMONIŲ PAJAUNINTOJAS
Vakarų sąjungininkų pareigū
GYNYBĄ
bą išrinkdamas sekretore čia gi
Rugs. 2 d. Šveicarijoje mirė
musią lietuvaitę J. Zurbaitę, ku prof. Voronov'as, pagarsėjęs paRugsėjo 1 d. San Franciske iš nas Berlyne dėl naujojo sovietų
rios dėka skyrius jau turi nema jauninimo operacijomis, kurias
kilmingai buvo pasirašyta Ameri patvarkymo pareiškė, kad bus im
kos, Australijos ir N. Zelandijos tasi atatinkamų žygių pasipriešin
žai tokių narių, kurie yra čia gi jis pradėjo 1919 m. Jis beždžio
savitarpinės pagalbos sutartis. Ji ti šiam komunistų mėginimui, ku
mę ir apie Lietuvą tik iš savo tė nių liaukas perkeldavo seniems
yra panašaus turinio, kaip Atlan ris siekia Berlyną pasmaugti.
vų žino. Jei taip rimtai į čia gimu žmonėms. Po tokios operacijos se
to santarvės sutartis ir numato,
Vakarų valstybių komendantai
sius lietuvių vaikus žiūrės visi niai pajaunėdavo. Voronov'as ti
kad bet
kurios pasirašiusiųjų slaptam posėdy svarstė naujuo
A.L.B skyriai, tai lietuvybės gai kino. kad liaukų pagalba pajaunivalstybių užpuolimas bus laikomas sius sovietų varžymus susisiekimo
vinimo ir išlaikymo darbas Argen nimas tinka vyrams tarp 60-70 ir
tolygus visų užpuolimui. Panaši tarp vak. Vokietijos ir Berlyno ir
tinoje progresuos. Ypatingai turė moterims — 45 metų amžiaus.
sutartis keletą dienų anksčiau bu savo siūlymą pateikė Aukštajai
tų būti išplėstos jaunimo ■'ekcijos. 1933 m. Voronov'as ir sau pasida
vo nasirašyta Amerikos ir Fi sąjungininkų komisijai. Pastaroji
Leonas Kančanskas
rė. Mirė jis sulaukęs 85 m. am
lipinų.
tą klausimą svarstys rūgs. 6 d.
Buenos Aires, 51.8.30.
žiaus.

1951 m. rugsėjo 7 d.

„BRITANIJOS
LIETUVIS2

TAUTOS ŠVENTĖS PROGA
Lietuvos Himno autorius. Vin
cas Kudirka, apibudino Lietuvą
kaip didvyrių žeme ir patarė
mums didingoje mūsų praeityje
ieškoti jėgų ir stiprybės. Tąją minti įgyvendinant, rugsėjo 8 d. buvo
paskelbta kaip Tautos Šventė, ku
rios tikslas — minėti šaunią Lie
tuvos praeitį. Minint šią dieną,
pravartu tad mesti žvilgsnį į mū
sų praeities ir ateities paveikslą.
Praeities paveikslas yra didis ir
įspūdingas. Skaitant Lietuvos isto
riją, kaip kino paveiksle praslen
ka lietuvių tautos gyvenimo ilgas
amžius — šimtmečiai jos augimo
ir stiprėjimo; šimtmečiai jos bujojimo ir didžių darbų; šimtmečiai
galybės ir garbės... bet drauge ir
šimtmečiai nenuilstamų bei did
vyriškų
kovų, kurios primena
mums tą gyvenimo įstatymą —
kad niekas neįgyjama be darbo ir
be kovos; kad mana nekrinta pa
ti iš dangaus ir kad tik per skaus
mą ir kančias galima pasiekti
žvaigždžių, — tik sunkiu darbu ir
nenuilstamomis pastangomis gali
ma pelnyti gerovę ir garbės vai
niką, kaip jį pelnė mūsų seneliai
praeityje.
O ir ne taip jau tolimoje praei
tyje, ar mūsų pačių tėvai buvo
mažesni karžygiai už senų gady
nių Lietuvos didvyrius? Prisimin
kime mūsų knygnešius, prisimin
kime mūsų močiutes su elementoriais prie ratelių, nepamirškime
Kražių istorijos, nepamirškime tų
tūkstančių, kurie kaulus padėjo
Sibiro tremtyje... Nepamirškime
jų visų! Nes tik jų pasišventimo,
jų darbo ir triūso dėka Lietuvai
buvo atgauta nepriklausomybė.
O dabar — koks yra dabarties
vaizdas? Man jo piešti nereikia,
nes jis gyvas prieš mūsų akis sto
vi. žiauraus likimo dėka, štai jau
11 metų, kaip netekome laisvės
gaivinančių spindulių, netekome
laisvės ir namų... Tai trumpi žo
džiai, bet kaip gili jų prasmė. Bu-

ISTORINĖS DIENOS
PROGA
STELLA
Aštuntoji Rugsėjo! Ir žaizdos ...
Vėl atsiveria gilios ir opios,
Prisiminus Respublikos vaizdą,
Dar krauju nepasruvus Europai

Puikiai žino kiekvienas lietuvis,
Kas tą dieną prieš amžius įvyko,
Kokios Vytauto užmačios buvo
Ir kad pagrobė lenkai vainiką.
Bet palikime praeitį šaunią
Auksaburniams paraduos minėti,
Kai užplūsime Vilnių ir Kauną
Alkanų „išvaduotojų“ vietoj.

Turim rūpestį didį ir slogų,
Net pritrėkštame ateičiai gairių.
Čia tas gera atrodo, čia bloga,
Nuo tremties ryšulių apsidairius.
Kasam anglį, kad Miss nesušaltų
Ir kad suktųsi pramonės ratai.
Ar dabar mums jieškoti kas
[kaltas,
Kad nelaimės tautos nepramatė.
Kai mes Lietuvą kūrėm, kai
[šventėm,
Juk ne viskas ir mums tad rūpėjo.
Tik patraukdavom kartais per
[dantį
Poniutes, jų šunis ir veikėjus.
Po tragedijos perteklium proto
Mes pasigirtam, burną išmetę.
Ne tokie būk turėję vairuoti
Mūsų kraštą agonijos metais.

Kas, kad vyrai tarnavo Rinktinėj
Ar kad pulsą tarėjai palaikė.
Gal brangesnė jiems buvo tėvynė,
Negu tiems, gudragalviams po
[laiko.

Alpo žmonės ir žemė nuo dūžių
Prie Nevėžio, prie Vyslos, prie
[Reino.
Daug užmerkė akis, daug palūžo,
Bet ir pamainos naujos ateina.

Batsiuvys, gimnazistas, artojas
Duoda priesaiką pogrindžio vadui,
Nors kaimynė ką tik apraudojo
Savo sūnų, sušaudytą radus.
Tad šiukštu, kad kas pirštais
[badytų,
Kad kvailai tas ar kitas padarė.
Juk visi rezurekcijų ryto
Mes vis tikimės, baigiantis karui.

Ir todėl, svetimuos Išsiblaškę,
Išminties nepalenkime širdžiai;
Nesutirpkim, kaip šildomas vaškas,
Laisvės Varpo namie neišgirdę!

vome laisvi ir sau-žmonės. Staiga
virtame klajūnais ir be laisvės ir
be namų. Lietuvių tauta erškėčių
keliu žengia per baisų istorijos
klonį. Kur išves jis ir kada bus
galas tam mūsų Golgotos keliui?...
Taip visi mes susimąstę šian
dien galvojam... Ir atsakymą mes
rasim tik pirmyn akis įspietę, tik
drąsiai žygiuodami pirmyn:

„Nors mūsų, broliai, nedaugei yra,
Tačiau tvirti mes, jei riš vienybė!
Į darbą stokim vyrs į vyrą:
Sujungtos rankos suteiks
[stiprybę!“
Tokiais žodžiais kreipėsi mūsų
tautos pranašas dainius Maironis
į lietuvius tada, kai didžios nelai
mės spaudė tėvynę. Ir Vincas Ku
dirka ne kitaip galvojo. Jis savo
„vardan tos Lietuvos vienybė te
žydi“ paskelbė lietuviams amži
nai įsidėmėtiną įsipareigojimą. Vi
sa lietuvių tauta su visais savo
vaikais, kur jie bebūtų, sudaro
vieną gyvą lietuvišką kūną — lie
tuvių bendruomenę, nes juose
plaka ta pati lietuviška širdis. Mū
sų visų motina, Lietuva, šiandien
kovoja už savo gyvybę ir mes ne
galime jos toje kovoje apleisti.
Tad

„Laikykit, vyrai, vairą,
širdy laikykit viltį! —
Ateis Dangaus šviesa per dangų
Ir dūkstančiom vilnim palieps
[nutilti“.

Laisvės didis šauksmas nesiliau
ja ir pergalės trimito balsas —
mes tikime — ne šiandien tai ryt,
ne ryt — tai poryt, — bet tikrai,
neabejotinai,
neišvengiamai —
audringu
griausmu
nudundės
skersai išilgai per pasaulį ir per
išlaisvintos Lietuvos padanges.
V. Baltokas, Pasiuntinybės Pa
tarėjas, pavaduojąs Lietuvos Ministerį.

Rugsėjo 8 d. 18 vai. St. Ma
ry’s Parish Hall, East Parade,
Bradforde statoma
4-ių veiksmų drama
„VALKATA“
Veikale atsispindi skaudi gy
venimo realybė, žiūrovui iš
spaudžianti ašaras. Prašome
gerb. tautiečius atsilankyti.
Bradfordo skyriaus valdyba
Karaliaus Mindaugo ir Lietuvos
Krikšto jubiliejaus proga,
MANCHESTERY pamaldos rugs.
16 d. bus 10 vai. S. of N.D. Kon
vente (o ne Eccles, St. Mary's s.
Pamaldas laikys — Prel. L. Tulaba, svečias iš Romos. Pamokslą
sakys ir palaiminimą suteiks Salfordo Vysk. Dr. V. Marshall'is.

TRE ČIASIS
ŽMOGUS
-------- JONAS

GAILIUS -------

(Tęsinys iš pereitojo numerio)
• * *
Mergaitė akimirksnį svyruoja,
paskum glaudžiasi artyn,kaip nus
kaustas vaikas. Spaudžiasi prie jo
visos apviltos meilės, nusivylimo
ir pažeminimo jėga. Mylinti mer
gaitė, kol dar gyvena nemirusiu
meilės jausmu, negali atstumti
net ją paniekinusio vyro.
Tadas jaučia jos virpančią krū
tinę įsispaudusią jo glėbin, spau
džia jos drebančias rankas ir pa
junta kelias ašaras, užtiškusias
ant jo delnų. Jo širdyje kyla užuo
jauta mergaitei, kuri kitąsyk bu
vo viso jo gyvenimo prasmė.
— Taip, tąi1 tik užuojauta, —
galvoja. — Tai tik kraupus gai
lestis...
Kai mergaitė ir toliau neapsira
mina, jis susijieško . jos drėgnas
lūpas ir įsisiurbia į jas. Jaučia
mergaitės artumą, glamonėja jos
pečius, spaudžia ją i save, bet kar
tu siaubas jį apima: ak, kodėl šį
vakarą nėra to svaiginančio paki
limo, kodėl nesidrumsčia jo sąmo
nė, nedega širdis? Kodėl jo min
tys tokios blaivios ir taip piktai
lygina šią mergaitę su Jūrate?
„Ak, kad taip Jūratė! Kad taip
ji tirptų mano glėbyje! •— galvo
ją. — Ak, viską atiduočiau, kad
šiuo metu ji būtų su manimi! Tik
ji, tiktai ji viena mane supranta,
nieko man neprikiša, tiktai ji iš
plėšia iš juodos tikrovės ir iškelia
į aukštybes!“
— Kodėl tyli? Kodėl nieko ne-

PASIKALBĖJIMAS

SU LIETUVOS DIPLOMATIJOS
ŠEFU S. LOZUKAIUU

Kurių žinių Tamsta gali suteikti
viešumai apie savo santykius su
VLIKu?
Nežiūrint žymių sunkumų, ku
rių man kyla dėl nuomonių skir
tumo su VLIKu tam tikrais klau
simais, aš nenustoju jieškojęs bū
dų išmintingam susitarimui pa
siekti ir bendram darbui sutvar
kyti. šį pavasarį aš buvau kreipę
sis į kai kuriuos Lietuvos pasiun
tinius, siūlydamas sušaukti kon
ferenciją, kiurioj e dalyvautų VLIKas ir kurį apsvarstytų santykių
ir bendradarbiavimo su juo klau
simus. Iš pasikeitimo nuomonėmis
diplomatų tarpe paaiškėjo, kad
principe tokios konferencijos sumany.nui pritariama, bet jos įvyk
dymas laikomas dar perankstyvas
ir reikalingas tinkamo bei ilgesnfio pasiruošimo.
Ar Tamstos -pasitarimas su
VLIKo delegatais birželio mėnesį
įvyko minėto sumanymo rėmuose.
Ne, nes paruošiamieji darbai,
apie kurios minėjau, dar toli gra
žu nebuvo atlikti. Iš viso pasitari
mas įvyko netikėtai. Man išvažia
vus iš Italijos kitais reikalais, su
manim susitiko VLIKo nariai p.p.
Norkaitis ir Karvelis ir pranešė
man, kad VLIKas juos pasiuntė
tartis su manim dėl savitarpio
santykių sutvarkymo. Nors aš ne
buvau tam pasiruošęs ir negalė
jau taip ūmai susisiekti su savo
kolegomis, vis dėlto aš suformu
lavau savo pasiūlymus ir juos
įteikiau VLIKo nariams.
Ar galima žinoti, kuriuos pasiū
lymus Tamsta esi padaręs?
Aš mielai pateikiu juos čia vi
suomenės žiniai, ypač tuo reikalu
jau yra pasirodę tendencingų gan
dų. Štai mano pasiūlyti susitarimo
principai:
a) Lietuvos konstitucija tegali
būti pakeista atstačius Lietuvos
valstyoės nepriklausomybę.
b) Lietuvos diplomatinė tarnyba
ir Lietuvos diplomatijos šefas nė
ra subordinuoti jokiam veiksniui.
Santykiai bei susisiekimas su
svetimomis vyriausybėmis tėra di
plomatinės tarnybos ir dipl. šefo
kompetencijoje.
Vykdomosios tarybos užsienio
tarnyba panaikinama. Kitos vyk
domosios tarybos pavadinamos
skyriais.
c) Diplomatinė tarnyba ir diplo
matijos šefas, vykdydami savo už
davinius, ir VLIKas, užsiimdamas
tarptautinio pobūdžio klausimais
glaudžiai bendradarbiauja tarpu
savyje ir su kitomis organizacijo
mis.
d) VLIKas nėra seimas ir neturi
jo funkcijų. Vykdomoji taryba nėra
vyriausybė ir neturi jos funkcijų.
e) Kuo plačiausios visuomenės
dalyvavimui tautinėje veikloje
patikrinti, kasmet šaukiama kon
ferencija, kuri svarsto tautos rei-

kalus ir organizacinius klausimus
užsienyje.
Konferencijoje dalyvauja VLI
Ko, PLB, L. Raudonojo Kryžiaus,
L. Rezistencijos Santarvės atsto
vai, Lietuvos Nepriklausomybės
Akto signatarai, diplomatijos še
fas ir diplomatiniai atstovai, o
taip pat organizacijų atstovai ir
asmens, dėl kurių dalyvavimo bus
susitarta tarp VLIKo ir diploma
tijos šefo.
Šiais metais tokią konferenciją
šaukia diplomatijos šefas ir VLI
Kas ne vėliau, kaip po 3-4 mė
nesių.
Be to, pasiūlymuose yra dar vie
nas punktas,liečiąs nustatymo vie
ningo bendradarbiavimo vienoje
svarbioje srityje, kurioje toks ben
dradarbiavimas ypač reikalingas.
Tezė dėl konstitucijos yra tiek
aiški ir nesugriaunama, kad var
giai būtų reikalo ją čia plačiau
aiškinti. Negalima keisti konstitu
cijos užsieny. O be to, tam mes
neturime kompetentingo valstybės
organo. Šis klausimas nėra teore
tinis, nes protarpiais vis pasireiš
kia tendencijos konstituciją už
miršti, laikyti ją nesama.
Dėl punkto, liečiančio dipl. tar
nybą, tai juo tiktai patvirtinama
taisinė padėtis, egzistuojanti nuo
sovietų įsiveržimo į Lietuvą 1940
metais ir išplaukią iš tos padėties
praktiški metodai, būtini diploma
tiniam darbui dirbti. Ir šiaip jau
tai, kas mano pasiūlyta konsta
tuoti dipl. tarnybos klausimu, nė
ra naujiena. Jau 1947 metu kon
ferencijoj a. a. ministeris J. šau
lys buvo pareiškęs pasiuntinių nu
sistatymą tuo reikalu. Diplomati
nėj tarnyba, iLy. JdiplomatJnės ir
konsuliarinės atstovybės yra val
džios įstaigos ir todėl negali būti
subordinuotos ne valdžios organui.
Visa tai, žinoma, nė kiek negali
kliudyti dipl. tarnybai bendradar
biauti su VLIKu. Jeigu siekiama
tinkamo ir našaus bendradarbia
vimo, o ne kokių nors ambicijų
patenkinimo, tai nėra jokio reika
lo, kad atstovybės būtų subordi
nuotos VLIKui ar kuriam jo or
ganui, ir gautų iš jų pavedimus,
— pakanka, kad dipl. tarnyba ir
VLIKas būtų nuolatiniame kon
takte, keistųsi žiniomis, nuomonė
mis ir patarimais, kartu svarstytų
sumanymus dėl veiksnių, darytinų
bendrai ar kiekvieno savo veiklos
srity, šitokia tvarka pilnai- garan
tuotų mūsų veiklos užsieny vienin
gumą ir kartu apsaugotų mus nuo
netikslingo paralelizmo užsienio
reikalų srity. Tokiam bendradarbia
vimui vykdyti aš esu pasisiūlęs
periodiškai susitikti su VLIKu.
Lietuvos egzilinės vyriausybės
sudarymas būtų šiuo tarpu Lietu
vos interesams nenaudingas. Pir
miausia, dabartinėmis aplinkybė
mis ji neturėtų šansų gauti di-

džiųjų valstybių pripažinimą. To
dėl nesunku numanyti kokių di
delių komplikacijų kiltų mūsų
atstovybėms, jeigu egzilinė vy
riausybė būtų paskelbta ir sveti
mų vyriausybių, prie kurių atsto
vybės veikia, nepripažinta. O juk
atstovybės yra mums išimtinės
svarbos elementas, nes jos tarptautiškai pripažintos. Deja, kaikurie mūsų politikai vyriausybės
klausimą gerokai užtemdo, skelb
dami, kad tarp VLIKo ir vykdo
mosios tarybos iš vienos pusės ir
egzilinės vyriausybės iš kitos skir
tumo nesą, kad juos reikią trak
tuoti kaip vyriausybę, kad vy
riausybės paskelbimas būtų VLI
Kui tiktai vienos kepurės pakeiti
mas kita ir t.t. Toks žongliavimas
kepurėmis arba tiksliau sakant,
kepure ir — vyriausybės — cilinderiu nėra nei naudingas, nei rei
kalingas. Todėl mano pasiūlymų
tarpe yra vienas, turįs tikslą išaiš
kinti tos tariamosios vyriausybės
klausimą tokiu būdu, koks yra
diktuojamas dabartinių aplinky
bių ir tikrovės.
O Kaip tik šių dienų tikrovė rei
kalauja iš mūsų daug realizmo ir
šalto galvojimo. Pasisekimas poli
tikos ar diplomatijos srity prik
lauso nuo darbo ir tarptautinės
padėties, o ne nuo skambių titulų.
Pirmojo pasaulinio karo metu
čekoslovakų kariuomenė buvo Va
karų valstybių pripažinta sąjun
gine kariuomene, bet Masarykas
tesivadino tautinio komiteto pir
mininku.
Galop, mano pasiūlymas šaukti
kasmet plačią konferenciją tautos
reikalams užsieny svarstyti —
siekia įnešti į mūsų viešąjį gyve
nimą daugiau demokratiniu pradų
ir metodų.
Ar Tamstai žinoma nuomonė,
kurią VLIKo teisių komisija yra
pareiškusi dėl diplomatijos šefo
pareigų?
Taip, aš esu sužinojęs apie ją iš
privačių šaltinių. Be to, girdžiu,
kad ji, deja, paskelbta Amerikoj.
Prieš kurį laiką VLIKas pave
dė savo teisių komisijai pareikšti
nuomonę dėl diplomatijos šefo pa
reigų teisėtumo. Komisija pasisa
kė, kad kadangi tokia šefo insti
tucija Lietuvos įstatymų nenuma
tyta, tai Lietuvos užsienio reikalų
ministerio telegrama, kuria man
buvo pavesta tas pareigas eiti,
esanti niekinga, jokios teisinės
reikšmės neturinti. VLIKas šią
komisijos nuomonę apsvarstė ir
nutarė priimti dėmesin.
Dėl to tenka pastebėti pirmiau
sia, jog kiekvienas pilietis ar orga
nizacija turi teisę nagrinėti savo
vyriausybės aktų teisėtumą ar
tikslingumą ir juos kritikuoti. Ta
čiau tokia kritika, net jei ji pa
grįsta, kritikuojamo akto galios
nepanaikina. Panaikinti ją tegali
pati vyriausybė ar atitinkamas
teismas arba parlamentas.
O
VLIKo ir jo komisijos nusistaty-

sakai, kaip seniau? — Tadą paža
dina Julijos balsas.
Tačiau jis nežino, ką atsakyti.
Jei pasakytų tai, ką dabar pergy
vena savo širdyje, mergaitė vėl
siūbteltų ašaromis ir verksmu.
Staiga jis išvysta tamsumoje
žėrinčias geras Jūratės akis. Jos
žiūri į jį, į jo rankas, lūpas ir, ro
dos, tyliai priekaištauja.
„Taip, aš nemyliu Julijos! — gal
voja. — Ji man visai svetima. O
Jūratė... vienos jos rankos prisi
lietimas mane džiaugsmu užlietų“.
— Kodėl tu sakei, kad gal...
gal... ji ir už tave atkeršys? —
staiga paklausia.
Julija atsiplėšia nuo jo. Tačiau
dabar ji jau neverkia. Jei gatvė
būtų buvusi apšviesta, Tadas pa
matytą jos veide visai naują bruo
žą — piktą nusivylimą, susipynu
si su pykčiu, gal net kerštu. Ji iš
sitiesia, atmeta į priekį krūtinę,
tartum pajutusi turinti rankoje
ginklą, kurio smūgis lemiamas.
Žiūri i jį žvilgančiomis akimis ir
po valandėlės sako:
— Tu ir dabar nežinai, kur yra
ta... Jūratė.
— O kas tau sakė?
— Nesvarbu kas. Svarbu, kad
tai tiesa. Tu lauki iš jos laiško, ir
nesulauki. Nusiraminti pas mane
atvažiavai. Deja, nenusiraminai,
nes tu dabar negali būtį ramus.
— Iš kur tu visa tai žinai?
— Iš kur žinau, klausi? O ar
jau užmiršai anuos vakarus, kai
laukei manęs ir visa širdimi šaukeisi? Aš jaučiau tada visas tavo
mintis. Jaučiau tavo šauksmą, ir
tuojau atbėgdavau pas tave. Pa
meni, kaip stebėdavaisi?! Sakyda
vai, kad tai dvasių televizija ir
džiaugdavaisi kaip vaikas. Ne-

praradau to jautrumo nė dabar.
Jaučiu kiekvieną tavo atsidusimą.
— O ką tu jauti mano viduje...
sau? -— lyg ko prisibijodamas,
klausia.
— Ar nori, kad pasakyčiau?
Nenustebsi?
— Ne, tik sakyk! •
— Tu esi paklydęs savo viduje,
nors ir pats sau nedrįsti prisipa
žinti. Tu paskutiniu laiku labai
svyruoji. Ir tu, kaip ir aš, jautie
si apviltas. Dėl to tiktai ir čia atklydai. Bet tu negali būti ramus,
nes ramybė yra gerų sielų pažiba.
Tavo gi siela apsiniaukusi ir tam
si. Tave kai kas graužia...
— Aš juk niekam nieko blogo
nepadariau!
Kasgi gali
mane
graužti?!
— Tu pats giniesi nuo savęs.
Bet juk gerai žinai, kad Jūratė
nebus tavo! Ji ir tu niekuomet ne
galėsite būti viena. Ji yra druge
lis, kuris praskrisdamas stabtelė
jo po tavo langu... Gal tau nuos
tabu, gal tau ir pikta, kad taip
puolu tave. Ne,
nemaildaučiau
meilės, jei bučiau tikra, kad jos
man neturi... Aš ir pati pradedu
neapkęsti savęs už savo visus žo
džius ir užsispyrimą. Juk tai nesu
daro man garbės ir, tikiu, nieko
nežada. Taip elgiuosi ne logikos ar
proto, bet kažin kokios vidaus bū
tinybės verčiama. Elgiuosi, sakau.
Dabar. Jaučiu, kad šita vidinė jėga
jau baigiasi. Ak, tegu būva taip,
kaip turi būti!
Tadas susimąsto. Jis jaučiasi
prarandąs pagrindą po kojomis.
Tačiau kartu savo viduje jaučia
taipgi būtinybę, lyg kokį vidaus
įsakymą, liepianti daugiau ne
žaisti ir nesidangstyti fikcijomis.
Jis pasijaučia esąs atsakingas.

Kaip vyras, kaip tikintis žmogus,
kaip Julijos... bičiulis. Atsakingas
ne tik prieš Kūrėją, bet ir prieš
šią mergaitę, kuri vienąkart buvo
pažadinta iš jaunystės sapnų ir
daugiau niekad nesileis užmig
doma.
Kartą pažadinta širdis niekuo
met nesusigrąžina to nerūpestingu
mo, Kuris gaubė ją nuo pat kūdi
kystės. Pirmieji tėvai, paragavę
uždrausto vaisiaus, prarado rojų
ne tik apie save, bet ir savyje. Jų
egžistencijos .pagrindas iš esmės
pakito.
— Einamej! — “staigia iišgątsta
tylų, bet įsakantį Julijos balsą. —
Jau laikas namo. Mudu ir taip
persikrovę mintimis. Tačiau tu
apsigalvok. Man rodos, šiandien
lemiamas vakaras. Mane persekio
ja viena mintis.
— Ką tu kalbi? — eidamas ša
lia Julijos, šūkteli. — Tavo visos
mintys šįvakar keistos ir egzal
tuotos.
Julija nieko neatsako. Nutyla ir
Tadas. Jo galva nuleista, pečiai
tartum naštos prislėgti. Mergaitės
akys įsmeigtos įpriekį, galva iš
kelta.
Kai išeina į apšviestą gatvę, Ju
lija tepasako sausą „atsiprašau"
ir užsidaro telefoninėje. Nervingu
skubumu susiranda skaitmenis ir
pradeda kalbėti.
Kalba minutę, dvi, o Tadas ne
ramiai trepsena šaligatviu. Kalba
tris, keturias minutes, — ir Tadas
jau nori ją palikti. Bet Julija dar
tebekalba...
Tadas susivaldo ir godžiai trau
kia cigaretės dūmas. Jis pradeda
suprasti, su kuo ji kalbasi.
— Ak, tebekalba! — numoja
ranka. — Tegu ji galų gale apsis-
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nas, be to, dar ir nėra pagrįstas.
Savo telegrama N. 288, 1940 m.
birželio mėn. 1 d., mūsų, užsienio
reikalų ministeris pranešė visiems
^siuntiniams, kad jeigu Lietuva
jus sovietų okupuota, man pave
jama buri Lietuvos diplomatijos,
likusios užsieny, šefu, o min. Dr.
J. Šauliui — šefo pavaduotoju.
Abu mes tą vyriausybės pavedi
mą priėmėm ir sovietams užpuo
lus Lietuvą jis įgijo galios. Vyk
dydamas jį aš tuoj pradėjau susi
siekti su pasiuntiniais, birželio
mėn. 28 dieną .turėjau pasitarimą
su Dr. Šauliu, liepos mėn. 4 dieną
— su min. Škirpa ir t.t. Dėl ar
gumento, kad Lietuvos įstatymai
nenumato diplomatijos šefo parei
gų, tai mūsų įstatymai nenumazė taip pat ir oolševiku okupaci
jos ir nepaprastos padėties, kuri
jos pasekmėje susidarė. Tačiau
modernioji — tiek vidaus, tiek
tarptautinės — teisės doktrina,
ypač susidariusi po pirmojo pa
saulinio karo, pripažįsta dėsnį,ku
riuo einant nepaprastoj, pavojaus
padėty (angliškai — emergency)
vyriausybė gali griebtis visų rei
kalingų priemonių valstybės inte
resams apsaugoti. Štai pora pa
vyzdžių to dėsnio taikymo. Latvių
vyriausybė prieš sovietų įsiverži
mą į Latviją taip pat paskyrė
diplomatijos šefą. Ir negirdėti, kad
pas latvius kas nors tai ginčytų.
Hitlerui užpuolus Daniją, danų
pasiuntinys Washingtone H.Kauffman nutraukė ryšius su savo vy
riausybe, palikusia krašte, ir atsi
sakė klausyti jos įsakymų, ir vis
dėlto ėjo toliau savo pareigas ir
net pasirašė Danijos vardu Jung
tinių Tautų deklaraciją. Tokio at
sitikimo Danijos teisėjo nebuvo
numatyta, bet tai buvo kaip tik
aktas valstybės interesams aprū
pinti nepaprastoj padėty ir todėl
— teisėtas. Galop, užsienio reika
lų ministerijos departamentų ar
šiaip įstaigų arba valdininkų kom
petencija ir net pareigų pavadini
mas pas mus (kaip ir daugely ki
tų valstybių) nebuvo nustatyti įs
tatymais, bet tvarkomi miniserio
ar vyriausybės nutarimais.
Taigi, bandymas panaudoti prieš
diplomatijos šefo instituciją for
malius argumentus neturi pagrin
do nei teisės doktrinoj, nei prak
tikoj. Šia proga konstątuotina,kad
užsienio reikalų ministerio tele
grama jau 11 metų yra galioje.
Nuo jąja suteikto man pavedimo
aš niekados nebuvau atsisakęs ir
neturiu teisės atsisakyti. Aš nega
liu paslėpti, kad būdamas privers
tas kalbėti šituo klausimu, darau
tai su keistu nejaukiu jausmu.
Priimdamas 1940 metais man duo
tąjį pavedimą, aš spėjau, kad ga
liu turėti dėl jo sunkumų, spėjau,
kad dėl jo gal man reikės aiškin
tis įvariom svetimom kalbom. Bet
kad man reikės lietuvių kalba gin
ti tą ministerio telegramą nuo nie
kingumo priekaišto, kad toks prieprendžia...
Pagaliau Julija padeda telefono
ragelį ir nerangiai prieina prie
Tado. Jos veidas nušvitęs, akyse
šviečia keisti žiburėliai.
— Aš keista ir nenatūrali, —
pasako sausu balsu. *— O juk ga
lėčiau būti patenkinta...
—Gal būt,—atsako Tadas ir įtrau
kia galvą, į apsiausto apikaklę.
Juodu pereina vieną ir antrą
gatvę ir nepasikeičia nė vienu
sakiniu.
5.
Jurgis vaikščioja savo kamba
ryje ir švilpauja. Cigaretės dūmai
volinasi apie jo galvą, audžia
įvairias kilpas ir lydi sukilusias
mintis.
Jis nenagrinėja savo nusidavi
mų. Jau seniai priprato visa leisti
pro šalį kaip ir tuos išnykstan
čius dūmus. Jei jo mintis ir susto
ja prie ko nors, tai tik dėl to, kad
pajieškotu priežasčių, tėkmės ir
palydėtų į baigmę.
Norėtų šįvakar kur nors išeiti.
Jau ir taip ilgai sėdėjo namuose,
kid net vėjelio gūsių pasilgo.
Nueitų aplankyti Elvyrą. Su
mestų su ja kelis žodžius, išeitų į
užmiestį, pasikalbėtų.
Patinka
jam Elvyros natūralumas ir neda
žytos lūpos. Ir liaunas liemuo įs
pūdį daro. Jos samprotavimai pa
prasti, bet ir gilesni bei taiklesni
nei kitu mergaičių.
Apsisuka ant kulnies, pliaukšte
li pirštais ir siekia kepurės.
Staiga išgirsta svetimus žings
nius koridoriuje. Jie artėja prie jo
cambario durų. Paskum sustoja,
tartum suabejoję.
Jumis prieina 'r atidaro duris.
— O. p- Julija pas mane! —
mšunka. — Prašau toliau, į kam)arį!
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Mano buvo sutarta su p. p. Norkaičiu ir Karveliu, kad kitas pasi
tarimas įvyks rugpjūčio mėn. 10
dieną. Kartu mūsų buvo nustaty
ta, kad jeigu kuriam mūsų ta die
na vėliau pasirodys netinkama, tai
bus susitarta dėl kitos datos. Ka
dangi paskutinėmis savaitėmis iš
kilo naujų klausimų, tai aš esu
prašęs VLIKą nukelti pasitarimą
l rugsėjo mėn. 10 dieną.
Siekdamas susitarimo tiek dėl
mano pasiūlymų, tiek dėl tų, ku
riuos eventualiai pateiks man
VLIKas, stengdamasis
sudaryti
pagrindą vieningam darbui aš esu
pasiryžęs ir toliau vadovautis ge
ra valia ir Lietuvos interesais.
Paskutinėmis dienomis kai ku
riuose laikraščiuose pasirodė nu
kreiptų prieš mane puolimų, esą
aš turis kažkokių totalitarinių ten
dencijų. seikiąs būti „vadu“ ir
panašiai. Tai piktos ir naivios in
sinuacijos. Jos parodo, kad žmo
nės, kurie jas prasimano ir plati
na, neturi dviejų politikui būtinų
elementų — proto ir sąžinės.

apmokama, Rusijoje ta pati jėga
yra nuo pamokėjimo laisva. Kul
tūringame Vakarų pasaulyje visi
pramoniniai ir techniniai laimėji
mai pagrįsti ir darbu, ir kapitalu,
Rusijoj jie pagrįsti tik. darbu. Visi
didieji valstybinio masto užsimoji
mai, kaip miškų kirtimas, sėjos
plotų paruošimas, kanalų kasi
mas, užtvankų statymas, kasyklų
darbai ir nesuskaitomos eilės kitų
Vakaruose kasmet kainuotų mili
jardus svarų, Rusijoj jie apskai
čiuojami tik rubliais, nes darbo
vergų sistema parūpina kasmet
milijonus liaudies priešų neapmo
kamų darbo vergų; Jų darbu rem
damosi, Rusija lengvai gali ne
tik savo kasdieno gyvenimo pa
reikalavimus aprūpinti, bet ir savo
pramonę plėsti ir didinti; jų dar
bu remdamosi, Rusija gali pasau
lines rinkas užpilti, nors ir menka
verčiais. bet pigiais gaminiais;
ir svarbiausia gali ir milžiniš
ku mastu ginkluotis, ir kasdien
laikyti sumobilizuotus šimtus di
vizijų.
Šitaip pigia kaina ginkluodamasi, Rusija nėra suvaržyta kuriais
parlamentiniais debatais ar pajė
gia opozicija — ten parlamentų
funkcijos yra labai paprastos:
paploti ir pasiųsti sveikinimus
geniali ijam Stalinui, o opozicija—
Sibire miškus kerta, šitaip pigia
kaina ginkluodamas! ir mobilizuo
damas!, Rusija nėra verčiama
skaitytis su savo piliečių gerove—
ji- prieš nieką neatsakinga, kad
tarp pirmojo ir antrojo pasaulinio
karo keturis milijonus savo pilie
čių išmarino badu; ir svarbiausia
— šitaip ginkluodamas! ir mobilizuodamasi, Rusija išauga į milži
nišką karinę pajėgą. Ši pajėga ar
ba gali žygiuoti per pasaulį, nesu
tikdama efektyvaus pasipriešini
mo, arba tame pasaulyje iššaukti
pasiryžimą sukurti kitą, tokią pat
milžinišką, karinę pajėgą.
Kaip iš ligšiolinių duomenų ži
nome, Vakarų pasaulis nėra pasi
ryžęs leisti šitai milžiniškai Rusi
jos karinei pajėgai žygiuoti į vi
sus keturis vėjus be jokio pasi
priešinimo — kitais žodžiais, jis
yra pasiryžęs priešintis, taigi, ne
tik yra pasiryžęs, bet jau ir kuria
kitą tokią pat milžinišką pasaulinę
karinę pajėgą: Amerika ginkluo
jasi taip pat negirdėtu dydžiu, ji
ne tik pati ginkluojasi, bet ir stip
rina Vakarų Europos karinę pajė
gą. Amerika be pertraukos siun
čia Vakarų Europon kariuomenę,
ginklus, municiją ir kartu jai duo
da ekonominę paramą; ji be per
traukos Angliion siunčia didžiuo
sius savo bombonešius su jų įgu
lom ir kartu jai tiekia ekonominę
paramą.
Šitaip pati elgdamasi,
Amerika kartu spaudžia ir Vaka
rų Europos valstybes ginkluotis
bei mobilizuotis.

Štai čia ir iškyla Rusijos ekono
minio karo prieš likusį pasaulį
reikšmė: kai visa šita karštajam
karui pasirengimo procedūra Ru
sijai kainuoja ne taip daug, visam
likusiajam pasauliui ji vos bepakeliama našta slegia pečius: val
stybių biudžetuose didžiausios su
mos skiriamos ginklavimosi reika
lams, .tie pinigai turi būtį nutrau
kiami nuo kritų kasdienio gyveni
mo reikalų, kasdienio pragyveni
mo reikmenys apkraunami auk
štais valstybinių pajamų mokes
čiais, ir tų visų kasdienio pragy
venimo reikmenų pradeda stigti
rinkoje — kas kaip tik dabar de
dasi visame Vakarų pasaulyje:
Amerikoje nuo 1939 m. pragyve
nimo brangumas pakilo 188,6 pro
centais, kai kurių dalykų apdėjimas valstybiniais mokesčiais An
glijoj yra didžiausias pasaulyje;
daugelio prekių kainos kyla, dau
gelis pramonės gaminių pradėta
normuoti arba ir visai iš rinkos
išnyko; yra vilties kad laikui bė
gant ir daugelis rūšių iš maisto
gaminiu vėl grįš kortelių siste
mom
Nuolatinis
pragyvenimo
brangimas veda į aukštesnių algų
reikalavimą — ir taip susidaro
pinigų nuvertinimo pavojus, gyve
nimo standarto kritimas — o su
tuo kartu ir ekonominis, ir mora
linis valstybės išsieikvojimas. O
tai ir yra kaip tik tai, ko Rusija
siekia savo ekonominiu karu —
laužiant priešą materialiai, pa
laužti iį ir moraliai.
8. PROPAGANDINIS KARAS
Šitaip milžiniškai ginkluodamasi ir tokių pat milžinišku būdu
ekonomiškai lauždama Vakarų
pasaulį, Rusija jo moralėn smogia
ir kitu šaltojo karo ginklu — pro
paganda.
Rusijos sėbras Hitler'is buvo
paskelbęs tokią taisyklę: „jei di
delį melą skelbsi garsiai ir ilgą lai
ką — jis daugelio gali būti palai
kytas už tiesą“.
Šiandien sunku pasakyti, kuris
yra kurio mokytojas — ar Rusija
nacinės Vokietijos, ar pastaroji
Rusijos, bet šitas dalykas yra aiš
kus, kad Rusija sukūrė net daug
kartų už Hitler'io didesnę melo
propagandą. Ši propaganda yra
dviejų rūšių — vidaus ir užsienid.
Vidaus propagandos tikslas yra
savo piliečių galvose skiepyti
mintį, kad geriausia socialinė gy
venimo forma yra komunizmas,
kad tik komunizmas davė Rusijos
piliečiui aukštesnį gyvenimo stan
dartą, kad kapitalistinių, arba
Vakarų pasaulio, piliečių gyveni
mo standartas yra daug žemesnis,
kad ten, Vakaruose, jie kasdien
kenčia visų rūšių trūkumus ir t.t.
ir kad Rusijos piliečio gyvenimas,
palygintas su skurdžiu vakariečio
gyvenimu, yra visko pilnas ir per
tekęs, Stalino genijaus dėka. An-

troji vidaus prapagandos tema
yra — kapitalistinio pasaulio ginklavimasis >r karu grasinimas už
pulti tik taikos labui dirbančią
Rusiją, ją sunaikinti bei tuo pačiu
sugriauti visas tas geroves, kurias
komunizmas žmogui yra davęs.
Iš to plaukia ir to Rusijos piliečio
neapykantos vakarams bei jo pa
siryžimo nuo užpuoliko gintis
auklėjimas.
Tačiau mums šiuo tarpu svarbu
antroji Rusijos propagandos rūšis
— užsienio, arba išorinė, propa
ganda. Ji daugiau ar mažiau yra
panašį į pirmąją. Užsieniui kala
ma į galvą visokie suklastotais
neva statistikos duomenimis ūki
nės ir pramoninės pažangos lai- .
mėjimai, aukštas Rusijos piliečių
gyvenimo' standartas, visoks sočia- '
linis savų piliečių aprūpinimas
senatvės, ligos, nelaimingų atsiti
kimų atvejais ir ypač — Rusijos
noras gyventi angeliškoj taikoj su
visais artimais ir tolimais savo
kaimynais.
Užsienio akyse aukštyn kelda
ma savo piliečių gerą gyvenimą,
ji tuo stengiasi Vakaruose atsverti
tuos tiesos žodžius, kurie nedau
gelio čia yra skelbiami. Kartu su
tuo ji .teikia apgaulingas viltis Va
karų masėms, kurios yra linkusios
skųstis sunkiu dabarties gyveni
mu. Pati iki dantų apsiginklavus,
ji skelbia vakarams, kad ginkluo
damies! jie iš masių atima paskuti
nį duonos kąsnį. Pati visuos pa
sieniuos sumobilizavusi nesuskai
tomas kariuomenės divizijas, ji Va
karams skelbia, kad ji tik taikai
dirba, taikos trokšta, kai tuo tar
pu Vakarai, mobilizuodamiesi ir
ginkluodamiesi, Rusijai ir pasau
liui grisina karu ir sunaikinimu.
Šitas mintis ji skleidžia pasau
liui visais jai galimais būdais:
tik paklausykit Maskvos radijo—
kasdien šia tema be pertraukos
girdėsi! pranešimus anglų, vokie
čių, prancūzų, italų kalbom’. Jos
lakraščiai užpildyti straipsniais
šitom temom. Ji organizuoja pa
saulinio masto taikos kongresus
užsieny, ji kviečiasi pas save pa
lankias užsieniečių delegacijas ir
pasakoja joms tą patį, ir rodo
joms tai, ką nori parodyti, bet nu
slepia ir nutyli visą nuogą, žiaurią
ir šlykščią realybę. Ji melu- apsi
siautus, ji melu kvėpuoja, ji nuo
ryto iki vakaro, nuo mažiausio
iki didžiausio savo valdininko net
tarpvalstybinio
masto
užsienio
pasitarimuose tik melu gyvena—
nes ir visa materialistinė jos gy
venimo filosofija melu yra pa
grįsta.
Kiekvienas jos užsieniui taria
mas žodis yra — melo propagan
da. Svarbiausia, kad ji dėl to nė
kiek nesijaudina: aišku,. apie jos
turėjimą gėdos ar sąžinės jausmą
nei kalbėti netenka, nes ir šitas
jausmas, kaip ir visos kitos jo rū
šys, ten iš gyvenimo apyvartos
yra išimtas. (B.d.) AI. Dičpetris

— O ar netrukdau?! — vėl sus
vyruoja. — Gal rengėtės kur
išeiti?
— Jei viešnia į namus, jokių
planų negali būti. Retai kada sa
vo kambaryje tokių, kaip jūs su
laukiu.
Julija lengvais žingsniais įslen
ka i kambarį ir apsidairo. Atro
do, tartum j ieškotų kokių pėd
sakų.
Žiūri į ją Jurgis ir, rodos, įskai
to jos veide kaž kokį rūpestį. Ju
lija visuomet esti judri, linksma,
šiandien gi — santūri, apsisvarstanti. Neskuba nei sėsti, nei kokią
kalbą pradėti. A.psirengusi gėlėta
suknute. Per aptemptą megztuką
jauna krūtinė, rodos žiūrėk, tuoj
ir prasiplėš.
— Jūs nesistebėkite, Jurgi, —
pagaliau, nežiūrėdama jam į vei
dą, sako, — kad taip va ir atėjau.
Žinau, kad visada buvote man
nuoširdus ir draugiškas. Dėl to
išdrįsau užeiti, nors ir svyravau.
— A, be ceremonijų, Julija! Be
jokių pasiaiškinimų.
Jauskitės
kaip namuose, o jei norite, saldai
nį čiulpkite! — atsako, parodyda
mas saldumynų lėkštę.
— Dėkui, Jurgi! paima saldainį
ir, tartum automatiškai, išsivieloja iš popieriaus. — O kaip jūs gy
venate?
— Ačiū, gerai! Niekuo negaliu
skųstis. Manau, ir jums einasi ko
geriausiai.
— Kodėl taip ^manote?
— Dėl to, kad esate jauna, gra
ži ir simpatinga. Mergaitėms pa
prastai laimina dangus.
— Nevisada, Jurgi. Bet šiaip
skųstis nė aš negaliu. Dažnai pergalvoju: viskas būtų gerai, jei
žmogus širdies neturėtum... jei bū
tum bejausmis.

— Jūsų
lūpomis apsivylimas
kalba, Julija! — pastato akis Jur
gis. — Aš visai priešingai galvo
jau. Man atrodė, kad jums ypa
tingai sekasi.
— Tur būt, žmonių patauškos
ir jus pasiekė. Netikėkite joms.Aš
pati nežinau, ko tie žmonės iš ma
nęs nori?!
— Žmonėms lūpų neužčiaupsi.
Tačiau jų kalbos paprastai turi
tam tikrą pagrindą. Jei jie ką kal
ba, tai ir iškalba.
Julija truputį parausta, bet tuo
jau paniekinančiai numoja ranka.
Jurgis supranta, kad ji neturi jo
kio noro apie žmones kalbėti.
Mergaitė tuo tarpu pradeda plė
šyti kito saldainio popierių ir
barstyti mažučius skutelius ant
grindų.
— Norėčiau su jumis apie ką
kita pakalbėti, — staiga pakelia i
jį akis. — Tik taip nepatogu ir ne
drąsu.Jums iš tikrųjų keistai atro
dys.
— Oi ne, Julija! Manęs niekuo
nenustebinsite. Galite ir nesivaržy
ti, ’— visi esame iš to paties mo
lio nukrėsti. Jūs, tur būt, galvoja
te apie Tadą? — nežymiai žvilg
teri Į mergaitę, kuri staiga dirgteli.
— Taip, Jurgi, apie Tadą. Tik
nežinau, kaip čia pradėjus...
— Palaukite, aš pradėsiu. Jus
man aiškiai ir stačiai pasakykite:
mylite Tadą ar ne?
Julija, nesitikėdama tokio stai
gaus klausimo, visa parausta ir
susigūžia. Jos didelės akys apsi
traukia migla. Rankos susipina į
sielvartingą delnų spūdį.
— Mylėjau Tadą Jis yra pats
pirmasis, kuriam atidaviau savo
širdį. Juk pirmoji meilė nesivado

vauja nei protu, nei valia, nei ko
kiais kitais požiūriais...
— Ir...
— Ir, man rodos, jis nebuvo
vertas mano meilės. Jis netesėjo...
— O jūs? — Jurgis žiūri tiesiai
į akis.
Mergaitė stebi vieną tašką sie
noje, o jos galva truputį svyruo
ja. Ji neskuba atsakyti. Atrodo,
paskendusi savo vidaus pasaulyje
ir jo painėse, pati nori ir sau pa
čiai rasti teisingą atsaką.
— Aš? — po valandėlės praby
la. — Aš esu mergaitė. Juk atsis
kirti nuo pasaulio negaliu. Ir bet
kam retkarčiais apsilankyti už
drausti negaliu. Ir palydėti...
— Ir iki užsimiršimo šokti? —
nenuleisdamas nuo jos akų, pa
klausia Jurgis.
— Tik iš šalies stebint, gali at
rodyti, kad iki užsimiršimo, —
užprotestuoja. — Mylinti mergai
tė tai ne įsimylėjęs vyras. Ji gali
šokti su bet kuo, ir nė valandėlei
neužmiršti mylimojo. Ji gali šyp
sotis ir linksmą nuduoti, bet savo
viduje jausti kruviną žaizdą... Aš
žinau: Tadas nuolat man prikiša
šokius, tartum pats rankas sudė
jęs sėdėtų. Bet kas man liko dary
ti, kai jis kelis mėnesius manęs
neaplankė? Kai nė žodžio man ne
parašė. Tadas man ir daugiau
prikiša: Zigmą. Bet jūs tikėkite
man: aš jį tik gerbiu ir už daug
ką esu dėkinga. O jeigu kada lik
čiau jo, tai tik... — sunkiai atsi
dūsta: — iš nusivylimo.
— Taip, tik iš nusivylimo,—su
simąstęs pakartoja Jurgis. — Tik
iš nusivylimo. Aš tiktai tuo argu
mentu ir aiškinausi jūsų ryšį su
tuo antruoju.
— O dabar leiskite man pa

klausti, — truputį drovėdamasi
kreipiasi Julija: — esate geras
Tado draugas. Žinau, kaip verti
na jis jus. Be abejo, tarp judvie
jų nėra daug paslapčių. Kaip jums
atrodo, ar Tadas mane tebemyli?
Paklausia ir žiūri laukiančiu
žvilgsniu. Stebi Jurgio susimąsty
mą ir giliai nuleistą galvą.
— Julija, mudviejų draugišku
mas neleidžia man visko sakyti.
— Aš žinau, Jurgi. Gal aš iš
viso labai nekukliai elgiuosi. Ta
čiau jūs turite suprasti, kad tai
klausimas, nuo kurio priklauso
dviejų žmonių laimė ar visiškas
atsiskyrimas.
— Julija, — Jurgis surimtėja
ir pasidaro kiek oficialus, — man
atrodo labai nenatūralu, jei įsimy
lėję teiraujasi pas kurį prašalaitį,
ar myli vienas antrą.
— Taip, aš tai suprantu, —
skubiai atsako. — Anksčiau viso
to nė nebūčiau judinusi su jumis.
Aš žinau, kad meilė nustoja savo
grožio ir šviežumo, jei apie ją kam
kitam pasakojama. Tačiau jūs ne
žinote, kad mergaitei, vienąkart
visa širdimi mylėjusiai, nepakelia
ma įtikėti, kad visi buvę saitai ne
gailestingai sutraukyti. Gal būt,
pas jus atėjau paties didžiausio
ir rizikingi ausio sprendimo išva
karėse. Gal būt, nuo šio pasikal
bėjimo priklauso mano gyvybė ar
dvasinė mirtis. Man rodos, ir jūs
puikiai žinote, kad Tadas mane
mylėjo. Bet pastaruoju metu jis
labai pasikeitė ir kartais visai jo
neatpažistu. Aš jį {tariu ir neno
riu būti atsitiktinų ir praeinančių
jausmų auka, — ji vėl atsidūsta
ir tylesniu balsu nfideda: — Man
rodos, jis myli Jūratę...
(Bus daugiau)

RAUDONOJI BACILA
7. EKONOMINIS KARAS
(Žiūr. „B. Lietuvio“ 33 num.)
Ruošdama savo milžiniškas vi
sų rūšių karines pajėgas lemiama
jam pasauliniam smūgiui, Rusija
tuo tarpu alina visą likusį pasaulį
visom jai galimom priemonėm.
Teisingai tvirtina gen. J. Fuller'is,
kad trečiasis pasaulinis karas jau
yra prasidėjęs, tik tuo tarpu iš
šaltojo karo stadijos neperėjęs
į pilną ginkluotą konfliktą.
Ekonominis karas yra viena tų
taktinių priemonių šaltajame ka
re, kurią Rusija dabar be atodai
ros naudoja Vakarų pasaulio su
naikinimui.
Kai normaliose sąlygose du
partneriai atsiduria karo būklėje,
tai vieno vartojamas ginklas su
mušti priešą tuo pačiu gali būti
kaip bumerangas grąžintas: saky
sim, jei Vokietija paskelbtų eko
nominį karą Prancūzijai, tai pas
taroji galėtų tuo pačiu ginklu
efektyviai atsilyginti jai. Tačiau
ši bumerango taktika nustoja
efektyvumo ekonominiame Rusi
jos kare prieš Vakarus. Rusija gali
efektyviai griauti ekonominį Va
karų pasaulio gyvenimą, tačiau
Vakarai negali tuo pačiu atsily
ginti Rusijai. Ir štai dėlko: dėl
tos darbo vergų sistemos, kurią
dabartinė Rusija savo viduje iš
vystė- istorijoj dar negirdėtu dy
džiu. Kitais žodžiais, kai Vakaruo
se, arba ir visame kultūringame
pasaulyje, darbo jėga turi būti

kaištas bus daromas po 11 metų
iš mūsų pačių pusės, — toks
eventualumas man tada, veržian
tis bolševikams į Lietuvą, nebu
vo atėjęs galvon.

Kuri bus tolimesnė Tamstos pa
sitarimų su VLIKu tvarka?
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PRANCŪZIJA IR PRANCŪZAI
.

(Tęsinys iš pereitojo numerio)
Užuot
pasidavęs
jausmams,
prancūzas vadovaujasi protu.Gar
sus yra jo logiškumas. Protas,
raison, nuo aštuonioliktojo šimt
mečio yra vienas dažniausiai var
tojamų žodžių. Jis net turi kelias
prasmes.
Palinkimas į logišką protavimą
matyti net paprasčiausių žmonių
gyvenime. Jis jiems yra įgimtas
ir dar labiau sustiprėja mokyklos
bei aplinkos įtakoje. Prancūzas,
dažniausia kalba silogizmais už
baigdamas, kas kelintą šakinį iš
veda vartodamas jam tinkamus iš
sireiškimus: „iš to seka“, „išvado
je“ ir kt.
Protavimas jį nuveda į kritiš
kumą .Jis visą gyvenimą skaito
tą patį laikraštį, žiūrint savo luo
mo, ir priima to laikraščio skiepi
jamą pasaulėžvalgą. Bet jis tiki
jokio
tvirtinimo
nepriimąs
be kritiško išnagrinėjimo. Net
jei ir priima savo laikraščio siūlo
mą įvykių aiškinimą, jis, bent,
stengiasi pats tą aiškinimą patei
sinti savo surastais duomenimis.
Kritiškumas, dažnai, baigiasi vi
sa ko neigimu. Ypatingai prancū
zas nepasitiki nuomonėmis, atei
nančiomis iš aukščiau. Vyriausy
bės pranešimai jam atrodo akių
muilinimas. Jis iš anksto įsitiki
nęs, kad politikai yra nieko verti
ir kad jų žodžiais negalima tikėti.
Aukštesniojoje visuomenėje tas
intelektiškumas
turi ypatingus
bruožus. Jis siejasi su tikrovės
jausmo praradimu, į dalykus žiū
rint kaip į protines koncepcijas.
Viena tokio galvojimo žymių yra
esprit, sąmojus, kyląs iš jausmo
stokos ir prote aštrumo. Atsisa
kant skaitytis su tikrove, nesijau
dinant dėl nieko, žmoguje paleng
va susikuria palinkimas į viską
žiūrėti, kaip į priemonę juokui
sukelti. Sąmojus padeda nuobo
dulio išvengti aistrų neturinčioje
visuomenėje, paįvairinti pasikal
bėjimus. Jis pasiekia labai tobulų
ir įdomių pavidalų, nors dažniau
sia išsigimsta i paviršutiniškumą:
viską verčiant juoku, nėra jokio
noro į dalykus gilintis.
Bet tas atitrauktinis protavimas
prancūzo perdaug toli nenuveda.
Jis jam visai netrukdo būti nepaparstai praktišku žmogumi. Prak
tiškumas yra turbūt viena labiau
siai prancūzui būdingų savybių.
Net pačiame protavime prancū
zas, nežiūrint logikos pamėgimo,
vadovaujasi praktiškumu lygiai,
kaip ir išvedžiojimais. Visame ka
me jis reikalauja praktiško proto,
bon sens.
Kasdienybėje tas praktiškumas
matyti
kiekviename žingsnyje.
Prancūzas užsienyje turi dabitos
vardą. Bet Paryžiuje nešioseną
pirmiausia apsprendžia jos prak
tiškumas. Prancūzas mėgsta stip
rius pusbačius, storais padais, su
geležėlėmis galuose, kaip ir kul
nyse. Drabužiai jo dažniausia yra

PASAKA
APIE KAREIVI
JONĄ
NELĖ MAZALAITė ____
Ir dar kartą mes grįšime savo
pasakojime į dangų, į vieną įvykį,
atsitikusį karštą dieną.
Taip, buvo neįmanomai karšta:
kiečiausias kaktusas ■■ leipo kaip
trapiausios gėlės daigas, ir pauk
ščių gerklėse trupėjo liežuviai,
tarsi jie būtų buvę padaryti iš
įkaitusio smėlio. Angelai negalėjo
pajudinti sparnų, sunkių nuo pra
kaito, ir jie tvaksojo, kaip išmau
dyti balandžiai.
— Kas čia dedasi? — galvojo
šventasis Petras. — šitas karštis
neina iš vasaros, šita šiluma ne
pilstoma iš saulės sandėlių. Jeigu
žemėje nebūtų pasibaigęs karas—
sakyčiau: vėl patrankos degina
mūsų aslą, bet juk ten seniai jau
yra taika. Kas gi čia dedasi?
O karštis vis nemažėjo, ir visi
palaimintieji susirinko į dangiš
kus sodus, kurių pavėsis ir gaivu
mas yra stipresni už visokį vargą.
Tiktai- vienas angelas sodininkas
negalėjo ramiai ilsėtis. Vos tiktai
jo prakaituotos sparnų plunksnos
išdžiuvo ir pasidarė permatomos
ir spindinčios — jis susirado kaž
kur užmestas senas medines sandales, kurias, kaip vienintelį turtą
buvo čia atsinešęs šventasis vie
nuolis. šitaip apsiavęs jis galėjo
bėginėti po įkaitusias dangaus tro
bos grindis — jis bėginėjo palei
langus ir nusiminęs žiūrėjo, kaip

tamsūs. Prancūzų
minia atrodo
nuolat eina į pakasynas ar iš jų
grįžta. Dėvint tamsius drabužius,
užtenka turėti vieną eilutę, ją pakeičšant kita kate dveji ar treji
metai.
Moters, žinoma, labiau mėgsta
įvairumą, bet mažiau, negu kitų
kraštų moters. Jos, kaip ir kitur,
laikas nuo laiko pasiduoda mados
įkarščiui,
apsirengdamos visos
vienoda uniforma. Po kelių mėne
sių mada bus praėjusi ir tos pa
čios suknelės bus persiūtos, nie
ko nesugadinant, nieko neišme
tant.
Net nereikalingo dalyko išme
timas lauk prancūzui sudaro šir
dies skausmą. Užtat kiekvienoje
šeimoje" yra vienas kambarys ar
pastogė
paskirti
atliekamiems
daiktams, kur kelių kartų bėgyje
kraunami seni baldai, drabužiai,
dviračiai, radijo aparatai, nors jie
niekad nebebus reikalingi.
Praktiškumas siejasi su ' ryto
jaus baime. Prancūzas niekad dėl
jo nėra tikras. Visos nelaimės jam
ateityje atrodo galimos ir dėl jų
jis kenčia iš anksto, kenčia dau
giau, negu toms pranašystėms iš
sipildžius. Jis ypatingai rimtai žiū
ri į įsipareigojimą, nors ir šis jaus
mas yra rytojaus baimės pasėka.
Jo bijodamas dėl savęs paties,
prancūzas ieško pasiteisinimo ir
įsitikina, kad tik šeimos ateitis
jam tekelia rūpestį, nors šeimos
laimei jis iš tikrųjų nėra abejin
gas.
Tas būdas idealiai tinka visoms
taupymo rūšims. Visoms nelai
mėms laukiant žmogui nelieka
nieko kita, kaip spaustis kiek ga
lima ir dėti pinigą prie pinigo bū
simoms bėdoms.
Lietuviuose, kaip ir slavuose,
išlaidumas yra laikomas
beveik
dorybe.
Žmonės giriasi išleidę
daug pinigų, prisidarę skolų. Len
kaitės ar lietuvaitės sunkiai atsis
piria prieš persekiotojus, mėtan
čius
tūkstantines
su panieka.
Prancūzų visuomenėje,
visuose
jos sluoksniuose, išlaidumas yra
laikomas yda. Juo prancūzas ne
sigiria, nes tuoi jife nieko negali
sužavėti. Net apysakos nuotykiuo
se, prancūzų moters ne tiek stu
mia lengvagalvius vyrus į bepro
tiškas išlaidas, kiek stengiasi jų
pinigą protingai ir kuo ilgiausiai
naudoti.
Prancūzų taupymas tampa be
veik liga. Jis tiesiog apsėda žmo
nes. Jo dėka prancūzai 19-me
šimtmetyje sukūrė pramonę, pra
turtėjo, tapo didžiausi
pasauly
skolintojai. Paryžiaus birža aprū
pindavo kapitalais visą Europą.Po
Didžiojo karo daug milijardų žu
vo Rusijoje. Visos kitos taupme
nos sunyko, krintant franko ver
tei. Bet taupymo meilė Prancūzijo
je nesusilpnėjo. Ekonomistai ga
lėjo padaryti net paradoksalią iš
vadą: juo greičiau sutaupyti pini
gai netenka savo vertės juo pran
cūzai labiau taupo, kad vis kas

nors ateičiai pasiliktų. Vienos
žmonių kartos laikotarpyje, fran
kas neteko 99,5 pioc. savo vertės.
Prieš Didįjį karą sutaupyta 100
frankų suma dabar teverta pusės
franko. Bet prancūzas galvoja,
kad geriau senatvėje turėti pusę
franko, negu nieko.
Ta dorybė pasinaudoja pramo
ninkai visad surasdami reikiamų
kapitalų. Bet dar labiau valdžia,
kuri gali skolintis, kiek norėda
ma, ir niekad paskolintų sumų
negrąžinti. Valstybinė paskola yra
laikoma savanorišku mokesčiu.
Tos rūšies mokesčiai sudaro daž
nai- visą trečdalį prancūzų vals
tybės biudžeto. Jei visus tuos mi
lijardus reiktų iš žmonių paimti
paprastų mokesčių būdu, būtų
daug nepasitenkinimo.
Bet čia dar nepasibaigia para
doksas. Antrą biudžeto trečdalį,
dažniausia, sudaro vyriausybės į
apyvartą nuolat metami nauji
banknotai, kurie sugrįžta taupme
nų būdu. Todėl prancūzas, savo
taupumo dėka, du trečdaliu biudžieto sudaro savanoriškais mokes
čiais ir tik trečiąjį priverstiniais.
2. Prancūzų dvasinis gyvenimas
Už savo virtuvės ir namo ribų
prancūzas nėra lengviau supran
tamas. Tame sename imigracijos
krašte svetimšaliai greitai, atrodo,
susigyvena su aplinka
Ištikrųjų
visose dvasinio gyvenimo srityse
yra lengviau prancūzišką visuo
menę suprasti, negu prie jos pri
tapti.
Pagrindinė to priežastis glūdi
prancūzų intelektualizme. Visur
prancūzas nustato savo santykį
su išoriniu pasauliu, su žmonėmis
protavimu. Jis nori suprasti tai,
ką mes būtumėm linkę sugauti
jausmais, intuicija. Iš to reiškinio
ir kyla visas jų dvasinio gyveni
mo ypatingumas.
Prancūzai visame pasaulyje ži
nomi kaip menininkų tauta. Pa
ryžius yra didžiausias meno cen
tras, į čia suvažiuoja visų kraštų
menininkai, ypač dailininkai.Prancūzų literatūra nuo seno pirmau
ja Europoje, o žavėtis jų viduramžių
architektūra yra taip
įprasta, kad vasara ištisai prabė
ga amerikonams befotografuojant
Paryžiaus katedrą.
Bet vistik savo sieloje prancū
zas nėra menininkas, mažiau, ne
gu kitų tautų žmogus. Pourtalės,
kalbėdamas apie mažus prancū
ziukus, palygino juos su Lafonte
no pasakėčios skruzde, bet ne su
jos žiogu. Nuo pat mažens jau jis
yra praktiškas, dirba daug, kad
galėtų kuo greičiausiai savaran
kiškai gyventi, ir mažai tepasiduoda vaizduotei.
Menininko prigimtyje galima iš
skirti dvi savybes: galią įkūninti,
apipavidalinti savo mintis ir dva
sinės
pusiausvyros neturėjimą.
Pirmoji savybė priklauso dau
giau intucijos, vaizduotės, jaus
mų, negu protavimo. Taip pat me
nininko, beveik, negali būti be an

visi jo gėlių vazonai buvo nuvytę.
Tuomet jis užsidėjo naščius, pa
sikabino kibirus ir išėjo už vartų
į šaltinį.
Kai jis įmerkė gintarinį kibirą
pasisemtą vandens, jis pamatė
šaltinyje atspindint kažką nežino
mą, ir atsistojęs pamatė, jog tai
yra gulinčio žmogaus atšvaitas.
Taip, po medžiu, po šita palme,
nuo kurios per verbas išrinktieji
lauždavosi sau iškilmių rykštes,
miegojo žmogus.
— Ką tu čia veiki? — pažadino
angelas, įr žmogus pakilo.
Jis avėjo sunkius purvinus ba
tus, jo milinė buvo sudilusi nuo
laiko, ir ji buvo dėmėta krauju.
O jo veidas buvo pilkas, tarsi jis
būtų gyvenęs po žeme, ir angelas

išsigandęs vėl paklausė:
— Ką tu čia veiki?
— Ieškau savo motinos, — atsa
kė žmogus nedrąsiai. — Pragare
ji negali būti, o skaistykloje nera
dau — todėl atėjau čia. Vartai
buvo uždaryti, nenorėjau belstis,
ir truputį numigau.
— Kas tu esi? — paklausė an
gelas.
Ir žmogus atsakė:
— Kareivis Jonas.
Angelas dar kartą pasižiūrėjo
į jį, paskui pasisėmė vandens ir
tarė:
— Eime.
Jis taip skubėjo, jog vanduo lai
stėsi ir garavo, kaip pūkų debesė
liai, jis skubėjo, kad žmogus ne
sudegtų kojų — tačiau kareivis

1951 m. rugsėjo 7 dtrosios savybės. Žmogus, turįs
menininko savumų, bet kartu ir
gerai išpusiausvirintą temperamen
tą, dažniausia, pasitenkina savo
laimingu kasdieniu gyvenimu ir ne
turi progos užsiimti menu. Į me
ną krypsta žmogus, negalįs apsi
prasti kasdienybėje, joje jaučiąs
tuštumą. Jis yra iš esmės nelai
mingas žmogus. To reiškinio išim
čių būna, bet labai maža.
Prancūzas, būdamas sausokas
protaųtojas, stengiasi gyvenimo
reiškinius suprasti, bet ne į juos
neįsijausti, turėdamas saikingą
temperamentą, yra labiau linkęs į
atitrauktą galvojimą, negu į me
ną. Bet jis gali paprasčiausiai pa
sitenkinti kasdieniniu gyvenimu,
kuriame jis jaučiasi laimingas.Visos mistikos, visi vidiniai kentėji
mai, visa romantika yra jam sve
timi dalykai. Taigi, jo būdas nes
tumia jo nė į nepasitenkinimą
kasdienybe, nė į meną.
Prancūzų yra ne tiek būdingas
genijus, kiek talentas ir ypatin
gai skonis, sudarytas daugelio
kartų auklėjimu. Nebūdamas daž
niausia menininkas jokioje srity
je, gerai išauklėtas prancūzas tu
ri jautrų skonį ir sugeba atskirti
blogą kūrinį nuo gero.
Todėl jis lengviau tampa puikus
kritikas, mokytojas, negu meni
ninkas. Visose meno šakose Pary
žiuje yra gerų profesorių, galin
čių jaunajai kartai perduoti visų
kartų patyrimą ir ypatingai tą iš
lavintą skonį, kuriuo jie taip pa
sižymi.
Bet pačioje kūryboje prancū
zai yra labiau žvilgą, turį tobulą
techniką, negu pajėgūs, gilus meninkai, kurie, nežiūrint intelektualistinių teorijų, priklauso nenor
maliems reiškiniams. Tarp anglų
yra gimę daug poetų tarp vokie
čių — poetų ir ypač muzikų; ru
sai yra davę romanų rašytojų ir
šokėjų. Prancūzai yra pasiekę
aukšto lygio visose meno srityse,
duodami daug talentų, bet maža
genijų.
Jų silpnybė kyla iš to, kad jų
gyvenimo pajautimas lieka intelektualistinis net ir mene. Viena
jų rašytoja tvirtino, kad prancūzų
romanas kenčia nuo perdidelio ra
šytojų protingumo. Taip pat bū
tų galima pasakyti apie visas jų
meno šakas. Jų menininkai, kur
dami meno tikrovę, ją suintelektualina, suabstraktina, padaro ją
aiškią, prieinamą protui, bet ne
turinčią savyje gyvybės. Meno
tikrovės tikslas yra ne būti su
prastai, bet gyventi, būti gyvai.
Kiekviename prancūzų mene yra
perdaug intelektualizmo, perdaug
aiškumo, per maža gyvybės. Nuo
to kenčia jų poezija, romanas, ta
pyba ir visos meno šakos. Nuo pat
Villon'o (16 š.) Prancūzijoje nė
ra buvę didelio lyriško poeto. Jų
tapyba laikas nuo laiko pasiduo
davo naujiems polėkiams ir vėl
grįždavo ilgam laikotarpiui į šal
toką klasicizmą. (Bus daugiau)

A. Bartkus

LIETUVIAI

Rūta, Waterburio (JAV) lietu
vių draugija, rugsėjo 9 d. minė
savo veiklos 45 metų sukaktuves.
Trim lietuviams, kurie žveju
laive uždarę rusų politrukus pa
bėgo i Švediją, BALFas sušelpti
pasiuntė pinigų. Tų trijų lietuviu
pavardės, atsargumo sumetimais,
dar neskelbiamos.
Amerikos lietuvių vargoninką
metinis susirinkimas įvyko Kingstone, Pensilvanije.
Laisvoji Lietuva, Kanadoje lei
džiamas lietuvių laikraštis, persi
tvarkė ir vėl išeina didelio forma
to, 4 puslapių.
Dariaus ir Girėno paminklas
Brooklyne. Jau daug metu, kai
Brooklyno lietuviai įsteigė komi
tetą mūsų žymiųjų lakūnų pa
minklui pastatyti. Tam tikslui yra
surinkta ir pinigų. Neseniai šio
komiteto delegacija, prel. J. Balkūno vadovaujama, lankėsi pas
Naujorko miesto parkų komisijonierių, norėdama gauti leidimą
paminsią pastatyti. Kaip aiškėja,
komisijonierius nė vienam, dele
gacijos pateiktų projektų neprita
rė ir pats pasiūlė kaip toks pa
minklas turėtų atrodyti. Jo pa
siūlymas ir kiti reikalai, susiję su
paminklo statymu, svarrstomi.
Kanadon, per pirmą šių metų
pusmetį, atvyko 79.785 emigran
tai. Jų tarpe daugiausia angliškai
kalbančių ■— 14.130 Lietuvių ga
lėjo būti tik mažiau kaip 1000, nes
tų tautybių emigrantai, kurių bu
vo mažiau kaip minėtas skaičius,
nebuvo paskelbta.
Los Angelese, Kalifornijoje, ap
sigyvenę lietuviai neseniai įsteigė
Lietuvių
Tremtinių Savišalpos
Draugiją- Jos tikslas — teikti
materialinę pagalbą lietuviams
tremtiniams, kurie jos bus reika
lingi. Valdybon išrinkta: I. šešplaukis — pirm., F. Kudirka —
iždin. ir V. Karalius — sekr.
Amerikos lietuvių spauda pra
neša, kad Šveicarijoje, liepos 26d.,
savo ūky staiga mirė J. Gabrys,
sulaukęs 70 metų amžiaus. Pas
kutiniuoju metu, kaip žinoma, J.
Gabrys, pramanytų atsišaukimų
rašymu Lietuvos vadavimo klau
simais ir savo veikla tik sunkino
Lietuvos vadavimo pastangas.Dėl
to jo laidotuvėse, išskyrus kaimy
ninius ūkininkus ir žmonos gi
mines, nė vienas lietuvis nedaly
vavo.
Kasablankoje, Prancūzu šiauri
niame Maroke, prie Atlanto van
denyno, milijoną gyventojų turin
čiame mieste, yra apsigyvenę trys
lietuvių tremtinių šeimos: dvi p.
Pabedinskų, žinomų Plungės teks
tilės fabriko savininkų ir viena p.
Litvinų. Jos ten nuvyko iš Vokie
tijos, prieš keletą metų. P. Pabe
dinskai ir p. E. Litvinas dirba
tekstilės fabrike, kaip specialistai.
Kasablanka didmiesčiu išsaugo
paskutiniaisiais metais, turis ne
mažą pramonę. Dėl to uždarbiai,
ypač tam tikrų specialybių žmo
, nėms, geri. Klimatas švelnus, dėl

ėjo savo purvinais batais visiškai
ramiai, ir jo kaktoje nebuvo pra
kaito.
Taip, angelas sodininkas iš tik
rųjų skubėjo — pakelyje tik neiš
kentė neužpylęs poros rieškučių
vandens ant mažo pavytusio ber
želio ir pagirdė iš savo saujos ke
letą paukščių. Jis atvedė sveti
mąjį į sodo pakraštį, prie tvoros,
ir kai buvo pakviestas šventasis
Užvaizdą, angelas greit pasakė:
— šventasis Petrai, čia atėjo
kažkas ir sakosi esąs kareivis Jo
nas. Bet aš nežinau, ar jis kalba
tiesą: karas pasibaigė taip seniai,
kad visi kareiviai numirė arba
išgijo ir išėjo namo. Ir jis nebijo
karščių, jis nieko neprašo.
Visą šitą skubiai nupasakojęs,

angelas skubiai nubėgo pas savo
gėles, jis bėgo taip, kad jo senos
sandalės skambėjo kaip žeme
velkamas varpelis.
Kol šventasis Petras spėjo ką
nors prabilti, jau prie jo susirin
ko palaimintųjų būrelis ir iš toHau balsai taipgi rūpinosi atė
jūnu.
— Kaip seniai mes bematėm ka
reivį, priimkim jį, — pasakė vie
nas.
Ir dar kažkas, kas negalėjo
prieiti pasižiūrėti — iš sodo pa
klausė.
— Tu mums papasakosi gražią
karžygiškų istorijų. Tu, tur būt,
apgynei miestą ir išgelbėjai tūks
tančius gyventojų?

Kas gi gundo žmogų.
Moksliškai galvojant?
Menininką — veidas,
O mergišių — kojos.

Žinoma, į tokią
Neįsimylėsi.
O dėl to ir širdžiai
Vėl ramu atvėsus.

NELAIMINGA MEILĖ ARBA

Ak, tu, meile, meile,
Tu — aistra ir groži’
Vienas geidžia Julės,
Kitas trokšta Rožės.

Kas iš aukso lobių.
Iš pilių ir sostų?
Be moters gyventi
Baisiai nusibosta...
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SVETUR

IŠ MŪSŲ GYVENIMO

to europiečiams pakeliamas. Tu
rint geresnius uždarbius ir dau
giau dirbančiu šeimos nariu, pra
gyvenimas lengvas.
Stud. Pabedinskas, studijuojąs
ekonomijos mokslus Madrido uni
versitete, šiomis dienomis lankėsi
Londone. Iš čia jis išvyko į JAV
trijų mėn. atostogų. Jūsų bendra
darbiui jis suteikė žinių apie Ispa
nijos dabartin; gyvenimą ir Ma
drido lietuvius. Jų, pasirodo, Ma
dride tėra tik keturi: jis pats, kun.
Patalavičius, dirbąs Saleziečių mo
kykloje, žinomas krepšininkas JRuzgys ir p. Yala, seniau ten gy
venąs. P. Ruzgys, kurį laiką buvo
Ispanų valstybinės krepšinio ko
mandos treneris, bet šiuo laiku jis
treniruoja ispanų krepšininkus,
lankydamas juos įvairiuose mies
tuose.
Ad. Varnas sutiko meniškai apipavidilinti ir iliustracijas išpiešti
„Lietuvių poezijos antologijos“,
kurią leidžia Liet. Knygos Klubas
Čikag ije. Antologija bus 800 pusi.
Pov. Gaučys, buvęs Lietuvos
konsulas Pietų Amerikoje, dabar
gyvena JAV. Jis paruošė pietų
Amerikos kraštų rašytojų novelių
rinkinį. Jis vadinsis „Pietų Kry
žiaus padangėje“ vardu.
Arch. B. Elsbergas dirba New
Jersey (JAV) kelių žinyboje ir
projektuoja tiltus.
Detroito lietuvių radijas. Rug
sėjo 15 d. sukaks penkeri metai,
kai Detroite, iš WILB radijo sto
ties kas šeštadienį, nuo 8 v. 30 iki
9 v. 15 radijo bangomis sklinda
lietuviškas žodis, daina ir muzika.
Lietuviškąją radijo valandėlę iš
laiko organizacija „Amerikos Lie
tuvių Balsas“, kurią sudaro visų
pasaulėžiūrų Detroite gyveną lie
tuviai. Sukakties proga išleistas
gražus leidinėlis, kurį redagavo
A Žiedas.
Rašytojas A. Vaičiulaitis, perė
jo dirbti į „Voice of Ameriką“ lie
tuviškąją valandėlę.
H. Žemelis buvo kviestas reda
guoti
„Vienybę“.
Nuvykęs į
Brcoklyną ir susipažinęs su esa
ma padėtimi atsisakė nuo kvieti
mo. „Dirva“.
Neseniai Kanadoje įvyko Lietu
vių katalikų suvažiavimas. Daly
vavo 60 atstovų. Svarstyta visa
eilė reikalų. Iš pranešimo paaiš
kėjo, kad „Tėviškės Žiburių“ sa
vaitraščio finansinė būklė yra ne
lengva. Dėl to kreiptasi į katali
kus, kad „T.Ž.“ remtų. Į naują
valdybą išrinkta: kun. J. Gutaus
kas, S Pusvaškis, A. Bajorinas,
Žiūraitis ir Bražukas.
Belgijoje Lietuvos Kariuomenės
šventę numatyta minėti lapkričio
25 d. Lieže — Tilleur, o metinį vi
suotinį bendruomenės suvažiavi
mą ir naujos centro valdybos rin
kimus 1952.1.6d.
Belgijoje lietuviškoji spauda
per spaudos platintoją Paulauską
šiuo metu gaunama: 51 egz. „B.
Lietuvio“ ir 37 egz. „Tremties“.
— Ne, — atsakė tyliai kareivis
Jonas.
— Iš tikrųjų, — sako šventais
Petras, — ką gi .tu esi nuveikęs?
Gal tu gelbėjai kūdikius iš ug
nies ir savo kūnu esi užstojęs
draugą?
— Ne, — dar tyliau atsako ka
reivis Jonas.
— Ach taip, tu gynei savo že
mę nuo užpuolikų ir mirei už ją,
— taria šventasis Petras.
Ir ūmai jis pasitraukia iš išgąs
čio: — taip liūdnai ir beviltiškai
sušunka kareivis Jonas:
— Ne!
Ir paskui jis kalba sustingusiu
balsu, apimtas gėdos dėl savo
skausmo:
— Jūs, tur būt, čia nežinote,
kad mums nebuvo leista ginti sa
vo žemę? Jų atėjo tiek daug, kaip
skėrių ir dulkių, jie dėvėjo raudo
nas žvaigždes, piautuvą *r kūjį
nešė jie, tačiau veikė tik peiliu ir
šautuvu. Jie mokėjo užmušti ir
nemirtingą sielą. Ir kai jie mus
vargino ištisus metus, atėjo kiti
ir išvijo juos — šitieji nešiojo iš
niekintą kryžių ir juokėsi, kad iš
gelbėjo mus. Jie gaudė mus ir va
rė kautis su jų priešais — jie da
rė taip, kad mūsų žemė paliktų
be žmonių ir priklausytų jiems.
Kaip malonės troškome mes sau
goti savo dirvas ir mirte jose, ta
čiau jie vogė mus iš namų ir va
rė tolyn, jie ieškojo mūsų, pasis
lėpus*;} giriose, ir kaip įkaitus va
rėsi mūsų senus tėvus.
Kareivis Jonas stabteri, jis įsi
žiūri į plačias dangaus tolumas ir
ima kalbėti vėl:
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KNYGOS

GERIAUSIAS MAISTAS IS
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS

UNSERE STIMME, Nr. I. Au
NAUJA BRADFORDO
Seniausia Londono lietuvių
gust 1951, Muenchen — Basing.
APYGARDOS VALDYBA
parduotuvė siūlo:
Redakteur Albertas Puskepalaitis,
1 sv. 7/Rugsėjo 2 d. Bradforde. St. leidėjas — Presseausschuss der
Prancūziška salami
Austral, salami
1 sv. 6/6
Ann's bažnyčios klubo patalpose Preusssischen Litauer.Knygos for
Kiaulienos dešros
1 sv. 6/įvyko metinis Bradfordo apygar mato, 63 pusk, su viršeliu, kaina
1 sv. 5/dos suvažiavimas. Jame plačiai 80 pf.
Airiška salami
Leidinys susisėda iš dviejų da
Rūkyti lašiniai
1 sv. 4/nušviesta praėjusios valdybos vei
kla ir iškelta sumanymų ateityje lių. Pirmoji atspausta iš to paties
Sūdyti lašiniai
1 sv. 3/9
įgyvendinti. Svarbiausias buvu vardo leidinio, išleisto 1930 m.,
Daniškas bekonas dėž.
3/sios valdybos kultūrinis darbas antroji — nauja. Abiejų turinys
1 sv. 3/2
Olandiškas sūris
buvo klasikinio
veikalo, 4-rių apšvietimai informacinis ir liečia
Raugintų kopūstų dėžė 30oz.2/veiksmų dramos, „Aušros sūnūs“ Mažąją Lietuvą ir jos lietuvius.
Rangintų agurkų dėžė
2/6
pastatymas. Jis pareikalavo daug
Dr. Pr.Gaidamavičius IŠBLOKŠ
Jei užsakymas viršija 60 šil.,
laiko, energijos ir pasišventimo TASIS ŽMOGUS. 1951 m. „Ven
persiuntimo išlaidas pamokame
iki pasirodė scenos rampoje. Vei tos“ leidinys 280 pusi. D. Britani
mes. Siuntinius galime pasiųsti
kalas du kartu buvo vaidintas joj gaunamas DBLS centre, kaina
ir į Vokietiją.
Bradforde, Manchesteryje, o arti 12 šilingų.
J. LIŪDŽIU S, 421, HACKNEY
moje ateityje numatytas parodyti
Aloyzas Boronas ŽVAIGŽDĖS
ROAD, LONDON, E.2. Telef.:
Londone.
IR
VĖJAI, novelės. 1951 m.
SHOreditch 8734.
Iš v-bos pirm. p. Duobos prane Schweinzfurtis, „Ventos“ leidinys.
šimo paaiškėjo, kad šiuo laiku 238 pusi., Alb. Bielskio pieštas
apygardos apimtyje yra 11 skyrių. viršelis. Kaina 10 §»!., gaunama
KELIONIŲ BIURAS
Narių skaičius nepastovus, dėl D. Britanijoj — DBLS centre.
HICKLE, BORMAN,
emigracijos narių eilės retėja *r,
Sakytojas Anusis
Pėteraitis
GRANT & CO.,
atrodo, ateityje dar žymiai suma SURINKIMAI PRŪSŲ LIETUVO 34, Charles II St. London, S.W.l.
žės. „Avangardai“, atrodo, yra ne JE. Išleido Lietuvių Evangelikų
parūpina bilietus kelionei į vi
maži ir jais pilnai dar galima būtų Liuteronų Vyr. Bažnyčios Taryba,
sus pasaulio kraštus laivais,
užpildyti išvykstančiųjų spragas, 43 pusi., iliustruota knyga.
lėktuvais, traukiniais ir su
tačiau deja, nesiseka juos įjungti
Sakytojas arba Dievo žodžio
tvarko kelionės formalumus.
į bendrą lietuvių kultūrinio judė aiškintojas, A. Pėteraitis pateikia
Patarnavimas skubus, pati
jimo ratą.
duomenų apie surinkimus, kuriuo
kimas, be jokio specialaus
Ateityje numatyta aktyviau su se buvo aiškinamas Dievo žodis
atlyginimo.
sirūpinti lietuviškos pastogės įsi ir apie žinomesnius sakytojus.
Rašyti angliškai (rašant lie
gijimu Bradforde, kurioje galėtų
Lietuvių evengelikų liaudies
tinkamai klestėti visos apygardos GIESMĖS. Parinko ir harmoniza - tuviškai laiškus adresuoti į
lietuvių kultūrinė veikla. Patalpo vo muzikas Walteris Banaitis, DBLS Centrą!.
se galėtų veikti šeštadieninė vaikų kaligrafiniai (dailiaraštiškai) pa
SKELBIMAS
mokykla, choro, tautinių šokių
ruošė Povilas Jasiukonis. Išleido
šiuo skelbiama, kad Feliksas
grupės ir vaidybos sekcijos repe „Jaunimo Ratelis". 1951 m. LiudJUŠKEVIČIUS, sūnus Ignoto, 25
ticijos, be to, dar alučio baras.Dabartinėse „partizaninėse “ sąlygo vigsburgas. 55 puslapiuose įdėta metų amžiaus, kilęs iš Raseinių
se, kilojantis iš vienos salės į ki 34 giesmių tekstai su gaidomis. apskrities, yra įteikęs Lietuvos
tą, nieko geresnio negalima atsiek Kaina 2 DM., kitur — 1 doleris. Pasiuntinybei Londone prašymą
Vincas Ramonas DULKĖS RAU atlietuvinti jo pavardę į Feliksas
ti. Susidaro nereikalingos išlaidos
ir nuostoliai, nes padirbtos deko DONAM SAULĖLEIDY. Roma JUŠKA.
Kas turejų, ar žinotų bet kurių
racijos dažnai jose „sunyksta“, nas. Išleido — LKSD Liet. Kny
gos Klubas Chicagoje 1951 metais. priežasčių, dėl kurių tatai negalė
susigadina, susilaužo ir kt.
Namų įsigijimo reikalu Brad V. K. Jonyno pieštas viršelis, 396 tų būti padaryta, prašomas apie
ta* pranešti Lietuvos Pasiuntiny
forde vietinė skyriaus valdyba yra pusi., kaina 3 dol.
bei, 17 Essex Villas, London, W.8.
padariusi jau konkretesnius žy
Lietuvos Pasiuntinybė Londone
Sąžiningas Ii patyręs laikrodi
gius. Išrinkta speciali namų pir
kimo komisija, o netolimoje atei ninkas iš Rygos taiso laikrodžius
LIETUVIU NAMAI
tyje bus platinama namų fondo pigiai ir greitai. Siųsti paštu, re Londone, 43 Holland Park, W.ll
kooperatiniai pajai, kurių vienetas gistruotu laišku: A. Jurgis, 44, TAUTOS ŠVENTĖS MINĖJIMAS
bus 1 sv. Jei visi Bradfordo apy Clifton Gardens, Golders Green, bus rugsėjo 9 d. 5 vai. popiet. Mi
gardos lietuviai vieningai apsirū London, N.W.ll.
nėjimo programa susidės iš pas
pins namų pajais, tai Bradforde
kaitos ir meninės dalies.
netrukus atsirastų lietuviški na ir v-bos narys rūpintis socialiniais
Įėjimas laisvas. Tautiečiai kvie
mai, kurių įsigijimui visuomenė reikalais — Jonas Šatas.
čiami atsilankyti.
šiltai pritaria.
Revizijos komisija: Vladas Če DBLS Centrinio skyriaus valdyba
Toliau buvo aptarta mirusių pas, Povilas Grigaliūnas ir JukuLietuvis, 35 m. amžiaus, vedybų
lietuvių kapų sutvarkymo reika bėnas.
tikslu
nori susipažinti su lietuvai
Po
Liausimų
ir
sumanymų
bei
las ir net fondo įnirusiems nepasi
turintiems tautiečiams palaidoti užsitęsusių diskusijų, suvažiavimą te, ne senesne, kaip 30 m., gera
steigimas. Aptarta ir lietuviškos uždarydamas jam pirmininkavęs šeimininke. Laišką ir fotogr. pra
spaudos „B. Lietuvio“ reikalai. p. VI. Janušauskas, nuoširdžia* šo siusti adresu. A. 194 A. OversTautiečiams mažėjant š*ojo saloje, padėkojo buvusiai apygardos val lade Hostel, Bilton Rd„ Rugoy,
mažėja ir jo skaitytojų skaičius. dybai už įdėtas pastangas, už dar Warwick._________________________
Londone Lietuvių Soc. Klube,
Nutarta skatinti visus lietuvius jį bą ir iniciatyvą apygardos visuomeninio-kultūrinio darbo baruose. 345a, Victoria Park Rd., E.9 sek
prenumeruotis.
Naujai išrinktoji valdyba, pasi madieniais nuo 1 vai.
Sekantiems metams į apygardos
GALIMA GAUTI PIETUS
valdomuosius organus išrinkti ir tikėdama mūsų tauriosios visuo
Rugs. 8 d., šeštadieni, šiame
pareigoms pasiskirstė šiaip: val menės parama ir jos vieningu
dybos pirm. — Vladas Janušaus ryžtu organizaciniam lietuvių ju Klube
Gavau „Karį“ Nr. 9, kaina 2/3. kas, vicepirm. — Antanas Čepulis, dėjimui, imasi nelengvo tremties
BUS ŠOKIAI
V. Zdanavičius. 35 Fashion St., sekretorius — Jonas Janulaitis, sąlygose kultūrinio ir visuomeni
Gros lietuviška muzika iš plokš
kasininkas — Pranas Šumauskas nio darbo.
J. J-tis.
London, E.l.
telių.
„BRITANIJOS LIETUVIO''
LOTERIJA
Trumpai jau buvo rašyta, kad
„Britanijos Lietuvio“ finansiniai
reikalai yra blogoje būklėje. Prie
to tik galima būtų pridėti, kad jie
yra ypatingai- blogoje būklėje.
Emigracija skaudžiai palietė visus
DBLS-gos_ reikalus, bet daugiau
sia ji palietė mūsų organą.
Centro Valdyba jau nuo senai
tuos reikalus svarsto, ieškodama
būdų būklei pagerinti. „B.L.“ lei
dimas taip, kaip jis buvo leidžia
mas iki šiol, pasidarė negalimas ir
reformos yra būtinai ir greitai
reikalingos. Centro Valdyba pada
rė tuo reikalu nutarimų, kurie ti
kimasi pastatys mūsų organą ant
tvirtesnių pamatų, daugiau pritai
kintų dabartinėms sąlygoms, ku
rios susidarė dėl emigracijos.Apie
tai bus pranešta vėliau.
Tačiau kol tas reformas bus ga
lima įvykdyti, laikraštį turime
leisti su dideliais nuostoliais. Iki
rugsėjo 1 d. Sąjunga jau turėjo
primokėti už „B.L.“ leidimą 560
svarų, ir kiekvieną savaitę dabar
jis mums kainuoja apie 65 svarus,
kuriuos Sąjunga turi padengti.
Jau iki šiolinis nuostolis pasta
tė Sąjungą į labai keblią būklę ir
kiekviena ateinanti savaitė ją vis
dar blogins. Todėl,kad bent iš da
lies nuostolius sumažinti, Centro
Valdyba skelbia „B. Lietuvio“ lo
teriją ir tikisi, kad ji bus lietuvių
karštai remiama. Norėtume, kad
visi, kuriems rūpi mūsų kolonijos
organo išlaikymas, prie jos akty
viai prisidėtų, pirkdami loterijos
bilietus ir juos platindami. Be to,
loterija duoda ir labai vertingų
laimėjimų, kaip nuskristi į Pary
žių ir ten praleisti dviejų dienų
savaitgalį nemokamai, pilnas lai
mėjimų sąrašas atrodo taip:
1. Radio aparatas,
2. Savaitgalio kelionė lėktuvu
į Paryžių su išlaikymu,
3. Rankinis laikrodis,
4. Amžina plunksna,
5. Savaitgalis Lietuvių Namuo
se su išlaikymu.
Visa tai galima laimėt*, nusi
pirkus vieno šilingo vertės bilie
tą. Bilietu galima gauti pas sky
rių valdybas ir tiesiai iš centro.
Loterija baigiasi spalių 10 d., o
laimėjimų traukimas įvyks Lietu
vių Namuose spalių 13 d.
Kviečiame visus į talką gausiai
remiant loteriją ir nusiperkant
kuo daugiau bilietų. Nusipirkęs
bilietų paremsi gerą, patriotinį
reikalą ir turėsi galimybę laimėti
vertingų dalykų. Iš anksto ^vi
siems tautiečiams-ėms nuoširdžiai
dėkojame. DBLS Centro Valdyba

—Kai išgirdau, jog j*e paėmė
mano motiną — aš išėjau iš savo
slėptuvės. Ir jie išvežė mane, o
motina numirė iš sielvarto.
— Jie užkabino mums šautuvus
ir varė mirti pirma savęs. O kai
atėjo pavojaus metas, patys bėg
dami paliko mus aniems, baises
niems už save, — kalba kareivis
Jonas. — Ne, jūs tur būt, nežino
te, kas yra tie su raudonomis
žvaigždėmis? Jie paima žmogų
kaip durtuvą ir vėl atsuka į prie
šingą pusę. Šitaip vėl išvarė mus
muštis prieš tuos, už kuriuos dar
neseniai turėjome kovoti. Ir tuo
met mes bėgome atgal, ir vėl bu
vome suimti ir išvaryti kariauti—
ir mūsų galvos ir širdys nebeži
nojo krypties.
— Šitaip, — sako rūsčiai šven
tasis Petras, — tu liejai kraują
šioje ir anoje pusėje.
— Jie abeji buvo mano prie
šai, tačiau ant manęs nėra kito
kraujo, tiktai mano paties, — sa
ko kareivis susigėdęs. — Kartą aš
pasilenkiau pakelti sužeistąjį, ir
tada kulka palietė mane.
— Ir netrukus atėjo tie tretieji,
kurie nugalėjo kare, — kalba j*s
toliau, — ir mes su džiaugsmu bė
gom į jų globą. — Dabar ateis tei
sybė, sakėme mes, tačiau mes bu
vome uždaryti miške. Tamsus ir
drėgnas buvo miškas, gyvatės ir
erkės veisėsi ten, ir saulė nepa
siekė mūsų veidų. Mes valgėme
žoles ir patys savo viltis. Tuos,
kurie mus buvo išvežę iš namų,
tuos, kurie buvo tikrieji jų prie
šai — nugalėtoja* paleido, palei
do juos namo — jie vėl arė savo

žemę, varė prekybą, o mes gyve
nome miške, saugomi ir alkani. Ir
pagaliau mus išvežė dar toliau, į
dar svetimesnę šalį, kad savo ran
komis atstatytume tai, ką mūsų
priešą* buvo sugriovę. Mes statė
me svetimus miestus, ir mums bu
vo užginta keikti tuos, kurie yra
mūsų žemėj ir griauna ją.
— Iš tolo girdėjome mes, kad
žemėje yra keistas laikas, — ne
siliauna pasakoti kareivis Jonas.
— Ir tas laikas biauresnis už pa
tį karą, žmonės šoka ir linksmi
nas*, žmonės eina iš proto, žmo
nės nebegali surasti savo namų,
jie nesuranda savo krašto sienų.
O dirbdami mes nebetekome pra
kaito ir ašarų, ir tenai, iš nuovar
gio ir nevilties, daugelis numirė—
taip ir aš. Ir dabar ateinu pa
klausti, gal būt, jūs regėjote ma
no motiną?

Tuojau atsiliepė Motina Mari
ja, kur* niekuomet negali matyt*
nė vieno nuliūdusio, kad nepadėtų
jam. Ji pasakė savo Sūnui, pasa
kė Dievui:
— Argi nereiktų surasti jo mo
tiną?
Buvo tylu. Ir štai, šitą akimo
ju sučiulbėjo paukštis, pragydo
jis visai virš kareivio galvos, ir
kareivis Jonas pakėlė akis aukš
tyn:
— Vyturėlis, — pasakė j*s džiu
giai, — vyturėlis!
Ir liūdnu balsu pridėjo kareivis
Jonas:
— Tai j*s bėdojo, kai aš arda
vau savo dirvą.
Paskui, užmiršęs, kur jis stovi,
vaikiškai ir šypsodamasis kalbėjo:
— Ir kaip skambėjo rasa, kris
dama ant dalgio šienapiūtėj. Ir
visų gražiausiai dainuodavo mer
gaitė, kurią norėjau parsivesti į
namus savo motiną užvaduoti. Ir
motina stovėdavo ant slenksčio, ir
viskas aplinkui žinojo ir jautė, jog
mes č*a šeimininkai. Mūsų sody
ba — j* buvo tokia pat graži,
kaip ir dangus ------------Ir šitai pasakęs jis išsigando.
Jis stovėjo toks menkas, apli
pęs purvu ir krauju, ir negalėjai
tikėti, jog šitoks gali pasidaryti
žmogus.
Ir visi tylėjo.
Ir 'ada pasigirdo Viešpaties bal
sas:
— Atveskite jo motiną!
Ir kai atbėgusi moteriškė apka
Atiduok benziną iki paskutinio bino kareivį Joną, tarė Viešpats
lašo.
dar kartą:

— šičia .tu gausi sodybą, iš ku
rios tavęs niekas neišvarys per
amžius.
Palaim>nt*eji apstojo kareivį
Joną ir visi tarė jam gerą žodį. Ir
kokia puiki buvo dabar jo milinė,
ir jo batai dabar švitėjo taip, jog
jam pasijudinus atrodė, lyg bė
giotų žvaigždės.
Tačiau ūmai jo veidas vėl ėmė
pilkėti, ir jo lūpas svėrė žodžiai,
kurių jis nedrįso ištart*.
— Tu dar nesi laimingas? — ta
ria Viešpats. — Tu dar nes* nuri
męs? Ko gi tu dar nori, vargšas
žmogau?
— Tiktai Tavo žodžio, Viešpa
tie: ar ten žemai, mano sodyboj,
visuomet bus priešą*? — sako jis
drebėdamas.
Ir netardamas nieko. Viešpats
tarytum audeklą pakelia dangaus
kraštą, ir kareivis Jonas pamato
žemę.
Baltija banguoja ramiu pajū
riu, Dubysa švyti kaip paukščių
takas, miestuose kyla namai, ir
kaimuose žmonės deda rąstus pa
matams ir kloja šiaudus ant sto
gų. Visur yra tiktai savo žmonės,
jų veidai ramūs ir be baimės. Iš
kilmių vietose stovi bokštai ir
stiebai, ir tarsi per vėją, vėliavo
se iškilęs, lekia Baltas Raitelis.
Ir žmogus pamato, kaip jo so
dybos dirvoj stovi jo kraujo vy
ras *r žiūri į žemę tokiu žvilgsniu,
tars* bučiuotų ją.
Ir lonas, buvęs kare*v*s Jonas,
pakelia akis į Viešpatį:
— Aš tikiu Tavo pažadu, Pone,
ir dabar nėra nieko laimingesnio
už mare, mano Dieve.
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* Gen. Eisenhower'is Europoje
turi užtektinai atominių bombų,
kad galėtų rusus sustabdyti, jei
šie mėgintų užpulti, — pareiškė
Amerikos senatorius MacMahon‘as, parlamento atominės komisi
jos pirmininkas.
* Žinios apie tarptautinę komu
nistų brigadą, esančią šiaurinėj
Korėjoj pasitvirtina, — rašo „New
York Times“, pasikliaudamas iš
šiaur. Korėjos pabėgusiųjų pareiš
kimais.
* šiuo laiku D. Britanijoj pasi
reiškė
darbininkų
trūkumas,
ypač specialistų. Jų trūksta avia
cijos, mašinų statybos pramonei
ir geležinkeliams. Gegužės mėn.
geležinkeliams trūko per 14.000
darbininkų.
* Amerikiečių „Laisvės žygio“
organizacija, įkurta kovai su ko
munizmu, pradėjo narių pagausi
nimo vajų. Ji tikisi suburti 25 mi
lijonus narių ir surinkti pusket
virto milijono dolerių, šiais pini
gais ji nori praplėsti „Laisvosios
Europos“ radio transliacijas.
* Britų keleivinis lėktuvas „Co
met“ iš Londono į Karačį (Pakis
tane) sukorė visą kelią rekordi
niai greitu laiku, per 12 vai. 13
min. Pakeliui lėktuvas buvo nusi
leidęs tik Kaire.
* Britų prekinis laivas, 1.100 to
nų talpos, užplaukė ant minos ties
Korfo sala, netoli Jugoslavijos ir
Albanijos sienos ir nuskendo. įgu
la išgelbėta.
* Rugsėjo tarp 5 ir 11 d. bus že
mės drebėjimas, — skelbia italas
prof. Bendandi's, seismologas. Jis
įrodinėja, kad žemės drebėjimas
nėra atsitiktinas reiškinys, bet tu
rįs tam tikrus kartojimosi dėsnius,
kaip pav. jūros antplūdžiai ir
atoslūgiai.
* Britų šarvuotis iš Viduržemio
jūroj esančios eskadros rugs. 11d.
aplankys Jugoslaviją. Tai bus pir
masis po karo Britų karo laivyno
vizitas Jugoslavijai.
* Argentinos kariuomenė nesu
tinka, kad per rinkimus į vicepre
zidentus būtų pastatyta, dabarti
nio Argentinos prez. Peron o žmo
nos Jėvos kandidatūra. Ją, kaip
žinoma, siūlo prez. Per on'o šali
ninkai. Argentinos prezidento ir
viceprez. rinkimai bus lapkr. mėn.
* San Franciske mirė seniausia
Amerikos gyventoja Julė Romera,
sulaukusi 111 m. amžiaus.
* „Daily Express“ praneša, kad
Amerikos
komunistai išsidirbo
slaptažodžius
„draugus“
įspėti
apie jų tarpe esančius nepažįsta
mus asmenis. Pasakymas „Joe
(suprask: Juozapas, arba Stali
nas) girdėjo iš savo seno draugo
Bielgrade" reiškia: šnipas. Jeigu
vietoj
„Bielgrado“
pasakoma
„Amsterdame“ — reiškia, kad
naujai atvykęs, nors nekomunistas, nėra pavojingas. O jei vietoj
„Bielgrade“ pasakoma „Lietuvoj“,
tai reiškia, kad naujokas yra vi
sai patikimas.
* San Francisko konferencijos
proga susirinkę įvairių valstybių
diplomatai apsvarstysią ir kitus
aktualius klausimus. Jų tarpe bus
svarstomas ir taikos sutarties su
Italija peržiūrėjimo klausimas.
Kaip aiškėja iš didžiųjų valstybių
atsakingų asmenų pareiškimų, tai
kos sutarties su Italija peržiūrėji
mo reikalas tikrai yra paaktualėjęs ir esminių kliūčių sutarties
pakeitimui nenumatoma.
•Nuo rūgs. 9 d. D. Britanijoj sa
vaitinė mėsos norma bus padi
dinta ir kaštuos 2 šil., o nuo rugs.
16 d. lašinių norma viena uncija
bus sumažinta ir sieks 3 unc. sa
vaitei.

* Javoje pradėjo veržtis Kelvet'o ungiakalnis. Pirmą dieną
ugnies masėje žuvo 52 žmonės.
•Prasidėję Britų karo laivyno
(Home Fleet) manevrai yra vieni
didžiausių po karo, truks kurį lai
ką Be kita ko, jų metu bus ban
doma laivų vilkstinių apsauga nuo
užpuolimo.
* JTO Saugumo Taryba, balsų
dauguma, pasmerkė Egipto nau
dojamą blokadą Sueco kanale
prieš Izraelį ir patvarkė ją nu
traukti. Egiptas nesutiko paklus
ti. Jį parėmė Arabų Valstybių
Lyga.
* Spaudos žiniomis, IRO veiki
mas būsiąs pratęstas iki 1952 m.
kovo 31 d.
* Japonų pramonė pradeda at
kusti. Dėl to vis daugiau užsieny
pasirodo japoniškų dirbinių. Ka
dangi jie pasižymi gera kokybe ir
pigia kaina, dėl to vietinius gami
nius, kurie yra žymiai brangesni,
piauna, kaip skustuvas morką.
Australijos prekybinės firmos,
nerasdamos kito būdo japoniškų
prekių konkurencijai atsispirti,
paskelbė joms boikotą, t.y. iš viso
atsisakė jas i kraštą atsivežti.
* D. Britanija ruošiasi Argen
tinoje pirkti, nepriklausomai tos
mėsos, dėl kurios susitarta, dar
ir konservų mėsos 20.000 tonų.
VASARIO 16 GIMNAZIJOS
RĖMĖJAMS
Pagal naujus vokiečių muitinės
potvarkius, paskutiniu laiku gim
nazijos vardu adresuotus siunti
nius neišduodavo be muito. Po
ilgesnių susirašinėjimų ir pasita
rimų su vokiečių įstaigomis, pa
vyko susitarti ir rasti būdą gauti
gimnazijai siuntinius be muito.
Ateityje, prašau brangius mūsų
rėmėjus, siunčiant Vasario 16
Gimnazijai maisto (gali būti ir ka
vos daugiau negu svaras), ir dra
bužių siuntinius, adresuoti šiaip:
„An Caritas — Verband,
(23) Diepholz, — Germany. (Fuer
das litauische Gymnasium bestimmt) ".
Visos piniginės perlaidos, siun
čiant pinigus, adresuojamos ne
direktoriaus vardu, bet tiesiai
gimnazijai, šiuo adresu:
„An das Litauische Gymnasium,
(23)
Diepholz-Flugplatz,
Ger
many“.
Kitaip adresuotų dovanų nega
lėsime be sunkumų išgauti.
Dėkingas visiems rėmėjams.
'Lietuvių Vasario 16 Gimnazijos
Direktorius

PADĖKA
Mieliems draugams ir svečiams,
p. Bajorinui ir Lietuvių Namų
gyventojams už dovanas ir sveiki
nimus mūsų vedybų proga, p. J.
Kalibatienei, p. A. Varkalaitei ir
kitoms ponioms ir panelėms taip
gražiai paruošusioms
vestuvių
stalą, širdingai dėkojame.
S. ir M. Kojelavičiai

RADIJAS
Amerikos Balsas lietuvių kal
ba kasdien duoda žinias, politinę
apžvalgą, Amerikos ir užsienio
spaudos apžvalgą, Amerikos ir lie
tuvių gyvenimo vaizdus; žinias iš
darbininkijos gyvenimo, mokslo,
žemės ūkio ir technikos; iš gyve
nimo už geležinės uždangos? Sek
madieniais: dvasiškio žodis, Ame
rikos ir Pasaulio lietuvių spaudos
apžvalga, minėjimai.
Translacijos būna 5 kartus per
dieną šiuo laiku.
4.00 vai. — 251, 49, 41, 31 ir 25
m. bangomis;
13.00 vai. — 41, 31 ir 25 m. ban
gomis;
16.00 vai. — 19, 16 ir 13 m. ban
gomis iš J- A. V-bių ir 251, 49, 41,
31, 25, 19 ir 13 m. bangomis iš ki
tų stočių.
21.45 — 22.00 vai. — 25. 19. 16
ir 13 m. bangomis iš iš JAV-bių ir
49, 41 ir 31 m. bangomis iš kitų
stočių.
22.30 vai. — 49 m. banga.
Valandos nurodyta Grinvičio
laiku (GMT). Anglijos vasaros
laikas gaunamas pridėjus 1 vai.
prie GMT.

___ _______________________________________ 1951 m. rugsėjo 7 d.

Kas yra patranka? — įvairiai
gali būti paaiškinta. Karys pasakys — sunkusis ginklas; prieš ka
rus nusiteikęs žmogus, su liūde
siu paaiškins, kad žmonėms žudy
ti instrumentas, o mechanikas —
jog labai prasta mašina. Tokių
aiškinimų gali būti eibės, bet visi
jie nebus originalūs ir nauji. Tuo
tarpu laikraštis yra ne seniems ir
žinomiems dalykams kartoti prie
monė, bet naujiems, kurie skaity
tojo žinojimą gali praturtinti. Va
dinasi, ką gi nauja apie patran
ką galima pasakyti? Tai tat, kad
ji gali būti panaudota taikingiems
ir dar žemės ūkio darbams paleng
vinti. Kokiu būdu — paaiškės pa
veikslėlį žiūrint ir jo aiškinimą
skaitant.
Amerikos žemės ūky jau nau
dojama tokia patranka, kuri pre
suoto šieno pokus arba javų mai
šus gali į antrą aukštą nušaudyti.
Tokios patrankos užtaisymas la
bai paprastas, tik reikia automo
bilio ar traktoriaus motoro pagal
bos, o veikimas dar paprastesnis.
Ten, kur kadaise buvo dedama
kulka ir užtaisas, dabar dedamas
šieno nokas. Atitinkamai nutaikius
patranką, paspaudžiamas mygtu
kas, ir krovinys lekia j viršų ir nu
sileidžia kur reikia. Vienas žmo
gus gali krovinį užšaudyti, viršu
je jį sutvarkyti ir patranką val
dyti.

SOVIETINIS JUMORAS
Tobula ateitis
Pavel Pavlovičius prašo infor
macijų susovietintoje Kauno gele
žinkelio stotyje, — Kada trauki
nys eina į Maskvą?
— Maždaug 20 proc. anksčiau,
kaip paprastai, — atsako tarnau
tojas.
— Ką tai reiškia?
— 17 proc. anksčiau kaip tvarkaraštyje numatyta.
— O koks yra laikas, pagal
tvarkaraštį? — užsispyręs klausia
Pavlovičius.
— Maskvos traukinys visada
bando išeiti 10 proc. anksčiau,
kaip ekspresas į Leningradą.
— O kada ekspresas išeina?
— 24 valandas ankščiau, kaip
tvarkaraštyje pažymėta.
Nusiminęs Pavlovičius prašo pa
rodyti tvarkarašti.
— Dovanokit, — sako tarnau
tojas, — galiu parodyti tik tą
tvarkaraštį, kurį naudosime po
trijų metų. Matote, — sako tar
nautojas, — tie, kurie ruošė tvar
karaščius, atliko darbą 300 proc.
viršum normos.

NAUJOVIŠKI DAŽAI
Amerikoj išrastas būdas panau
doti gumą dažų laikymo reikalui,
vietoje iki šiol vartojamo aliejaus
(fernico) ir kitų preparatų. Su gu
mos preparatais' dažai pasižymi
daugeliu gerų savybių, be kitako,
jie netrūkinėja dėl nudažyto pa
grindo plėtimosi, ar siautėjimo,
kuris įvyksta temperatūros svy
ravimui veikiant,
nepraleidžia
drėgmės ir tinka daugeliui daly
kų, pradedant puodais ir baigiant
automobiliais. Dažai greit džiūsta,
o išdžiūvę neturi jokio kvapo,
taip neišvengiamo dabar naudo
jamiems dažams.
SMAGRATIS VIETOJ MOTORO
Šveicarų Oerlikono
dirbtuvė
pastatė autobusą miesto susisieki
mo reikalams, kuris yra įsukto
smagračio jėga varomas. Smagra
tis įtaisytas tarp autobuso rėmų,
po grindim, yra apie 2 m. skers
mens ir 1 tonos svorio. Įsuktas jis
gali suktis 10 valandų, bet 12 tonų
autobusui varyti tos jėgos gali
pakakti tik 4 valandom. Dėl to
tam tikrais laikotarpiais smagra
čio sukimąsi reikia pagyvinti.
Miesto susisiekimo linijoje, kur
autobusui dažnai reikia sustoti,
toks smagračio pasmaginimas ne
sudaro sunkumų.
Smagračio varomas autobusas
gali važiuoti apie 50 kilom, greičiu
per valandą.
PASVEIKO KOMUNIZMU
SIRGĘS
Naujosios Zelandijos komunis
tų simpatikas O. W. Mumine lei
dosi kelionėn per pusę pasaulio,
kad pamatytų komunizmą prakti
koj ir pasimokytų. Prieš įvažiuo
jant į rusų okupuotą vakarinio
Berlyno dalį, valdininkai jį įspė
jo dėl dokumentų. — „Aš pats
esu komunistas, ir to užtenka“
atsakė jis.
Pereitą savaitę, po 127 dienų,
jis vėl atsidūrė vakariniame Ber
lyne ir pareiškė: „Visas 127 die
nas išbuvau kalėjime ir vos ne
miriau iš bado. Pačią pirmąją
dieną mane suėmė trys rusų ka
reiviai. Išlaikę 10 dienų daboklėje
paskiau perkėlė į Potsdamo kalė
jimą. Maniau, kad teks čia mirti.
Maistas — baisus; nieko skaityti,
didžiausia vienuma, beviltišku
mas. Liaudies milicininkų užsiė
mimai — tai buvo viskas, ką aš
matydavau pro savo mažą langelį. Be to, pro langą žiūrėti drau
džiama, o į žiūrinčius sargai šau
do iš kulkosvaidžių. Aš taip ne
galėčiau pasielgti su šunimi, kaip
jie elgėsi su manim. Ir tai buvo
mano draugai, su kuriais rengiau
si dirbti, iš kurių maniau pasimo
kyti“.

•
vietovę. Ar tokia karalienė kada
gyveno ir kur ji gyveno, tikrų
duomenų nėra. Tačiau Phillips'as
teigia, kad Sabos karalienė yra ne
legendarinis, bet istorinis asmuo,
kad ji gyveno apie 950 metus prieš.
Kristaus Gimimą, kad sostinę tu
rėjo Arabų pusiasaly, toje vietoje,
kuri
dabar
Marego
vardu
vadinama ir kad ten, smėlio užpu
styti, turi būti Sabos karalienės
sostinės likučiai. Be kita ko p.
Phillips'as pripažino, kad Sabos
karalienės kėlionė pas Karalių
Saliamoną buvęs tikras įvykis,
bet ne žmonių vaizduotės Kūrinys,
nors ir labai panašus į „1001 nak
ties“ pasakas.
KOMPLIMENTAS PLIKIAMS
Pliki vyrai turi daugiau galimy
bių susilaukti sūnų, kaip plaušų,
neišbarstę, — rašo Dr. Bernstein'ė
Amerikos mokslo žurnale „Scien
ce“. Ji teigia, kad kareiviai, pra
moninkai ir kitų verslų žmonės,
kurių darbas reikalauja didelio
judrumo, taip jau susilaukia dau
giau vyriškos lyties prieauglio.
Vyrai, gyveną ramiai ir dar .amiau dirbą, susilaukia tik mer
gaičių.
DAR TIK LOJA
Į Long Beach, Kalifornijoj, po
licijos stotį atvyko Delores Ful
ton. Jis skundėsi:
— Kiekvieną naktį ties mano
namu ateina stambus, 50 m. am
žiaus vyras ir savo lojimu gąsdi
na mano šunį. Bijau, kad nepra
dėtų kandžiotis.

SKAUTIŠKUOJU KELIU
Stovykloje darytos Manchesterio ir Lowtono ekskursijų nuotrau
kos, po 1/3, gaunamos pas: V. Ru
dys, 59 Darnley St., Old Trafford,
Manchester 16.
Kun. Steponaičio darytos nuo
traukos, kaina 6į peno, gaunamos
pas mane.
Gauta „Mūsų Vytis“ Nr. 5-6,
spaustuvėje spausdintu viršeliu.
Kaina 2/6.
PADĖKA
DBLS Centro Valdybos pirmi
ninkui p. Bajorinui, už pašalpą
skautų reikalams 5 sv., tariu nuo
širdų skautišką dėkui.
Sktn. K. Vaitkevičius,
21, Cobden St., Derby

S P ORTAS

SPORTO SĄJOS
SUVAŽIAVIMAS
Rugsėjo 23 d. 13 vai. Manchesterio lietuvių klubo patalpose, 121
Middleton Rd., įvyks III-čiasis me
tinis Sporto Sąjos skyrių atstovų
visuotinas suvažiavimas.
Pageidaujama, kad i suvažiavi
mą atvyktų kiek galima didesnis
AMERIKONUKAS SLAPTUMAS sportininkų skaičius.
Ypatinga senatorių
komisija
DBL Sp. Sąjos vadovybė
slaptame posėdyje klausinėjo ato
* * *
Įminės energijos mokslininkus. Po
Dabartinis
vidutinio
svorio
pa
kurio laiko apsižiūrėta, kad kar saulio čempionas britas R. Tur-
tu su posėdžiautoj ais yra pašali pin'as išvyko Amerikon, kur rug
nis asmuo. Vėliau policija įsitiki sėjo mėn. antrą kartą boksuosis su.
no, kad tas asmuo ten pateko ne buvusiu to svorio pasaulio čem
blogais tikslais, o tik per klaidą: pionu, „Sugar" Ray Rabinson'u.
jis manė, kad tai yra viešas klau
Bokso žinovų teigimu, Robinsinėjimas; jokių dokumentų jo
son'as
šias rungtynes laimėsiąs ir
niekas ’ neklausė. Jo tapatybė lai tuo būdu
vėl atgausiąs prarastą
koma paslapty, nes, per daug ži
jį
titulą.
(m. k.)
nodamas, jis gali sugundyti tokių
TĖVŲ KELIAS menesmis venežinų medžiotojus.
cuelos lietuvių laikraštis. Metams
VATIKANO LAIKRAŠTIS
28/-, atskiras num. 2/6. Išsirašyti
„L'Osservatore Romano“, Vati galima: VI. Sabaliauskas, YMCA
kano laikraštis, šiemet mini 90 Hostel, Tadcaster, Yorks.
metų sukaktį. Šis laikraštis yra
tik Vatikano laikraštis, bet ne ofi
Reikalinga virėja dviejų žmo
ciozas. Apaštalų Sosto oficiozas nių šeimai, gyv. provincijoje. Ge
yra „Actą Apostolicae Sedis“.
ras atlyginimas ir gyvenimo sąly
„L'Osservatore Romano“
yra gos. Rašyti: „B.L.“ Nr. 20.
skaitomas visam pasauly, keletą
jo egzempliorių išsirašo ir Rusi
ŠACHMATAI
jos įstaigos. Už geležinės uždan
Uždavinio Nr. 6 sprendimas
gos kiek daugiau jo eina į Lenki l.Že2, Kxe4; 2.Ve6+, Kf3(d3)
ją, bet nė vieno egzemplioriaus į
3.0-0 (o-o-o)
Lietuvą.
1.
-g
6
(5);
2.
V c 6.
„L'Osservatore Romano“ admi
nistratorium, t.y. laikraščio pla
tinimo ir ūkinių reikalų tvarky
toju, yra lietuvis, kun. Petraitis,
salezietis.

Dovanos
Kolchozninsai susirinko posė
džio paskirsti lapkričio šventės
proga duodamas metines dovanas.
Pirmininkas skaito:
— Karvių prižiūrėtoja Anasta
zija Ivanova, už pavyzdingą rū
pinimąsi karvėmis, gauna vištą ir
gaidį.
Visi ploja. Orkestras .triukšmin
gai sugriežia.
— Arkliminkas Vasili j Petrov,už
premijuoto arklio auginimą gauna
naują eilutę.
Kolchozininkai ploja, švilpia,
šaukia.
— Derliaus brigados plovėjas,
Ivan Rostov, už piovimą 190 proc.
virš normos, už darbą sekmadie
niais ir šventadieniais, už didelį
politinį sąmoningumą, už naujus
greitumo rekordus, kurie bus pa
vyzdys visiems kitiems kolchozininkams, gauna didžiąją premiją
— visą Stalino raštų rinkinį.
KASINĖS SABAVIETĘ
Mirtina tyla, netrukus pasigir
Archeologinė ekspediiija, ameri
sta balsas iš salės gilumos:
kiečio W. Phillips'© vadovaujama,
— Tarnauk jam ištikimai.
netrukus pradės kasinėti legenda(New York Times)
rinės Sabos karalienės sostinės
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