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TREMTINIU LAIVUI UŽDĖTAS 
AREŠTAS

Lygiai prieš dvejus metus į Ai
riją iš Švedijos atplaukė, buvęs 
desantinis laivas „Victory“ su 385 
tremtiniais. Ten jis buvo sulaiky- • 
tas,nes netiko tolimesnei kelionei. 
Laivas stovėjo Korko kanale. 
Daugelis tremtinių gyveno laive, 
jų tarpe ir viena lietuvių šeima, 
kuri neseniai išvyko į Kanadą.Per 
dvejus metus daugumas „Victory“ 
keleivių gavo leidimą išvykti į 
įvairius kraštus, bet 24 dar vis te
belaukė. Matyt, netekę kantrybės 
ilgiau ir beviltiškai laukti, jie dar 
kartą mėgino ta, sena gelda plauk
ti Amerikos linkui, bet Airijos 
valdžios įstaigų buvo sulaikyti. 
Laivas grąžintas į Airijos vande
nis ir uždėtas jam areštas, nes 
paaiškėjo, kad jis negali ilgesnės 
kelionės išlaikyti.

PERSAI GRASINA BRITAMS 
ULTIMATUMU

Persų min. pirm. Mossadek‘as 
pereitą savaitę pareiškė, kad jei 
D. Britanija laike 15 dienų nepa
darys žygių derybas dėl naftos 
pradėti, tai Persai pareikalaus 
Britų specialistus apleisti Persiją 
ir patys paleis į darbą naftos pra
monę.

Į šitokį Persų ultimatumą Bri
tai atsakė, kad jie derybas dėl 
naftos laiko Persų nutrauktas 
ir kad toliau su Mossadek'o vy- 
riausyoe nemato prasmės tartis. 
Vėliau Britai sulaikė Persijai tai
kytas lengvatas sterlingo valiutą 
keisti į dolerius ir sustabdė kai 
kurių dalykų išvežimą į Persiją.,

Tačiau iki rugs. 12 d. Persai sa
vo ultimatumo Britams oficialiai 
neįteikė.

BALTIJA-NE UŽDARAS 
RUSIJOS EŽERAS

Britų karo laivyno dalinys, su
sidedąs iš 4 povandeninių laivų, 
aprūp.nimo laivo, lydimojo torpė- 
dininko ir fregatos rugsėjo 9 d. 
įplaukė į Baltijos jūrą ir sustojo 
Švedijos uoste Karlskronoje. Lai
vynas ten bus apie savaitę laiko.

Tai jau antras Britų karo lai
vų apsilankymas Baltijos jūroj 
po karo, nes neseniai Stokholmą 
lankė Britų lėktuvnešis.

Šis Britų karo laivų apsilanky
mas Švedijoje turi mandagumo 
pabūdį, bet tuo pačiu jis parodo, 
kad Baltijos jūra tebėra laisva, 
kaip ir kiti tarptautiniai vendenys 
pasaulio valstybių laivams, bet 
ne uždaras Rusijos ežeras, kaip 
sovietai savo veiksmais Baltijoje 
siekia tokį įspūdį sudaryti.

DIDELIS GAISRAS BRISTOLY
Rugs. 6 d. Bristolio uoste, vak. 

Anglijoj, užsidegė benzino tankai. 
Gaisras greit išsiplėtė. Jį gesyti 
buvo sutelkta šimtai Ugniagesių, 
kareivių, jūrininkų ir policijos. 
Nežiūrint pastangų, gaisrą pavy
ko užgesyti tik po 40 valandų. Su
degė apie 20 tankų su benzinu. 
Nuostoliai siekia apie 750.000 
svarų. Gaisro priežastis aiški
nama.

TRIJŲ DIDŽIŲJŲ PASITARIMAI
Šia savaitę Vašingtone prasidė

jo trijų didž. valstybių: Amerikos, 
D. Britanijos ir Prancūzijos užsie
nio reikalų ministerių pasitari
mai, per kuriuos bus apsvarstyti 
visi aktualieji tarptautinės politi
kos klausimai. Vienas svarbiųjų 
klausimų bus Vokietija ir jos da
lyvavimas Europos gynyboje. Pa
sitarimai, kaip spėjama, užtruks 
keletą dienų.

Amerika, neseniai davusi Ita
lijai tris karo laivus — priešt.or 
pėdininkus, dar duos 8 tokius pat 
laivus.

* Britų firmos, gaminančios 
antklodes, perpus sumažino ant- 
klodėms kainas, kurias valdžia 
buvo nustačiusi, kaip aukščiau
sias.

V METAI

S AVA I T Ė S I VYKIA I
TAIKOS SUTARTIS SU 

JAPONIJA
Pereitą savaitę didelį dėmesį 

kėlė San Francisko konferencija 
taikos sutarčiai su Japonija pasi
rašyti. Prieš konferencijos pra
džią buvo nuomonių, kad Sov. Ru
sija bandys ją sabotuoti ir kiek 
galima ilgiau nutęsti. Tokiam spė
jimui pagrindą davė ir tas faktas, 
kad rusai buvo trims savaitėms 
butus išsinuomavę. Tuo tarpu 
konferencijos rengėjai planavo 
per ją savaitę baigti.Nors Sovietai 
ir mėgino konferenciją trukdyti, 
bet jiems ši kartą nepasisekė, nes 
neleido priimtoji darbų tvarka. 
Todėl p. Gromyko's reikalavimai 
kviesti į konferenciją komunisti
nės Kinijos atstovus ir priimti jo 
siūlomas pataisas didele dauguma 
balsų buvo atmesta.

Pasiūlytas taikos sutarties pro
jektas buvo numatytu laiku 48 
valstybių pasirašytas. Sov. Rusi
ja ir jos satelitai sutarties nepa
sirašė. Prieš pasirašymo iškilmes 
Gromyka spaudos atstovams pa
reiškė, kad ta sutartis esanti nau
jo karo planas.

D. Britanijos užs. reik. min. p. 
Morrison'as, sutartį pasirašant 
pasakytoje kalboje pasakė, kad 
prieš šią sutartį buvo balsų iš tos 
pusės, kuri pati didesnio vaid
mens kare su Japonija nevaidino.

Japonijos vardu sutartį pasira
šė min. pirm. Jošida. Jis savo kal
boje pareiškė, kad baiminimasis 
dėl busimojo Japonijos milita- 
rizmo yra nepagrįstas. Japonija 
neturi nei tikslo militarizing ug
dyti, nes tapo demokratinė vals
tybė, nei pajėgų modernią karinę 
pajęgą sukurti.

Taikos sutartis suteikia teisę 
Amerikai laikyti savo kariuomenę 
Japonijoj tam kraštui nuo : gre
si jos apginti tol, kol abi valsty
bės matys tai reikalinga. Japoni
ja pasižadėjo nesuteikti teisės nei 
vienai valstybei savo bazes Japo
nijoje kurti be Amerikos suti
kimo.

Pasirašius taikos sutartį su Ja
ponija, Amerika ir Japonija pasi
rašė dar atskirą gynybos sutartį

LIŪDNOS NAUJIENOS 
AGRESORIAMS

Neseniai prez. Truman'as, kal
bėdamas San Franciske laike De
mokratų Partijos suruošto priė
mimo, pareiškė, kad naujų rūšių 
ginklai bus tokie galingi, kad gali 
nušluoti nuo žemės paviršiaus 
mūsą civilizaciją. Jis pastebėjo, 
kad tai sakydamas neturi minty 
tik tos rūšies ginklo, kurio labiau
sia bijoma.

Šis prezidento pareiškimas susi
laukė daugiausia spėliojimų ir di
delio spaudos dėmesio. Ta proga 
buvo priminta apie paskutiniuoju 
metu Amerikoj dedamas pastan
gas padirbti šias, naujų ginklų rū
šis: a) vandenilinę bombą, daug 
didesnės naikinamosios jėgos, 
kaip atominė; b) artilerijos svie

dinius,užtaisytus atominiais sprog 
menirr.is; c) mažas atomines 
bombas, kurias gali numesti nedi
deli lėktuvai ant priešo kariuome
nės dalinių; d) povandeninį laivą, 
atominės energijos varomą, kuris 
jau pradėtas statyti; e) radio pa
galba vairuojamuosius reketinius 
sviedinius, užtaisytus atominiais 
sprogmenimis, kuriuos galima pa
leisti iš sausumos ir iš laivų; 
f) bakterinius ir dujinius ginklus.

Manoma, kad prez. Truman'as, 
kalbėdamas apie naujuosius gink
lus, turėjo tikslą įspėti pasaulį, 
kad Amerika padarė didelę pažan
gą naujausių ginklų išradimo at
žvilgiu ir dėl to agresijų ir pasau
lio užvaldymo planuotojams rei
kia padaryti tas išvadas, kurių ne
padarė Hitler'is, perdėjęs savo 
galią ir sugebėjimus, kad karu 
jie nieko nelaimės.

TEBESITESIA BERLYNO 
BLOKADA

Ji, kaip žinoma, palaikoma iš 
vak. Vokietijos einančio susisie

kimo varžymu apkrovus susisieki
mo priemones didžiausiais mokes
čiais. Vakarų valstybių atstovai 
Berlyne įteikė protiestą Rusijos 
komendantui dėl tokio žygio, nu
rodydami, kad naujai įvestieji 
mokesčiai pažeidžia tarptautinius 
susitarimus, kurie patikrina lais
vą susisiekimą su Berlynu.

Dėl susisiekimo varžymo naujai 
įvestais mokesčiais, susisiekimas 
tarp vak. Vokietijos ir vak. Ber
lyno labai sumažėjo. Dėl tos prie
žasties Berlyne susirinko į Vaka
rus skirtų išvežti prekių dideli 
kiekiai.

Atrodo, kad komunistų įvestoji 
Berlyno blokada bus bandoma ša
linti naujos sutarties dėl prekių 
pasikeitimo tarp ryt. ir vak. Vo
kietijos dalių pasirašymo pagrei
tinimu. Šiuo laiku tarp tų kraštų 
prekyba sustojo, nes senoji sutar
tis neveika, o nauja — nepasira
šyta.

GRAIKŲ PARLAMENTO 
RINKIMAI

Rugs. 9 d. Graikijoje įvyko nau
jo pariamento rinkimai. Rinki
muose, be senųjų partijų, dalyva
vo naujas, marš. Papagos'o įkur
tas, graikų susivienijimas. Marš. 
Papagos'as graikų kovų dėl lais
vės didvyris, tikėjosi savo popu
liarumu patraukti graikų deši
niuosius. laimėti parlamente dau
gumą ir be partijų koalicijos su
daryti valdžią. Tačiau tai nelai
mėjo. Kaip paskira partija, Grai
kų susivienijimas gavo daugiau
sia balsų, bet ne tiek, kad galėtų 
parlamente turėti atstovų daugu
mą ir be koalicijos sudaryti val
džią.

Nors galutini rinkimų duome
nys rugs. 12 d. nebuvo paaiškėję, 
bet ir paaiškėję susidariusios būk
lės jie jau nenulems. Dėl to grai
kai vėl galės turėti tik kelių par
tijų koalicijos vyriausybę, kaip 
iki šiol.

Šie rinkimai parodė, kad grai
kai yra demokratiniai nusiteikę 
ir nelinkę į diktatūrą.

KAIP GYVENA KOLUMBIJOS LIETUVIAI
Šiuo laiku Europą lanko p. Ba

ronas, gyvenąs Kolumbijoje, Sa
gotos Lietuvių Bendruomenės val
dybos pirmininkas. Šią savaitę jis 
buvo atvykęs į Londoną ir, per 
pasikalbėjimą su jūsų bendradar
biu, suteikė įdomių žinių apie Ko
lumbijos lietuvius ir jų gyvenimą.

Kolumbijoj lietuvių gyvena apie 
400, daugiausia jie yra susispietę 
Medeline, apie 200 ir Sagotoj — 
apie 150. Šiose vietose gyveną lie
tuviai yra susiorganizavę į Pasau
lio Lietuvių Bendruomenę ir abie
juose miestuose turi šios organi
zacijos padalinius. Bagotos pada
linio valdybą sudaro: p. Baronas 
ir inž. J. Pikčilingis. Kolumbijos 
krašto valdybos pirm, yra p. St. 
Sirutis ir nariai: kun. Saldukas ir 
kun. Tamošiūnas. Pastarieji trys

Jošida, Japonijos min. pirm., 
rugsėjo 8 d. San Franciske pasi
rašęs taikos sutartį su 48 valsty
bėmis, laike antrojo pasaulinio 
karo kariavusiomis su Japonija.
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KORĖJOS KARAS
Derybos dėl Korėjos karo pa

liaubų neatsinaujino. Komunistai 
visą laiką kaltina JTO kariuome
nę dėl pažeidinėjimo Kaesongo 
neutralinės srities. Septynis kar
tus tie kaltinimai buvo atmesti, 
kaip nepagrįsti, tik vienu atveju, 
išaiškinus įvykį vietoje, pripažin
ta, kad JTO lakūnas, per klaidą 
yra paleidęs kulkų salvę iš kul
kosvaidžio į tą sritį. Už šį įvykį 
JTO kariuomenės vadovybė atsi
prašė.

įDažnėjant komunistų priekaiš
tams dėl Kaesongo neutralinės 
srities pažeidimo, JTO kariuome
nės vyr. vadas pasiūlė komunis
tams I erkelti karo paliaubų dery
bas į kitą vietą. Tačiau jie su tuo 
nesutiko.

Korėjos fronte visą laiką ėjo 
kovos, o rugs. 12 d. jos dar susti
prėjo, nes komunistai i mūšį metė 
daugiau žmonių. Ar tai bus naujo 
didelio komunistų puolimo pra
džia, ar tik noras atgauti praras
tas pozicijas, netrukus turės paaiš
kėti.

VOKIEČIŲ KOMUNISTINĖS 
KARIUOMENĖS BRANDUOLYS

Britų Aukštoji Komisija Vo
kietijoj suteikė žinių apie ryt. Vo
kietijoj komunistų organizuotą 
vadinamą liaudies policiją. Kaip 
aiškėja, tai yra ne policija, bet 
tikra kariuomenė, ruošiama spe
cialiems tikslams. Jos skaičius 
siekia 54.000 žmonių sausumos 
kareivių ir apie 5.000 jūrininkų.

Ši kariuomenė ginkluota pa
trankomis, tankais, šarvuočiais, 
kulkosvaidžiais ir rankiniais gink
lais, rusų ir vokiečių darbo. Kiek
vienam šios kariuomenės daliny 
yra vienas aukštesnio laipsnio ru
sas kai įninkąs ir trys žemesnio, 
šios kariuomenės priešaky yra 
generalinis inspektorius Hoffma- 
n'as.

Tai yra ne kas kita, kaip būsi
mos vokiečių komunistų kariuo
menės branduolys.

Kolumoijoj gyvena apie 10 metų, 
o visi kiti — yra iš Vokietijos at
vykę.

Daugumas atvykusiųjų specia
listai, jų tarpe inžinierių bus apie 
90, bet yra keletas ir ūkininkų. 
Specialistams, mokantiems krašto 
kalbą (ispanų) įsikurti nesunku 
buvo, ypač seniau, bet be profe
sijos — vargas. Visi lietuviai spe
cialistai dabar dirba savo specia
lybės darbą ir dėl to gerai įsi
kūrė.

Medeline yra dvi lietuviškos 
maisto produktų krautuvės, dan
tų techniko dirbtuvė, liuksusinio 
įpakavimo dirbtuvė, dabar ten 
steigiamas mėsos gaminių fabri
kas.

Sagotoj yra didelė lietuviška 
maisto produktų krautuvė (3 as
menų bendrovės), kurion inves
tuota 10.000 dolerių, didelė p. Tre- 
jienės moteriškų drabužių siu
vykla, kurioj dirba apie 10 dar
bininkių, turizmo įstaiga (p. Ba
rono ir p. St. Siručio). Šiaip gi 
daugumas Bagotos lietuvių dirba 
kaip specialistai ir gerai yra ver
tinami.

Iš žinomesnių specialistų pami
nėtini inž. Gabriūnas, kuris pro
jektuoja ir statybą prižiūri avia
cijai įeikalingų radio stočių ir 
inž. J. Pikčilingis, neseniai laimė
jęs konkursą Stebuklingosios Pa
nelės šv. Fatimoj pasirodymo pa
minklo.

Bagotos lietuviai dažniausia su
sitinka krautuvėje, kuri vadinasi 
„Casa Lituana" (lietuvių namai). 
Ten yra atskira patalpa ir lietu
viškoji pasaulio spauda, o kai rei
kia didesniam skaičiui susiburti, 
per tam tikras progas.tai naudoja
masi vienuolyno sale.

(Tęsinys šeštam puslapy^

Emiras Talal'as, vyresnysis (lie
pos mėn. nužudytojo) Jordanijos 
karalius Abdulos sūnus, ilgą laiką 
gydęsis Šveicarijoje, pereitą 
savaitę paskelbtas Jordanijos ka
ralium.

Jordanijos karalystės sosto įpė
dinystės reikalas nelauktai pakry
po.Kaip žinoma, tuoj po karaliaus 
Abdulos mirties Jordanijos kara
liaus pareigas pradėjo eiti jo 
junesnysis sūnus Naif'as, regen
tas, o apie besigydantį sosto įpė
dinį pasklydo nepalankių žinių, 
tarp jų ir tai, kad jis esąs ir prieš 
anglus nusiteikęs. Tokį paskalą 
Talal'as paneigė savo raštu Britų 
valdžiai, kuriame pažymėjo, kad 
tapęs karaliumi, tęs savo tėvo po
litiką, siekusią Jordanijai drau
gingų santykių su D. Britanija.

Talal as bus antrasis Jordanijos 
karalius. Pirmasis buvo jo tėvas 
Abdula, karaliumi tapęs po antro
jo pasaulinio karo, kuomet D. Bri
tanija atsisakė savo mandato arba 
įgaliojimo valdyti tą kraštą.

Jordanija yra Azijos valstybė, 
greta Izraelio, nuo kurios ją ski
ria beveik ištisai Jordano upė, 
bet dalis Jeruzalės priklauso ir 
Jordanijai; smėlėtas ir negausiai 
gyvenamas Arabijos kraštas.

KARIUOMENES MANEVRAI 
VOKIETIJOJ

šiuo laiku Vokietijoje yra su- 
i engti labai dideli kariuomenės 
manevrai. Vakarinėje daly mane
vruoja šiaurės Atlanto valstybių 
kariuomenė, esanti gen. Eisenho- 
wer'io žinioje, o rytinėje daly — 
raudonoji, su visais vokiškais pa
daliniais. Vienoj ir kitoj geležinės 
uždangos pusėj manevruose daly
vauja visų ginklų rūšių kariuome
nė ir ypač daug aviacijos.

BAIGĖSI TUC KONGRESAS
D. Britanijos profesinių sąjun

gų ,'T.U.C.) metinis kongresas 
Blackpooly, trukęs penkias die
nas, baigėsi rugs. 7 d. Komunistų 
ir kairiųjų mėginimai panaudoti 
kongresą savo tikslams nepavyko. 
Visos jų rezoliucijos buvo didele 
balsų dauguma atmestos. Nepavy
ko kairiesiems nė vieno savo at
stovo įvesti į TUC vyriausią tary
bą. Ji susideda iš 33 narių ir visi 
jos nariai buvo perrinkti ateinan
tiems metams tie patys. TUC pir
mininku išrinktas A. Deakin'as, 
61 m. amžiaus, žinomas profesi
nių sąjungų veikėjas.

Kongresas priėmė visą eilę re
zoliucijų, liečiančiu darbininkų 
kultūros ir gerbūvio reikalus.

ČEKOSLOVAKIJOJ VĖL 
VALYMAS

Čekoslovakijos komunistų par
tijos viršūnėje įvyko valymas. 
Partijos sekretorius Sklanski's 
pašalintas. Partijos vadovybę pe
rėmė Gottwald'as, dabartinis Če- 
Koslovakijos prezidentas. Valymas 
palietė ir Kitus svarbius postus.

Visa tai įvyko dėl to, kad pen
kių metų plano vykdymas nesise
ka, nes krašte pradėjo didėti skur
das ir pramonės gamyba kristi.Be 
to, šiuo partijos vadovybės pert
varkymu Kremlius dar labiau pa
sitikrino sau Čekoslovakijos prie
raišumą.

SUSIJUNGĖ KARIU 
ORGANIZACIJOS

Rugs. 9 d. Bonoje įvyko vostie- 
čių, buv. kar ų organizacijų at
stovų suvažiavimas, kuris įsteigė 
visų buv. vokiečių karių sąjungą. 
Jai vadovauti išrinktas gen. 
Triessner'is. Naujoji organizacija 
paskelbė savo manifestą, kuriame 
kelia visos Vokietijos sujungimo 
reikalą ir jos pripažinimo, kaip 
pilnateisės Europinės valstybės.

Šį sąjunga jungs visas vokiečių 
buv. karių organizacijas, kurių 
yra gana daug ir įvairių.

1

kristi.Be
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REIKIA IŠ
Mūsų tarpe jau yra asmenų, 

susirūpinusių ne vien nutautėjimo 
pavojuje atsidūrusiais tautiečiais, 
bet ir kietesniojo lietuvių tremti
nių branduolio dabar pastebimu 
pasyvumu, apsnūdimu, apsiblausi- 
mu, nesidomėjimu tautinės bend
ruomenės gyvenimu, sušykštėji- 
mu įvairių mokesčių, fondų, pa
šalpų, knygų ir net savo spaudos 
atžvilgiu, juo labiau, kad beveik 
visi jau nusimetė UNRRA'os skar
malus ir vieną kita švara turi ap
šildė kišenėje. Argi išemigravę 
į palaiminguosius kraštus tremti
niai iš tikrųjų pavargo ir taip ne
žmoniškai sušykštėjo? Jei taip, 
tai išeitų, kad jie tik vargingai 
gyvendami buvo padorūs patrio
tai, o atkutę ant viso ko moja ran
ka. Bet pamėginkime dėl vieno ki
to dalyko išsiaiškinti.

Visų pirma, ne visi yra apsi
blausę ir pasyvūs bendruomeninio 
gyvenimo atžvilgiu ir ne kiekvie
nas yra „nagas“. Todėl padėtis 
nėra jau tokia liūdna, kokią ją 
nori pavaizduoti rimtai susirūpinę 
asmenys.

Valiutos atžvilgiu ar tik ne tur
tingesni mes buvome -Vokietijoje. 
Nors RM nebuvo bevertė, bet pfe- 
niginės buhalterijos nevedėme ir 
dėl pastebėto ant šaligatvio vario
ko nesilenkdavome, nors, antrą 
vertus, mūsų tarpe buvo ir šelpti
nų. Iš viso, iki tam tikro laiko mes 
gyvenome nerūpestingas dienas, 
ir greito grįžimo iliuzijų poveiky
je turėjome kur kas minkštesnes 
širdis tiek įvairioms rinkliavoms 
ar spausdintam žodžiui, tiek „pra
mušimams“. Dabar gi—kiekvienas 
penas ar centas sunkiai uždirba
mas, ir jam skylių yra kur kas 
daugiau, negu sėdint barake ant 
ryšulio ir svajojant apie traukinį 
į Kybartus. Dabar kiekvienas rū
pinasi ko tvirčiau atsistoti ant ko
jų, apsirengti, išmokėti už baldus, 
sutaupyti bankui už namus arba 
šiek tiek atsargai, nes, nors ir 
labai turtingos tetulės, „plikių“ 
nemėgsta. Juk yra gi nuomonių, 
kad turime pasirengti ilgai trem
čiai, ekonomiškai sustiprėti, tad 
ir organizacijų finansavimas bus 
lengvesnis, nuoseklesnis. Tikėki
mės, kad nuo tos pilietinės parei
gos neatprasime, ir solidarumo 
jausmas mumyse neprislops, nors 
kava ar cigaretėmis ir nebespeku- 
liuosime ir tūkstantinėmis nebesi- 
švaistysime.

Eikime toliau. Daugelį yra apsė
dusi laikina apatija, iš dalies psi
chologiškai pateisinama. Ryšiai 
su- tėvyne nutraukti; visų vilčių 
subėgimo taškas — karas yra vis 
dar labai neaiškiame atstume; 
greitesnis pasirengimas repatria
cijai nenumatomas, vadinasi, mu
myse nėra stimulo gaivališkai 
veikti ir žarstyti pinigus visur, 
kur tik kas prigalvoja kokių orga
nizacijų, nes tuo atžvilgiu pas 
mus pramatorių netrūksta. Jie ne 
tik skaldo jėgas, smulkina lėšas, 
atbaido aukotojus, bet ir sukelia 
juose svyravimų, nes ne kiekvie
nas lengvai gali atskirti, kur ir 
kam degtiniau reikalingas pinigas, 
kas ir ką globoja. Todėl jie susi
laiko, vietoj valiutos pakišdami 
lietuvišką „pažiūrėsime“ net ir 
populariems veiksniams, nelaimei, 
nepasižymintiems nei susiklausy
mu, nei atvirumu.

Estradinės propagandos karšt
ligė -taip pat yra atvėsusi,pastebė
jus, kad žirnius į sieną berti apsi
moka tik labai išimtinais atvejais, 
o ypač kraštuose, kur sava prekė 
laikoma geriausia pasaulyje. Šiaip 
ar taip, nei pirmieji rusų emi
grantai, nei dabar lenkai, turėda
mi savo tarpe kur kas gausesnius 
meno sambūrius, galvom sienos 
nepramušo, kalnų nenuvertė ir 
nelaimės nuo savo kraštų neatito
lino, nes Kremliaus diktatūrą ga
lima nuversti tik griežta ir drąsia 
politika, tik bombomis, divizijo
mis ir patrankomis, o ne ,.lenciū
gėliais“. Niekas, žinoma, nedrįs 
tvirtinti, kad kultūrinė saviveikla 
nereikalinga. Ji, gerai pasirengus, 
yra efektyvi. Kadangi gerai pasi
rengti kiekviena kolonija negali, 
pasitenkinama sumestiniais pasi
rodymais tik būtinomis progomis. 
Be to, reikia turėti galvoje darbą, 
nuovargį ir asmeninį apsirūpi
nimą.

Dalis mūsų yra susirūpinę mok
slu, specialybės įsigijimu; kiti ką 
tik vedę; kiti visdar pasinešę j ieš
koti kitur aukso kalnų. Iš viso, 
šis laikotarpis yra lyg ir pereina
masis, todėl, nei didelio entuziaz-

SIAISKIMTE
mo įmanoma įkvėpti, nei nuogąs
tauti ar kaltinti visus iš peties 
nėra pagrindo.

Savaime suprantama, kad yra 
ir begėdiško apsileidimo. Sunku, 
pavyzdžiui, pateisinti tautiečius, 
vis dar neįstojusius į- pagrindinę 
sąjungą: sunku pateisinti neužsi- 
prenumeravusius savo laikraščio, 
nešelpiančius Vokietijoje likusių 
nelaimės brolių ir sesių. Tokių iš 
viso negalima pateisinti, nes, kaip 
jie besiaiškintų, dėl jų tautinio 
sąmoningume tenka labai paabe
joti. Ne jų „sunkumų“ apibudini
mui ir šis straipsnis parašytas, o 
tų, kurie nors ir paburnoja, bet 
organizacijos pareigūno pro duris 
neišprašo ir į atkištą ranką šukės 
neįdeda. Namų Londone pirkimo 
vajaus pagina tai aiškiai parodė.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS GIMNAZIJA
ŠVIESOS GALYBĖ. Pamenu, 

kad po Nepriklausomybės Akto 
paskelbimo daug kur Lietuvoje 
buvo įkurta gimnazijos. Kas gy
vas šoko mokytis. Apylinkės ūki
ninkai pritrūko piemenų ir pus
bernių. Atostogoms prasidėjus, 
užtvino keliai gimnazistų. Keisti 
pradžioj buvo tie gimnazistai: 
klumpėti, milinukėms apsivilkę 
nuogas knygas rankoje nešdavosi. 
Išviršiniai daug kuo skyrės nuo 
caro laikų išblizgintų „studentų“. 
Užtat kaikas šaipėsi ir pradžioj 
bandė neleisti tokion „ubagynėn ‘ 
savo vaikų, bet toliau apsigalvo- 
jo-neatsilaikė. tai, visus apėmusiai, 
apšvietus dvasiai, ir kas tik pajė
gė, leido vaikus į mokslą.

O vaikai mokėsi, lietuviškumu 
elektrizavosi. Jų dvasia veikė na
miškius, kaimynus, plačiąją vi
suomenę, net konservatyviškiau- 
sius tėvus. Įvairiose sritise, ne
žiūrint kovų ir eibės kitų sunku
mų, uždėtas svetimas rūbas kito, 
net trumparegiai pradėjo kasdien 
regėti šviesesnę ateitį, o su ja ir 
Lietuvą. Ir štai, kai savanoriu ran
dai jau apgyja, tai iš gimnazijos 
suolo, slapta, stoja nauji savano
riai, skuba per pusnynus prie 
Klaipėdos, ją su broliais išvaduo
ja, prakerta langą į geresnį gyve
nimą Vieni jų sveiki sugrįžta, ki
ti, kaip Riauba, Kumpis buvo pa
gerbti mediniais kryžiais, tačiau 
visi jie karžygiai, visiems didžią 
tėviškės ir brolių meilę įžiebė jau 
nusėti po visą Lietuvą žiburiai- 
gimnazijos.

MERGAITĖS AŠAROS. Dabar 
Diepholzo aerodromo griuvėsiuos 
kyla Nepriklausomybės Akto die
nos — 'VASARIO 16 GIMNAZI
JA. Koks didis panašumas tarp 

• ankstyvesniojo laiko ir dabar.
Spėjama (pagal Krivulę!), kad 

vakaruos yra apie 300.000 lietu
viško kraujo brolių — daugiausia 
iš, taip vadinamos, Mažosios Lie
tuvoj ir Rytprūsių. Jei jau vo
kiečiams vakaruos sunku verstis,

(Tęsinys iš pereitojo numerio)
* * *

Jurgis pažvelgia į ją truputį 
nustebusiomis akimis. Kai juo- 
dviejų akys susiduria, Julija stai
ga nuleidžia galvą ir vos vos susi
laiko nuo ašarų.

— Gal būt, jūs teisinga, Julija! 
Gal būt, nuojauta jūsų nesuklai
dino, — ir atsidūsta.

— Ne, ne tik nuojauta, Jurgi. 
Kartą visai atsitiktinai pas jį apti
kau tos mergaitės laišką ir nuo
trauką su labai intymiu įrašu. 
Po to man pradėjo daug kas aiš
kėti.

— Julija, — sako, žiūrėdamas 
į grindis Jurgis, — čia ir yra Tado 
tragizmas. Man rodos, jis jau ne
gali romantiškai mylėti. Jam rei
kia žmogaus, kuris nuolat šalia 
jo būtų-. Jei būtumėte visą laiką 
vienoje vietoje gyvenę, būtumėte 
ištikimi vienas antram...

— Taip, jūs teisingas-.. — tyliai 
atsako mergaitė ir užsimerkia. — 
Jūs labai teisingai pastebėjote.

Jurgis žiūri į jos pavargusį vei
dą, į tamsius brūkius paakiuose, 
į liesas, beveik permatomas ran
kas, ir jam pasidaro gaila.

— Kol aš neprisimenu praei
ties, — svajodama ir, tartum su 
savimi kalbėdama, sako mergaitė, 
— man būva lengviau. Bet kai tik

Kiekvienu atveju, nemalonių 
faktų nevyniokime i šilkinę ska
relę,paviršium neslidinėkime, bet 
drąsiai pažvelkime tikrovei į akis. 
Prisipažinkime, ji nėra maloni, 
nors ir stengiamės ją palankiau 
nušviesti. E>e abejo, išsiaiškinus 
spaudoje ir susirinkimuose, pa
siaukoti, padirbėti, pakentėti ir 
atsikvėpti, nors pakaitomis, yra 
galima, ir to susipratęs lietuvis 
neturėtų neigti. O Sfinksu tylintis 
taip vadinamasis rezervas visados 
turi progų atsiversti ir jam taiko
mus priekaištus atremtų tačiau 
ne keiksmu prie stikliukėlio, o 
rimtu įsipareigojimu savo ir pa
vergtos Lietuvos labui. Prašom, 
baras platus ir darbas jau pradė
tas. Juj didesnė talka, juo mažiau 
bus1 išsekimo mūsų kadro eilėse 
ir susirūpinimo, nes visi stovime 
prie to paties pajamų šaltinio ir 
esame to paties galo. S. Kirvelis.

tai juo sunkiau pabėgėliams, ypač 
jei užuodžiama, kad lietu vis-užsie- 
nietis. Apie vaikų mokymą iie ir 
negalvoja, nes kasdien, tik kas
dieninė duona rūpi. O štai čia 
gimnazija ir tai jų vaikams. Juk 
tai jiems, kaip jų šventasis Ram- 
bynas vakaruose. Jie irgi turi gai
vas, apsigalvoja, kad po karų 
Reichui daugiausia gali grįžti tik 
senosios 1937 m. sienos. Ana, net 
provokiškuose laikraščiuose pasi
sako, kad geriau jiems būsią prie 
Lietuvos, kur turėsią ramybę ir 
tėviškę. Jie puikiai prisimena, 
kad, ana, pamokyti lietuvninkai 
autonomijoj turėjo puikiausias- 
pelningiausias vietas. Tai kaip čia, 
nors kartais, egoistiškais sumeti
mais nesusigundysi vaiko leisti į 
mokslus, ypač kai mokslas nekaš
tuoja. Ir taip jie vienas no kito 
apsisprendžia ir mes skaitome, kad 
Vasario 16 Gimnazijoj jau dides
nė pusė mažalietuvių. O ji — ta 
pati lietuviškumo jėgainė, ta pati 
ugnis kūrenas, kaip ir Lietuvos 
gimnazijose. Kai didingąja Vokie
tija nusivylę, kai jaučia daug pa
niekos, tai dabar lietuviškai ug
niai pats patogiausias laikas ir rei
kia, kad ji juo labiausia įsiliepsno
tų — prisikėlimui — Velykoms.

J. Vilkaitis KRIVŪLĖJE rašo, 
kaip 1938 m. iš Tilžės Kaunan at
vyko lietuvių ekskursija. -Vengta 
visokio iškilmingumo, nes naciai 
jau siautė, o šie ir taip buvo pri- 
sikentėję. „Nusifotografavę (ra
šo), nelinksmai išsiskyrėm. Būta 
ašarų. Toje ekskursijoje atvykę 
berniukas ir mergaitė nieku būdu 
nenorėjo grįšti atgal į Tilžę, ypač 
jautriai atsisveikinimą išgyveno 
mergaitė. Esą čia taip malonu, 
žmonės toki geri, o vokiečiai pik
ti, gatvėje jau lietuviškai kalbėti 
esą negalima. E. Jagomastas, tai 
išgirdęs, slapčiomis braukė ašaras 
ir atsisveikinant tarė: BROLIAI 
NEPAMIRŠKITE MŪSŲ, DIDŽIO
JE MŪSŲ NELAIMĖJE MUS PA
GUOSKITE IR MUMS PADĖKI
TE.“ Ar ne ta pati nuotaika da

pradedu analizuoti anas dienas, 
mano Viešpatie, toks graudumas 
suspaudžia širdį, kad, rodos, dau
giau neišgyvensiu... Būdavo, atei
na vakaras. Išeiname kur į šilą, 
atsisėdame pušynėlyje ant kalve-
lės ir garsiai svajojame... Aš pa
dedu galvą jam ant peties., jis 
glosto mano plaukus ir sako: „Ju
lija, koks esu laimingas, kad turiu 
tave!..“ Aš pašoku, nubėgu mėly
nų žibučių ir grįžusi prašau išbu
čiuoti kiekvieną žiedą... Arba vėl: 
aš sėdžiu užmerkusi akis fotelyje, 
o jis groja smuiku... Groja mano 
mėgiamiausias melodijas... Nena
ši juntu, kaip prišoku prie jo, ap
sikabinu ir glausdamasi šnibždu: 
„Tadeli, kokia jautri, gera tavo 
širdis! Kokia gili siela!“ O jis: 
„Julyte! — sako. — Nors ir kaip 
gili ji būtų, niekad nesutalpintų 
tavęs!..“ O taip, — atsidūsta ir nu
sišluosto akis, — nesutalpina jau 
manęs ta siela, nes joje man vie
tos neliko...

Nutyla Julija.
Jurgis taip pat sėdi paniuręs ir 

paskendęs mintyse. Atrodo, kad 
jis šalia tų dviejų žmonių dramos 
mato ir savąją.

— Sakykite, ką man dabar da
ryti? — staiga pakelia galvą.

Jurgis krūpteli ir prievarta at- 
siplėšia nuo savo minčių.

— O kodėl jums taip skubu? — 
pusbalsiu paklausia. — Juk meilė 
nepaiso laiko. Kas kita kerštas,— 
jis atidžiai žvilgteri į nukaitusį 
veidą; — jis nepažįsta kantrybės 
■ir viską naikina kaip liepsna.

— Kodėl jūs apie kerštą užsi-

P. J. GAVĖNĄ 
ir

Miss S. ABBOTT 
sukūrusius šeimos židinį, svei
kiname ir gražaus gyvenimo 
linkime.

V. Nedzinskas, V. Ližaitis, 
K. Olskis.

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. Tu- 
laba, svečias iš Romos. Pamokslą 
sakys ir palaiminimą suteiks Sal- 
fordo Vysk. Dr. V. Marshall'is.

bar? Ar VASARIO 16 Gimnazija 
vaikus .mergytes ne labiau paveiks 
už anų dienų Kauną? Ar jie, pa
buvę gimnazijoj, ne labiau susiriš 
su Vasario 16 Aktu? Ar iš. ma
žalietuvių nepasidarys didžialie- 
tuviai?: Gimnazija, kaip pats sve
tingasis Kaunas, veiks vaikus, o 
per juos, kaip per laidininkus, 
veiks namiškius, veiks visos apy
linkės apmirusius lietuvius ir jie, 
jei ne visad idealistiniais, tai bent 
egoistiniais sumetimais orientuo- 
sis į Lietuvą, trokš Lietuvai ir sau 
gyvenimo.

RAKTAS I M. LIETUVĄ. švie- 
sa-knygos, spauda, einanti iš Prū
sų prikėlė Lietuvą. Panaši šviesa, 
einanti lietuvių aukomis, prikels 
juos. Juk geriausi misijonieriai 
yra iš to paties krašto. Kuo kitu 
taip pasitikėsi, kas kitas taip sup
ras, kas kitas taip prieis prie 
žmogaus, jei ne savas. Jei kitus 
priimama su atsargumu, tai sa
vuosius atvira širdim, išskėstom 
rankoms. Taigi, iš jų pačių reikia 
juo daugiausia mūsų trispalvės 
vėliavnešių, nes jie turi patį ge
riausią raktą ne tik į savųjų šir
dis. bet ir į savo tėviškę.- Tegu jie 
patys visu konvertitišku atkaklu
mu skelbia: MES TA PATI LIE
TUVA!

DABAR MANO EILĖ. Prie ca
ro, kai didžialietuvis buvo pas
merktas mirčiai — šviesa, viltis ir 
pagalba atėjo, kaip tik iš mažalie
tuvių, nešusių nelengvą Kaizerio 
jungą. Dabar atėjo mano eilė atsi
lyginti. Keįi dabar Vokioj jiems 
sunkios dienos, kai vargų metu 
kiekviena gelbstinti ranka žmogų 
sujaudina, kai, pagaliau, net gau
tas siuntinukas jį išskiria ir žmo
gus, nors nenorėdamas, su tuo 
apsipranta, su lietuvio vardu su
sigyvena, tai juo labiau visomis 
išgalėmis šiandien šelptina Vasa
rio 16 Gimnazija. Juk tai jiems 
patiems gyvi siuntiniai. To reika
lauja jų, mano ir visos Lietuvos 
labas. Mantrimas 

minėte? Juk aš ničnieko apie jį 
nesakiau...

— Bet galvojate apie jį. Kitaip, 
jūs taip neskubėtumėte ir pas ma
ne nebūtumėte užėjusi.

— O ar tai galėtų būti pavadin-
ta kerštu, jeigu aš... na', jeigu my
linti mergaitė pasižadėtų kitam?

— Tai būtų tiktai beprotystė. 
Tai būtų apgalvota savižudybė.

— O gal ir ne! Gal tai būtų vi
sai realus apsigalvojusios mergai
tės žingsnis. Ypačiai, jei tas antra
sis myli labiau nei anas... apgavi
kas... Na, ką: ar tai būtu kerštas?

— Ar tai būtų kerštas, tiksliau
siai pasakytų... Tadas, šiandien 
aš pats nežinau, ką jis iš tikrųjų 
galvoja. Jeigu jis tikrai myli Jūra
tę, jūsų pasižadėjimas kitam jam 
neturėtu būti nemalonus.

— O jei jis jos, tos Jūratės, ne
tektų? Jei jis vėl skubėtų pas ma
ne ir pamatytų ant mano piršto 
kito žiedą?
. — Taip, tada būtų kerštas. Bet 
jūs neskubėkite ir nieko nedaryki
te, dėl ko paskiau ir pati turėtu
mėte gailėtis.

— Bet, man rodos, tarp manęs 
ir Tado viskas baigta.

— Aš nemanau. Juk jis ir šį 
kartą tik dėl jūsų atvažiavo.

— Bet jūs matėte, koks jis įžū
lus, koks pasipūtęs ir kaip atvirai 
apie Jūratę svajoja.

— Bet jis ir praeities vaizdais 
gyvena. Dėl to jis kankinasi. At
sako jieško. Veržiasi i jus ir bėga. 
Jis nenoromis lygina. O kai jūs 
greitai pykstate ir prikaišiojate, 
jis niršta ...

LIETUVIU SPAUDA
MŪSŲ PAČIU REIKALU

Taip įvardintame straipsnyje 
„Žiburiuose“, Kanados lietuvių 
laikrašty, p. K. Tr. nagrinėja svar
bų, užsienio lietuvių visuomeni
niam gyvenimui klausimą.
„Lietuviškoje spaudoje nuolatos 

skaitome, kad reikalingas sutari
mas, sugyvenimas ir raginama ne
žiūrint nei politinių, nei pasaulė
žiūros įsitikinimų, burtis į vieną 
lietuvišką bendruomenę. Deja, lai
kas bėga, bet nei sutarimo, nei su
gyvenimo,vis dar neatsiekta o liet, 
bendruomenės organizavimas ne
gerėja, bet net rodo palinkimą 
į pablogėjimą. Gerų norų lietuviai 
dėl to sielojasi, visuomenininkai 
pašvenčia savo laisvalaikius orga
nizaciniam darbui, o dalis lietu
viškosios visuomenės šaiposi ir 
moja ranka į visa tai, arba palei
džia kokį r.ors šmeižtą įtakinges- 
nio asmens adresu. Į šaukiamus 
susirinkimus ir minėjimus atsi
lanko nedaug ii dar iš tų atsilan
kiusių vienas kitas stengiasi kuo- 
greičiau išsprukti.

Sakoma, kad čia yra kaltas vi
suomenės pasyvumas. Tačiau, gi
liai pažvelgus į pačius gyvenimo 
faktus, aiškėja visai kitos tos ne
gerovės priežastys ir gana skau
džios“.

Šitos priežastys, autoriaus nuo
mone, yra egoistiniai materialisti
nės. Iš esmės nesmerkdamas no
rinčių susitaupyti ir įsigyti turtą, 
straipsnio autorius įspėja, kad jie 
būtų akylus, idant turtas neprary
tų turto savininkų lietuviškump. 
Siūlo ieškoti lietuvių, „kuriuos 
dar galima rasti ir susigrąžinti, 
nes vėliau, jeigu ir surasime, var
gu jie sugrįš -— bus per kietai 
egoistiškai materialistiniu kiautu 
apkiautėję“.

LIETUVIŠKOS ŠEIMOS
P. K. Mockus, nagrinėdamas šio 

meto lietuviškas aktualijas „Dar
bininke“ apie lietuviškų šeimų 
kūrimą pažymi:
„Nemalonu yra apie savo nega

lavimus kalbėti, bet kartais reikia. 
Mes labai branginame lietuvišką 
šeimą ir rūpinamės, kad svetur 
begyvenąs jaunimas kurtų lietu- 
•viškas šeimas, nes mišri šeima 
yra mirtinai pavojinga tautinei 
gyvybei. Galime džiaugtis, kad 
daugeliu atvejų mūsų norai pasi
teisina ir jaunosios kartos žmonės 
sukuria savas lietuviškas šeimas“.

AR NEPRITRUKS MAISTO
Ryšium su neseniai paskelbtais 

JTO duomenimis apie pasaulio 
gyventojus ir tą faktą, kad jų 
skaičius smarkiai didėja, spaudoje 
iškilo klausimas: jei taip bus, 
tai ar pakaks visiems duonos? Lie
tuvių spaudoje plačiau tą klausi
mą išnagrinėjo n.Vizbaras „Drau
ge“. Straipsnį jis užbaigė tokia iš
vada: „Žmonijos išsimaitinimo pa
vojus, žiūrint iš žemės ūkio ga
mybos galimybių taško, ateinan
čioms kartoms dar negresia“. X

Julija susitelkusi klausosi, ir 
pati galvoja. Tačiau galutinio 
sprendimo, atrodo, dar nepajėgia 
padaryti. Nesiryžta.

— Mudu užeisime dar pas jus, 
— sako Jurgis. — Netrukus jis 
turi išvažiuoti. Judu pasikalbėki
te. Matote, koks jis nervingas da
bar. Kaip daug rūko. Ir išgerti 
nevengia...

— Tačiau aš jau nieko negaliu 
pažadėti.

— Ir nereikia. Kas turi įvykti, 
savaime įvyks.

— Taip, savaime įvyks! — pa
kelia į jį akis. — Ir būtų geriau, 
kad ko greičiausiai įvyktų. Kad 
vienąsyk pasibaigtų tas pakaruo
klių šokis.

Jurgis nieko neatsako. O gal ir 
jis pats savo patarimais pradeda 
neįtikėti. Gal jis pradeda mąstyti 
apie Tadą...

— Ačiū, Jurgi! — Julija atsike
lia ir eina į duris. — Aš maniau, 
kad lūs man ką kita patarsite. 
Jūs, matau tikrai, geras Tado 
draugas. Iki!

— Iki, Julija! — atsako Jurgis 
ir palydi ią koridoriumi.

6
Tadas sėdi atsilapojęs sofoje ir 

juokiasi.
— Tai va, sakau! — trinkteli 

kumščiu į stalą. — Svečias visur 
turi laimę Aplankiau vakar Baru- 
lius, tai vos sienomis nepradėjome 
vaikščioti. Matytum, kokią1 links
mą žmonelę įsitaisė! Dviejų žo
džių nepasako nesikvatodama. Dėl 
to ir vyras, kaip kokio raugalo 
persivalgęs, visi pasikeitė. Ir nosį

2
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PRANCŪZIJA IR PRANCŪZAI J. MIKUCKIUI 60 METU
(Tęsinys iš pereitojo numerio)* * *Ne mažiau savotiškas yra ir jų loralinis gyvenimas. Prancūzai uo seno turi ištvirkusios tautos įrdą. Ši legenda yra tiek verta, jaip ir daugumas kitų. Tiksliau Įįtų pasakyti, kad jų moralė yra. tgiai suintelektinta, kaip ir jų fenas: joje yra daugiau protavi- o, negu „širdies“.Moralinis gyvenimas prasideda begaus santykio nustatymu su [tu žmogumi. Nebūdamas jaus- [ingas, prancūzas toje srityje iš- Lngia nuobodaus sentimentalu- |o, būdingo rytų Europos žinotas, kuriuos sieja jausmai, rei- 1 Jaują besaikių išsiliejimų. Mes tgi žmones mylime arba jų bapKenčiame. Prancūzas jausmų Įaža teturi ir tuos pačius taip rūstingai valdo, kad jo santykiai h žmonėmis yra beveik grynai totavimo tvarkomi; juose daug bojumo. Jis stengiasi tik būti tei- fagas su kitais, neturėdamas su kis daug saitų.[ Todėl prancūzui bendruomeni- is gyvenimas yra beveik nepri- Įnamas. Prancūzas yra iš esmės Įtsiskyrėlis. Būdamas jaunas, jis 
Sielai metasi į draugiją alaus Įiklui išgerti ar sekmadienio įšilai. Subrendęs, jis ir tokios kaugijos ima vengti ir prasėdi Įfcnadienį vienas prie meškerės, į žmonai snaudžiant šalia jo, ar- l vaikščioja vienas gatvėmis,žiūrėdamas langus.I Didžiausias jo noras yra būti Imie, etre chez soi. Tai reiškia Lėti mažytį namuką priemiesty- l su sodeliu, apsuptu mūro, ant lorio cemento sukaišiojamos suaižytų bonkų stiklų eilės; su gelminiais įeinamaisiais vartais, apmigtais, nematomumo dėliai, larda; su parašu ant tų vartų liktas šuo“, nors namie jokio Ims nėra. Atsargumui sustiprinti

Gen. A. Guillaume, neseniai pairtasis Prancūzijos atstovas Ma-

gal dar bus prikaltas prie tvoros užrašas „privati nuosavybė, draudžiama įeiti“.Jis, žinoma, nėra visuomeniškas žmogus, bet prieš ją ir nėra nusistatęs. Jis stengiasi su kitais žmonėmis būti garbingas,teisingas. Visuomenė, pagrįsta tomis dorybėmis, tegali būti savotiška. Ji mums atrodo šalta. Iš tikrųjų, ji turį silpną vidinį ryši, kurs glūdi jausme, bet ne praktiškame protavime.Net patsai prancūzo garbingumas yra savotiškas. Jam reikia nuolatinio derinimo su tiems žmonėms budingu apsukrumu, vadinamą pagal įprastą išsireiškimą 
systeme D. Toje raidėje reikia matyti žodį, kurs lietuviškai reiškia apsukrumą, „kombinavimą“. Prancūzas šlykštisi vogimu ar suktybe, bet didžiuojasi kombina- vimu. Jis vengia apstatinėti paskirus žmones, bet nejaučia jokio sąžinės priekaišto įstaigos, draugijos ar valdžios atžvilgiu: įeiti į kiną be bilieto, paslėpti dalį mokesčių, tai vis žygdarbiai, kuriais jis mėgsta girtis.Iš tos savybės kyla ir papirkų pamėgimas. Imdamas kyšį, valdininkas nesijaučia darąs bloga. Niekam nėra dėl to skriaudos. Žala valstybei ar visuomenei yra perdaug neaiškus dalykas, kad tai galėtų jį jaudinti. Kyšininkavimas, taip išplitęs Parncūzijoje, nereiškia žmonių nesąžiningumo, bet paprastą jų apsukrumo meilę.Šis žodis, kalbant apie Prancūziją, tuojau iššaukia bučiavimosi vaizdą. Ten bučiuojamasi iki alpulio miesto soduose, gatvėse, kino filmose. Bet tai visai nerodo prancūzų sentimentalumo. Jų meilė retai išsigimsta į aistrą, o pasilieka protinga ir saikinga.Ta savybė ir yra viena priežasčių, kad meilės reiškiniai Prancūzų visuomenėje neslepiami.Būtų taip pat klaidinga manyti, kad prancūzų meilėje yra daugiau laisvumo, negu kitose tautose. Būdama linkusi į prieštaravimą, prancūzų visuomenė tyčia rodo tai, kas kitur slepiama. Del savotiško žmonių būdo, meilė ten yra mažiau pavojinga, negu kitur: ji retai prieina kraštutinumų ii dar rečiau teapsieina be išskaičiavimų. Prancūzaitės yra linkusios nuolat mirti už meilę, bet jos geriau pasitenkina protingomis vedybomis, o už jas jos moka bet kurią kainą, kenčia bet kurią riziką. Į atsiskyrėliškumą ir aboju- mą linkusioje visuomenėje, meilė ir vedybos tėra vienintelė moterų išeitis.Toje moralėje yra daug proto, daug saiko ir daug egoizmo. Pagrindinė jos savybė yra teisingo ir aiškaus santykio nustatymas tarp žmonių, įvedant mainų sistemą į dvasinį gyvenimą. Ji tegali būti tinkamai įvertinta tik suprantant pracūzo būdą.* * •

Panašią savybę turi ir prancūzų religija, šioje srityje senoji legenda apie prancūzų laisvamaniš- kumą yra be pagrindo. Prancūzijoje yra daug netikinčių žmonių, bet daug joje ir beatodairiškai griežtų katalikų, kokių nematyti mūsų tarpe.Tikrasis jų tikėjimo savotiškumas glūdi kitur: jausmo trūkume. Lietuvių tarpe netikinčių ir dėl tikėjimo nekovojančių žmonių nėra. Vieni mūsų kovoja dėl tikėjimo, kiti, daug didesne aistra, prieš jį: turi neigiamąjį tikėjimą, ypatingai karingą.Prancūzų tikėjime yra maža jausmo, taigi ir aistros,Netikintieji 'prancūzai nejaučią, jokia reikalo kovoti prieš religiją: šis „šviesos nešimas“ buvo būdingas tiktai 18-am šimtmečiui. Tikintieji smarkiai laikosi visų dėsnių, remia bažnyčias, palaiko katalikišką spaudą. Prancūzų tarpe „šiaudinių katalikų“, tikinčių tiktai žodžiais, yra mažiau, negu tarp lietuvių.Bet tas tikėjimas yra irgi suin- telektintas. Jis dažnai turį mandagumo pobūdį Dievo atžvilgiu, kartais panėši į karišką drausmę. Prancūzų maldininkų grupė nepasitenkina tylia malda, mąstymu. Ji tuojau susiskirsto į mažesnius vienetus, vadovaujamus viršininkų, metasi į tikybinių klausimų nagrinėjimą. Ir tikėjime prancūzui viskas turi būti aišku. Tiktai šioje srityje prancūzas, šiaip linkęs į šerio šiaušimą prieš bet kokį autoritetą, į netvarką, prisiima nuoširdžiai drausmę. Bažnyčioje minia klusniai klaupiasi, stojasi, gieda, pagal duotą ženklą, o jų maldininkų ekskursijose yra daug daugiau drausmės ir tvarkos, negu kariškuose manevruose.Visose dvasinio gyvenimo srityse matome vis tą pačią savybę: proto pirmavimą. Jo dėka, toje visuomenėje žmogus yra atskiras vienetas, turįs išplėtotą asmenybę, priklausąs sau. Bet iš antros pusės, tas pats palinkimas vadovautis protavimu, suprastinti visus dalykus, norint juos padaryti aiškius, suskurdina tą vidinį gyvenimą, atitraukdamas jį nuo tikrovės. Tame abstraktybės pamėgi-. me reikia matyti vieną pagrindinių prancūzų gyvenimo bruožų.Viskas stumia prancūzą į abstraktybę. Jausmo stoka jam neleidžia giliai prisirišti prie minčių, daiktų ir žmonių. Lnkimas į protavimą dar labiau susilpnina šį ryšį su aplinka. Žiūrėjimas į viską ne kaip į gyvą tikrovę, bet kaip į problemą kuri gali būti vienaip ar kitaip išspręsta, atsižvelgiant protavimo dėsnius ir į kintančias aplinkybes, panaikina arba bent paslepia dalykų buvimą, išvaduoja taip pat žmogų nuo atsakingumo jausmo, nuo pareigos žiūrėti į viską rimtai. Protavimas taip pat padaro intuiciją nereikalingą, jis pakreipia dvasinį žmogaus gyve-

Rugsėjo 20 d. poetui Juozui Mikuckiui sukanka 60 metų amžiaus. Toks įvykis sudaro progą žvilgterėti poeto gyvenimo kelią ir jo kūrybą.J. Mikuckis yra vienas produk- tingiausių ir gabiausių pomairo- ninės kartos poetų. Savo nuoširdžiais ir jausmingais eilėraščiais jis iškart patraukė literatūros kritikų ir skaitytojų dėmesį, susilaukdamas nemažo pasisekimo. Jo eilėraščių rinkiniai: „Pirmosios dainos“ (1910), „Auštant“ (1912), „Aušros rasos“ (1920), „Vakaro kaukės“ (1924), „Laukuose“ (1926) ir kt. yra vieni įdomiausių mūsų literatūroje, pastatę autorių į geresniųjų poetų tarpą. Ne veltui jis yra ir mūsų pirmosios poezijos antologijos „Vainikai“ dalyvis.Nepriklausomoje Lietuvoje,kaip ir daugumai mūsų rašytojų, J. Mikuckiui teko imtis įvairių, nieko bendra su poezija neturinčių profesijų. Tat labai atsiliepė ir jo kūrybos našumui ir meniniam lygiui. Ilgesnį laiką J. Mikuckis lyg ir buvo pasitraukęs iš mūsų literatūros gyvenimo; nedalyvavo jokiuose literatūros sąjūdžiuose, nors retkarčiais periodinėje spaudoje pasirodydavo vienas kitas jo eilėraštis.Atsidūręs tremtyje ir gyvendamas kad ir vargingose sąlygose, J. Mikuckis vėl pradėjo kurti. 1946 m. jis išleido naują eilėraščių rinkinį „Svetimose viršūnėse“.Šiuo metu poetas gyvena Amerikoje, Baltimorės mieste ir tik atspėjamu nuo sunkaus darbo laiku rašo eilėraščius ir rengiasi išleisti naują savo poezijos rinkinį.Sukaktuvių proga dedame pora jo būdingesnių, anksčiau sukurtų eilėraščių. M. K.DBLS Lowtono skyriaus pirmininką
Petrą KLEZĄ ir

Mildą PREKERYTĘ sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, sveikina ir laimingo gyvenimo linki.
DBLS Lowtono skyriaus 

Valdyba ir nariainimą į nevaisingumą, jis turi savyje griaunamųjų pradų. Kiekvienas dalykas, išnagrinėtas pagal protavimo dėsnius, tampa aiškus, nes suprastintas, mažas, bet kuriam žmogui prieinamas, jei ir neapčiuopiamas: ir tuo atžvilgiu jis netenka savo prigimties. Vadovavimasis vienu protavimu duoda žmogaus sprendimams aiškumo, paprastumo, bet jis stumia žmogų į sausumą, smulkmeniškumą, dalykų apžvelgimą iš j u mažosios pusės.Tos abstraktinimo pasėkos matyti nuolat prancūzų kasdieniniame gyvenime, bet ypač socialiniame bei politiniame. (Pabaiga)
A. Bartkus

1S GYVENIMO AUDROSSunkaus gyvenimo drauguže. Neklausk, už ką tave myliu. Atmink audras, kur baisiai ūžė Tarp jūrių neramių, gilių.Plaukei tu su manim be baimės, Tolyn nuo žemės mylimos, Nors nematei šviesiosios laimės, Tu meilės n'atmetei pirmos...Nenuilsai irklu kovojus, Negąsdino tamsi naktis, Nors ir grąsino mums pavojus. Nelaimė, vargas, pražūtis...Nors baisios vilnys ūžė, ūžė. Bet nejutau aš sopulių...Sunkaus gyvenimo drauguže, Neklausk, už ką tave myliu...
BALETASSmulkiai, lengvai bėga, žengia, Kaip dievaitė... Ir sustojus,Šilko rūbai išsirangę,Baltą kūną vos uždengę, Rodo krūtis, rodo kojas...Sukas, sukas...Tai ratukas.Tai vėl bėga, tai vėl bėga,Kaip svajonės, kad per miegą Pasirodo, atsilanko...Bėgis kojų, Mostai rankų Paviliojo, paviliojo...Štai sustojo,Ir sustingo...Dingo...Vėl išbėgo, vėl iššoko...Balsas juoko Sidabrinio, BegalinioSužavėjo, sužavėjo...Išsidraikė juodos kasos, Tartum vėjo Pabučiuotos...Visos gražios, visos basos Ir šilkais nuklotos.Vėl sujudo, vėl subruzdo. Lanksto Lūžta, lūžta... [kūną—Bėga, bėga... žūna, žūna...Iš šilku sau suka gūžtą...Baltos rankos išsinėrė, Viena kitą nusitvėrė Suka, suka... Lyg Pro rūką, Pro šilkusMatosi liemuo puikus...Saulės Šokis nuo aukštųjų[piramidųIki mūs atskrido...Ir užbūrė ir svaigina...Štai pagriebusi merginą, Užsisukusia galva, Suka, suka mergina... Kaip plaštakė ji lengva... Puolė... Numirė... Gana...Mūsų mielą bičiulįp. J. GAVĖNĄ irMiss S. J. ABBOTT sukūrusius šeimos židinį, svei- , kinam ir linkim gražaus gyvenimo-

K. Jurka ir M. TranavičiusIkšfiau iškėlė, ir kalboje dau- £u žodžių randa. Matyt, verta tsti. 0 tu, paukštele, ar nepa- jraidžioji pūkų savo lizdeliui paieškoti, a?Mergaitė, pajutusi šiltus pirštus 
Į- savo smakro, kaip spyruoklė ĮJka ir, gindamasi abiejomis bkomis net atsilošia fotelyje.- Liaukis, Tadai, nesiskėtriok p vanagas kokis’. — šaukia. — dar turiu laiko!~ Ė, su laiku nesiramstyk, ei
lelei — pliaukšteli dviem pirš- 
s. — Juk tu — kaip įsirpusi nuogė. Jei tik kur spusteli, p ir saldu pasidaro, — ir tek
ti jai į kelią.Hergaitė suduoda jam per ran- ir, truputį raustelėjusi, atšilai- Tur būt, įsigėręs esi ar ką?! ras turi būti mandagus ir švel- > su mergaitėmis. Ne koks pa- ■ška.- Mandagus ir švelnus, sakai? t ar tik nemeluoji, žebenkščiu- ? Juk jūs mylite tik stiprius ir italius lokius. Jūs mėgstate jė- ir gerą liežuvį, o pakampėse kum pačios mūsų anekdotus rtojate.iergaitė nuleidžia galvą ir suna- a ant krūtinės rankas. Į Tadą bežiūri.- Atseit, užsigavai, širdele! — škodamas cigaretės, sako Ta- s. — Bet nieko nepadarysi: mo- motiejų niekas nemėgsta. Kas a drąsuoliai, pokštininkai!Mergaitė iš padilbų žvilgteri adą, nusišypso, pamačiusi atsi

kišusią plaukų kuokštę ant kaktos, ir labai lėtu tempu pasako:— Charakterizuoji mergaites taip, kaip pats jas įsivaizduoji. Tačiau atsimink, kad išimtys nesudaro taisyklių.Tadas skubiai ištraukia cigaretę iš lūpų ir pakreipia į šoną galvą.— Tu kalbi apie Juliją? — paklausia.— Ne, apie Tadą!— Bet kokias išimtis man pri-kiši?— Kokių visur pasitaiko.Tačiau juodviejų žvilgsniai susikryžiuoja. Tadas stengiasi įtempti mintis, kad suprastų mergaitės sąmojų ir spėtų jai atsikirsti. Ji gi gniaužo amt kelių rausvą nosinaitę, lygina kraštelius, o paskum įsikiša ją į rankovę.— O kur yra Julija, taip ir nepasakai, — jau ramiau pasako, tartum tik dabar atsimindamas.— Kur ji taip ilgai galėjo užtrukti?— Nežinau. Ji man išeidama nieko nesakė. Tur būt, nežinojo, kad ateisite.Tadas nori nusišypsoti, bet jam nevyksta. Patraukia kartą kitą cigaretę, išpučia dūmų kamuolį ir, žiūrėdamas į tylinčią mergaitę, sako:— Elenute, ar tu nežinai, ką Julija dabar galvoja?Mergaitė nusišypo. „Na, dabar ateina mano eilė!“ — pagalvoja ir pakraipo galvą.— O ką aš galiu žinoti! Aš jos neklausiu, ji man nesako.— Taip tai taip... Neklausiu — nesako, sakai. Bet juk vistiek jud

vi pasikalbate... Ar ji labai pyksta ant manęs?— O už ką ji turi pykti? Ką jai blogo padarėte? — atsako Elena ir Tadas negali suprasti, ar ji ką nors žino apie paskutinius įvykius, ar ne. — Juk žinai, kokios mergaitės pyksta? Apviltos...Elena provokuojančiai žiūri į Tadą. „Ji kai ką žino“, — galvoja jis: — „tik nenori pasakyti...“— Bet aš girdėjau, Elenute, kaiką, — nenusileidžia.— Jurgis man sakė.— Jurgis? — pastato akis Elena. — O ką jis tau sakė? Negi jis ką nors žino?!— Jei sakė, matyt, kad žino.—■ Tai tik jis tau, tur būt, ir apie Zigmą prišnekėjo... Žinoma, kad jis. Kas gi kitas? Šitokiu būdu Julijai atsikeršijo.Tadas susidomi. „Juo toliau į girią, juo daugiau medžių“, — pamano ir tuojau suabejoja: „Nejau Jurgis taipgi čia kokį vaidmenį vaidina...“— Tai Jurgis taipgi čia apsilanko? — staiga paklausia.— Labai retai ir tik su svarbiais reikalais, — rimtai atsako.— Jis šitų namų vengia ir, man rodos, žinau, dėl ko. Dažniausiai jį matom, kai jūs atvažiuojate.— Hm! — sumykia Tadas. — Tai už ką jis gali Julijai keršyti?— Už ką? Yra už ką. Bet jūs norite perdaug sužinoti. Geriau man pasakykite, ar jis jums nepeikia Julijos?Tadas nejuokais susidomi. Norėdamas daugiau iš Elenos suži

noti, papasakoja kai ką sugalvoto ir užbaigia:— Matai, o aš visą laiką negalėjau suprasti, kodėl jam Julija taip nepatinka. Nesuprantu nė dabar. Na, bet ilgai nedelsk: būk gera ir pasakyk!— Bet jam nieko nesakysit? Neišduosite manęs?— Gali būti rami. Mokėsiu liežuvį prikąsti.— Bet tikrai? Juk jūs žinote, Tadai . Jurgis senjau dažnai čia lankydavosi... Ir. tur būt, spėjate, pas ką?— Na, žinoma — pas tave, Elenute! Jis tau, tur būt, patinka? Juk taip? - •Elena parausta ir nuleidžia akis.— Ar jis jums ką nors sakė? — nedrąsiai paklausia.— Sakyti tai nieko nesakė. Tačiau juk galima atspėti. O aš žmones pažįstu! Man vieno žvilgsnio užtenka. Vieno pažvelgimo!— Na, ir ką?— Ogi nieko! Jis kol kas tik žiūri. Žinai Jurgį. Tai tikras žemaitiškas meškiokas. Slenka, tykoja, delsia, laižosi ir svajoja...— Jūs taip manote?— Ne tik manau, bet ir žinau, kas jam tavyje patinka!— O kas?— Tavo kūno klasika, Elenute! Tavo tas giliai įspaustas liemuo ir išbėgus: krūtinė. Tavo sodrios lūpos. Antakių išgaubimas...— Eikite sau! — susigėsta mergaitė. — Jūs tikras begėdis. Jurgis visai manęs nestebi. Jis turi kitą, Elvyrą... Ji truputį šviesesnė už 

mane. Ir moka geriau vaidinti. Tai Julija kalta, kad jis čia nesilanko. Priplepėjo niekų, suerzino. O jam kas? Negi jis žino mano skausmą... Tik Julijos tai jau tikrai nemėgsta. Jei galėtų, nežinau, ką jai padarytų.— Tai ką ji, pagaliau, jam pa- dąrė? Kokių niekų priplepėjo?— Na, gerai. Pasakysiu. Bet žiūrėkite man! Nė žodžio Jurgiui!- Taigi, prieš kokius metus jis beveik kasdien pas mane lankėsi. Apie meilę tai jis nekalbėjo, bet šiaip pasakoti tai jis mokėjo, nėra, ko sakyti. Labai įdomu buvo jo pasiklausyti. Kai vieną vakarą, mudu taip sėdėjome kambaryje ir aižėme riešutus, atėjo ir Julija. Žodis po žodžio ėmė juodu ir susikirto. Turiu būti teisinga: Julija tą vakarą buvo kažin ko susierzinusi. „Jūs visi tokie! — sušuko.— Vienai komplementus suokiate, o kitai ir dovanų nešate!“ Jurgis visas nukaito ir paprašė įrodymų. „Įrodymų? — atkirto Julija. — Jeigu taip nori, tai va: tu pas Ele- nutę beveik kas savaitę ateini ir baigi jai galvą apsukti, o su Elvyra į kinus vaikščioji ir ledus jau pirkinė ji!“ Jurgis kaip žado netekęs nutilo, o man lyg kas būtų per veidą tekštelėjęs. Nors ir labai valdžiausi, bet vistiek savo nuotaikos negalėjau paslėpti. O ir kalbos staiga visiems pritrūko. „Jeigu tu taip, — pasakiau, — tai kam dar pas mane vaikščioji? Jei tau Elvyra geriau patinka, tai ir drožk pas ją!" O jis žiūrėjo žiūrėjo į mane, paskum atsiprašė ir

3
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8. Propagandinis karas

Svarbiausias Rusijos propagan
dinio karo prieš Vakarus tikslas 
yra užmaskuoti tikruosius savo 
siekimus bei kelti abejojimus va
kariečiuose jų valstybių žygiais, 
kartu taikant ir seną romėnų stra
tegų taisyklę—divide et impera— 
žadinti nesutikimus vakarinių 
partnerių tarpe.

Ir tat jai laimingai sekasirdidelė 
vakarinės visuomenės dalis Rusija 
tiki daugiau, nei savo vyriausybė
mis — taigi, dalis tos visuomenės 
tiki, kad Rusija tikrai niekam ne- 
grąsina, kad ji yra pasaulinės tai
kos apaštalas, kad kapitalistiniai 
vakarai ginkluojasi tik vienu 
tikslu — užsmaugti tikrąsias (su
prask, „liaudies“) demokratijas 
bei savo pilietį laikyti kapitalo 
vergu.

Dėl to nenuostabu, kad toks 
nemažas tos visuomenės procen
tas į rytus žiūri, lyg į. išganymą, 
lyg i „lux ex oriente“' ir, kaip 
italų komunistai pareiškė, kad ka
ro atveju jie nekovos prieš 
Rusiją,

Didžiausią tokios nuomonės dalį 
sudaro žemo išsilaivinimo visuo
menė. Tai būtų pateisinama: tokia 
visuomenė neturi galimybės at
skirti melą nuo tiesos ir lengvai 
susižavi gražiais žodžiais. Bet jau 
daug gilesnį susirūpinimą kelia 
tas faktas, kad net aukštos erudi
cijos visuomenės dalis eina tuo 
pačiu keliu: „Moscva locuta — 
causa finita“

Kodėl yra toks nemažas procen
tas erudicijos atžvilgiu net eliti
nės visuomenės, tikinčios Rusijos 
propaganda?

Esu skaitęs ir anglišką, ir ame
rikonišką, šio klausimo aiškinimą.

Anot „Daily Mail“ (1951.8.27) 
korespondento, Stalin‘as yra taip 
meisteriškai metęs savo melo pro
pagandos tinklą, kad jis pagautų 
ne tik tuos, kurie yra susižavėję 
lengvais materialistinių gėrybių 
pažadais, bet ir tuos, kurie yra 
atsidėję tarnauti žmonijos gerovei 
— atseit, net mokslininkus. Rusi
jai nereikia nei kareivių, nei ra
šytojų iš užsienio — ji užtenkamai 
jų turi namie; bet jai labai reikia 
atominių specialistų, kurie galvo
ja, jog tik taikos siekiančios Rusi
jos globoj, jie geriausiai patar- . 
naus žmonijos gerovei savo suge- 
bėjmais. Iš to ir atsiranda tokios 
2 O-to j o amžiaus epopėjos, kaip 
May Nun‘ai, Fuchs'ai Pontecor
vo* ai ir t-1.

Šiuo klausimu panaši ir ameri
kiečių nuomonė, kurią skaičiau 
„Reader's Digest“ žurnale. Ten 
bandoma aiškinti, kad kiekvienas 
mokslininkas, užsidaręs savo spe
cialybės kiaute, nebejaučia aplin
kinio gyvenimo pulso, nebemato 
tikrovės, nutolsta nuo kasdienės 
gyvenimo realybės ir, kaip mažas 
vaikas menkaverčiu blizgučiu, 
susižavi gražia, bet apgaulinga 
Rusijos melo propaganda — nes

jis neturi laiko į ją įsigilinti bei 
jos vertę pažinti..

Kaip ten bebūtų, bet viena yra 
aišku, kad viena Rusijos propa
gandai pasiduodančios visuoxne- 
nės dalis yra naivūs idealistai, 
susižavėję net tik apgaulingu, bet 
ir pražūtingu miražu, nes jie te
mato jį tik tolimoj perspektyvoj, 
o kai jie prie to miražo priartėja 
tiek, kad ir siela, ir kūnu pajunta 
jo tikrovę — tada jau jų sparnai 
būna nudegę grįžti atgal, — ši 
kelionė atgal retam bepavyksta, 
nesužalotam ar siela, ar kūnu.

Antroji tokios visuomenės dalis 
yra gryni oportunistai, kurie tiku, 
iš komunizmo bet kurios gerovės 
ar net gėrybių ir jų pavojingumas 
šiame propagandiniame kare yra 
laikino, arba praeisiančio pobū
džio: gerėjant materialinio gyveni
mo sąlygoms, ir jų nuomonės 
kinta.

Trečioji, ir gal pati pavojingiau- 
sioji, tokios visuomenės dalis yra 
jau grynai kriminalistinio pobū
džio. Tai toji visuomenė, kuri įsa
kymus priima tik iš Maskvos; toji, 
kuri ir savo valstybę, ir savo tau
tą, ir savo kultūrą parduoda Mas
kvai už nieką. Tai fanatiška juo
dašimčių pirklių gauja, kuri rau
donajam komunizmo molochui be 
jokio humaniško skrupulo į nas
rus meta viską.

Ir tokios visuomenės Vakaruose 
yra daug. Ir ji turi daug, kaip sako 
anglai, fęllow-travellers-rėmė0ų.

Štai per visas šitokios visuome
nės grupes kruvinasis komunizmo 
molochas ir smogia į Vakarus sa
vo pražūtingu propagandos gin
klu, kuris paskutinei, karšiajai, 
šito karo fazei Vakarinių valsty
bių organizme atlieka moralės 
bei atsparumo minkštintojo pa
reigas.

Būtų galima suminėti daug pa
vyzdžių, paryškinti mintis — kaip 
net didelės erudicijos bei atsakin
gas pareigas Vakaruose turį as
menys eina šito molocho dvasinin
kų pareigas, bet dabartinėse mū
sų sąlygose geriau apie tai nutylė
ti, nes dėl to jie vistiek neužda
rys savo einamųjų sąskaitų Mask
vos bankuose, galim tik pakartoti 
ant Kryžiaus Mirštančiojo žo
džius: „Atleisk jiems, Viešpatie, 
nes jie nežino, ką daro!“

O galbūt jie ir žino...
9. Kitos šaltojo karo formos
Be ekonomio ir propagandinio 

ginklo šaltasis karas naudoja ir 
eilę Kitų, jam prieinamų būdų, iš 
kurių čia galima suminėti pirmoj 
eilėj vadinamosios penktosios ko
lonos veiklą.

Ir šitoji šaltojo karo forma ži
noma jau iš seniai, nes kiekvie
na kariaujanti valstybė, dar prieš 
karo pradžią, stengiasi iš vidaus 
pasikasti po savo priešo pamatais. 
Pav., net prieš desėtką metų prieš 
Hitlerinio karo pradžią, Vokietija 
buvo nusodinusi Angliją savo 
agentais kurie per eilę metų ra
miai galėjo pasiruošti atitinka

mam smūgiui reikiamu -momentu 
ir reikiamoj vietoj (pagal taktini 
gen. Schiefen‘o mokslą).

Reikia būti tikriems, kad juo la
biau Rusija yra šiuo atžvilgiu pa
siruošusi, nes ir jos tikslas žymiai 
platesnis už buvusius Hitler'io 
tikslus, ir jos galimybės tuo klau
simu yra žymiai didesnės (dėl vie
tinių komunistų).

Kad jie šitai šaltojo karo for
mai ruošėsi dar net hitleriniam 
karui nepasibaigus, mums aiškėja 
ir iš mus globojusios UNRRAos 
veiklos. Ne vienam mūsų yra te
kę iš jos girdėti baugių paragini
mų, nieko nedelsiant, grįžti namo 
į išlaisvintą tėvynę...

Tą pačią tiesą įrodo nemažas 
skaičius šitų užsimaskavusių kan
džių ir gana atsakingose valsty
binio. aparato pareigose Italijoj, 
Vakarinėj Vokietijoj, Prancūzijoj, 
Belgijoj, Kanadoj, JAV ir t.t. Tik 
budrių valstybės saugumo organų 
dėka pavyksta juos palengva 
išaiškinti ir padaryti daugiau ar 
mažiau nekenksmingus. Toks 
vyksmas ne kartą priveda net prie 
aštrių visuomenės nuomonių susi
kirtimų, kaip pasitaiko JAV.

Ir tai rodo, kaip kartais net ir 
labai giliai ta penktoji kolona įsi- 
spaudžia į gyvybinius valstybinio 
aparato postus, kad iš ten slaptais 
kanalais teiktų visas žinias savo 
darbdaviui Maskvoj.

Daugelyje vakarinių valstybių 
tas, Rusijai šnipinėjimo darbas,, 
yra palengvinamas spaudos bei 
žodžio laisve: ir susirinkimuose, 
ir spaudoj laisvai diskutuojamos 
ne kartą net ir gana slapto pobū
džio problemps; penktakolonistui 
tereikia tiek vargo padėti, kiek 
reikalaujama pav., užsirašyti nu
girstą pokalbį ar išsikirpti kurį 
straipsnį iš laikraščio. Šitos 
laisvės, pavojaus atveju, yra vie 
na demokratinių silpnybių. Dėl to 
diktatorinėse bei agresyvinėse 
valstybėse ši žodžio bei spaudos 
leisvė yra ypač smaugiama. Juk 
visi gerai atsimename ypatingą 
spaudos kontrolę ir užrašus ant 
knygų bei sienų: „Pst! Der Feind 
hort mit!“ Hitler'io Vokietijoj. O 
dar geriau žinome, koks šituo at
žvilgiu farsas yra vaidinamas už 
geležinės uždangos, — kur pilietis 
ir savo minties, šventvagiškai 
drįstančios jo galvoj gimti, bai
dosi. Vakarai šį Rusijos skrupu
lingumą net mielai pajuokia. Pav., 
dar vakar dienos laikraščiuose 
skaičiau tokį anekdotą: „Austri
joj, Vienoje, raudonarmietis kari 
ninkas, eidamas į teatrą, visada 
perka du bilietus, bet kurios eilės 
kraštin; ir prieškraštinį tam, kad 
atsisėdus į kraštinę vietą, šalia jo 
niekas neatsisės ir jo neužkal
bins“.

Pasinaudodama didelėmis demo
kratinėmis lengvatomis, Rusijos 
penktoji kolona tiek giliai grau
žiasi, pav. kad ir po Anglijos pa
matais. jog dar liepos mėn. gale 
lordas Shepherd'as Lordų Rūmuo-
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išėjo. Ir daugiau niekad neatėjo... 
Supranti dabar, kodėl jis Julijai 
keršija?

Tadas nuleidęs galvą tyli. Pra
džioje jis net įtaria, kad Elena 
tik vardus sukeitusi nori jam 
įgelti: juk panaši istorija ir su 
juo. Ir jis su Jūrate kasdien ro
mantiškus vakarus audė, o Julijai 
rašė apie amžiną meilę. Bet gal 
čia kas kita... Juk Jurgis nė žo
džiu apie tai neprasitarė.

— Ką Jurgis jums apie Juliją 
pasakoja, netikėkit! — neatlyžta 
Elena. — Tiesa, Julija taip pat ne 
be ydų, bet ji nėra jau taip ir blo
ga. Jeigu ją vestumėte, turėtumė
te ištikimą žmoną... Bet ką? Jūs 
negirdite manęs? Ko jūs taip su
siraukėte? Draugo gaila?

Tadas tokiomis akimis pažvel
gia į Eleną, kad šią net šiurpas nu
krečia.

— Elen, — sako jis šaltai, — ne 
be reikalo sakoma, kad moterys 
yra angelai arba suvedžiotojos. 
Aš neteisiu Jurgio, — jis vistiek 
yra mano geriausias draugas, ko
kių bet kur, kaip ir idealių mer
gaičių, nesimėto. Tačiau Julijai 
savo trigrašio į kitų reikalus kai
šioti nederėjo. Tai negražu, bo
biška. Geriau tegu ji žiūri, kad 
jai to paties kas kitas neprikištų. 
Ne iš Jurgio — jis, turiu tau pa
sakyti, apie tai man nė žodžiu 
neužsiminė — sužinojau ir apie 
Zigmą. Apie juodviejų ryšius vi
sas miestas žino... O ir tu, Elen, 
be reikalo ragučius parodei. Kol 
vyras nevedęs, jis su kiekviena 
gali pasikalbėti. Tu gi Julijos žo

džius kaip paskutinę tiesą priė
mei, ir dėl to jis labai taktiškai 
pasielgė tavęs tik atsiprašęs ir 
daugiau nepasirodęs, Aš žinau vy
rų nuomonę ir apie tave. Ji nėra 
labai šviesi. Jie lyg susitarę tvir
tina,. kad tu peraukštai savo nosį 
rieti ir niekam patyčių žodžio ne
pagaili. Gal dėl to ir Jurgis nuo 
tavęs nuošaliai laikosi...

Elena sėdi raudona, tarsi saulė
leidžio saulė. Jos iškelta galva 
pamažu svyra, o lankos glamžo 
nosinaitę.

Tadas tuo tarpu atsistoja >r 
tampo švarko skvernus.

— Kodėl jūs man iš karto ki
taip kalbėjote? — nedrąsiai klau
sia Elena. — Aš buvau visai tikra,

kad ir Jurgis prie tos košės prisi
dėjo. Ir Julija taip galvoja...

— Elen, — priėjęs prie jos, sa
ko Tadas, — jeigu, kaip judvi 
galvojate, koks prašalaitis gali 
išardyti dviejų žmonių ryšį, tai 
judvi nesuprantate, kas yra meilė 
Priešingai, — jei tariamai laukia
mas atvyksta ir savo mergaitę 
sutinka mieste beburkuojančią su 
idealiu vyrioku, — nereikia 
j ieškoti atpirkimo ožių vadinamų 
bičiulių tarpe. O dabar.., (B. d.)

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

MINDAUGO KRIKŠTO 
MINĖJIMAS ARGENTINOJE 
700 metų nuo Lietuvos kara

liaus Mindaugo apsikrikštijimo 
sukaktį mini viso pasaulio lietu
viai. Argentinos lietuvių kolonijo
je šis jubiliejus minimas paskai
tomis, parengimais ir spaudoje. 
Vienas tokių minėjimų buvo Bue
nos Aires, rugpiūčio 19 d. parapi
jos salėje.

Minėjimas pradėtas iškilmingo
mis pamaldomis parapijos bažny
čioje, kuri buvo perpildyta lietu
vių. Giedojo šv. Cecilijos choras, 
organizacijos dalyvavo su savo 
vėliavomis, nepaprastai gražų pa
mokslą pasakė argentinietis vys
kupas Francisco Aragone.

Vakare, parapijos salėje, buvo 
iškilmingoji minėjimo dalis. Susi
rinko nemažai lietuvių. Atidaro
mąjį žodį tarė kleb. Jakaitis, o 
apie Mindaugo krikšto reikšmę 
lietuvių tautai paaiškino kun. 
Dr. Brazaitis.

Minėjimo meninėje programoje 
puikiai pasirodė lietuvių mokyk
los auklėtiniai lietuviukai. kurie 
nustebino visus puikiu lietuvių 
kalbos mokėjimu, šv. Cecilijos 
choras, vadovaujamas muz. V. 
Rymavičiaus, padainavo keletą 
dainų. Džiugu, kad šiame chore 
vis daugiau pasirodo naujų jėgų 
iš priaugančios, čia gimusių lietu
vių, kartos. Šalia pusamžių choris
tų jau matyti jų atžalos po 10-12 
metų mergaitės, kurios kartu su 
senais choristais galingai traukia 
lietuvišką dainą. Reikia manyti, 
kad tokie lietuviukai, karštai pa
milę lietuvišką dainą, pamils ir 
savo tėvų gimtąjį kraštą — Lie
tuvą. L. Kančauskas

Kan. J. Končius, BALFo pir
mininkas, neseniai lankėsi Kana
doje. Ten jis Toronte ir Hamilto
ne pasakė gausiai susirinkusiems 
tautiečiams kalbas ir ragino auko
ti Europoje esantiems lietuviams 
tremtiniams sušelpti. Hamiltono 
lietuviai, surinkę įteikė pirminin
kui 483 dolerius. Hamiltone ir 
apylinkėje gyvena apie 500 lietu
vių.

Kun. S. Morkūnas, buvęs Kau
ne Prisikėlimo parapijos vikaras, 
prieš pusantrų metų atvyko Ame-

se matė reikalą įspėti tautą: „Gy
vename pavojingus laikus... dau
gelis tų pavojų yra tarp mūsų pa
čių, Britanijoj — ir jie grasina 
tautos saugumui, šnipai, išdavi
kai, pradingstą asmenys...“.

Prie šaltojo karo ginklų kolek
cijos, be abejojimo, galima pridėr- 
ti ir visokių rūšių sabotažą ir kai 
kuriuos streikus.

Kai taikos metu užsidega ir 
sprogsta laivai su sieros, benzino 
ar tepalo kroviniu, kai į laivų, 
lėktuvų ar fabrikų mašinas pripi
lama smėlio, plieno piuvenų, kai 
lėktuvų išmetamieji vamzdžiai 
bandoma net skudurais užkišti, 
kai staiga nutrūksta elektros lai
dai ar dujų tiekimo vamzdžiai, 

i kai staiga sprogsta vandentiekio 
gyslos; kai staiga dėl streiko sus
toja susisiekimo priemonės — mes 
ne kartą su dideliu susirūpinimu 
klausiame savęs: jei tokie staigūs 
valstybinio gyvenimo sutrikimai 
galimi dabar, taikos metu, tai kas 
bus karo metu, kada penktoji ko
lona darban paleis visus savo su
gebėjimus nebesivaržydama?

Tačiaū mūsų susirūpinimas tu
ri ir suraminimą: jeigu visi šie 
dalykai yra žinomi mums, eili
niams žmonėms, tai juo labiau 
apie juos žino tie, kurių tiesioginė 
pareiga žinoti tai. Kokius gin
klus raudonoji bacila benudotų 
— Vakaru pasauils jau yra pa
budęs ir turi priemonių reikiamu 
momentu smogti naikinamą smū
gį. (B d.). Al. Dičpetris

rikon. Ilgą laiką jis dirbo kitata 
tiškose parapijose, bet prieš pa 
mėtį buvo paskirtas į Sioux'o mi 
stą, lowos valstybėje (kaimyni 
Illinoiso valstybė). Vokietijoj i 
kusių tautiečių likimu kun. Mc 
kūnas labai i ūpinasi. Be kitos p 
galbos, jis jiems pasiuntė i 
CARE paketų.

Dr. Andriukaitis, gyvenąs Ma 
trealy, su draugais Kanados šiai 
rėje, tarp tūkstanties ežerą ir n 
pereinamų miškų, pirko ket 
šimtų mylių žemės plotą, šiem 
naujieji savininkai buvo nuvyi 
į savo žemę paatostogauti, kur 
valias galėjo medžioti ir žvejoti

E. Kardelienė, operos solistėj 
venanti Montrealy, Kanadoje, s 
sirgo. Jai padaryta operacija.

A. Paulaitis, vak. Vokietijoj t 
rėjęs optikos, foto aparatų prek 
bą, neseniai atvyko į Amerik 
Apsigyvenęs Dorchestery, Mass, 
ten suorganizavo tų dalykų pr 
kybą.

A. Bendorius, geografas, gyv 
nąs Amerikoje, parašė vargo m 
kyklai vadovėlį vardu: „Lietu: 
— kraštas, tauta, kultūra“. R 
šant bendradarbiavo: prof. A. K 
čas, prof. J. Kuprionis ir Pr. Na 
jokaitis. Vadovėliui 
Dr. K. Pakštas.

S. Kuzminskas ir 
mantas, Lietuvių
santarvės reikalais rugp. mėn. g 
le lankėsi Paryžiuje. Vėliau i 
ten susitiko su Lietuvos Diplom; 
tų Šefu St. Lozoraičiu, su kuriu 
tarėsi Lietuvą liečiančiais klaus: 
mais.

Dail. V. K. Jonynas, iki šiol g; 
venąs Mainze, vak. Vokietijoje 
išvyksta į JAV.

Adv. K. Jurgėla, 
tuvių Informacijos 
vas, „Vienybės“
paskirtas Amerikos Balso liete 
viškosios transliacijos vedėju, vii 
ton p. Juozo Laučkaus.

Arti 9.000 lietuvių Vokietojoji 
BALFo įstaigų Vokietijoje sūrini 
tomis žiniomis, šiais metais rui 
piūčio 1 d. vakarų Vokietijoj bi 
vo 8.484 lietuviai tremtiniai. Da: 
giau kaip pusė jų tikisi išemigrui 
ti, o apie 4.000 neturi vilties iš 
migruoti dėl silpnos sveikatos, si 
nyvo amžiaus bei paliegimo.

BALFas šelpia tremtinius. Lii 
pos mėn. BALFas sušelpė Voku 
tijoj gyvenančius lietuvius tren 
tinius šiais dalykais, padalinį 
22.366 svarus maisto produkti 
7.445 svarus drabužių ir avalynė 
13.000 cigarečių ir pinigais — 3.13 
D. Markę. Sunkiai sergantiems 1 
goniams buvo duota po CARE p: 
ketą.

Korespondentinė lietuvių kalbi 
mokykla. Dr. A. šerkšnas, gyvi 
nąs JAV: 
Putnam, 
vaikams 
Mokslas 
denciniu 
Vaikams 
ta, kaip
kursas kaštuoja 25 dolerius.

Klemensas Jūra, kurs leido Ga 
nį, iš Brazilijos rengiasi persike! 
į Kanadą.

Tulpė, tokiu vardu veikia Ti 
ronte Kanados lietuvių įsteig 
valgykla, šiuo metu ji yra pr 
plėsta ir pagerinta. Ją laiko: 
Stepaičiai, Grigaičiai ir Siman 
vičiai. Neseniai valgykla persike 
į geresnes patalpas.

Operos dainininkė Antanii 
Dambrauskaitė neseniai viešė 
Miami, kur ji dideliu pasisekta 
dalyvavo koncertuose ir lietuv 
parengimuose. A. Dambrauskai 
dainavo su simfoniniu orkestru, 
taip pat rodėsi tautiniais drab 
žiais Miami televizijoje ir pad: 
navo keletą lietuviškų dainų.

įvadą

prof. S. Žj

Amerikos Lii
Centro vadi

žiniomis, yr

231 Woodstock Avi 
Conn, atidarė lietuvi 
lietuvių kalbos mokyki 
bus dėstomas korespoi 
būdu, vadinasi, laiškai 
ir tėvams bus paaiškii 
reikia mokytis. Kalb(

Grįžta ponas Adomėnas 
Popiečiu iš baro, 
Už alutį sumokėjęs 
Apie pusę svaro.

GODUMO

Senio dėmesį patraukia
Paprastas žaidimas:
Vienas deda porą penų, 
O aštuonis ima!

P A S E K M Ė S

Šitaip lošiant, praturtėti 
Galima bematant.
Ir azarto apimtasis 
Sidabrinį meta.

Nei pragerto atsilošęs, 
Nei šimtų laimėjęs. 
Vienmarškinis, apatinėm 
Jis namo parėjo...

i
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IŠ MUSU GYVENIMO LIETUVIŠKOJI KNYGA TREMTYJE
Lietuviškos knygos kelias trem- mas dalykas. Be to, labai trukdo

TAU 1OS ŠVENTĖ LONDONE
DBLS Centrinis skyrius rugs. 9 

d. Lietuvių Namų salėje suruošė 
Londono lietuviams Tautos Šven
tės minėjimą. Atsilankė didokas 
būrys vietinių ir iš toliau atvyku
sių lietuvių.

Minėjimas susidėjo iš iškilmin
gosios ir meninės dalies.

Minėjimą pradėjo skyriaus val
dybos pirm. V. Zdanavičius, gra
žiai apibudinęs rugs, aštuntosios 
reikšmę.

P. Balickas, Lietuvos pasiunti
nybės patarėjas, pavadavęs Lietu
vos ministerį, savo paskaitoje 
gražiai ir įspūdingai pavaizdavo 
šios dienos prasmę ir reikšmę. 
Pasveikinęs Tautos Šventės pro
ga susirinkusius ir padėkojęs lie
tuviams už nuveiktus darbus tau
tos labui, p. Balickas susirinku
siųjų mintis nukreipė Lietuvos 
link, į musų brolius ir seses, ku
rie už Lietuvą žuvo, žūsta ir dar 
žus.

Mes šiandien turime kuo pasi
gėrėti, — nurodė jis, — ir Lietu
vos kovotojų herojiškumu ir Lie
tuvos politikų organizuota kova 
ir rašytojų, menininkų kūrybinė
mis kibirkštimis ir mūsų veikėjų 
— visuomenininkų idealizmu. Ne
žiūrint sunkių sąlygų bei skurdo, 
pro jį šiandien prasiveržia tūks
tančiai labai šviesaus idealizmo 
spindulių, kuriais negalima nesi
džiaugti

Pasidžiaugęs bendro darbo vai
siais, p. Balickas paminėjo ir kai 
kuriuos mūsų gyvenimo šešėlius, 
kurie kyla iš abejingumo ir tikė
jimo susvyravimo pasiekti svar
biausią mūsų siekimą. Mūsų šir
dyse neturėtų būti jokios abejo
nės, — pabrėžė jis, — jei mes pri
sidėsime kuo tiktai galime prie 
laisvų tautų pastangų, lemiamai 
valandai išmušus, mes atgausim 
savo laisvę ir nepriklausomybę.

Nurodęs tai, jis priminė kiek
vieno susipratusio lietuvio parei
gas:

1) Būkime drausmingi ir susi
klausę, nes nesame pakrika masė, 
bet turime savo politinius veiks
nius, savo vadovybę. Pasitikėkime 
jais ir remkime juos;

2) Jungkimės vienybėn, t.y. bū
kime organizuoti, nes tik vieny
bėje galybė;

3) Vengkime nereikalingų gin
čų ir būkime vieni kitiems atlai
dūs;

4) Padėkime vargstančiam bro
liui;

5) Suraminkim nusiminusį ir 
netenkantį vilties.

Tatai padės taupyti mūsų jėgas, 
išlikti fiziškai ir dvasiškai ir su
daryti didesnį svorį tenai, kur 
bus sprendžiamas mūsų tautos li
kimas.

Iškilmės proga žodį tarė kun. 
Sakevičius — Londono lietuvių 
parapijos klebonas, p. Varkala — 
PLB D. Britanijos krašto vald. 
pirm., p. Bajorinas — DELS cen
tro vald. pirm., p. Bulaitis — se
nosios Londono lietuvių kolonijos 
vardu, p. Baronas — Kolumbijos 
lietuvių vardu.

Meninė dalis susidėjo iš dekla
macijų ir tautinių šokių. (z) 
ATGYJA SAMBŪRIO VEIKLA

Po vasaros atostogų Nottingha- 
mo Lietuvių Meno Sambūrio „Rū- 
tos‘* choras jau pradėjo repetici
jas ir pirmąją rugsėjo savaitę tu
rės net tris koncertus. I chorą 
įstojo keli nauji dalyviai. Reper
tuaras plečiamas.

Vaidybos sekcija, dirbusi net 
atostogų metu, rugsėjo 8 d. žada 
pasirodyti su nauju S. Lauciaus 
dramos vekalu „Raudonoji Melo-

— Nesuprantu, koks tikslas sa
vo riebų kailį puošti tokiais liesais 
paveikslais?

dija“, o Viliau su dviejų veiksmų 
komedija „Užtrukusi Karvutė“

(p. k )
KELY ŽUVO LIETUVIS

Rugs. 2 d., Anupras Panavas, 
gyvenęs Bower Wood Hostely, 
netoli Beaconsfielpo (Buckshire) 
plente, arti gyvenamosios vietos, 
buvo motociklo partrenktas ir 
sunkiai sužeistas.

Iš pradžių greitosios pagalbos 
automobiliu jis buvo nuvežtas 
į High Wycombe, War Memorial 
ligoninę, bet kai paaiškėjo, kad 
reikalmgas galvos operacijos, bu
vo pergabentas į Oxfordo Rad
cliffe ligoninę. Tačiau ten, neatga
vęs sąmonės, rugsėjo 6 d. mirė. 
Rugs. 8 d. palaidotas Oxfordo ka
pinėse.

Velionis buvo 52 m. amžiaus, 
kilęs iš Švenčionių apskr., pri
klausė DBLS centriniam skyriui, 
visą laiką skaitė „B. Lietuvį“. 
Į Bower Wood Hostelį atvyko iš 
Full Suttono pereinamosios sto
vyklos, gyveno vienas tarp kita
taučių, nes toje stovykloje dau
giau lietuvių nebuvo.

Flackwell Heath'o ir High Wy- 
combo lietuviai, pranešdami apie 
tragišką tautiečio mirtį, giminėms 
ir draugams, reiškia užuojautą. A.

SUMAŽĖJO TEKSTILĖS 
DARBAI

Šiuo laiku Yorkshires Woolcom
bings vilnos apdirbimo fabrikuo
se susiaurinta darbai. Panaikinta 
viršvalandžiai ir nemaža fabrikų 
naktines darbo pamainas panaiki
no,* kiti perėjo iš 5 darbo dienų 
savaitės i 4 dienų savaitę. 
Šių priemonių griebtasi dėl 
besibaigiančios vilnų atsargos. 
Vilnų užpirkimas užsienyje susi- 
trukdė dėl nuolatos bekintančių 
kainų. Be to, vilnonių medžiagų 
kainoms pakilus, o vilnos kainai 
krentant, sumažėjo vilnonių gami
nių eksportas. Importuoją kraštai 
susilaiko nuo stambesnių užpirki
mų, laukdami gaminių atpigimo. 
Tokia padėtis susidarė dėl buvu
sių anksčiau pakilusių vilnos 
kainų.

Darbai susiaurinti panašiai ir 
kilimų fabrikuose. Sakoma, kad 
tekstilės pramonė pradės pilnu 
pajėgumu dirbti spalių mėnesyje, 
nes yra pakelyje į Angliją užpirk
ti didelį vilnų kiekiai. J. J-tis

LIETUVIŲ NAMAI 
Nauja Klubo Valdyba

Rugs. 2 d. įvyko Lietuvių klubo 
narių susirinkimas. Apsvarsčius 
reikalus, išrinkta klubo valdybos 
pirmininkas ir du nariai. Pirmi
ninku išrinktas kun. A. Kazlaus
kas, nariais: L. Skripkutė ir V. 
Kalakauskas.. Be rinktųjų narių, į 
klubo valdybą, pagal klubo įsta
tus, dar po du narius skiria DBLS 
centro valdyba ir Lietuvių Namų 
akc. b-vė. DBLS valdyboje atsto
vauti paskyrė p. S. Šalkauską ir 
J. Vilčinską, o Namų b-vė — p. 
R. Baublį ir I. Šalkauskaitę.

Kun. Kazlauskas sutiko tik iki 
galo šių metų klubo valdybai pir
mininkauti. (ž)

SKAITYTOJU LAIŠKAI
„AUŠROS SŪNŪS“ VĖL PRADĖS 
KELIAUTI ANGLIJOS KELIAIS

Džiugu pasidaro perskaičius 
„B. Lietuvio*' Nr. 35 apie Brad- 
fordo Apyg. valdybos pastangas, 
kad „Aušros Sūnūs“ galės aplan
kyti Londoną. Iš tikrųjų, šis vei
kalas, taip puikiai paruoštas, tu
rėjęs didelį pasisekimą Bradforde 
ir Manchesteryje, neturėtų tuo 
pasitenkinti. Juk jo pastatymas 
pareikalavo daug darbo ir energi
jos ir ne tik pačios Apyg. valdy
bos, kiek iš paskirų asmenų: kaip 
režisoriaus P- Masiulio, p. Jakub- 
kos ir pagaliau aktorių. Tėvas — 
Rusteika (p. Juškys) važinėjo kas 
savaitę repeticijoms (o jos truko 
apie keturis mėnesius) iš Tadcas- 
terio į Bradfordą 20 mylių kelią. 
Taip pat ir vietoje gyveną aktoriai 
negailėjo skirti brangias poilsio 
valandas tokiam kilniam darbui. 
Pagaliau, būtų gaila ir dekoracijų, 
kurios taip puikiai pagamintos 
ir į kurias įdėta tiek daug darbo, 
jei visa tai būtų buvę taikyta tik 
tiems spektakliams.

Jei mes mylime lietuvišką kny
gą, tai turėtume pamatyti, ir kaip 
mylėjo ir dėl jos kovojo mūsų 
knygnešiai.
„Aušros Sūnūs“ neturi pasiten

kinti 'rien Bradfordu ir Manches- 
teriu, jie turi apkeliauti nuo Lon
dono iki Glasgovo tam plote gy-’ 
venančius lietuvius. P. P.

Daugelis matė šokimą į aukštį 
su kartimi. Pasisekimas priklauso 
ne tik nuo šokimo technikos, bet 
ir nuo įsibėgėjimo greičio. Kas 
atsitiktų su lenktynių automobi
liu, važiuojančiu 300 km greičiu 
per valandą, jei jis kelyje sutiktų 
tokią kliūtį, kaip paveikslėlyje pa
rodyta? Automobilis pakiltų į orą 
apie 320 metrų, arba tiek aukštai, 
kad galėtų peršokti per aukščiau
sią pasaulio pastatą — 102 aukštų 
dangoraižį Naujorke.

Tikiu, jog užaugę mano sūnūs 
mylės tą sidabrą, kurį jie krauna 
man į plaukus.

Marė Alkus

Žmogus ne tam gimė, kad iš
spręstų visatos problemą, bet kad 
susektų tai, kur problema prasi
deda ir idant save apibrėžtų šio 
supratimo ribose.

Goethe (1825)

Kuomet mums atrodo, kad gy
venamoji diena yra monotoniška 
ir nuooodi, tuomet galime būti 
tikri, kad monotoniškumas ir tuš
tuma yra tik mūsų mintyse.

T. D r i e r ‘ i s

Kad tu, gude, nesulauktum:
Ne taip, kaip tu nori,
Bus, kaip Dievas duos, ne tavo 
Priesakai nedori I

Antanas Baranauskas 
(iš „Nu Lietuva, nu Dauguva“)

O, brangi lietuviškoji 
Šventa kalba prigimtoji I 
Už žemčiūgus tu brangesnė 
Ir už viską meilingesnė.

Jonas Andrius Vištelis 
(iš „Lietuviškoji kalba“)

Kol da idealais, brol, besigėrėsi, 
Siek prie idealo, tik doro ir 

[aukšto,
O skubink! Paskui tu... jų 

[išsižadėsi
Dėl trupinio aukso, gardaus 

[valgio šaukšto.
Vincas Kudirka 

(iš „Labora“)

Tačiau tėvynė dar nepražuvus; 
Nušvis jos vėliai garbė

[spindėjus;
Nuslinks ta šmėkla, kaip ir

[nebuvus;
Saulutė džiugins vėl patekėjus. 

Maironis
(iš „Nedaugei mūsų“)

Iš griuvėsių, žaizdų giliausių 
Iš skurdo prisikels laisva — 
Ir į lyto jų, į šviesiausią 
Eis vėliai amžių Lietuva.

J. Aistis
(iš „Ateis ir tau“)

Vien tėvynė šaukia mano
Ir svajones ir mintis, 
Ir tikiu, — ją mano akys 
Nors prieš mirtį pamatys!

B. Brazdžionis 
(iš „Tremtinio)

Dipukas vėl naujovę į muzikos 
sritį įvedė.

nebuvimas platinimo tinklo. Jeigu 
būtų kas pasiūlo, tada tikriausiai 
atsirastų ir daugiau pirkėjų. Tą 
patį galima pasakyti šiuo atžvil
giu ir apie JAV bei Kanadą. Čia 
lietuviškos knygos pareikalavimas 
dar labai menkas. Turėdamas 
tvirtesnį materialinį pagrindą, 
žmogus palinksta į sotumą ir pa
togumų jieškojimą, užmiršdamas 
dvasią. Tokiu būdu gimsta „bur
žuazinis“ sluogsnis, greičiausiai 
atkrintąs nuo savo tautos.

Kiek geresnė knygai rinka yra 
Australija. Tenai žmogų kankina 
didesnis ilgesys, o knyga, nors 
valandėlę, padeda užmiršti. Žino
ma, nebe to, kad ir ten nebūtų 
žmonių, pasinešusių į materiali
nių vertybių vaiksymąsi.

Darbą trukdo dideli atstumai, 
nebuvimas platintojų tinklo, ne
sąžiningi platintojai, kuriais šian
dien labai pasižymi JAV. Toji 
liga, kuri labai daug pakenkė kny
gų leidimo darbui Vokietijoje, 
persimetė ir į JAV. Turiu visą eilę 
platintojų, kurie į jokius laiškus 
neatsiliepia ir už parduotus leidi
nius neatsiskaito.

Kokias priemones siūlote knygų 
leidimui suaktyvinti.

— Jeigu pasisektų rasti kelius 
knygas plačiau paskleisti visuo
menės tarpe, tai knygų leidimas 
savaime suaktyvėti}. Juk dabar, 
išleidus kokią knygą, reikia mėne
sių mėnesiais laukti, kol ji bus 
parduota ir į ją įdėtas kapitalas 
grįš atgal. Tik tada galima leisti 
sekančią knygą. Tai ir yra di
džiausias darbo stabdys.

Susidomėjimą knyga visuome
nėje galėtų sukelti platesnė pro
paganda spaudoje. Laikraščiai, su 
mažomis išimtimis, čia savo vaid
mens natlieka. Kiekvieną naują 
leidinį siunčiu visoms lietuvišką 
darbą remiančioms ir suprantan
čioms redakcijoms, bet tik nedau
gelis redaktorių tokį leidinį savo 
laikraštyje pamini. Gali tas leidi
nys nepatikti, galima apie jį blo
gai atsiliepti, galima nepritarti, 
bet apie jį nieko nepasakyti yra 
kultūrinio reikalo nesupratimas. 
Jeigu mūsų lietuviškoje spaudoje 
knyga būtų tiek reklamuojama, 
kiek reklamuojama įvairūs baliai, 
gegužinės ar panašūs parengimai, 
tai knyga susidomėjimas būtų kur- 
kas didesnis.
Labai didelį vaidmenį čia gali su

vaidinti organizacijos. Beveik prie 
kiekvieno organizacijos skyraus 
kuriami i r knygynėliai.Tegul nors 
po vieną egz. nuperka tokiems 
knygynėliams ir tai jau bus šis 
tas. Dabar labai dažnai į mane 
kreipiasi vienos ar kitos organi
zacijos skyrių atstovai, prašyda
mi paaukoti jų kuriamai biblio
tekai atliekamų knygų. Aukoji, 
bet aukoji su skaudančia širdimi.

Ir pavienis žmogus čia gali daug 
prisidėti. Nekalbant jau apie pla
tintojus, kurie nuo darbo atlieka
momis valandomis imasi šio rei
kalo, bet ir kiekvienas kitas čia 
gali įnešti savo dalį. Geras daly
kas yra Lietuviškos knygos bi
čiulių klubai.

Ką dar norėtumėt skaitytojams 
pasakyti?

Kiekvieno lietuvišką darbą re
miančio laikraščio skaitytojams 
galėčiau pasakyti tą patį ką pa
sakė Dr. K. Pakštas: „Lietuviais 
išliks tiktai karingieji lietuviai. 
Bailiai nutrupės nuo savo tautos. 
Todėl teikia nepalaužiamo atspa
rumo, nepaliaujamo dvasinio ka
ringumo, savai kalbai ir kultūrai“.

D. Britanijoje gyvenantieji lie
tuviai „Ventos“ leidinius gali gau
ti DBLS centre.

tyje nepaprastai sunkus ir vargin
gas. Knygų leidimą stabdo visokie 
technikinio pobūdžio sunkumai, 
lėšų stoka, didelis skaitytojų 
išsisklaidymas pasaulio platybėse 
ir kitos priežastys. Ir visdėlto, ne
žiūrint to,lietuviško j i knyga trem
tyje eina. O eina ji, daugiausia tik 
dėl paskirų knygos leidėjų pasiry
žimo, valios stiprumo ir aukojimo
si lietuviškos kultūros darbui.

Viena tokių knygų leidykla, nu
sipelniusi mūsų padėkos, yra 
„Ventos“ leidykla, veikianti Vo
kietijoje. Ji iki šiol išleido 10 pui
kių knygų; štai jų sąrašas: 1) K. 
Pelėkis, Genocide, Lietuvos trage
dija bolševikų ir vokiečių okupa
cijų metais (anglų kalba),286 psl., 
3000 egz.,1949 m. 2)V.Jonikas, Pa
keleiviai, lyrika, 112 psl., 500 egz. 
1949 m., 3) K. Grigaitytė, Paslap
tis, lyrika, 80 psl., 800 egz., 1950 
m., 4) A. Maceina Didysis Inkvizi
torius, anitroji papildyta ir patai
syta laida, 221 psl., 2000 egz., 1950 
m., 5) A. Maceina, Jobo Drama, 
žmogiškosios būties apmąštymas, 
240 psl., 2000 egz., 1950 m., 6) Dr. 
P. Skardžius, S. Barzdukas, J. M. 
Laurinaitis, Lietuvių Kalbos Va
dovas, 606 psl., 5000 egz., 1950 m. 
(Leidėjas Lietuvių Tremtinių 
Bendruomenė). 7) St. Yla, Lietu
va Brangi, iškeliaujančiai sesei 
ir broliui, 32 psl., 2000 egz., 1950 
m. Išleista LT Katalikiškosios 
Akcijos lėšomis. 8) Dr. P. Gaida
mavičius, Išblokštasis žmogus, be
namio likimo perspektyvos, 280 
psl., 1500 egz., 1951 m., 9) Gr. Tu- 
lauskaitė, Po svetimu dangum, 
eilėraščiai, 62 psl., 500 egz., 1951 
m. 10) Al. Baronas, žvaigždės ir 
vėjai, novelės, 240 psl., 2000 egz., 
1951 m.

Baigia spausdinti šias knygas: 
1) A. Vaičiulaitis, Valentina, ro
manas, naujai pataisyta ir papil
dyta laida, 2) V. Jonikas, Sielvar
to raudos, poezija, 3) Kun. A. Sa
baliauskas, Nuo Imsrės iki Orino- 
ko (Per fakicų žemę), lietuvio 
misijonieriaus patyrimai ir išgy
venimai keliaujant per svetimus 
kraštus ir tautas, 4) A. Maceina, 
Niekšybęs paslaptis, Antikristo 
karalystės įsikūnijimas ir Bažny
čios ištrėmimas į dykumas.

Spaudai turi parengusi; 1) Jur
gis Savickis, Žemė dega, romanas 
— dienoraštis, vaizduojąs karo 
fone lietuvių tautos ir paskiro 
žmogaus išgyvenimus, 2) Jurgis 
Jankus, šešėliai, romanas, 3) A. 
Vaičiulaitis, Rinktiniai raštai, no
velės, 4) Paulius Jurkus, Auksi
nis paveikslas, lietuviškosios bui
ties legendos, 5) Paulius Jurkus, 
Juodvarniai, poema.

Retas kas įsivaizduoja koks tai 
didelis kultūros darbas, o dar ma
žiau kas, kaip jis sunku dirbti. 
„Ventos“ leidyklos vadovas yra p. 
J. Rimeikis. „Draugo“ bendradar
bis su juo neseniai turėjo pasikal
bėjimą. Leidyklos darbo sąlygas 
p. Rimeikis taip apibudino: „Pra
dėjęs vadovauti Ventos leidyklai, 
buvau 7 kartus perkeltas iš vienos 
vietos , kitą. Apkeliauta pusė Va
karų Vokietijos. Kas savo kailiu 
išgyveno tuos kilnojimus, gali su
prasti, kiek jie sutrukdė darbą. 
Kiekvienoje vietoje gaunamos pa
talpos buvo pačios blogiausios 
rūšies. Padėtis ir šiandien nėra 
pasikeitusi* užėjus lietui turiu 
saugoti lovą ir ant stalo esančius 
popierius, kad nesušlaptų.“

Ar nemanoma leidyklą perkelti 
į Ameriką?

— Tokį bandymą padariau, at
sakė p. Rimeikis, ’— Didesnioji 
„Ventos“ leidyklos dalis su mano 
bičiuliu Vincu Joniku perkelta 
į U.S.A. Bet „Venta“ iki šios die
nos galėjo išsilaikyti tik todėl, kad 
aš pats pasilikau Europoje, šian
dien po metų veiklos JAValsty- 
bėse, dar tebėra tokia padėtis, kad 
Jonikas turi užsidirbti pragyveni
mą dirbdamas 5 dienas per savai
tę požemy. Tai amerikoniškoji gy
venimo realybė. Jeigu ir iš būčiau 
atvykęs į JAV, tos knygos, kurios 
išvydo ar dar išvys dienos šviesą, 
nebūtų pasirodžiusios.

Kaip vyksta knygų platinimas?
— Pats knygos išleidimas nėra 

toks sunkus darbas, kiek yra sun
kus išleistos knygos išplatinimas. 
Lietuvių yra visur, bet nevisur 
vienodas domėjimasis lietuviška 
knyga ir nevisų vienodas pajėgu
mas knygą įpirkti. Blogiausia P. 
Amerikos kraštuose. Nekiekvie- 
nas už dienos uždarbį gali nusi- 
nirk.ti 2 dol. kainuojančią knyga. 
Tokiu būdu tautiečiui P. Ameri
koje knyga yra beveik neįperka-

— Palauk, Jonai Pasų kontro
lė netiki, kad tai tavo tikra nuo
trauka.
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TRUMPOS NAUJIENOS
* Naujorke įsteigta Vidurinės ir 

Rytų Europos Liberalų Egzilėje 
Sąjunga. Ji žada savo veikimą de
rinti su panašia organizacija Lon
done, kurios tikslas yra kovoti dėl 
Sovietų pavergtų kraštų laisvės. 
Organ, komiteto pirm, išrinktas 
p. V. Sidzikauskas, sekretorium 
Dr. Ribnik ' (slovakas) 
ninku su Londonu Dr. 
(lenkas).

* Izraelio (žydų) 
trūksta maisto produktų, 
pritrūko dėl didelės sausros, kuri 
sunaikino javus. Iš Amerikos ža
dėtoji maisto pagalba dar neatėjo.

* Amerikos senatas priėmė įsta
tymo projektą, numatantį paskir
ti 5 milijardus 887 milijonus do
lerių Amerikos karo aviacijos ba- kęs oficialaus vizito į Jugoslavijos 
zių statybai ir esamų praplėtimui. 
Bazės bus statomas aplink Sov. 
Rusiją ir jos satelitų kraštus.

* Statistikos žiniomis, šiemet 
per pirmąjį pusmetį pasauly gau
ta naftos apie 300 milijonų tonų 
arba c.aug daugiau, kaip pereitais 
metais tuo pačiu laiku. Jei naftos 
gavimas eis tokiu pat tempu, tai 
šiemet jos bus gauta apie 60 mili
jonų tonų daugiau, kaip pernai.

* Vašingtone rugs. 14 d. susi
rinko Amerikos, D. Britanijos ir 
Kanados atominės energijos žino
vų konferencija tikslu nuspręsti 
pobūdį informacijos, kuri galėtų 
būti teikiama visuomenės apšvie- 
tai. Konferencija truks dienas.

* Rugpiūčio mėn. vak. Vokieti
joj sumažėjo bedarbių skaičius 
arti 140.000, bet rugs, pradžioje 
dar buvo 260.000 debarbių.

* Amerika duos 23 karo laivus, 
kontrtorpedininkus savo sąjungi
ninkams. Iš jų Prancūzija gaus 8, 
Danija — 2, D. Britanija — 1, Pe
ru — 2, Urugvajus — 2 ir Brazi
lija — 8.

* Statistikos žiniomis, D. Brita
nijos gyventojai per metus, pasi- 
gražinimo reikalams, išleidžia apie 
120 milijonų svarų, šios išlaidos 
svyruoja, atsižvelgiant amžiaus ir 
ekonominio pajėgumo, bet mote
rys daug daugiau tiems reikalams 
išleidžia kaip vyrai.

* Pieno tiekimas Londono mies
tui sumažintas 10 proc.

* JTO centro išlaikymas kitimet 
kaštuos 40.756.000 dolerių arba 
apie milij. dolerių mažiau, kaip 
šiemet. Tai bus dėl to, kad šios or
ganizacijos didesniosios konferen
cijos bus Naujorke, nuosavuose 
namuose, bet ne įvairių kraštų 
sostinėse, kaip iki šiol. JTO centro 
namai beveik baigti įrengti.

* Per Reino upę, Koelne, pasta
tytas kabąs tiltas arti 350 metrų 
ilgio. Jis bus didžiausias Europo
je tokios konsrukcijos tiltas.

* Ženevoje įvyko pasaulinio žy
dų susirinkimo vadovybės posė
dis, kuriame svarstyta būdai — 
kaip sujungti 11 milijonų pasauly 
gyvenančių žydų į vieną organi
zaciją.

* Rumunijos komunistai Buka
rešte suruošė teisminį spektaklį. 
Teisia 10 žinomų visuomenės vei- 
kėjij ir kunigų, jų tarpe vysk. A. 
Aišą. Kaltina juos šnipinėjimu 
anglosaksams ir Vatikanui.

* Pernai Australijoj, nuo ligų 
ir potvynių, žuvo 12 milij onų 
avių. Bendrai ten avių buvo 115 
milijonų arba per 4 proc. daugiau, 
kaip buvo užpernai.

* D. Britanijo žemės ūkio dar
bininkams padidintas atlyginimas 
8 šil. vyrams ir 6 šil. moterims sa
vaitei ir paskirta dar viena savai
tė mokumų atostogų. Tuo būdu 
žemės ūkio darbininkai turės po 
dvi savaites mokamų atostogų per 
metus. Mažiausias atlyginimas 
ž.ū. darb. bus 5 sv. 8 šil. savaitei.

* Korėjos karas Amerikai, iki

ir ryši- 
Olszewski

valsybėj
Maisto
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Matas per tris ėjimus.

šių metų liepos 1 d., kaštavo pen
kis milijardus dolerių, neskaitant 
tūkstančių sužeistų, žuvusių ir ne
laisvėn patekusių.

* Venecijoj įvykusiam 
festivaly pirmą 
japonų filmas , 
— prancūzų „ 
Curė de Campagne“ 
čių

filmų 
premiją laimėjo 

„Rašo Mon“, antrą 
,Le Journal d'un 

ir amerikie- 
,Big Carnival".

Šiaurinę Norvegiją užklupo 
per ankstyva žiema. Oras atšalo, 
termometras nukrito iki 0 ir pra
dėjo snigti, šaltis ir sniegas užklu
po laukuose daug nenukąstų bul
vių.

* Rugs. 11 d. Britų karo laivy
no, esančio Viduržemio jūroj va
das, adm. Edelstein'as buvo nuvy-

uostą. Tai yra pirmas Britų karo 
laivyno vizitas Jugoslavijai po an
trojo pas. karo.

AUKODAMI TAUTOS FONDUI 
— PRIARTINSIME TĖVYNĖS 
IŠLAISVINIMĄ. Aukoti galima 
pagal aukų lapus per liet, organi
zacijas'arba siųsti tiesiai Tautos 
Fondo Atstovybei: 43, Holland 
Park, London, W.ll.

KOLUMBIJOS LIETUTIA1
(Tęsinys iš pirmojo puslapio)
Bagotos lietuviai turi chorą, šo

kių grupę, kuriai vadovauja p. 
Baronienė; leidžia žurnalą vardu 
„Kolumbijos Lietuvis“, kuris išei
na kas du mėnesiai, yra didelis, 
gero popierio ir dailiai atspaus
dintas. Jį redaguoja kun. Tamo
šiūnas.

Kolumbija — didelis kraštas, 
pačiame žemės pusiaujy, klimatas 
karštas ir drėgnas, dėl to europie
čiai gali gyventi tik aukštumose, 
maždaug ten, kur ir lietuviai ap
sigyveno. Tačiau ir ten aukštuma 
nepalankiai juos veikia. Oras ne
pastovus, dėl to jo atmainos būna 
staigios ir dažnos.

Bendrai paėmus, Kolumbija yra 
labai turtingas kraštas, nes turi 
visus svarbiausius žemės turtus: 
anglį, geležį, auksą, sidabrą, pla
tiną, beaugančią pramonę ir be
siplečiantį žemės ūkį, ypač gyvu
lininkystę.

Bagota — sostinė, administra
cijos centras, apie 600.000 gyven
tojų. Stambioji pramonė yra Mo
deline: tekstilės ir kitų dalykų. 
Išvežamieji krašto turtai: cukrus, 
kava, gyvuliai ir mėsa.

Nežiūrint didelių turtų, krašte 
pragyvenimas labai brangus, daug 
brangesnis kaip bet kur kitur, dėl 
to, kad yra atsilikęs, šiuo laiku 
kaip tik daroma pagrindinės gy
venimo reformos, perorganizuoja
mi krašto finansai, plečiamas su
sisiekimo tinklas ir leidžiama sve
timam kapitalui krašto turtus iš
naudoti. Todėl šiuo laikotarpiu 
įsikūrimo sąlygos naujiems atei
viams yra labai pasunkėjusios.

Daugumas prekių — amerikie
tiškos ir labai brangios. Pigesni 
tik drabužiai, avalynė ir odos 
dirbiniai, nes vietinės gamybos.

Kraštas gyvena senoviniais is
panų papročiais, prie kurių ne
lengva europiečiui priprasti. Mo
terys ten mažiau turi teisių kaip 
vyrai, pav. į kavines negali vienos 
įeiti, o į restoraną — tik vyrų ly
dimos.

Kavinių miestuose labai 
Ten kolumbiečiai ne tik 
kavą, bet ir biznius atlieka.

Koiumbiečio svarbiausias 
gis: ryžiai, jautiena mėsa,
liepsnoje, juka — bulvės pakaita
las ir bananai, kurių yra šimtai 
rūšių. Jie kepami, verdami ir ža
li valgomi. Na, ir kava, kuri yra 
pagrindinis gėrimas. Ji geriama 
dažnai ir dideliais kiekiais. Ko- 
lumbiečio valgių sąrašas tas pats 
ir jis nekeičiamas. Lietuviai gami
nasi savus valgius, kiek tai gali
ma pasigaminti iš vietinių pro
duktų.

Bagotos aukštumoje trūksta 
maiste kalkių, dėl to visų dantys 
silpni, bet pagurklio liga nekan
kina, kaip Europos aukštumose 
gyvenant dėl jodo stokos. Mango 
vaisius pasirodo tiek gausus jodu, 
kad pilnai organizmą aprūpina šia 
medžiaga.

Naujų lietuvių į Kolumbiją jau 
nebeatvyksta. (m)

Elektros laidai aukšto įtempimo 
linijose, ypač arti gyvenamųjų 
vietų turi vieną baltą izoliatorių, 
o kitus — žalius arba rudus. Dėl 
ko ne visi izoliatoriai vienos 
spalvos? Kaip aiškėja, baltasis 
izoliatorius dedamas, kad geriau 
lėktuvų lakūnai pastebėtų elek
tros laidų linijas ir galėtų išveng
ti pavojaus užkliūti, ypač žemai 
lėkdami. Visi balti izoliatoriai ne
dedami, pasirodo, psichologiniais 
sumetimais, nes jie labai gundo 
paauglius berniukus mėtyti 
menimis. Tamsesnių spalvų 
liatoriai, kaip patirta, tokios 
gundos jiems nekelia.

ak- 
izo- 
pa-

ĮVAIRENYBES
Traukinys nuveža krovinio toną 

mylią kelio, sunaudodamas anglies 
dvi uncijas (56,7 gr.) arba alyvos 
arbatinį šaukštelį, jei vartojama 
dyzelinė mašina.

Žmogaus smegenyse yra apie 15 
miliardų (15.000.000.000) nervų 
ląstelių.

1950 metais buvusių žemės dre
bėjimų jėga buvo tolygi 4 milijo
nams atominių bombų.

Vienas akras (0,4 ha) žolių per 
vieną dieną išgarina 6 tonas van
dens.

Paukščių Take yra 
40.000.000.000 žvaigždžių.

apie

Ką tik sprogusios atominės 
bombos sudarytas įspūdingas gry
bo formos debesys kyla apie 200 
mylių greičiu per valandą.

Pelės širdis plaka 700 kartų per 
minutę, tuo tarpu dramblio — tik 
25 kartus.

Žmogaus kūne yra pakankamai 
fosforo pagaminti 2000 degtuku.

daug, 
geria

val- 
keota

„Meiles obuolys“ pagaliau sulau
kė savo tikrojo vardo, šis augalas 
mums daugiau žinomas pamidoro 
vardu. Amerikos Tautinio Sveika
tos Instituto mikslininkai susekė, 
kad cheminių vyksmų pagalba, iš 
namie oro galima gauti lytinius 
harmonus (liaukų medžiagas).

Cortisono, įžymaus vaisto prieš 
atritį (sąnarių uždegimą) pigus 
ir garsus šaltinis gali būti išdava 
to paties atradimo, nors tam rei
kalui dar reikės atlikti daugiau 
tyrinėjimų.

Tomatidinas, esąs pamidoro la
puose ir šaknyse, paverčiamas ki
tu chemikalu, kuris vėl gali būti 
pakeistas į lytinius harmonus 
(testosterone).

Nors daug chemikų bando toma- 
tidiną paversti į cortisoną, bet iki 
šiol dar nepavyko.

Konkurentės.

KNYGOS, SPAUDINIAI
LIETUVIAI — VIENA 

SENIAUSIŲ EUROPOS TAUTŲ
Gyvendami tarp svetimųjų, toli 

nuo Lietuvos, neretai galime su
sidurti su žmonėmis, kurie apie 
mus bei mūsų kraštą pasiteirauja, 
nes mažai žino. Pasitaiko ir tokių, 
kurie mus painioja su slavais, o 
apie Lietuvą galvoja, kad tai tik 
laikinai buvusi nepriklausoma 
valstybė, atsiskyrusi Rusijos teri
torijos.

Panašias nuomones galėtume, 
reikalui esant, sėkmingai atremti 
ir apie mūsų tautos kilmę bei 
praeitį svetimiesiems suteikti tei
singų žinių, jei patys būtume šiek 
tiek pasiruošę. v

Kas mes esame, iš kur mūsų 
protėviai yrą kilę, kaip sena Lie
tuva ir t.t. Į tokius klausimus, tur 
būt, tik istorikai išsamiai galėtų 
atsakyti. Nors daugeliui mūsų 
tatai būtų sunkesnis dalykas, ypač 
tiems, kurie į istoriją neturėjo 
progos gilintis ir dabar neturi isto
rijos ar kito panašaus šaltinio, 
bet vis dėlto, pagrindinių žinių 
rūpimu reikalu lengvai galėtume 
pasisemti kad ir iš paprasto mo
kyklinio istorijos atlaso, kurį 
kiekvienam nesunku įsigyti.

Su vienu tokiu atlasu nesenai 
teko susipažinti. Turiu galvoje: 
„History Teaching Atlas and Note 
Book of British and World Histo
ry" — C.K. Brampton, Exeter, A. 
Wheaton & Co. Ltd.

Tai populiarus ir pigus žemėla
pių rinkinys, turi per 200 didesnių 
bei mažesnių spalvotų žemėlapių. 
Prie jų yra trumpi paaiškinimai. 
Nemažai, palyginti, žinių galime 
rasti ir apie Lietuvą. Kiek tos ži
nios yra tikslios, nesiimu spręsti, 
bet bendrai informacijai, jos, atro
do, patenkinamos.

Viena minėto atlaso įdomiausių 
vietų yra Europos ir Azijos žemė
lapis, skirtas arijų, mongolų ir 
semitų rasių tautų judėjimui pa
vaizduoti. Iš to žemėlapio ir jo 
paaiškinimų išryškėja, kad arijų, 
ar kitaip vadinamų, kaukaziečių 
ar indo-germanų rasės tautelės 
seniau gyveno žemės plote į šiau
rę nuo Kaukazo bei Kaspijos jū
ros. Apie 1500 metų prieš Kristų 
jos pradėjo slinkti įvairiais keliais 
į šiaurės vakarus ir į pietryčius, 
šis persikėlimo vyksmas truks 
daug šimtmečių. Žemėlapyje arijų 
judėjimo keliai yra nužymėti rau
donomis linijomis. Jie rodo, kad 
šiaurės vakarų kryptimi slinkusių 
arijų grupę sudaro lietuviai, nuke
liavę į Pabaltijį, slavai — į vaka
rinę Rusiją ir Lenkiją, teutonai— 
į Vokietiją, Olandiją ir Skandina
viją, keltai — į Prancūziją, An
gliją, Airiją, Ispaniją ir šiaurės 
Italiją, lotynai — į centrinę Itali
ją, graikai — i vakarinę Turkiją 
ir pietų Italiją. Antrą, į pietryčius 
nuo Kaukazo nuėjusių arijų grupę 
sudaro medai, afganai, persai ir 
indai.

šis žemėlapis mums labai reikš
mingas. Jis vaizdžiai parodo, kad 
lietuviai yra viena seniausių arijų 
rasės tautų, ir kad jų vardas jau 
buvo žinomas, kada nei rusų, len
ki}, vokiečių, prancūzų, anglų ir 
daugelio kitų dabartinių Europos 
tautų dar nebuvo.

Lietuva, kaipo atskira valstybė, 
pirmą kartą atlase parodytą 10-jo 
šimtmečio pabaigos Europos že
mėlapyje. Įsidėmėtina, kad tuome
tinės Lietuvos plotas labai panėši 
tam, kurs buvo paskutiniais Ne
priklausomybės laikais, su Klai
pėdos ir Vilniaus krašto sritimis. 
Šiaurėje siena ėjo kiek tolau, 
jungdama dabartinės Latvijos 
dalį.

1100 metų Euronos žemėlapyje 
Lietuva parodyta su kiek į rytus 
praplėstomis sienomis, o anie 1360 
metus — ji jau didžiulė, nuo Bal
tijos iki Juodosios jūros siekianti 
valstybė. Paaiškinime trumpai pa
minėta tuometinės lietuvių kovos 
su mongolais. Esą lietuviai mon
golus išvarė iš Kijevo, o paskiau 
rusai juos galutinai sumušė prie 
Kulikovo. Paskutiniame žemėla
pyje yra pastaba apie 1386 metais 
įvykusią Lietuvos ir Lenkijos uni
ją. Toliau Lietuva figūruoja jau 
tik kaip Lenkijos teritorijos dalis, 
o viename sekančių žemėlapių pa
rodytas Lenkijos ir Lietuvos jung
tinės valstybės padalinimas, po

kurio Lietuva pateko rusų val
džion.

Gan įdomus yra žemėlapis, vaiz
duojąs Napoleono kariuomenės 
kelią per Kauną ir Vilnių į Mask
vą ir atgal. Paaiškinimuose pasa
kyta, kad iš 600.000 Napoleono 
karių, tik 20.000 liko gyvi ir tega
lėjo pasiekti Kauną, kur išsigelbė
jo pereidami tiltą į Lenkijos pusę.

Tolimesniuose žemėlapiuose 
Lietuva vėl parodyta kaip neprik
lausoma valstybė, o paaišknimuo- 
se pasakyta, kad penkios Pabal
tijo valstybės — Suomija, Estija, 
Latvija, Lietuva ir Lenkija iki 
pirmojo pasaulinio karo buvo Ru
sijos valdžioje, 
mos 
kad 
šėjo 
Tos 
čios 
mėlapy nurodytas, tuo tik skirtu
mu, kad visos buvo krikščioniš
kos, nes Lietuva priėmusi katali
kų tikėjimą po unijos su Lenkija, 
o kitos — liuteronų tikėjimą iš 
Švedijos.

Žemėlapių palyginimas ypatin
gai vertas dėmesio. Juo lyg pabrė
žiama, kad Lietuva nėra nauja, iš 
buvusios Rusijos teritorijos atsi
tiktinai susidariusi respublika, o 
sena valstybė, kuri jau 10-me 
šimtmetyje, vadinasi, prieš 1000 
metų buvo žinoma kaip 
lausoma.

Aiškinimuose trumpai 
ir Vilniaus netekimas.

kad 1920-21 metais 
prancūzų padedamas.

Jos nepriklauso- 
valstybės tapo tik to dėka, 
nei Rusija, nei Vokietija nei- 
iš karo kaipo nugalėtojos, 
respublikos labai primenan- 
10-jo šimtmečio pabaigos že-

neprik-

paliestas 
Viename

jų sakoma, 
. Pilsudskis, 
prisijungė iš Rusijos plačią terito
rijos juostą į rytus nuo Lietuvos 
Brastos ir pagrobė (robbed) iš 
Lietuvos Vilnių.

Kaip matyti, minėtas atlasas 
patiekia visą eilę įdomių žinių 
apie mūsų kraštą. Mes, remdamie
si šiuo leidiniu, kaip viešai D. Bri
tanijoj pripažintu vadovėliu, gali
me savo aiškinimams suteikti rei
kalingo svorio.

Be minėtų žinių apie Lietuvą, 
atlase yra daug įdomios istorinės 
informacijos ir apie kitas Europos 
valstybes, ypač apie D. Britaniją, 
o taipogi apie Aziją, Afriką, Ame
riką ir Australiją.

Įsigyti šį atlasą kiekvienam pa
tartina, ypač, 
tik

kad jis yra pigus,
5 š. 6d. V. Birutis

GALVOSŪKIAI
Galvosūkis Nr. 40 (lt)

Keturi garsūs vyrai yra plačiai 
žinomi pagal jų inicialus arba var
do ir pavardės pirmąsias raidės: 
F.D.R.. G.B.S., R.L.S. ir H.S.T. 
Kas jie yra?
Galvosūkio Nr. 37 sprendimas

Norint rasti tūkstantosios kolo
nos padėtį, reikia 1000 padalyti iš 
12 (dvigubas kolonų skaičius mi
nus 2) ir žiūrėti liekanos.

Jei liekana yra 1 — atitinka pir
mą koloną, jei liekana yra o arba 
2 — antra, jei 3 arba 11 — trečia, 
jei 4 arba 10 — ketvirta, jei 5 ar
ba 9 —— penkta, jei 6 arba 3 — 
šešta ir jei 7 — septinta.

Vergas, jei skaičiuodamas ne
suklydo, savo žygį turėjo baigti 
ties ketvirtąja kolona.

Teisingų sprendimų negauta.

PADĖKA
Manehesterio lietuvių 

klubo valdybai, mūsų 
lowtoniškiams ir visiems, talki
ninkavusiems ir prisidėjusiems, 
prisiuntusiems sveikinimus ir do
vanas mūsų jungtuvių proga, reiš
kiame nuoširdžią lietuvišką pa
dėką.

socialinio 
kolegoms
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Milda (Prekerytė) 
ir Petras Klezai

Du darbuotojai laike skubaus 
darbo:

— Ką tu sakai? Mano vyriau
sias sūnus bus tokio dydžio.
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