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VYSK. BRIZGU) MISIJA
Vysk. V. Bršzgys jam VLIKo 

įgaliotoj spec, misijoj Paryžiuj, 
Madride ir Barcelonoj atliko vis
ką, kaip buvo pavestas. Ta proga 
Iberų pusiasalio visuomenė buvo 
savosios spaudos supažindinta su 
Lietuvos byla ir laisvinimo reika
lais. Jų spauda dar ir dabar pri
simena Lietuvą ir visą jos kančių 
kelią. Vienas įtakingiausių portu
galų dienraščiu „O Seculo“ rug
pjūčio mėn. net per 2 numerius 
Įsidėjo pirmame puslapyje vysku
po nuotrauką ir platų aprašymą 
kaip Kauno vyskupo pavaduoto
jas portugalų visuomenei prasklei
dė geležinę uždangą, ją painfor
mavo apie „tos mažos, bet narsios 
ir kietos lietuvių tautos“ pasiek
tąją nepriklausomybės laikais pa
žangą ir dabartines kalvarijas. 
Minimojo dienraščio bendradar
bis Marcei Dany, tiek perduoda
mas vyskupo žodžius, tiek 'ir pri
dėdamas prie jų savo pastabas 
apie Lietuvą, lietuvius ir jos lais
vinamuosius veiksnius atsiliepia 
ypač šiltai. Ir toks balsas yra ne 
paskutinis. Visi jie pažymi, kad 
lietuvių tauta, kad ir kokią prie
spaudą turėdama kęsti, vis tiek 
okupantams nepasiduoda. Tai yra 
pavyzdys Vakarų pasauliui, kaip 
kovojama su bolševizmu (Elta)

LIETUVIS - KANADOS
ŠACHMATU ČEMPIONAS

Neseniai Vankuverio mieste, 
dalyvaujant goriausiems Kanados 
šachmatininkams, įvyko tos šalies 
šachmatų pirmenybės.

Džiugu pastebėti, ka.-l pirmąją 
vietą ir Kanados šachmatų čem
piono vardą išsikovojo žinomas 
mūsų šachmatininką^ Povilas Vai
tonis, iš 12 galimų taškų surinkęs 
101 taško.

Naujasis Kanados šachmatų 
čempionas P. Vaitonis už pirme
nybių laimėjimą gavo didžiulę 
pereinamąją taurę, piniginę do
vaną ir teisę dalyvauti pasaulinė
se šachmatų pirmenybėse, kurios 
įvyks kitais metais Europoje, kaip 
Kanados šachmatininkų čempio
nas.

PABĖGTI PANAUDOJO TRAUKINI
Ne maža staigmena pereitą sa

vaitę buvo visos grupės žmonių iš 
Čekoslovakijos pabėgimas į Bava
riją. Garvežio mašinistas ir kon
duktorius, pajutę kad yra enkave
distų sekami, pradėjo galvoti apie 
pabėgimą į Vakarus. Po keturių 
mėnesių ruošimosi, jie tam tiks
lui panaudojo traukinį, kurį jie 
valdė ir kuris prieidavo prie pa- 
sieninės stoties. Nutaikę momentą, 
jie visą traukinį ir pervarė per 
sieną į Selbą. Iš viso traukiny bu
vo 86 keleiviai, bet iš jtĮ teisės 
pasilikti laisvėje paprašė 31.Jiems 
kaip politiniams emigrantams, bu
vo leista pasilikti vak. Vokietijo
je. 77 keleiviai grįžo atgal.

RUSAI NUKANKINO
3 LIETUVOS VYSKUPUS

BALFo pirm. kan. Končius, pa
sikliaudamas neseniai į Švediją 
atbėgusių trijų lietuvių žvejų pra
nešimu, patvirtino ankstyvesnes 
žinias, kad trys Lietuvos vyskupai 
mirė sovietiniuose kalėjimuose. 
Be to jis pažymėjo, kad iš 2.200 
kunigų, kurie Lietuvoje buvo ru
sams Lietuvą okupuojant, šiuo 
laiku ten tėra tik apie 200.

KULTŪROS TARYBA
Vokietijoje sudarytoji Kultūros 

Taryba, kuria? pirmininkauja 
prof. J. Grinius, veiks glaudžiam 
kontakte su VLB krašto valdyba, 
yra pasiryžusi išjudinti Vokietijos 
lietuvių kultūrinį gyvenimą. No
rima suorganizuoti taut, šokių ir 
dainų ansamblį, vaikų teatrą etc. 
Tikimasi, kad prie Baltų instituto 
galės dirbti ir studijuoti taip pat 
lietuviai studentai.

V METAI

S AVA IT Ė S ĮVYKIAI
VAK VOKIETIJAI SUTEIKS 

NEPRIKLAUSOMYBĘ
Kelias dienas Vašingtone posė

džiavę trijų didž. valstybių: Ame
rikos, D. Britanijos ir Prancūzijos 
užs. reikalų ministerial apsvarstė 
svarbiausias tarptautinės politikos 
problemas, jų tarpe ir vak. Vokie
tijos ateitį. Tuo reikalu bu
vo parengtas trijų valsty
bių Aukštųjų komisarų Vokie
tijoj planas, numatąs suteik
ti vak. Vokietijai nepriklausomy
bę ir Prancūzų projektas dėl vo
kiečių kariuomenės dalyvavimo 
Europos kariuomenėje. Apsvars
tę šiuos planus, ministerial su
tarė suteikti Federalinei Vokieti
jai nepriklausomybę ir leisti'vo
kiečių kariuomenei dalyvauti Eu
ropos kariuomenės rėmuose.

Vokiečiai šiuos natarimus suti
ko su dideliu susidomėjimu. Ryt. 
Vokietijos komunistinė valdžia, 
norėdama trukdyti vak. Vokieti
jai pasiekti nepriklausomybės, no
rėjo tai daryti vilkinimo proce
dūra jr pasiūlė rengti visoj Vo
kietijoj bendrus rinkimus. Tačiau 
šis jų žygis, siekąs suteikti komu
nistinei propagandai progų, 
nepasisekė, nes buvo atmestas, o 
vak. Berlyno burmistras Reuter'is, 
savo ruožtu pasiūlė rinkimų su
manytojams pirma bendrus rinki
mus suruošti Berlyne, kur jų de
mokratiškumą ir laisvumą galės 
stebėti keturių okupacinių valsty
bių komendantai ir tuo būdu pa
rodyti savo gerą valią, kad tikrai 
komunistai laisvų rinkimų Vokie
tijoje nori. Socialdemokratų va
das Schumancher'is kritikavo tik 
vokiečių kariuomenės dalyvavimo 
formą Europos gynyboje, bet Fe 
deralinės Vokietijos kancleris su 
nutarimais sutiko ir kreipėsi į par
lamentą įgaliojimų tartis su Aukš
taisiais komisarais Vokietijai dėl 
Vašingtono nutarimų įgyvendi
nimo.

ATSISTATYDINO 
GEN. MARSHALLTS

Rugs. 12 d. atsistatydino Ame
rikos krašto aps. min. gen. Mar- 
shall’is. Kadangi jis yra labai po
puliarus asmuo Amerikoje, dėl to 
jo atsistatydinimas atkreipė visų 
dėmesį ir kėlė klausimą apie šito 
žygio priežastis. Kaip aiškėja, jis 
atsistatydino dėl svarbių asmeni
nių priežasčių ir dėl to, kad prieš 
metus, imdamasis pareigų, buvo 
pažadėjęs jas eiti iki šių metų 
birž. mėn. Tačiau kol parlamentas 
svarstė pateiktuosius gynybos rei
kalais įstatymus, jis pasitrauki
mą atidėliojo.

Gen. Marshall'is yra 70 metų 
amžiaus, antrojo karo metu buvo 
Amerikos kariuomenės vyriausio
jo štabo viršininkas, vėliau — 
užs. reik. min. Būdamas užs. reik, 
min. jis pasiūlė Europai ūkiniai 
sustiprinti Amerikos pagalbą, ku
ri tebėra ir dabar teikiama ir jo 
vardu vadinamu planu.

Iš užsienio reik. min. pareigų 
pasitraukęs buvo Amerikos Raud. 
Kryžiaus pirm., o Korėjos karui 
kilus, kai paaiškėjo Amerikos gy
nybos organizacijos trūkumai, bu
bo pakviestas krašto apsaugos mi- 
nisteriu.

Dabar Amerikos krašto aps. 
min. paskirtas buvęs tos ministe
rijos vicemin. Lovett'as, vienas il
gamečių gen. Marshall'io bendra
darbių įvairiose žinybose.

GINČAS DĖL PERSU NAFTOS 
TEBESITĘSIA

Praeitą savaitę Persų vyriausy
bė pasiuntė D. Britanijai ultima
tumą kuriuo reikalavo, kad jei 
laike 15 dienu Britai nepradės de
rybų su Persais dėl naftos, tai at
šauks D. Britanijos piliečiams spe
cialistams teisę pasilikti Abadane 
Ultimatumą Persai įteikė prez. 
Truman'o patarėjui p. Harrima- 
n‘m. buvusiam naftos ginčo tarpi
ninkui, kad pastarasis jį perduotų 
Britų vyriausybei. Tačiau šis at
sisakė ultimatumą įte’kti, nes ja
me Persai nepasiūlė Britams nie

ko nauja, kas jo, kaip tarpininko 
vaidmenį pateisintų ir raštą grą
žino p. Mossadek'ui. Vėliau, pas
tarojo pavaduotojas pareiškė, kad 
ultimatumas bus pasiųstas Britų 
vyriausybei per Persijos ambasa
dorių Londone.

Tuo tarpu Persijoje prieš Mos- 
sadek ą opozicija auga. Gindamo
si nuo opozicijos, Mossadek'o vy
riausybė suėmė visą eilę asmenų, 
kaip sąmokslą ruošiusių prieš vy
riausybę.

Britų naftos b-vė pranešė, kad 
šio mėn gale atleis iš darbo 
20.000 persų darbininkų ir tarnau
tojų. Dėl to nedarbas pietinėje 
Persijoje dar padidės.

ATLANTO SANTARVĖS 
TARYBA

Šią savaitę Otavoje, Kanadoje, 
susirinko posėdžio Atlanto taryba, 
susidedanti iš 12 Atlanto Santar
vę sudarančių valstybių užsienio 
reikalų, krašto apsaugos ir finan
sų ministerių. Posėdžiamas p?r- 
mininkauja Belgijos užs. reik 
min. Van Zeeland’as. Posėdžiai 
yra slapti, dėl to apie svarstomuo
sius dalykus spauda rašo tik va- 
duodamosi svarstytinų problemų 
prielaidomis.

Tarybos pirmininkas, pradėda
mas posėdį savo kalboje pažymė
jo, kad svarbiausia taikos išgelbė
jimo sąlyga remiasi apsiginklavi
mo pusiausvyra arba vakarų vals
tybių karinės pajėgos sukūrimų. 
Tos rūšies pusiausvyra užkirs ga
limybę agresijai.

Taryba svarstė vakarų Europos 
apsaugos planus netikėto Sovietų 
užpuolimo atveju, Turkijos su 
Graikija priėmimo i Atlanto Są
jungą, taip jau ir šios santarvės 
išplėtimo klausimą. Trys didžio
sios valstybės nemato kliūčių šių 
valstybių priėmimui, bet Skandi
navijos valstybių atstovai prieši
nasi.

VLIKO IR S. LOZORAIČIO PASITARIMAI
ELTzi įgaliota pranešti, kad 

Lietuvos Diplomatijos šefas St. 
Lozoraitis ir VLIKo delegacija 
rugsėjo 2—12 dienomis tęsė pasi
tarimus dėl nuolatinio bendradar
biavimo Lietuvos laisvinimo dar
be tarp VLIKo ir Lietuvos Diplo
matijos Šefo.

Visų laisvinimo veiksnių veik
lai derinti susitarta daryti bend
rus VLIKo Politinės Komisijos ir 
Diplomatijos šefo pasitarimus, 
kuriuose bus svarstomi visi politi
nės bei diplomatinės veiklos klau
simai, liečią Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybės atstatymą ir 
jos sutvarkymą demokratiniais 
pagrindais.

Kuo plačiausios lietuvių visuo
menės dalyvavimui laisvinimo 
darbe patikrinti susitarta bendrai 
šaukti konferencijas. Jų sudėtis,

Gen. Sir Frederick Morgan'as, 
neseniai išrinktasis Britų atomi
nės pramonės vadovas.

PASKIRAS 
NUMERIS 
10 PENU
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ATIDARYTA DIDŽIAUSIA 
NAFTOS REFINERIJA 

EUROPOJE
Rugs. 15 d. Fawley, netoli 

Southamptono, D. Britanijos min. 
pirm. Attlee atidarė didžiausią 
Europoje naftos rafineriją. Ji yra 
pastatyta bendromis britų ir ame
rikiečių jėgomis. P. Attlee savo 
kalboje pažymėjo, kad prieš karą 
D. Britanijoj iš panašių rafineri- 
jų išeidavo tik apie pustrečio 
milij. tonų naftos produktų, bet 
dabar, pradėjus veikti šiai rafine- 
rijai, D. Britanijoj bus pasiteikia
ma apie 20 milij. tonų naftos ga
minių.

Palietęs ginčą su Persais dėl 
naftos p.Attlee pažymėjo, kad vie
ton sulaikytosios Persų naftos 
Britams teko jos ieškoti kitur ir 
iš tokių šaltinių, kurie nereika
lauja už naftą mokėti doleriais. 
Benzino tiekyba D. Britanijos au
tomobiliams iki šių metų galo pa
tikrinta, o sekančiais metais naf
tos gaminių tiekimas iš kitų šal
tinių pavyks tiek išplėsti, kad jie 
kompensuos Persų naftą. Tat tu
ri įsidėmėti Persai, nes jei ginčą 
dėl naftos ilgiau Užvilkins, tai ga
li savo naftai rinkas prarasti.

9.000 BALIONU SU 
ATSIŠAUKIMAIS

Sovietiniai lėktuvai medžioja 
balionus, gabenančius laisvės at
sišaukimus, — pareiškė H. Stas- 
sen‘as, „Laisvės Žygio“ organiza
cijos pirm., kuri dabar Amerikoje 
renka pinigus naujoms „Laisvo
sios Europos“ radijo stotims. Kaip 
aiškėja, tokių balionų iš vak. Vo
kietijos paskutiniuoju laiku į Če
koslovakiją ir Lenkiją jau paleis
ta 9.000 su 11 milij, atsišaukimų. 
Nors sovietiniai lėktuvai naikin
tuvai balionus ir medžioja, nežiū
rint tai, daugelis balionų savo 
krovinį nugabeno toli į minėtus 
kraštus ir ten paskleidė.

darbų tvarka, laikas ir vieta bus 
nustatoma VLIKo ir Diplomatijos 
Šefo susitarimu.

Tais klausimais, kuriais nepa
siekta susitarimo, numatyta tartis 
tolimesnėje bendradarbiavimo ei
goje.

Susipratimo dvasioje pasibaigu
sių pasitarimų proga, VLIKas ir 
Diplomatijos Šefas, su didžiu 
skausmu ir pagarba minėdami 
Krašto aukas Lietuvos laisvei, 
nuoširdžiai sveikina Kovojančią 
Lietuvių Tautą, tvirtai siekian
čią Tėvynės išlaisvinimo, ir reiš
kia jai ištikimybę.

VLIKas ir Diplomatijos Šefas 
dėkoja visiems tautiečiams lai
svajame pasaulyje, atsidėjus dir
bantiems Lietuvos ir lietuvių tau
tos gerovei. Siekdami darnumo 
lietuviškoje veikloje, jie taip pat 
kviečia sustabdyti visokius pasi
reiškimus, kurie nesiderina su 
lietuvių tautos vieninga kova dėl 
laisvės ir su lietuvių tautos soli
darumu.

Diplomatijos Šefas ir VLIKas. 
su tikru pasitenkinimu konstatuo
dami augančią draugingų valsty
bių ir tautų simpatiją kovojančia? 
Lietuvių Tautai, nuoširdžiai dė
koja Lietuvos draugams už jų pa
ramą kovoje dėl nepriklausomos 
Lietuvos atstatymo.

• Min. St. Lozoraitis, do sėk
mingo susitarimo su VLIKu. Vo
kietijoje dar lieka keletą savai
čių, laike kurių bus aptarta diplo
matinės veiklos planai ir bendra
darbiavimo su VLIKu detalės.

• Prof. J. Kaminskas rugs. 24 d. 
išvyksta i JAV, kur užtruks kele
tą mėnesių.

• Dr. M Brakas iau atvyko į
VLIKo būstinę ir įsijungė VT dar
ban. (Elta)

Tamsią naktį įbrėžto degtuko 
šviesa matoma iki vieno kilom, 
toly, o trobos lango šviesa — net 
15 kilom, atstu; automobilio lem
pų šviesa — iki 50 kilom. Todėl 
suprantama, dėl ko karo metu 
naktimis šviesų aptemdymas taip 
griežtai buvo paisomas.

BOMBONEŠIAI BE LAKŪNO
Praėjusią savaitę Amerika pra

nešė, kad ji įsteigė pirmąjį bombo
nešių be lakūno dalinį. Kas per 
bombonešiai, duomenų apie juos 
nepateikta. Spėjama, kad tai yra 
vairuojamieji sviediniai, ku
rie priklauso tiems, baisios naiki
namosios galios ginklams, kuriuos 
prez. Truman as savo kalboje pa
minėjo.

Iš laikraščiuose įdėtų šių bom
bonešių nuotraukų aiškėja, kad 
jie savo išvaizda panėši pirmo
sioms vokiečių skraidančiom bom
bom V. 1, bet yra varomi spraus- 
minių variklių.

Be lakūno bombonešiai vadina
mi „Matadorais“. Jų greitis esąs 
greitesnis už garso greitį. Jie ga
lės nugabenti į reikiamą vietą 
bombas, išmesti jas ir atgal grįžti. 
Bombonešiai valdomi radaro sis
temos pagalba iš paleidimo vietos. 
„Matadorai“ į taikinius galės nu
gabenti ir nedideles atomines 
bombas.

KORĖJOS KARAS
Korėjoj visą laiką eina vietinio 

pobūdžio kovos. Nežiūrint tai, 
žymesnių fronto pajudėjimų neį
vyko.

Kare paliaubų derybos neatsi
naujino. Komunistai visą laiką 
priekaištavo dėl tariamo JTO ka
riuomenės pažeidinėjimo Kaeson- 
go neutralinės zonos, kuri skirta 
paliaubų deryboms.

Neseniai JTO kariuomenės vyr. 
vadas paragino komunistų kariuo
menės vadovybę atnaujinti prieš 
4 savaites nutrauktas karo paliau
bų derybas. Pagaliau, rugs. 19 d. 
jie paprašė atsiųsti į Kaesongą 
ryšio karininką. Dar nežinia, ką 
jie jam praneš: ar kad sutinka de- 
r>’bas atnaujinti, ar tik jteiks jam 
savo protestą del tariamo neutra- 
iii.ės zonos pažeidimo.

ATOMINIAI GINKLAI 
MANEVRUOSE

Milžiniškoje Nevados dykynėje 
ruošiami Amerikos kariuomenės, 
laivyno ir aviacijos manevrai. 
5000 specialiai parinktų karių bus 
mokomi atominius ginklus varto
ti. Tai bus pirmas kartas, kada 
atominiai ginklai atsidurs karei
vio rankose; iki šiol jie buvo tik 
mokslininkų žinioje.

šis įvykis patvirtina žinias, kad 
Amerika turi lengvuosius takti
nius atominius ginklus, parengtus 
naudoti kovos lauke.

RUSIJOS GYVENIMAS 
DŽIUNGLES

Rugsėjo 17 d., prez. Truman'as. 
Amerikos kongreso bibliote
koj, oasakė- „Sovietų konstituci
jos žodžiai reiškia mažiau kaip 
nieko. Sovietų piliečiai gyvena 
baimėje.Ten gyvenimas yra džiun
glės, per kurias vyriausybė, kain 
plėšrusis žvėris, šliaužia baugin
dama visus žmones. Kremliaus jė
ga yra žiauresnė ir labiau veikian
ti kaip Carų, Čingis Chano ar ki
tų praeities tironų“.
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SAVAIS REIKALAIS
TAUTINIO SOLIDARUMO 

REIKALAS
Sunkus, tai sunkus tremtinio gy

venimas, bert lietuviškos kultūros 
darbas vistiek reikia dirbti ir lie
tuviškumą atstovauti! visose gy
venimo srityse, kur tik begalima 
jį pabrėžti. Šiam uždaviniui la
bai gerai tinka ir privati iniciaty
va. Tačiau privati iniciatyva pla
tesnės visuomenės neparemta, to
li nenueis. Sakysime, kad ir šach
matininko Vaitonio pavyzdys, šis 
žmogus Kanados šachmatu meiste
riu tapo tik dėl to. kad laiku bu
vo Toronto lietuvių paremtas.Ga
vęs iš jų 400 dolerių, jis galėjo 
nuvykti į Vankuverį ir dalyvauti 
šachmatininkų rungtynėse. Be 
šios paramos jis nebūtų įstengęs 
rungtynėse dalyvauti. Dabar, kai 
parodė savo gabumus ir kai apie 
tai plačiai po pasaulį nuskambėjo 
kad yra lietuvis, nauda visai lie
tuviškai visuomenei ir bendram 
lietūviškam reikalui pasirodė 
aiški.

Tokių ir panašių pavyzdžių ga
lima būtų suminėti labai daug, bet 
ne mažai ir tokių, kurie rodo, kad 
dėl lietuviškosios visuomenės soli
darumo stokos nepavyko asmenų 
iniciatyva pasireikšti ir tuo pačiu 
bendram lietuviškam reikalui pa
tarnauti. Apsidairę, net savo tar
pe tokių pavyzdžių rastume.

Kokia iš to sektų išvada? Ji tė
ra tik viena — apdairumas ir tau
tinis solidarumas.

NUOŠIRDI PADĖKA
Su „Britanijos Lietuviu“ tenka 

skirtis, šis numeris jau yra pas
kutinis mano redaguotas. Dvejus 
metus teko šj laikraštį redaguoti 
ir vargti jo vargais. Tremties są
lygose laikraščio redagavimas 
yra labai sunkus darbas, o mūsų 
atveju — jis panešėjo į rūmo sta
tymą ant smarkios srovės neša
mos ledo lyties. Sąlygos buvo su
siklostę taip, kad visas mūsų gy
venimas ėjo trumpo laikinumo 
ženkle. Tokia būsena stipriai vei
kė mūsų visuomeninį ir kultūrinį 
darbą, o laikraštį dar labiau, kaip 
jautriausią jo paraišką. Tuos sun
kumus pavyko įveikti tik gausios, 
atsidėjusių nendradarbių talkos 
ir mano, kaip redaktoriaus, sun
kaus ir ilgo darbo dėka. Laikraš
tis netruko persitvarkyti ir, kaip 
kovingas talkininkas, užimti de
ramą \ ietą kovos dėl tėvynės lais
vės bare. Kadangi dalykai geriau
sia pažįstami iš palyginimo, tai 
šiuo atveju palyginimas labai pa
ryškintų skirtumą.

Nuolat didėjęs platintojų būrys 
įgalino jam pasiekti tolimiausius 
pasaulio kampus. Australijoj ir 
Kanadoj gyveną tautiečiai „B. 
Lietuvį“ prenumeravo oro paštu. 
Jei jie taip darė tai ne šiaip sau, 
bet dėl to,kad laikraštis buvo arti
mas jų nuotaikai, kad jis turėjo 
saitus su skaitytoju. O šie saitai 
išaugo ne atsitiktinai, bet buvo 
užmegzti pačioje mano darbo 
pradžioje skaitytojų atsiklausimo 
keliu ir toliau periodiškai palaiko
mi. Vadinasi, laikraščio turiny? 
buvo pagrįstas skaitytojų pagei
davimais ir jų pareikštom nuomo
nėm. Per tuos dvejus metus ir bu
vo latiromasi šito kelio.

Pasitraukdamas iš redaktoriaus 
pareigų prašyčiau gerb. skaityto
jų atleisti už trūkumus bei kitus 
dalykus, kurie galėjo man, kaip 
redaktoriui būti primestini. Aš 
dirbau atsidėjęs tiek daug ir tiek 
ilgai, kiek tik galima ištverti. Jo
kių materialinių sumetimų netu
rėjau, o dirbau vien tik lietuviš
kosios kultūros tikslą turėdamas. 
Savo ruožtu norėčiau padėkoti vi
siems bendradarbiams, platinto
jams ir talkininkams,ypač Londo
no lietuviams, padėjusiems ket
virtadieniais laikraštį išekspedi- 
juoti, taip jau ir daugybei visų 
kitų, kurie aukodami savo poilsį, 
dirbo laikraščio labui. Visiems 
jiems už pagalbą ir talką — nuo
širdi mano padėka.

K. Obolėnas

PAMALDOS
HALIFAXE — rugsėjo 23 d., 

11,30 vai.
LEEDSE — rugsėjo 30 d., 12,30 

vai., St. Rosary bažn. (Chapel
town Rd.» Leeds 7).

MINTYS
Kol matematika nebuvo atrasta, 

šis pasaulis mums buvo nežino
mas, tuo tarpu, jis buvo. Atrodo, 
kad Pitagoro matematikos atra
dimas panėši Kolumbo Amerkos 
atradimui.

J. W. N. S u 1 1 i w a n ‘ a s

AUGALAI - GALVAŽUDŽIAI
Ankstyvą pavasario rytą, vie

nas Idaho valstybės (JAV) pie
muo išginė avių kaimenę į naują, 
iki tol nenaudotą Sawtooth'o kal
nuose ganyklą. Jis pasiėmė ne
daug maisto, nes galvojo maitin
tis aviena.

Po kelių savaičių į naują ga
nyklą žmogus, atvežęs aviganio 
daiktus ir maistą, rado siauoingą 
vaizdą. Plačiai pasklydusios pievo
je gulėjo negyvos avys, o pievos 
vidury — piemens lavonas. Dides
nio sunaikinimo nebūt įstengusios 
padaryti vilkų rujos nei kalnų liū
tai, bet ten plėšrių žvėrių nebuvo. 
Tiriant šito reiškinio priežastį 
paaiškėjo, kad avių ir piemens žu
dikas yra maža, graži gėlė,—mir
ties camas (Zygadenus veneno- 
sus), kurios gausiai buvo toje pie
voje. Ji ne vien nunuodijo gyvu
lius, bet ir piemenį, kuris valgė 
avių mėsą.

Tai yra tik mažas pavyzdys to 
karo, kuris žemėje miliardą metų 
eina. Nuo to laiko, kai gyvybė at
sirado žemėje, augalai, gindamie
si nuo gyvulių, gamina pragariš
kus nuodus. W. Dayton'as, JAV, 
Miškų Žinybos nuodingų augalų 
žinovas pareiškė, kad JAV yra 
daugiau kaip 500 labai nuodingų 
augalų. Jie kasmet nužudo kalnuo
tose vietose apie 4 proc. raguočių 
ir daug žmonių.

Be nuodingos gebenės (poison 
ivy), kuri paliestoje kūno daly su
kelia ne mažą skausmą, kartais 
mirtiną, pavojingiausi žmogui yra 
žemieji fungusai arba šungry
biai.

Kai Romos imperijos laikais 
Agripina nusprendė, jog impera
torius Klaudijus pakankamai gy
veno ir kad atėjo laikas jos maža
jam sūnui Neronui užimti jo vie
tą, ji pasinaudojo šiuo šungrybiu.

Šie šungrybiai kasmet nuskina 
ne mažai gyvybių. Dayton'as ir 
jo bendradarbiai įspėja nevalgyti 
nepažįstamų grybų.

Iš labai ilgo sąrašo nuodingų 
augalų, paminėtinas vienas, vadi
namas gyvatės šaknimi (Eupato- 
rium rugosum). Tai yra patrauk
lus, baltą žiedą turįs augalas, au
gąs rytinėje JAV daly ir Kanado
je. Amerikos kolonizacijos pra
džioje, šis, malonus, nekaltai 
atrodąs mažas augalas, sukeldavo 
„pieno ligos“ epidemijas, kurios 
sunaikindavo ištisas bendruome
nes.

1818 m. šaltą rudens naktį pie
tinėje Indianoje, naujakurio tro
belėje, apsiašarojęs mažas berniu
kas stovėjo prie motinos lovos.Jis 
žinojo, kad kažkas yra netvarko
je. Kartotinai jis šaukė motiną, 
bet ji tylėjo. Jo motina Nancy 
Hawks Linkolnienė mirė ir jauna
sis Abraomas, tapo našlaitis.

Tai buvo „pieno liga“, nuvariu
si į kapus Abraomo motiną. To
kių ar panašių epidemijų buvo

TREČIASIS 
ŽMOGUS

-------- JONAS GAILIUS --------
(Tęsinys iš pereitojo numerio)

— Palaukite, Tadai! — pertrau
kia pašokusi Elena. — Taip piktai 
neteiskite manęs. Aš pati nežinau, 
kas čia su manimi pasidarė, kad 
taip nukalbėjau. Jūs supraskite 
ir mane: mano širdis taip seniai 
kenčia nes ir aš trokštu būti my
lima, kai tuo tarpu pati nežinau, 
kodėl jis į mane taip mažai dėme
sio kreipia. Prašau jūsų, — nieko 
nesakykite, apie tai jam... Jurgiui.

— Jei visa tai tiesa, kodėl jis 
neturėtų žinoti?! — pastato akis 
Tadas. — Ir man pačiam būtų ra
miau, jei jis žinotų, kaip apie jį 
galvojama.

— Tadai, viena yra tiesa, dėl 
kurios mes visi sergame ir nesusi- 
kalba.-neu Tik ją, tik tą vieną tiesą, 
gali Jurgiui pasakyti. Visa kita 
yra draskymasis ir savo užgautos 
ambicijos raminimas.

— Kokia gi yra ta tiesa? — pa
klausia Tadas.

— Ar dar jos neįspėjote? — at
sako paraudusi Elena. — Aš ma
niau, kad jūs seniai žinote. Julija 
turėjo jums pasakyti...

Tadas pakreipia galvą į šalį, 
primerkia vieną akį, šypteli.

— Tačiau kelias į žmogaus šir
dį yra kitoks, — jau švelnesniu 
balsu prideda. — Jis yra tiesus, 
atviras ir nuoširdus. Tai Julija 
žino... Na, bet iki kito karto!

— Bet ateikite abu..< su Jur
giu... ir atleiskite man!

— Ei. tu išdykėle! — paima ją 

šimtai, gal tūkstančiai, kol pavy
ko susekti, kad ligos sukėlėjas yra 
baltažiedė gyvatės šaknis. Karvė 
suserga, jei suėda šio augalo bent 
dalį lapelio ir jos pienas, kai ku
riems žmonėms būna mirtinas 
nuodas.

Net ir šiandien niekas tiksliai 
nežino, kaip veikia gyvatės šak
nies nuodai.

Kalifornijos milžinai, raudon
medžiai — sekvojos, mums patei
kia puikų apsigynimo pavyzdį. 
Viena priežasčių, dėl ko šie, nepa
prasti medžiai gyvena kelis tūks
tančius metų yra ta, kad jie turi 
žievę, beveik atsparią visiems 
vabzdžiams.žievėje yra labai daug 
tanino rūgšties, kuri užmuša bet 
kokį vabzdį, bandantį pragręžti 
žievę.

Daugelis augalų, gindamiesi 
nuo gyvulių puolimo, naudojasi 
cheminėmis priemonėmis. Auga
lų ir gyvulių metabolizmas reika
lauja be galo mažo kiekio sieros. 
Kai kuriose žemės vietose , ypač 
sausose, kalnuotose srityse, žemė
je nėra sieros arba jos labai ma
ža, bet ten yra daug sierinio bro
lio seleno. Tokių vietų augalai 
greit sugeba vietoje sieros panau
doti seleną. Dėl to jie tampa mir
tinai nuodingi gyvuliams. Augalai 
gali naudotis šiuo pakaitalu, bet 
gyvuliai — ne.

Prieš kelis metus šiaurės rytų 
Australijoje buvo susekta dar la
biau sudėtingas augalų nuodingu
mas. Rūpestingai ištyrus spėja
mus nuodingus augalus, pradėta 
naudoti nauja, puiki ganykla. Po 
poros savaičių daug raguočių ir 
avių krito.

Mokslininkams reikėjo kelis mė
nesius tyrinėti, kol susekė gyvulių 
kritime priežastį. Pasirodė, kad 
daugelio mirčių kaltininkas buvo 
dviejų skirtingų krūmų, augančių 
greta vienas kito, lapai. Atskirai 
naudojami lapai nekenkia, bet 
kada juos gyvulys suėda kartu, 
tai vieno augalo enzime paverčia 
kito augalo normaliai nekenks
mingą chemikalą, ciano rūgštimi, 
arba stipriausiais nuodais.

JAV nuodingų augalų žinovai 
daug pavojų pašalino ir gerokai 
jį sumažino. Sutramdę gyvatės 
šaknies rykštę, jie atžymėjo tuzi
nus nuodingų augalų, k.a. pasiut- 
piktžolė (crazyweeds), nuodinguo
sius vikius, čiaudėjimo žolę (He- 
lenium autumnale), šunnuodžius 
(Apocynum genus) ir t.t. Pet 
iki šiol, kaip sako Dayton'as, jis 
ir jo bendradarbiai savo studijo
mis palietė tik patį, to blogio pa
viršių. Tačiau tai nereiškia, kad 
miestų gyventojai turi vengti po
ilsio gamtoje. Jie gerai padarys, 
jei liesdami ranka, ar skindami 
nežinomą augalą bei medžio lapą, 
ypač dėdami jį į burną, pagalvos, 
kad toks išdykavimas gali būti su
sijęs su didele rizika sveikatai, 
ir gyvybei. (Science Digest) 

už rankos Tadas. — Gerai, jau 
gerai!

Ir priglaudžia ją prie savęs. Ele
na nesvyruodama atsiremia į jį. 
Tadas pažiūri nustebusiomis aki
mis į jos akis, ir pastebi rausvas 
lūpas čia pat prie savo veido...

Gal tai buvo draugiškumas, gal 
tai buvo anos „klaidos“ atitaisy
mas. Kas ją žino

7.
Jurgis sėdi giliame fotelyje ir 

skaito laikraštį. Norėjo aplankyti 
Elvyrą, bet Julijos netikėtas vi
zitas jį sulaikė. Gerai žino, kad 
flar užeis Tadas, kad dar reikės 
ir su juo pasikalbėti.

Nors priprato būti savo vienat
vės valdovu ir vengė su bet kuo 
atviriau išsikalbėti, bet Tado nuo
širdumas ir pasitikėjimas pradeda 
jam patikti.

Subilda durys, taukšteli ener
gingi žingsniai ir į kambarį įeina 
Tadas-

Jurgis pakelia galvą.
— Julijos, tur būt, nesutikai,— 

sako ramiai.
— Ne, nesutikau! — stačiai at

sako.
— Bet pats kažko susierzinę*"' 

— pamatęs draugo pasikeitusį 
veidą, pastebi.

— Jei jau tu gerą nuotaiką 
prarandi, kažin kas turėjo įvykti.

Tas mosteli ranka.
— Ė, mano mielas! Supaisysi 

mane! Juk ir aš ne medinis, o su 
gyva dūšia taip sakant. Gi kas
dien tenka būti robotų tarpe.

— Robotų, sakai? — nustemba 
Jurgis. — Juk mudu — tobuliausi 
robotai: slankioj ame gatvėmis, 
kažin ko jieškome, o viduje vis
tiek tuščia ir nyku.

DIDYSIS ČARLZO
Šiuo metu Londone tokiu pava

dinimu demonstruojamas Holly
wood.) gamybos filmas, vaizduo
jąs garsiojo italų dainininko En
riko Caruzo gyvenimą. Filmas tu
ri pasisekimą.

Šiemet sukanka 30 metų nuo 
Caruzo mirties. Sukakties proga 
Hollywoodas ir pagamino šį filmą.

Tačiau filme pavaizduotas Ca
ruzo asmuo ir jo gyvenimas tiek 
skirtingas nuo didžiojo tenoro 
charakterio ir jo gyvenimo bei 
karjeros, kad jei pats dainininkas 
galėtų šią filmą pamatyti, nusteb
tų jo asmens ir gyvenimo iškrai
pymu ir sukarikatūrinimu.

Caruzo vaidmenį vaidina, po 
šio filmo pastatymo staiga išgar
sėjęs, jaunas italų dainininkas 
Mario Lanza, puikiu balsu ir pasi
gėrėtinu įvairių operų arijų išpil
dymu išpirkęs iškraipytą Caruzo 
gyvenimo turinį.

Nors Lanzos dramatinis tenoras 
stiprus ir techniškai gerai pasta
tytas, bet žinoma toli gražu nepri
lygsta ne tik Caruzo, bet ir dabar
tinio meto žinomiesiems italų te
norams Benjamino Gigli ar Lauri 
— Volpi balsams. >

Kanados lietuvių laikraštis 
„Nepriklausoma Lietuva“, rašy
damas šio filmo pastatymo proga, 
iškėlė ir Anglijos lietuviams gerai 
žinomo mūsų dramatinio tenoro 
Stasio Baranausko balsą, kaip 
daugeliu atžvilgių pranašesnį už 
Lanzos. „N. Lietuva“ rašo: „Mū
sų Baranausko tenoras žymiai na
šesnis,šiltesnis, lengvesnis aukštu
mose ir dramatizmu pajėgesnis. 
Ypač pabrėžtina — Baranausko 
balsas turtingesnis, gražesnių 
obertonų“.

Laikraštis pataria p. Baranaus
kui bandyti savo laimę Hollywoo- 
de. Jei p. Baranauskui pavyktų 
atkreipti Hollywoodo vokalinės 
muzikos žinovų dėmesį, be abejo
nės, jis nesunkiai Lanzą nukon
kuruotų. M. Kojelis

MIRE PROF. BENDERIS
Rugpiučio 15 d., Princeton, JAV 

mirė prof. H. H. Bender‘is sulau
kęs 69 m. ir išprofesoriavęs tame 
universitete 41 metus. 17 metų jis 
buvo Rytų kalbų ir literatūros fa
kulteto dekanas.

Kaip kalbininkas buvo pamilęs 
lietuvių kalbą ir tautą. Parašė, o 
universitetas išleido, „Lithuanian 
Etymological Index“. Tuo reikalu 
susirašinėjo su prof. K. Būga.

Prof. Bender'is savo privačiame 
knygyne turėjo turtingą lietuviš
ką skyrių su gausia lituanistine 
medžiaga.

Po pirmojo Pasaulinio karo, 
Lietuvai kovojant dėl savo nepri
klausomybės, prof. Benderis pa
ruošė peticiją, kurioje buvo nuro
dyta, kodėl Lietuva turi būti at
kurta. Parašų jis surinko kelias 
dešimtis žymių profesorių ir pa
teikė savo buvusiam kolegai Prin-

— Taip ir geriausia! — atsako, 
sėsdamas ir ištiesdamas pavargu
sias kojas. — Bet jei robotai bū
tume, nejaustume žmonių dūrio. 
Būtų ramu ir lengva.

Jurgis suranda portugališko 
vyno, pripildo du stiklus ir pa
kelia.

— A, tegu sau duria nykštukai! 
— sako. — Juk yra žmogisčių, 
kuriems didžiausias malonumas 
liežuviu švaistytis. Ta savybė 
juos atitolina nuo robotų, o priar
tina prie patefono. Tesilinksmina 
sau sveiki, beuostinėdami svetimą 
mėšlyną.

— Nevisai taip, Jurgi! — staty
damas tuščią stiklą, atsiliepia. — 
Daug blogiau, kai jie ir žmogaus 
sielą į mėšlyną kiša.

— Nebijok, sielos jie nesupur
vins, tik savo nagus susiterš.

— Bet tuos nagus paskum vi
sur kaišios, kaip pilotai! Ir rodys 
juos, ir šauks, kad tik jų vienų 
švarūs-

Jurgis vėl pripildo taures. Abu 
tyliai geria, žiūrėdami į gelsvą 
kvepiantį vyną.

— Spjaut į tuos nagus, Tadai! 
Verčiau ką nors linksmesnio papa
sakok!

— Žinai, Jurgi, šį kartą papa
sakok tu. Aš su savo tauškalais 
jau ir taip galėjau įkyrėti. Juk 
tu man beveik visai neminėjai El
vyros! Sakyk, ar labai karšta jud
viejų meilė?

— O kodėl tau staiga Elvyra 
parūpo? — lyg kažin ką įtarda
mas, paklausia Jurgis.

— Visai paprastai, žinau, kad 
su kitomis nesibaladoji, o Elvyrą 
geru žodžiu mini. Ar ji verta ko 
nors ypatinga?

LIETUVIU SPAUDA
MDSŲ ŠVIETIMO PROBLEMA

Taip įvardintame straipsnyje 
p. K. Mockus „Darbininke“ nagri
nėja lietuvių švietimo reikalus. 
Tuos klausimus nagrinėdamas, jis 
turi minty JAV gyvenančius lie
tuvius.

„Kai kalbame apie lietuviškas 
mokyKlas, pirmoj eilėj, be abejo
nės, turime galvoj pradžios mo
kyklas. Tačiau turime neišleisti iš 
akių ir vidurinių bei aukštųjų 
mokyklų. Didesniuose centruose 
reikėtų ieškoti būdų sukurti lietu
vių vedamas vidurines mo-syklas 
ir turimųjų lietuviškąjį lygį pa
kelti. Čikagoje ir apylinkėse įsi
kūrė gana didelis naujų ateivių 
skaičius. Ten esama lietuvių ve
damos mokyklos mergaitėms, ku
rioje sustiprinus lituanistikos da
lykų dėstymą, galėtų tilpti nema
žas skaičius mūsų mergaičių. Ta
čiau berniukams aukštesnę mo
kyklą turime tik Tompson, Conn. 
Toji mokykla savo pasiryžimais 
teikia daugiau vilčių, tačiau geo
grafiškai ji yra ne visiems vieno
dai gerai prieinama. Bent jau Či
kagoje reikėtų ieškoti būdų su
kurti berniukams aukštesnę mo
kyklą. Tuo tarpu ten spragą mėgi
no užkišti veikiančioji šeštadieni
nė vid. mokykla“.

Straipsnį jis baigia tokiu teigi
mu:
„Prie geriausių mūsų pastangų 

vistiek turėsime vargo su savo 
mokyklomis. Daug kur jos gali ir 
nepatenkinti mūsų lūkesčių. Ta
čiau neturime nuleisti rankų ir 
pasitenkinti vien savo vargo mo
kyklų kritika. Visas spragas, ku
rių neįstengs užpildyti mokykla, 
tėvai turi rasti galimybių užpil
dyti jas namie“.
MINĖTINA J. BASANAVIČIAUS

MIRTIES SUKAKTIS
Netrukus sukaks 25 metai, kai 

mirė Dr. Jonas Basanavičius. Kas 
jis buvo ■— kiekvienas lietuvis ge
rai žino. W. M. Chase, keldamas 
„Dirvoje“ šios sukaktis minėjimo 
reikalą pažymi:
„Minėdami šią sukaktį ir per

žvelgdami Dr. Basanavičiaus nuo
pelnus mūsų tautai, pasisemsime 
naujos energijos ir sustiprinsime 
lietuvišką idėją, savo tautinę dva
sią bei sąmonę, būsime tauresni, 
ryštingesni kovoje dėl mūsų tau
tos laisvės. Basanavičius — neiš
semiamas inspiracijos ir lietuviš
kumo šaltinis; iš jo gyvenimo ir 
didžiųjų darbų, tarsi iš didžiojo 
fontano, trykšta lietuviškoji idėja 
ir meilė mūsų tėvynei Lietuvai. 
Lai jo gyvenimas ir darbai būna 
pavyzdžiu mums ir mūsų jaunajai 
kartai.“ ___________________
cetone, o tuo laiku Amerikos pre
zidentui Wilson‘ui.

Lietuvos vy-iausybė yra apdo
vanojusi velionį Gedimino ordinu. 
Tą ordiną, matyti, profesores la
bai vertino, nes tas faktas atžymė
tas jo trumpoje biografijoje.

— Be abejo, ji ne kitokia už 
kitas mergiotes, bet mano akimis 
žiūrint — daugiau nei šis tas. Sa
kyčiau, ji neskuba, kaip kitos, 
kiekvienam į akis lįsti ir geru pi
nigu keno pagyras ar plepalus 
laikyti

— Hm, tai jau suėjai įsitikinti? 
Ką?

— Laiko buvo. Praėjo ir paki
lių, ir labai apsiniaukusių va
landų...

— Bet kodėl tu tokiais bendrais 
teigimais kalbi ir nieko nekonkre
tizuoji? Nebijok, nesivaržysiu dėl 
jos.

— Dėl manęs — gali. Žinia, 
jei kas išeitų. Elvyra man dažnai 
primena ežerą, kuris paviršiuje 
ramus, žavingas, o viduje slepia 
pasakiškas pilis. Ji man kartą pa
sakė: „Jurgi, kodėl yra žmonių, 
trokštančių daužyti dar nebaigtas 
pilis?! O juk visi norime ką nors 
gražaus sukurti!“

— Ką ji tais žodžiais norėjo 
pasakyti?

— Argi dar nesupranti? Tą pa
tį, ką ir mudu pradžioje minėjo
me: įvairius plerpiančius ir girg
ždančius patefonus.

— Elvyra pažįsta Juliją?
— Pa... tik nelabai ja mėgsta.
— Dėl ko?
Jurgis numoja ranka ir dar 

kartą pripildo taures.
— Išgerkime! — sako. Ir neju

dinkime... tariamai švarių rankų- 
Šios dienos ir tau jas gerai išryš
kino.

Tado veidas įkaista. Jis šypteli, 
pabarškina pirštais į taurę ir at
sidūsta.

— Man jau ramiau, Jurgi, — 
pasako. — Kažin koks akmuo

2



1951 m. rugsėjo 21 d. „BRITANIJOS LIETUVIS“ 3

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
Isteriškas valymas

Paskutiniuoji laiku okupuotoj 
Lietuvoj bolševikinių pareigūnų 
valymas pasmarkėjo. Ypač po tri
jų žvejų pabėgimo j Švediją jis 
tapo isteriškas. Žuvies pramonės 
ministeris Vac. Mickevičius paša
lintas, o jo vieton paskirtas E.Bie- 
levič'ius, CK narys. Pašalintas ir 
vietinės pramonės mm. Nikolai 
Kalugin-as, kuris beministeriau- 
damas visai sužlugdė pramonę. Jo 
vieton pastatytas V. Boreiko, ku
ris, kaip atrodo iš pirmųjų jo už
simojimų, tą pramonę visai pri
baigs.

Valymas palietė labai daug ir 
mažiau žinomų pareigūnų. Jų vie
ton paskirta arba rusai arba dar 
didesni už išvalytuosius okupan
tu pataikūnai, kurie stengsis la
biau talkininkauti okupantams 
kraštą plėšti.

Spragilai vietoj kombainų
Okupantų pastatyti varovai ra

gina Lietuvos kolchozininkus ne 
tik skubėti javų derlių nuo lau
kti nuimti, bet ir greičiau pyliavas 
ir kitokias duokles „valdžiai“ (va
dinasi Maskvai) atiduoti. Javams 
nuimti į laukus jie varė kolchozi
ninkus visokiomis brigadomis, 
talkomis, varu ir grąsinimais ra
gino skubiau ir greičiau darbą at
likti. Nuėmus javus, pradėjo kol
chozininkus raginti kulti. Tačiau 
čia jų planai ir sustojo, nes pri
trūko kuliamųjų mašinų. Pasiro
do, kad jos sugedę, per pereitų 
metų kūlimą ir stovi nepataisytos, 
nes MTS (mašinų ir traktorių sto
tys) jų nesutaisė. Pernai, kai ku
liamosios mašinos iš ūkininkų bu
vo atimtos, tokios bėdos nebuvo, 
nes jos tada veikė ir kūlimo pla
nas pasisekė įvykdyti. Šiais me
tais, kai prireikė javus kulti, pa
sirodė, kad mašinos yra sugadin
tos ir neįmanoma jas panaudoti. 
Kaip aiškėja iš okupantų leidžia
mos spaudos, Švenčionėlių rajone 
yra užregistruota 120, Vievio ra-, 
jone 200 kuliamųjų mašinų, bet 
visos sugedę. Panašus vaizdas esąs 
ir kituose rajonuose. Kartais esąs 
mažas mašinos gedimas, bereikia 
kokią dalelę pakeisti ir mašina 
veiktų, bet dalių nesą, o ir meiste
rių trūksta.

Jau ir pernai, dėl panašių prie
žasčių, daug kur kolchozininkai 
buvo varomi javus kulti spragi
lais, o šiemet tikrai visuose oku
puotosios Lietuvos kampeliuose il
gai skambės šitie „kombainai“.

Tarkuoja artistus
Vilniaus dramos teatras buvo 

pastatęs ukrainiečių rašytojo Kor- 
neičiuk'o pjesę „Putino giraitė“, 
kurioj vaizduojamas laimingas 
kolchozininkų gyvenimas. Režisa
vo Stalino premijos „laureatas“ J. 
Rudzinskas, vaidino aktoriai: J. 
Sipavičius, J. Kavaliauskas, Sta
lino premijos „laureatė“ Gražina 
Jackevičiūtė, O. Juodytė, Kupstai

tė, Derkintis, pagaliau S. Jukna ir 
Monika Mironaitė. Pastarieji du 
susilaukė kritikos. Kadangi Kor-- 
neičiuk'as yra praradęs Kremliaus 
malonę, dėl to ir jo veikalas vie
šai kritikuojamas, o aktoriams pa
tariama jį taisyti. Jei tą veikalą 
būtų jie suvaidinę tuomet, kai 
Korneičiuk‘as naudojosi malonė
mis, niekas už tai aktorių nebūvu 
tarkavęs.

Stebuklinga „statyba“
Bolševikinis statybos ministe

ris J- Maniušis, nors ir giriasi, 
kad statybos planas vykdomas 
maždaug 106 nuošimčiais, bet fak
tai rodo visai ką kitą. Pav. nuo 
1946 metų Vilniuje statomas „Per
galės“ kinas iki šiol nebaigtas dėl 
maskvinio architekto Rip'o neti
kusio projekto. Bestatant kiną rei
kėjo dešimt kartų perstatinėti ir 
taisyti. Panašiai yra ir su moks
lininkų namais, pradėtais statyti 
tais pačiais metais Tauro kalne 
Vilniuje.Vilniaus „Liutnės“ teatro 
remontas dėl tų pačių priežasčių 
taipgi nebaigtas.
Tyčia nespausdina lietuvių kalba 

vadovėlių
Šiuo metu okup. Lietuvoje ragi

nama ruoštis naujiesiems mokslo 
metams. Kadangi naujų vadovė
lių niekas nespausdina, dėl to kny
gynams patarta supirkinėti varto
tus, nes dėl vadovėlių trūkumo 
pernai kai kur visai nebeįmano
ma buvo mokyti. Tas pats yra ir 
su sąsiuviniais, bet čia nieko ne
padės senų sąsiuvinių supirkinė
jimas.

Vieton vadovėlių, švietimo mi
nisterija mokytojams paruošė pa
galbinę medžiagą kalbų dėstymui 
pertvarkyti, remiantis Stalin'o 
„mokslu“ ir dėl naujo gramatikos 
nagrinėjimo lietuvių kalbos pamo
kose. Jei taip bus, tai greit okuo. 
Lietuvoj netik lietuvių kalba va
dovėlių nebus, bet ir iš viso lie
tuvių kalba raštų spausdinimas 
prieis muravjovines sąlygas.

Liaupsinimo saviveiklos apžiūra
Vilniaus mieste įvyko „kaimo 

meninės saviveiklos apžiūra“. 
Bolševikai ypatingai buvo paten
kinti baigiamuoju koncertu, kuris 
įvyko karininkų namų vasaros 
teatre, kur suvaryti Vilniaus sri
ties kolchozininkai lietuvių, rusų, 
lenkų, ukrainiečių, gudų kalbomis 
padainavo apie „visų mylimą Sta- 
lin'ą“ ir apie „laimingąjį“ gyve
nimą kolchozuose.

Pašarą išveža, o gyvuliai stimpa
Šį pavasarį, dėl pašaro stokos, 

kolchozuose masiniai stipo gyvu
liai. Dabar okupantų prokuratūra 
už tai kaltina paskirus asmenis ir 
traukia teismo atsakomybėn kaip 
už sabotažą. „Aušros“ kolchozo, 
Užvenčio rajone, kolchozimnke 
Pocienė apkaltinta kaip buožė ir 
teisiama už valstybinio turto grob
stymą. ,.Marijos Margytės“, Pa
nevėžio rajone, kolchozininkė Pri- 

bašauskienė kaltinama dėl avių 
kritimo. Rokiškio rajone Zofija 
Karužaitė teisiama dėl kolchozo 
veršiukų nuslėpimo. Daugėnų kol
chozo, Pasva.io rajono, pienininkė 
Rakišionienė ir kiaulininke Pe
trauskienė teisiamos už kolchozo, 
paršiukų nustipimą, Švenčionių 
rajone Maskaliūnas ir Subič'as 
teisiami už stimpančių arklių plo
vimą. Neatrodo, kad šiemet dėl 
pašaro stokos tokių dalykų nebus, 
nes ne tik javai, bet ir pašaras į 
Rusiją išvežami. Kolchozų gyvu
liai vėl liks be pašaro, o už tai, 
kad jie stips, prokuratūra kaltins 
visai nekaltus žmones.

Pataria pasimokyti geriau 
meluoti

Pernai okup. Lietuvoje buvo iš
leistas E. Matuzevičiaus poezijos 
rinkin’-’s — ,.Darbymečio vėlia
vos“. Nors Matuzevičius ir labai 
stengėsi savo eilėraščiais okupan
tams įtikti, bet vistiek neįstengė 
ir susilaukė smarkios kritikos. 
Girdi, praeičiai pavaizduoti iis pa
sitenkinęs tik vienu posakių, kad 
„kas praėjo, atgal nebegrįš“. Be 
to jis neatvaizdavęs dabar bolše
vikų reikalaujamos neapykantos 
buržuazijai ir senajai valdžiai. 
Daugiausia jis baramas už tai,kad 
dabartinę Lietuvą atvaizdavo at
skirai, nuo Sovietų Rusijos. Jam 
patariama daugiau skaityti „Prav- 
dos“ laikraštį, kad išmoktų ge
riau meluoti.
Trijų pirštų kombinacija vieton 

200 rublių
Kaip okupantai Lietuvoje sau

valiauja, rodo ir šis faktas: Kė
dainių pramkombinate stalių 
dirbtuvėse ilgą laiką dirbo stalius 
Ignas Vainauskas. Įmonės direk
torius. atvykėlis Zakraiščik'as 
Vainauską paprašė padirbti priva
čiai baldus ir pažadėjo už tai su
mokėti 200 rublių. Vainauskas 
dirbo iš peties, o kai darbą baigė, 
tai Zakraiščik'as vieton 200 rublių 
jam parodė trijų pirštų kombina
ciją. Kai Vainauskas pareikalovo 
už darbą atlyginti, tai draugas 
Zakraiščik'as rusiškai Vainauską 
iškoliojo ir išvarė iš darbo. Vai
nauskas tikėjosi kitur gauti darbo, 
bet negavo, nes Zakraiščik'as ne
grąžino jam darbo knygutės, o be 
jos neįmanoma kitur darbą gauti. 
Tokie faktai yra įprastas reiški
nys i ūsų okupuotoje Lietuvoje.

Paleckis kremlinius blizgučius 
dalina

Vadinamasis okupuotosios Lietu
vos „prezidentas“ J. Paleckis rug- 
piūčio 3 d. išdalino Kremliaus at
siųstus ordinus ii medalius Lietu
vos geležinkelio „darbuotojams“. 
Dovanas gavusiųjų tarpe yra Lie
tuvos geležinkelių valdybos virši
ninkas A. Kažuchovski's, inž. Ku- 
leša, Pakulski's, J. Sotnikov'as, 
Gariačin'as, mašinistas Kobzar'is, 
iešmininkai: Bovšin'as Zarecki's ir 
panašūs. Kaip iš pavardžių aiškė
ja, Kremlius apdovanojo visus pa
rinktus maskolius, kurie gerai 
Kremliui nusipelnė gabendami 
Lietuvos turtą į Sovietų Rusiją.

LIETUVIAI ZIBIKllOTOJ ŽEMĖJ
Nedaug, palyginti, lietuvių 

tremtinių, bet stebėtis tenka, kaip 
jie plačiai pasklydo pasauly. Ir 
jei kas primygtinai teigtų, kad jau 
nėra pasauly vietos, kur lietuvių 
nebūtų, sunku būtų paneigti, ži
nios apie lietuvius, pasiekusius to
limiausias pasaulio vietas nuosek
liai gausėja. Ypač lietuviai plačiai 
pasklydo Amerikos žemyne. Pasi
rodo, jų esama nuo šiaurinio iki 
pat pietinio Amerikos žemyno ga
lo. Neseniai atėjo žinios ir apie 
tai, kad lietuviai jau pasiekė Ži
buriuotąją arba Ugnies žemę, ku
ri yra tolimiausias pietinės Ame
rikos smaigalys, už Magelano są
siaurio. Į ten neseniai iš Buenos 
Aires nuvyko dirbti gydytojas A. 
Laucis su žmona, gailestingąja se
sele. Jie ten pavaduos vietose li
goninės gydytoją, laike jo atos
togų.

Dr. A. Laucis plačiai savo ke
lionės įspūdžius aprašė „Laike“ ir 
pateikė įdomių žinių apie Žibu
riuotąją žemę.

Didesnę kelionės dalį teko at
likti lėktuvu, — rašo jis. — Per
skridus Magelano sąsiaurį, prasi
dėjo žiburiuotoji žemė. Vaizdas 
ne žavingas. Mažos kalvos, apau
gę krūmokšniais, tarp jų bliksi 
užšalusios pelkės.

Rio Grande miestelis, turįs apie 
pusantro tūkstančio gyventojų, 
yra prie Grandės upės. Gatvės 
negrįstos. Namai mediniai, tik 
Vienas — kitas mūrinis. Ligoni
nė — ilgas barakas. Pirmas įspū
dis sukelia nusiminimą, — paste
bi p. Laucis.

Daugumas miestelio gyventojų- 
čilėnai. Čia jie įsikūrė todėl kad 
daugiau uždirba, negu Čilėj. Mie
stelyje yra uostas, karo laivyno 
dalinys, policija, kinas, bažnyčia 
(įrengta gyvenamam name), keli 
viešbučiai, įvairios krautuvės, mė
sos fabrikas, turįs atskirą mažą 
ligoninę; paštas, didelė mokykla, 
vaistinė, kariškas gydytojas. Vy
riausia miesto valdžia yra guber
natoriaus atstovas; pats guberna
torius gyvena Ushuaia mieste.

Netoli Rio Grandės yra naftos 
šaltinių, kurie greitu laiku bus 
naudojami. Apylinkėse daug es- 
tancijų, (ūkių), ~kurios daugiau-

KELIONIU BIURAS
HICKIE. BORMAN, 

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

Patarnavimas skubus, pati
kimas, be jokio specialaus 
atlyginimo.

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

šia priklauso savininkams Men
dez — Behety. Jie turi dešimtimis 
tūkstančių hektarų žemės Žibu- 
riuotoj Žemėj, Santa Cruz ir Či
lėj, verčiasi avių ir karvių augi
nimu. Važiuojant keliais matyti 
avių kaimenės, graužiančios suša
lusią sausą žolę. Vietinių avių vil
nos yra brangios, nes yra aukštes
nės kokybės negu kitų avių. Yra 
čia ir sidabrinių lapių ūkių. Estan- 
cijos didelės, jose dirba iki kelių 
šimtų žmonių. Didelė estancija 
yra lyg ir mažas miestas; turi sa
vo krautuves, kiną. Savininkai 
gyvena labai prabangiai: turi na
mus su centraliniu šildymu, kam
bariai iškloti kilimais, apstatyti 
brangiais baldais. Taįp pat turi 
šiltadaržius daržovėms ir gėlėms.

Be gyvulių auginimo ir žvejy
bos daugiau jokių pajamų šaltinių 
nėra. Javai čia neauga, taip pat 
nėra jokių vaismedžių; auga tik 
kai kurios daržovės: morkos, ko
pūstai, salotos. Bulves, miltus ir 
kitus produktus atveža laivais iš 
šiltesnių vietų. Dabartiniu laiku 
valgom tik konservuotas daržoves 
ir vaisius; sviesto, kiaušinių labai 
sunku gauti. Vietiniai gyventojai 
todėl suserga vitaminų stoka. Čia 
matyti daug labai mažo ūgio žmo
nių dėl jodo stokos geriamam van
deny; nemaža serga ir džiova.

Bendrai paėmus, vietiniai gy
ventojai yra ligoms atsparūs, žaiz
dos greit gyja, nes šaltame klima
te mažiau yra bakterijų, negu šil
tam. Indėnų visai nėra, jie visi 
jau sukultūrėję ir susimaišę su 
baltąja rase. Paprastas kaimietis 
vis dėlto dar tamsus ir primity
vus.

Dėl šalto klimato ir monotoniš
ko gyvenimo sąlygų daug geriama 
svaigalų, nuo ko įvyksta mušty
nių. Ligoninėj turiu tris peiliais 
subadytus. Klimatas nėra labai 
šaltas, daugiausia šiemet buvo 20 
laipsnių šalčio. Vėjai stiproki, bet 
nenuolatiniai. Stipresni vėjai yra 
vasarą, kaip ir visoj Patagonijoj. 
Vasaros, pagal vietinių pasakoji
mus, būna vėsios, aukščiausia 
temp. 18—20 laipsnių šilimos. 
Maudytis negalima, nes šalta. Va
sarą būna labai trumpa naktis: 
nuo 12 iki 4 vai.

Rio Grande išeina savaitinis lai
kraštukas „La Verdad“. Gyvenam 
nekvaršindami galvos pasauliniais 
įvykiais. Radio čia girdisi labai 
gerai ir klausom visas Buenos Ai
res stotis. Ypatingų pramogų čia 
nėra, žmonės didesnę dienos dalį 
praleidžia namuose arba svečiuo
damiesi.

Kitas didesnis Ugnies Žemėje 
miestas yra Ushuaia, pats toli
miausias miestas Argentinos pie
tuose. Jis tarp kalnų ir ten buvu
sieji pasakoja, kad gamtos atžvil
giu esęs labai gražus. Magellano 
sąsiauris gamtos vaizdais taip pat 
yra labai įdomus. Taigi, Ugnies 
Žemėj yra ko pamatyti.

nuo krūtinės nusirito. O geras 
esi vyras. Puikus draugas!

— Ar dėl to, kad geresnis vy
nas atsitiktinai ant stalo atsirado?

— Ne, ne dėl to. Vyras esi, nes 
nesismulkini. Aš ne kartą stabtel- 
davau prie kai kurių tavo posakių 
ir savaip juos aiškindavausi. Tu 
mėgsti skaudulius apvieloti sim
bolikos raikščiais. Nevisi gali dėl 
to tave suprasti. Bet tu to supra
timo, manau, nė nenori.

Jurgis nuleidžia galvą. Kažin 
kokia jautri banga perbėga jo są
nariais. Gal graudulys, gal įtam
pos nuslūgimas. Paskum jis pa
kelia žvilgančias akis į Tadą ir, 
linguodamas galvą, sako:

— Visi mes turime savų skau
dulių, Tadai. Visi. Ir saugojame 
juos, kaip širdį, ir liūliuojame 
glėbyje, kaip kūdikius. O kas mus 
daugiausia skaudina, jei ne tie, 
artimieji, kuriuos kartkartėmis 
prisileidžiame prie savęs, kad im
tų ir mums įgeltų? Buvo čia šian
dien Julija...

Tadas pakelia į Jurgį akis. Jo 
kakta susiraukia. Rankos įsikabi
na į fotelio atlošą *

— Apie tave kalbėjo, — tęsia 
Jurgis toliau. — Teiravosi, klausi
nėjo. O, tikėk man, norėjau atsi
stoti ir šūktelti jai į veidą: „Mer
gaite, atėjai rožės, nors man pa
kišai erškėtį!“ Bet susivaldžiau. 
Ir prižadėjau su tavimi dar kartą 
ją anlankyti. Net guodžiau ją, ra
minau.

— Ir eisi kartu su manimi? — 
nekantriai paklausia Tadas.

— Eisiu!
— O aš, tavo vietoje būdamas, 

neičiau!
— Aš gi... tavo! — žiūrėdamas 

jam į akis, tyliau pasako Jurgis

Abu kartu nusijuokia. Valandė
lę nė vienas žodžio neprataria. 
Abu kažin ką mąsto. Paskum Jur
gis pakelia į Tadą akis ir šypso
damasis klausia:

— Sakyk, Tadai, ar tu pagal
vojai kada nors apie moterystę? 
Ar tu pamąstei kada nors apie 
tavo liaupsinamos meilės įteisi
nimą?

Tadas pasiraivo, pamosikuoja 
rankomis ir padaro tokią mimiką, 
kad Jurgis nenorėdamas nusi
juokia.

— O kažin ar daug kas galvoja 
apie tą įteisinimą su įvairomis 
ceremonijomis?! — pagaliau atsa
ko. — Jeigu aš pradėčiau galvoti, 
man rėdos, prieičiau tokių absur
dų, kad turėčiau vienuolyne užsi
daryti Vedybos ar tik nėra pana
šios į loteriją Gerai, jei ištrauki 
gerą bilietą, jei mergaitė yra šio 
to verta. Bet jei priešingai? Jei 
vietoje žmonos gauni nudėvėtą 
kuntaplį ir pats turi lįsti po juo? 
Kas tada?

— Gerai, Tadai. Bet kas jas nu
dėvi? Kas jas perdirba į besi
šypsančias manekenes? Mergaitės 
paprastai rimčiau žiūri į šeimos 
gyvenimą. Sveika, nesugadinta 
mergaitė tiesiog veržiasi į jį. Ta
čiau kai ji pradeda eiti iš rankų 
j rankas tokių lošėjų kaip tu, — 
kas jai belieka daryti? Ogi vai
dinti kaip kaukių puotoje ir savo 
vaidmens nepamiršti. Ji turi 
stengtis nesuklysti, kad iš po part
nerio dantiškos kaukės neišlįstų 
Don Juano ciniškas snapas.

— Sutinku su tavimi, bet ne 
visose detalėse, Jurgi. Jeigu vyras 
bendrauja su kuria mergaite, dar 
nereiškia, kad jis turi ją vesti- 
Tam ir yra jaunystė, tam ir yra 

vadinamas flirtas, kad jieškotum 
atitikmens. Jei toks vyras jaučia, 
kad nieko gero iš tokios draugys
tės neišeis, jis galį laisvai kitą 
rinktis. Na, ką? Tiesą sakau?

— Nemeluoji ir tu. Tačiau ta 
draugystė ar bendravimas turi ži
noti ribas. Kitaip sakant, vyras 
turi jausti, kada reikia sustoti ir 
nueinant tik ranką paspausti.

— Taip tai taip, mielas! Sakai, 
reikia žinoti ribas. Bet kodėl jos 
dažnai provokuoja? Kodėl jos 
vienam apie vedybas kalba, o pas
lapčia priiminėja kitą? Ar tai yra 
rinkimasis? Ar tai stabdžių paisy
mas? Maža to. Kodėl jos svajoja 
apie savo karaliūnų, o kur inty
mioje draugystėje už akių plėšia 
nuo jo galvos karūną?

— Tu esi apkartęs kažin kuo, 
Tadai. Tavo lūpomis kalba kaž
kokio nusivylimo pilna širdis. 
Bet juk ir tu gali ką nors gražaus 
pasakyti, tiesa? Atsimink tik Jū
ratę. Man rodos, ji — tikras tavo 
idealas.

Tadas ne iš karto atsako. Pir
miausia jis stukteli delnu į fotelio 
atramą, paskum ima glostyti švel
nų pliušą.

— Žemėje, tur būt,, nerasiu 
idealo. — pagaliau atsiliepia, — 
arba prieisiu iki nesąmonės, kaip 
anas Balzako menininkas, kuris 
vyre atrado moters idealą. Klau
syk, Jurgi, — pasilenkęs į jį, tyles
niu balsu sako. — ar galiu laikyti 
visišku idealu net ją, jeigu neži
nau, kur ji šiandien yra?

— Tu nežinai, kur Jūratė? — 
nustemba Jurgis.

— Ne. nežinau! — patvirtina 
ir nuleidžia galvą. — Jei žinočiau, 
kur ji, — bučiau jokiu būdu čia 
nevažiavęs. Būčiau ir visos tos 

isterijos nematęs. Išvažiavo ato
stogų, ir dingo kaip vandenyje...

— Seniai?
— Jau antras mėnuo. O per 

visą tą laiką nė vieno laiško, nė 
mažutės atvirutės...

— Susipykote?
— Ale kur tau! Nė menkiausio 

pykčio tarp mudviejų nebuvo.
— Tu tiki, kad ji grįš?
— Jei netikėčiau, man ir noro 

gyventi nebūtų.
— Ji labai jauna? Daug jaunes

nė už tave?
— Žymiai jaunesnė, Jurgi. Ji 

— vos prasiskleidęs pumpurėlis.
— Hm... hm... — suabejoja

Jurgis. — Gal tada tu ir turi pa
grindo protestuoti. Bet tiktai tu, 
nes iki šiol neišmokai gyventi. 
Tavo linija neryški ir virpanti 
nuo karščio. Be ypatingos logikos. 
Mergaitės tai jaučia...

— Ką tu tuo nori pasakyti, 
Jurgi?

— Labai nedaug: tu turi pra
dėti nusistovėti ir...

— Ir grįžt pas’ Juliją?
— Nebūtinai grįžti Bet nepa

likti jos kryžkelėje. Jai turi būti 
aišku — taip arba ne!

— Ne! — nukerta Tadas ir at
sistoja. — Tai viskas, Jurgi. Dau
giau nenoriu būti robotas. Galiu 
su ja tik atsisveikinti.

— Pradžiai užtenka ir to. O 
toliau. . toliau tu visa apgalvosi. 
Širdis be proto, kaip be galvos bė
gančios kojos: vistiek vieną kartą 
į kokią tvorą atsimuš.

— Jau aš atsimušiau, Jurgi!— 
pakelia Tadas taurelę, išlenkia ją, 
trenkia į stalą ir garsiai nusikva
toja.

8
Julija, pasirėmusi į staliuką. 

pro gėlių puokštę žiūri į siūbuo
jančias medžių šakas. Jai patinka 
ne tiek šakos, kiek vėjo stichija, 
siaučianti apie namus.

Knibinėdama tautinę juostą, 
neramiomis akimis žiūri į ją Ele
na ir dar kartą sako:

— Atleisk man. Julyte! Tik ge
ro aš norėjau. Negi žinojau, kad 
Tadas taip reaguos. Jis buvo toks 
linksmas, mėgino net išdykauti. 
Nepyk, Julyte, neširsk! Pamatysi, 
viskas plauks savo vaga.

Julija atsigrįžta į Eleną ir per
žvelgia ją nuo galvos iki kojų.

— O vis dėlto galėjai nesikišti 
į mano reikalus, — sausu balsu 
pasako. — Tavo pagalbos niekad 
neprašiau. Aš net nesuprantu, ko
dėl tu įsitikinusi, kad Tadas turi 
viską žinoti? Kai mes lošiame 
atviromis kortomis, visuomet pra
lošiame. Kokios mes esame jiems 
už akių, tai jau mūsų reikalas. 
Svarbu, kad akyse esame saldžios 
ir viliojančios.

— Bet palauk, Julija! Manai, 
Jurgis nebūtų lemiamą valandą 
visko išpasakojęs? Ir, žinoma, 
piktai, su pagražinimais...

— Nemanau. Jei ligi šiol tylėjo, 
tylėtų ir toliau. Argi tau neaišku, 
kad tai jo garbės reikalas, žinai 
ką, Elen? Jeigu tau taip patinka 
su Tadu atvirai šnekėti, pasiimk 
sau jį! Žinoma, jeigu apie Jurgelį 
nieko negalvoji...

Elenos veidas nukaista
— Tadą gali sau pasilaikyti! 

Neapkenčiu jo nevaldomu rankų 
ir dviprasmiškų žodžių. Dūsauk 
apie ji ir toliau. Jokiu būdu Jur
gio į ji nekeisčiau.

— Kvailiukė! Nevaldomos ran
kos.. dviprasmiški žodžiai... Ak, 
kokia šventuolėlė! Bene tau patik-

3
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RAUDONOJI BACILA Q '■V' "ITTT’ T) TT> TACT do ir paskutiniais savo žygiais. 
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prasidėjo Rusijos patvarkymu,
19. NĖR V V KARAS

(Tęsinys iš pereito numerio)
Lauždama V akarų pasaulį eko

nomiškai, savo milžiniška propa
gandos mašina smogdama į jo 
moralę, penktosios kolonos pagal
ba kasdamosi po jo pamatais ir 
sabotažu bei streikais ardydama 
jį iš vidaus, ta raudonoji bacila 
laiko ir jo nervus be pertraukos 
įtempus iki kraštutinumo.

Neveltui šis, pasaulinio dydžio, 
diplomatinis žaidimas yra palygi
namas su šachmatais kur prie li
kimo lentos susitinka Vakarai su 
Rytais. Vakarai žaidžia baltais, 
Rytai — raudonais. Nors šachma
tuose pirmasis ėjimas — taigi ir 
agresija — priklauso baltiesiems, 
bet šioj likiminėj partijoj rolės 
yra kažkaip pasikeitusios: pir
muosius ėjimus vis daro raudo
nieji, jie visą laiką yra puolime; 
jie visą laiką sako: „šach!“; nuo 
partijos pradžios jie dar nepadarė 
jokio teritorinio pasitraukimo, nė 
vieno savo lauko neužleido prie
šui; jeigu jie kartais kur ir pada
ro nežymų ėjimą atgal, tai tas ėji
mas yra tik taktinis ar strateginis
— daugiau grojąs vakarinio part
nerio nervais; iš kiekvienos sun
kesnės būklės raudonasis partne
ris pagaliau išsisuka tvirtu savo 
,,niet"‘ ar „veto“ ir be jokio poilsio 
tuojau smogia atgal problemati- 
niu šachu, vakarietį kolegą pasta
tydamas prieš dilemą arba — ar
ba; bet abu tie „arba“ vakariečiui 
yra lygiai blogi ir nepriimtini, ir 
taip jam tenka ieškoti trečios išei
ties — ir tempti savo nervus iki 
trūkimo. Ir taip šita didžioji liki- 
minės šachmatų partijos kova 
išsivysto į tai, kas jau sudaro va
dinamuosius

11. PASAULINIO GAISRO 
ŽIDINIUS

Tai reiškia, kad visiems šaltojo 
karo ginklams baigiant atlikti sa
vo misiją — suminkštinti priešą
— nervų karas veda visą šaltojo 
karo fazę prie galutinės visų karų 
formos — karštojo ir kruvinojo 
karo.

Niekas negali pasakyti, kurioj 
vietovėj slypi šita Trečiojo Pasau
linio Karo pradžia, nes galimybių 
yra labai daug. O paprastai prie 
visų galimybių, kurias mes žino
me, galim pridėti dar vieną — ku
rios mes nežinome, ir kuri tuo 
pačiu gali būti ir sprendžiamoji. 
Su šia mintim sutikdami, ramiai 
galim pasvarstyti visas tas gali
mybes, kurios mums visiems yra 
aiškios.

Pasiimkim Rusijos sienų (įskai
tant Kinija Ir visas europines jos 
okupacijas) žemėlapį ir laisvai 
leiskim savo žvilgsniu pradėti 
čiuožti juo iš šiaurės žemyn.

Bent šiuo momentu visame li
kusiame pasaulio plote yra ramu.

Burbuliuoja tik visas Rusijos pa
sienis — sakyčiau, tai verda ta 
ypatingoji Rusijos pasaulinės 
„taikos meilės“ košė.

Tame burbuliavime ir slypi pa
saulinio gaisro židiniai.

Ačiū Dievui, kad ir ties šiaurės 
Ašigaliu, ir ties Beringo sąsiauriu 
yra šaltoka — net tai karštajai 
Rusijos pasaulinės taikos meilei 
virti ten peršalta. Taigi ten, kur 
nyku, tuščia ir šalta, Rusija nesi
rengia nieką išvaduoti. Jos altruis
tiniai žygiai prasideda žymiai že
miau: mat, ten jau ir šilčiau, ir, 
svarbiausia, ten jau knibžda žmo
nės — milijonai žmonių.

Ir taip mes ir vėl — dar kartą 
susitinkam su

1) Korėja
Tai yra gana siauras ir ilgas 

rytinio Azijos žemyno pusiasalis, 
su maždaug 11 milijonų kiniečių 
rasės gyventojų, maždaug nepasi
žymįs jokiais žemės turtais.

Maždaug nuo 1910 iki 1945 m. 
Korėją valdė Japonija. Hitler io, 
karo metu JAV, Britanija ir Kini
ja (tuomet dar nekomunistinė) 
susitarė, kad iš japonų okupacijos 
išlaisvinta Korėja bus paskelbta 
nepriklausoma valstybe.

Nelaimei, maždaug 6 dienas 
prieš Japonijos kapituliaciją,prieš 
ją karan išėjo ir Rusija — ir tuo 
būdu gavo teisę okupuoti kai ku
rias Japonijos turėtas teritorijas. 
Taigi Rusijos kariuomenė atsidū
rė šiaurinėje Korėjos pusiasalio 
dalyje. O tuo tarpu ir Maskvos 
mokinys Mao-Tse-Tungas nugalė
jo Čiang-Kai-Šeką ir sukomunis- 
tino visą Kiniją.

Kai dabar reikėjo pradėti vyk
dyti ankstyvesniuosius JAV, Bri
tanijos ir Kinijos susitarimus, tai 
sąlygos pasirodė jau žymiai paki
tėjusios: vienoj Korėjos pusėj sto
vėjo okupacinė Rusijos kariuome
nė, o už jos pečių — visa raudo
noji Kinija. Amerikos bei Brita
nijos noro — paskelbti nepriklau
somą demokratinę Korėjos res
publiką — nebepaisė nei Rusija, 
nei Kinija. Iš savo okupuotosios 
Korėjos dalies Rusija nulipdė rau
donąją liaudies Korėją ir neva 
pasitraukė. Pietuose JAV surengė 
laisvus rinkimus, sukūrė Pietinės 
Korėjos respubliką ir 1949 m. 
birželio mėn. atitraukė kariuome
nę. Bet lygiai po metų — 1950 m. 
birželio 25 d. šiaurinės Korėjos 
komunistiniai mokiniai pasirodė 
verti savo mokytojo: jie smogė 
kardu ir ugnimi į pietinius tautie
čius: mat, juos jau reikia išva
duoti.

Nuostabiai judriai reagavo Ame
rika: jos dėka, jau antri metai 
Jungtinių Tautų kariuomenės da
liniai savo kraujo auka stato sie
ną komunizmo veržimąsi sustab
dyti. Maliko užsuktas karo paliau

bų gramofonas, kaip dabar jau 
aiškinama, tebuvo tik rusų ma
nevras laimėti laiką. Generolo 
Ridgway‘o komunikatai teigia, 
jog paskutiniu laiku komunistų 
fronte dalyvauja apie 40 divizijų, 
kai kitos 30 divizijų yra grupuo
jama kovai; tie patys komunika
tai jau teigia, jog frontan pirmą 
kartą metami ir sovietiniai dali
niai iš Turkestano, Rytinės Euro
pos ir net Rytinės Vokietijos, jog 
kovai jau paruošta 1000 lėktuvų, 
SOOtankų; jog ir lėktuvus, ir tan
kus, ir priešlėktuvinius pabūklus, 
ir radaro įrengimus valdo žymiai 
geresni specialistai iš Rytinės Eu
ropos ir Rytinės Vokietijos. Taigi 
šiuo faktu jau pabrėžiama, jog 
ten nebe vieni šiaurės korėjiečiai 
ar kinų savanoriai kariauja, bet 
kad didžioji motina Rusija ten dėl 
grynai savų interesų mirti siunčia 
ir vokiečius, ir, gal, pabaltiečius...

Šiais paskutiniais gen. Ridg- 
way‘aus pranešimais, Korėjos ka
ras įgauna jau žymiai platesnį — 
tarptautinį — ir didesnio susirū
pinimo keliantį pobūdį.

Kodėl? Mums, gal, atrodo šitas 
tolimas Korėjos pusiasalis tik 
antraeilės reikšmės. Tačiau iš Ru
sijos žygių matome, jog jos pasau
linio viešpatavimo strategijoj jis 
yra be galo svarbus. Visiškas jo 
apvaldymas pasaulinei komuniz
mo imperijai suteikia laisvas ran
kas Formozos, Japonijos ir rytinio 
Ramiojo Vandenyno atžvilgiu. To
liau į rytus už to vandenyno — 
Amerikos žemynas. Turint savo 
rankose Kiniją, Korėją, Formozą 
ir Japoniją — Rusijos povandeni
niams laivams atsidaro laisvas 
kelias ir į auksinius rytus—Alias
ką, Kanadą, Jungtines Amerikos 
Valstybes. Apvaldžius virš 80 mi
lijonų darbščią ir veržlią Japonų 
tautą, jos aktyvumą pajungus ko
munizmo siekiams — ne tik kad 
atsidaro laisvas ir lengvas kelias 
į Amerikos žemyną, bet jis nebe- 
trukdomai platėja ir Į pietus — ir 
pasiekia milijonais gyvybių knibž
dančius Filipinus, Indoneziją, 
Australiją.

Taigi Korėja nebėra Rusijai tik 
Korėja — Korėja pasidarė Rusijai 
ir puiki užtvara nuo Amerikos 
grėsmės,ir dar puikesnė bazė—išei
ties vartai— į didelį pasaulį rytuo
se ir pietuose: turėk Korė j ą ir šim- 
tamilijonė Kinija bus paklusnes
nė, ir Japonija komunizmo košėj 
sutirps, ir saugūs, platūs ir laisvi 
keliai j tolimus rytus bei pietus 
ekspansiniam Rusijos imperializ
mui atsidarys.

Šitų savo tikslų Rusija niekam 
nepaskelbė. Tačiau mums, kurie 
pažįstam Rusiją iš jos ligšiolinių 
darbų ir tikslų, tai yra aišku. To
dėl drąsiai galim daryti išvadą, 
jog Rusija nebesileis taip lengvai 
iš Korėjos išstumiama. Ji tai įro-

jog nematomi jo vadovai visą lai
ką yra rusų strategai, jog ginklai 
ir municija rusų tiekiama. Kai ir 
šita savo „parama“ šiaurės korė
jiečiams jie nepajėgė tikslo pa
siekti, jie „leido“ karan įsimaišyti 
ir kinų „savanorių" armijoms; kai 
ir dabar vis dar nebuvo galima 
tikslo pasiekti, Rusija jau „lei
džia“ tan karan įsimaišyti ir žy
miai daugiau paruoštiems Turkes
tano ir Rytinės Vokietijos dali
niams — vadinamiems tarptauti
nėms savanorių brigadoms — ki
taip sakant, nors pati dar oficia
liai ir neįsimaišydama, ji vis dėl 
to vieną koją jau įkėlė Korėjos 
frontan. Kuo mes tikri, kad ji neį- 
kels ten ir antros kojos.

Visus šituos jos tamsius ir slap
tus tikslus ir visus jos užmaskuo
tus žygius, daromus tuos tikslus 
pasiekti, labai gerai žino ir Jung
tinės T autos, o ypač amerikiečiai. 
Tik dėl to, ne dėl altruisinės ko
rėjiečių meilės,jie ir buvo pirmieji 
pasipriešinti ginklu. Tik dėl to ir 
amerikiečių jūrų Karo laivynas 
dieną naktį budi tarp Formozos, 
Japonijos ir Kinijos; tik dėl to ir 
amerikiečių parama Formozos 
Čangkaišekui paskutiniu laiku 
yra žymiai padidinta; tik dėl to 
tokiu skubumu atliktas ir taikos 
sutarties su Japonija pasirašy
mas; tik dėl to ir toj pačioj taikos 
sutarty ir Japonijai vėl leista gin
kluotis, ir Amerikos kariuomenei 
leista Japonijoj pasilikti — „jos 
saugumo sumetimais“.

Taigi, atrodo, jog ir Amerika 
taip lengvai nebesileis iš Korėjos 
išstumiama, o, kitaip sakant, ne
besileis iš ten išstumiama-, kol vie
nu ar kitu būdu ten patikrins sau 
tvirtą saugumą.

Taigi — ką dabar gaunam? Ko
kia gi ten būklė susidaro? Karas 
jau antri metai eina, Rusija vis 
daugiau į jį įsivelia, Amerika vis 
didesnes pasipriešinimo jėgas ten 
koncentruoja; Rusijai Korėja 
svarb-i, kaip tramplynas šuoliui 
į tolimesnius užkariavimus; Ame
rikai Korėja svarbu, kaip gyva 
žaizda savoj pašonėj — ar, tokiom 
sąlygom esant, ten beįmanoma 
kokia taika, apie kurią karts nuo 
karto vis dar pakalbama?

Sveikas protas sako, kad ne. 
Drįstu dar kartą priminti rašytojo 
ir filosofo prof. Russel'io teigimą, 
jog Korėjos karu 1950 m. birželio 
25 d. rytą jau prasidėjo Trečiasis 
Pasaulinis karas.

Jeigu jis dabartinėj savo fazėj 
dar ir nėra taip vadinamas, tai, 
šaltai apsvarsčius visus čia sumi
nėtus samprotavimus, gali tekti 
visiškai nebeilgai laukti, kol iš, 
tuo tarpu dar vietinio Korėjos ka
ro, mes turėsim pilno tempo ir dy
džio Tretįjį Pasaulinį karą.

Al. Dičpetris

L I ETUVI Al
Belgijoje, Liežo benediktinių 

vienuolyne esanti seselė Antonija, 
kilusi iš Žemaitijos, Darbėnų 
valse., rugsėjo 9 d. atšventė 25 me
tų vienuolavimo jubiliejų. Be ki
tų, jos pasveikinti buvo atvykę ir 
12 Tilleur lietuvių vargo mokyk 
los auklėtinių, kurie šia proga vie
nuolėms padainavo ' lietuviškų 
liaudies dainų ir pašoko lietuviš
kų šokių.

Belgijoje, Zwartberge, rugsėjo 
9 d. paminėta Tautos šventė. Kal
bėjo kun. Dėdinas. Buvo lietuviš
kos muzikos ir scenos vaizdelis iš 
angliakasių gyvenimo. Liežiškiai 
į šventę buvo nuvykę autokaru.

R. Kručas, žinomas Brooklyn* 
lietuvis fotografas, neseniai minė 
jo 40 metų fotografo darbo sukak
tį. Kaip aiškėja, jis fotografo dar
bo pramoko Petrapily. Į Ameriką 
atvyko prieš 40 metų ir visą lai
ką dirba kaip fotografas. Pirmaja
me pasauliai am kare tarnavo 
Amerikos aviacijoje ir buvo foto
grafas. 1920 m. pradžioje atvyko 
Lietuvon Filmų b-vės reikalais. 
Tų pat metų gegužės mėn., kaip 
Lietuvos delegacijos taikos dery
boms su Sov. Rusija narys, buvo 
nuvykęs į Maskvą. Tų pat metų 
rudenį, užpuolus lenkams Lietu
vą, jis išėjo su šauliais į frontą, 
dalvavcs kovose su lenkais.Antrojo 
pasaulinio karo metu Kručas, 
kaip jūrininkas, buvo pakraščių 
sargyboje iki pat karo pabaigos.

Lietuvių evangelikų sinodas, 
arba bažnytinis susirinkimas, ne
priklausomoj Lietuvoj kasmet rin
kęsis Biržuose, kelis karius buvo 
susirinkęs Vokietijoj, o dabar jau 
antri metai paeiliui renkasi Čika
goje. Evangelikų sinodas Čikago
je renkasi dėl to, kad ten šiuo lai
ku yra daugiau apsigyvenusių lie
tuvių tremtinių evangelikų. Sino
das išrinko naujus kuratorius: H. 
Yčaitę, A. Devenį,, D. Kregždienę 
ir E. Devenienę ir apsvarstė ak
tualiuosius lietuviams evangeli
kams klausimus.

Patria įsikūrė Amerikoje. Žino
ma knygų leidykla „Patria“, p. J. 
Lenktaičio vadovaujama, vak. Vo
kietijoj išleidusi daug lietuviškų 
knygų, yra perkelta į Ameriką ir 
įkurta Stamforde, Conn., netoli 
Naujorko. Pirmieji jos leidiniai 
bus kultūrinis metraštis — kalen
dorius 1952 metams, kurį reda
guoti pakviestas p. S. Zobarskas 
ir lietuvės Irenos Joerg'ės parašy
tas romanas iš Austrijos gy
venimo.

Agr. A. Kazakevičius, apsigyve
nęs Kolumbijoj, dirbdamas kopūs
tus auginančiuose ūkiuose, pagar
sėjo kaip kopūstų specialistas. Į 
jį dažnai kreipiasi patarimo stam
besniųjų kopūstų ūkių savininkai. 
Tais pačiais tikslais i jį kreipėsi 
ir Kolumbijos žemės ūkio minis- 
teris-

tų vyras su paraližuotomis ranko
mis ir liežuviu? Visi jie kaip vie
nas. Visi tuos pačius niekus pliau
škia, visi nori galvą apsukti ir 
mus paglamonėti. O mes ar to ne
laukiame?

— Eik, eik, Julyte! Jei ir lau
kiame, tai juk ir pačios sau nedrį
stame prisipažinti, — nuleidusi 
akis atsako.

— Nebent tik tu! Bet ir tai ne
teisybė. Juk kiek kartų prašei, 
kad papasakočiau ką nors apie 
Tadą. C ir pati susižavėjusi pasa
kojai apie iš tavęs išvogtą bučinį...

— Bei taip būva tik atskirais 
atvejais, kada esame ypatingoje 
nuotaikoje...

—— Na, na, nekalbėk niekų! 
Nuo kada laikai mane nieko neiš
manančia durnele? O apie Jurgį 
tai gali daug nesvajoti: Elvyra 
jau visai baigia jam galvą apsuk
ti. Tu jam vistiek jos neatstosi! I 
Ir žinai kodėl?

— Na?
— Kad tu visai kitokia! Tokia 

šalta, kaip mumija, baugi. Vyra? 
mėgsta ugningas, karštas. Ir drą
sias. Kurios moka meniškai prisi
glausti. Nemanyk, sielos jie ne- 
jieško, tik daug apie ją kalba. 
Jiems, kaip ir tam Balzakui, svar
bu gera šeimininkė, kad pilvas 
būtų sotus ir kojinės sulopytos...

— Fui, Julija! Kaip tu nesigėdi 
taip kalbėti! Juk tu pati save že
mini.

Eik, eik tu. svajotoja! AŠ 
visų nirma žeminu juos, tuos Don 
Kichotus! Bet nieko nepadarysi: 
gyvenimas lieka gyvenimu. Mes 
galime gražiai svajoti ir statyti 
auksines pilis, bet turime žinoti ir 
realybę. O Ji yra paprasta ir pur
vina!

Tuo tarpu suskamba prie durų 
ir Elena, taisydamosi plaukus, 
bėga jų atidaryti.

Julija taipgi atsikelia ir nuėjusi 
atsistoja tarpduryje.

Elenos nuojauta pasirodo tei
singa: prieškambaryje stovi Ta
das su Jurgiu ir ahu šypsosi. Mer
gaitė žvilgteri į Jurgį, bet jo veide 
nepastebi jokio pykčio ar veid
mainiškumo.

— Laukėte? — paklausia Ta
das.

— O taip! Ir dar kaip! Kaip 
malonu, kad atėjote abu su Jur
giu. Prašau toliau!

— O ar Julija namuos? — pak
lausia Tadas.

— O kaipgi! — atsiliepia Julija.
— Bet maža trūko, kad bučiau 
išėjusi.

— Tai gal trugdome?
— O ne! — paskuba Elena. —

Mums labai malonu judviejų abie
jų sulaukti.

— Tikiu, jūs pasistengsite paį
vairinti laiką, kad nebūtų ko gai
lėtis, — priduria Julija.

— Julija šįvakar labai rimtai 
nusiteikusi, — pastebi Jurgis. — 
Tur būt, ir visi nejuokausime.

— Galima ir nejuokaujant 
žmones juokinti, —• atsikerta. — 
Mudvi su Elena taipgi rimtai kal
bėjome. Apie vyrus. Tokius, kaip 
judu. Bet Elena pasirodė turinti 
labai kuklią nuomonę. Tokią ne
drąsią, nekaltą.

Eleną išsižioja kažin ką sakyti, 
bet raustelėjusi atsisėda ir nuro
do kėdes kitiems.

— Neatrodo, — murmteli Jur
gis. — Jai drąsos niekad nestinga.

— O iš kur jūs žinote? — pa
kreipusi galvą, paklausia. — Negi 
mėginote kada?

Julija mėgina juoktis, bet Ta
das grubiu balsu perkerta:

— Juk mergaitės ne kralikai, 
kad kiekvienas mėgintų. Geram 
vyrui užtenka tik akį mesti, ir 
viskas aišku!

Susidrovėjusi mergaitė nulei
džia gaivą, o Julija, sėsdama šalia 
Elenos, atkerta-

— Tavo lūpomis, Tadai, koks 
tai pyktis kalba. Nejau tau ir Ele- 
nutė nusikalto?!

— Anaiptol, nenusikalto!—siū
lydamas Jurgiui cigaretę, atsako 
Tadas. — Visos mergaitės geros 
ir nekaltos...

— Ir labai gerų norų, — brėž
damas degtuką, prideda Jurgis.

— Ponai, — mėgina nuotaiką 
pataisyt; Elena. — nejau jūs atė
jote diskusijas vesti?! Mudvi no-

rėtuva ko nors gražaus, mielo iš
girsti. Juk taip nusibosta pikta 
kasdienybė su blogomis nuotaiko
mis, — nusišypso padeda ant sta
liuko sausainių ir vyno.
-----O. taip tai kas kita! — sako 

Tadas, trindamas rankas. — Tik
tai vyne teisybė, kaip sakydavo 
senovės gėrikai ar išminčiai.

— Jūs, Elenute, nenusiminkite!
— kreipiasi Jurgis. — Kogi dau
giau iš vyrų galima laukti, jei 
ne grubaus žodžio ir nešvelnaus 
stuktelėjimo...

— Jei norite, ir jūs pataikote 
švelnūs būti, — atsako Elena.

— O iš kur tu žinai? — imda
mas pasiūlytą taurę, klausia Ta
das.

— Iš kur žinai?! — pakartoja 
Julija. — Nejau mudvi atsiskyrė

lės, kad žmonių nematytuva?!

AISTRINGAS S P AUDOS MĖGĖJAS

Mėgsta spaudą mūsų senis.
Nors ir silpnos akys.
Pats užsiprenumeroja
Ir kitiems užsako.

Tad ir jūros padarėliai 
Pagarbą jam teikia. 
Pavyzdį iš jo visiems mums 
šįmet imti reikia.

Nuluptą visi pažįstam. 
Kas jis toks per vienas, 
štai „Britanijos Lietuvį“ 
Skaito Adomėnas.

Jam dangus bet gali griūti, 
Iš patrankų pilti, 
Bet j<s perskaito kiekvieną 
Puslapį ir skiltį.
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SVETUR
Dail. Jonas Rimša, Argentinoje 

turėjęs savo paveikslų parodą, 
išvyko į Braziliją. Ten jis nori su
ruošti savo paveikslų parodą. 
Kaip žinoma, J. Rimša yra talen
tingas tapytojas, savo kūriniams 
iaug temų ėmė iš Bolivijos krašto.

Detroite, JAV, gyveną lietuviai 
žurnalistai, daugiausia naujai at
vykę, ruošiasi leisti naują lietuviš
ką laikraštį. Tame mieste išeina, 
jau 36 metai, „Dirva“.

Inž. Venskus su žmona (Birute 
Šlepetyte), Paryžiaus lietuviai, 
pasinaudodami atostogų proga, 
aplankė Londoną. Apžiūrėję mies
to {žymenybes ir Festival of Bri
tain parodą, aplankė ir vietines 
Lietuviu įstaigas: Lietuvių Namus, 
lietuvių bažnyčią ir 1.1.

A. Tamošaitienė, žinoma lietu
viškų audinių žinovė, gyvenanti 
Kanadoje, dabar audžia didžiulį 
kilimą, vaizduojantį karalienės 
Mortos, Mindaugo žmonos, krik
štą. Šį kilimą užsakė prel. M. Ju
ras.

Inž. Stankevičius, buvęs Kauno 
radijo stoties viršininkas, iki šiol 
gyvenęs Paryžiuje, persikėlė gy- 1 
venti į Kanadą. Montrealio mieste 
jis rūpinasi suorganizuoti lietuviš
kas radijo transliacijas.

Dr. St. Sirutis, Kolumbijos lie
tuvis, atstovaus Kolumbijos kelio
nių oiurus spalio 13 d. Birmingha- 
me (Anglijoje) į vykstančiame 
pasaulinės kelionių biurų „Skal“ 
organizacijos atstovų suvažiavi
me. Ta proga jis aplankys keletą 
Europos kraštų.

V. Krėvė, kurį laiką sirgęs, pas
veiko ir vėl pradėjo darbą Pensil
vanijos universitete, Philadelphi- 
joje.

Bern. Brazdžionis ruošia didelę 
lietuviu beletristikos antologiją 
nuo Valančiaus laikų ligi mūsų 
paskutinių autorių.

Dr. P. Jonikas „Naujienose“ 
pradėjo spausdinti ištraukas iš 
savo mokslinio veikalo — „Lietu
vių kalbos istorija“.

Vincas Kazokas, gyvenąs Au
stralijoje, yra spaudai paruošęs 
pirmąją savo poezijos knygą.

Henrikas Nagys spaudai atida
vė naują savo poezijos rinkinį 
„Saulės laikrodžiai“. H. Nagys gy
vena Montrealio mieste.

Kun. A. Trakys, evangelikas, 
neseniai iš Vokietijos atvyko Ka- 
madon ir apsigyveno Montrealy.

Mirė K. O. Oselis. Rugsėjo 1 d. 
Berlyne mirė džiovos pakirstas 
adv. K. O. Oselis, kilęs iš Šilutės 
-apskr Rusams užėmus Berlyną, 
velionis jų buvo suimtas ir ilgą 
laiką laikomas koncentracijos sto
vykloje, kur ir sveikatą prarado.

TAUTOS FONDUI AUKOJO
Pagal aukų lapus: per DBLS 

Bobbingtono sk. — 10 šil., Alsa- 
gerio sk. — 3 šil. 6 p., Doncasterio 
sk. — 22šil., Bletchley sk. — 4 sv. 
17 šil., Manchesterio sk. — 6 sv. 5 
šil., Doncasterio sk. — 5 sv., Et- 
tington Park sk. —- 16 šil., 
Littleborough sk. — 20 šil., Bir- 
dingbury sk. — 25 šil., Silsdeno 
sk. — 4 sv. 11 šil., Aldersey Hali 
sk. — 37 šil., Bradford© sk. — 21 
šil., Northampton© sk. — 4 sv. 
Vytis — 25 šil. 6 p., Northwood 
sk. — 28 šil., Halifax sk. — 4 sv. 
15 šil., Centr. sk. — 3 sv. 19 šil., 
Rochdale sk. — 75 šil. 6 p., Bolto- 
no sk. — 35 šil., Kempston Hard- 
wicko sk. — 14 šil. 6 p., Cannocko 
sk. — 5 šil., Alsagerio sk. — 6 šil., 
Derby sk. — 31 šil. 6 p., Londono 
I sk. 3 sv. 12 šil. 6 p., Birdingbury 
sk. — 24 šil., Nottinghamo sk. 4 
sv. 13 šil. 6 p, Ketteringo sk.—63 
šil., Northampton© sk. — 20 šil., 
Doncasterio sk—22 šil. 6 p., Man
chesterio sk. — 45 šil.,

Pagal aukų lapus per: P. Biru
tį (Liverpool) — 41 šil., per P. 
Kubilių (Manchester) — 35-šil., 
P. Deveikį (Buckminster) — 4 sv. 
6 šil.

A. ir J. Sadūnai — 24 šil-, V. 
Jokūbaitis — 10 šil., A. Litvaitis 
— 1 sv., S. Jonkaitis — 2 sv., A. 
ir A. Rimdževičiai — 3 sv., S. Zul- 
pa — 1 sv.

Centrinis sk. laike Tautos šven
tės minėjimo Londone surinko 9 
sv. 11 šil. 7 penus.

Visiems aukojusiems ir aukų 
rinkėjams dėkoja

Tautos Fondo Atstovybė 
D. Britanijoje

Pasinaudokit proga. Lietuvos 
Kunigaikščių atvaizdai (atviru
kai) — vienetas 2 penai, Vytis 
(atvirukai) — vienetas 1 penas, 
laiškams popieris su Lietuvos vaiz
dais — tuzinas 1 šilingas. Užsa
kymus siusti: P. Gėdžius, 39, New 
Walk, Leicester.

IŠ MUSU GYVENIMO
„BRITANIJOS LIETUVIS”

Platesnio mesto emigracijai pra
sidėjus, neišvengiamai turėjo paš- 
lyti ir mūsų kolonijos organizaci
niai reikalai. Ne tik kad išvažiuo
ja veiklesnieji lietuviai, tuo suma
žindami veikėjų skaičių, bet tuo 
pačiu sumažėja pajamos, be ku
rių veikimas yra negalimas.

Emigracijos banga skaudžiai pa
lietė Sąjungos reikalus, bet ypa
tingai skaudžiai ji atsiliepė į 
„Britanijos Lietuvį“. Mūsų orga
no leidimas buvo bazuojamas ant 
2000 prenumeratorių, gi šiandien 
jų tik neką daugiau kaip pusę tu
rime. Dėl to, nestebėtina, kad nuo
stoliai jau siekia virš 600 svarų, 
gi tuo pačiu Sąjungos pajamos ir
gi yra sumažėjusios.

Iš to turi būti aišku, kad toks 
„Britanijos Lietuvio“ leidinio bū
das mums yra neįmanomas. Cen
tro Valdybai liko tik dvi išeitys: 
arba visai neleisti laikraščio, ar
ba ieškoti pigesnių leidimo būdų, 
tikintis, kad pasiseks bent dali
nai papildyti prenumeratorių 
skaičių vietoj išvažiuojančiųjų.

Centro Valdyba yra nuomonės, 
kad nežiūrint gausios emigracijos, 
Anglijoj dar liks mažiausiai 
2-3.000 lietuvių. Be to, šis kraštas 
kaip pasaulio politikoj taip ir mū
sų tėvynės vadavimo reikaluose 
vaidins svarbiausią vaidmenį Eu
ropoje. Dėl tų dviejų priežasčių 
yra mums būtinai reikalinga iš
laikyti stiprų lietuvių atstovavi
mą šiame krašte, o tai galima pa
daryti tik turint gerą užnugarį, 
gerai organizuotą lietuvių kolo
niją. Nežiūrint emigracijos, gali
ma teigti, kad čia liks pakanka
mas skaičius lietuviu tam uždavi
niui atlikti su sąlyga, kad pasili
kusieji gerai supras savo uždavi
nį ii- pareigas ir pakeis tuos, ku
rie mus palieka. Tokio rezervo gi 
dar apsčiai čia yra.

Išeinant iš to, Centro Valdyba 
yra tvirtai įsitikinusi, kad tam 
atsiekti yra būtinas reikalas išlai
kyti savo organa., kad ir vargin- 
giau atrodantį. Dėl to ir buvo nu
tarta kuo greičiau ir griežčiau 
ieškoti kitokių laikraščio leidimo 
būdų, kurie sumažintų išlaidas. 
Lietuvių Namų Akc. B-vė ypatin
gai noriai ir aktyviai tam pritarė 
rr pasišovė ateiti mums į talką. 
Tam reikalui Bendrovė įsigijo da
bartinę „Nidos“ spaustuvę, kur 
spausdinimo išlaidas bus galima 
žymiai sumažinti. „Britanijos Lie
tuvis“ bent laikinai techniškai tu
rės atrodyti skurdžiau negu iki 
šiol, tačiau tikimės, kad lietuviai 
tai gera valia priims ir supras,kad 
tai yra vieninteiė išeitis, jei nori
me išlaikyti mūsų organą. Be to, 
ir tai yra gal svarbiau, jis bus lei
džiamas savomis priemonėmis, sa
voj lietuviškoj spaustuvėj ir ne
bus mokami pinigai svetimiems. 
Šis skurdus leidimo būdas tačiau 
gali tik trumpą laiką tęstis. Lie
tuvių Namų B-vė yra pasiryžusi 
kuo greičiau įsigyti geresnes ma
šinas, jeigu tik bus pritarimo lie
tuvių tarpe, verbuojant tam rei
kalui kapitalą. Jo gi reikės apie 
1000 svarų. Tada spaustuvė bus 
pajėgi spausdinti ne tik „Britani
jos Lietuvį“, bet imtis ir kitų dar
bų: kitų tautybių laikraščių, kny
gų ir t.t. Visa tai pareis nuo lie
tuvių pritarimo.

Kol kas tačiau turime tenkintis 
turimomis priemonėmis. Prade
dant sekančiu numeriu, „Britani
jos Lietuvis“ bus spausdinamas 
Lietuvių Namų Akc. B-vės spaus
tuvėj. Prašome visus skaitytojus 
priimti jį gera valia, nors jis ir 
skurdžiau atrodys. Tai yra vienin-

— Visą laiką maniau, kad šiam 
stalčiuje yra ieškomasis brėžinys. 

telis būdas tęsti mūsų organo 
leidimą.

Tuo pačiu nuo sekančio nume
rio yra padaromi pakeitimai ir 
redagavimo srityje. Dabartinis 
„Britanijos Lietuvio“ redaktorius 
p. K. Cbolėnas su Centro Valdy
bos pasirinktu leidimo būdu nega
lėjo sutikti ir iš redaktoriaus pa
reigų atsistatydina, baigdamas sa
vo redagavimą su šiuo numeriu.

Ta riega Centro Valdyba nuo
širdžiai dėkoja p. Obolėnui už jo 
įdėtą darbą ir gabumus „Britani
jos Lietuvio“ redagavime. Ponas 
Obolėnas nesigailėjo nei laiko 
nei energijos ir dienomis ir 
naktimis dirbdamas ir aukodama
sis sugebėjo mūsų organą žymiai 
patobulinti, nors ir labai sunkiose 
sąlygose. Šiandien „B. Lietuvio“ 
mielai laukia ne tik Anglijos lie
tuviai, bet ir mūsų tautiečiai to
limuose pasaulio kraštuose. Tai 
yra nuopelnas redaktoriaus, kuris 
tyliai ir kantriai tęsė savo darbą, 
niekuomet nestatydamas mums 
jokių pretenzijų bei reikalavimų 
ar tai dėl savo mažo atlyginimo,ar 

dėl blogų darbo sąlygų. Centro 
Valdyba jam lieka dėkinga ir sko
linga ir linki geros kloties ateičiai.

Nuo sekančio numerio „B.L,“ 
laikinai redaguos Redakcinė Kole
gija iš trijų asmenų. Tikimasi, kad 
mieli mūsų organo bendradarbiai 
ir toliau rems jį savo rašiniais, 
kritika bei patarimais ir kad 
mums pavyks jį padaryti įdomiu, 
turiningų laikraščių, kuriame tik
rai atsispindėtų Britanijos lietu
vių kolonijos gyvenimas.

DBLS Centro Valdyba

Redaktoriaus paaiškinimas, ži
nau, kad daugeliui skaitytojų šis, 
Centro Valdybos pranešimas bus 
neaiškus ir sukels daugybę klau
simų, dėl to redaktoriaus paaiški
nimas yra būtinas. Kaip matyti 
Valdybos pranešime iš suminėtų 
pagraudenimų ir sąlygom apsai- 
stytų pažadų veržiasi aikštėn vie
nas dalykas, tai tas, kad „B. Lie
tuvis“ žadama suskurdinti. O 
kaip toli jo suskurdinimas sieks, 
kokia forma jis pasireikš ir ar ne
galima buvo leidimo išlaidas su
mažinti neskurdinant laikraščio, 
nesiteikta skaitytoją painformuo
ti. Noriai atlikčiau savo pareigą, 
kaip laikraščio redaktorius, pain
formuoti skaitytoją taip svarbiu 
reikalu, bet, deja, ši kartą mažai 

'tegalėsiu, nes visi tie planai, pa
gal kuriuos laikraštis nusistatyta 
„reformuoti“ nuo manęs yra juo 
toliausia laikomi.

Kada Centro Valdyba „B. Lietu
vio“ „reformą“ svarstė, tai nesi- 
xeikė pasiteirauti mano, kaip 
spaudos žinovo nuomonės, nors, 
pagal mano susitarimą su C. Val
dyba, svarstant laikraščio reika
lus, turėjau ir aš tokiam posėdy 
dalyvauti.

Vadinasi, laikraščio leidėjai pa
laikė laikraštį kaip nuosavą daik
tą ir ignoravo laikraščio turinio 
gamintojus (redakciją ir bendra
darbius) ir laikraščio skaitytojus. 
Tuo tarpu laikraštis jiems ne ma
žiau priklauso, kaip leidėjams.

Savaime suprantama, kad aš su 
tokia reforma, kuri gresia laikraš
tį suskurdinti, nesutikau, o ypač 
kada tokiai „reformai“ ir pagrin
do nėra. Skaitytojų dėl emigraci
jos ne tiek sumažėjo, kiek valdy
ba sako, nes šiuo laiku jų yra per 
1.500. Paskutiniuoju laiku skai
tytojų skaičius pradėjo kilti. Be 
kitako, užjūrio kraštuose gyveną 
tautiečiai „B.L.“ pradėjo prenu
meruoti oro paštu.

Laikraščio leidimą galima buvo 
atpiginti ne vien atidavimu „Ni
dos“ spaustuvei spausdinti, bet ir 
kitokiais būdais, kurių suminėsi
mas čia pareikalautų ne mažai vie 
tos, o dalyko esmės jau nepakeis
tų, dėl to jų ir neminėsiu.
„Nidos“ spaustuvė yra maža: tu

ri kelias rieškučias elemenrtorinio 
dydžio raidžių ir spausdinamąją 
mašinėlę, vos ketvirties „B. Lie
tuvio“ puslapio dydžio. Spaustu
vėlė netinka jokiam didesniam ir 
terminuotam spausdiniui spaus
dinti, o juo labiau savaitiniam ir 
dar tokio tipo, kaip ,.B. Lietuvis“ 
laikraštis, kuris yra apžt^alginis 
ir turi tikslą kiek galima vėlyves- 
nius įvykius skaitytojui pateikti. 
Naudojantis tokia spaustuve, neiš
vengiamai teks laikraščiui taiky
tis prie jos iechnikinių sąlygų ir 
pajėgumo. Vadinasi, laikraščio 
formatas turės keturis kartus su
mažėti (ligi „Apuoko“), o išėji
mas nebus patikrintas. Kiek teko 
patirti, tokio formato bus leidžia
mas ir „reformuotas“ „B. Lietu
vis“ — 12 puslapių. Turint dėme

sy, kad jo tekstas bus renkamas 
10 punktų dydžio raidėmis, dėl to 
visuose 12 puslapių bus tik tiek 
teksto, kiek yra dabartinio forma
to dviejuose puslapiuose. Ar pi
giau tokio spaudinio išleidimas 
atsieis, palyginus, kiek kaštuoja 
dabartiniai du puslapiai? Jokiu 
būdų ne! Dabar puslapis atsieina 
7 sv. ir 64 šil.

Yra ir daugiau motyvų, kurie 
rodo, kad tokia „reforma“ „B. 
Lietuvis“ bus daugiau, kaip sus- 
kurdintas. Tai yra visais atžvil
giais liūdnas ir pasigailėjimo ver 
tas faktas. Taip nereikėjo daryti. [ 
Jei leidėjams pasirodė, kad jiems Į 
nėra prasmės toliau „B L.“ leisti, 
tai galėjo tiesiai pasakyti skaity
tojams ir bendradarbiams. Jie 
tikrai būtų jį leidę. Gaila laikraš
čio ir visu mūsų tiek didelio ir 
kruopštaus darbo, laike keleto 
metų įdėto į laikraštį. K.Obolėnas

IŠ BRADFORDO LIETUVIŲ 
VEIKLOS

Vieneri metai ne ilgas laikotar
pis, bet visuomeninėje veikloje 
jau yra pakankamai laiko „įsisiū
buoti“ į veikimą, šį tą nuveikti 
ir... pagaliau pailsti. Šiuo laiku 
daugelyje DBLS skyrių ir apygar
dų vyxsta valdomųjų organų rin
kimai, metinės veiklos sukaktys, 
kurių proga duodamos smulkios 
veik-los atskaitos.

Ta proga noriu patiekti DBLS 
Bradford© skyriaus metinės veik
los vaizdą, kuris Bradfordo apy
gardoje narių skaičiumi yra di
džiausias ir kultūrinę veiklą ge
riausia visoje Yorkshirėje išplėtė.

Pirmasis parengimas buvo Lie
tuvos Kariuomenės šventės minė
jimas. .Jo meninėje daly suvaidin
ta p. A. Lekečinsko — „Paliktas 
sodžius“ ir kun. J. Kuzmickio 
„Partizano atsisveikinimas“ — 
scenos vaizdeliai. Vėliau surengta 
lietuviškos muzikos koncertai iš 
plokštelių, Naujų Metų sutikimas, 
rašytojos Žemaitės 30 metų mir
ties sukakties minėjimas ir ta pro
ga suvaidinta jos parašyta 3-jų 
veiksmų komedija „Trys myli
mos".

Gražiai surengtas Vasario 16 
minėjimas, suvaidinta p. L. Šval- 
kaus ui amos vaizdelis „Didžioji 
auka“, vaizduojanti žiaurų bolše
vikų siautėjimą Lietuvoje, jos 
nekaltų žmonių trėmimą, Lietu
vos partizanų kovas ir ryžtą kovo
ti iki bus iškovota Lietuvai laisvė 
ir Nepriklausomybė.

Seniai Bradforde nesigirdėjus 
lietuviškos dainos, buvo pakvies
tas Londono lietuvių meno sam
būrio choras, kuris P. V. Mamai- 
čio vadovaujamas, išpildė turinin
gą lietuviškos dainos repertuarą. 
Motinos Dienos minėjime pakvie
sta iš Birminghamo solistė p. Bi
rutė Valterienė pasigėrėtinai pa
dainavo, o simfonio orkestro trio, 
motinos garbei pagrojo kelis auk
štos meninės vertės kūrinius.

Lietuvos Venocido dienos minė
jime, lygiai Kaip ir Vasario 16 mi
nint, buvo Tautos Fondui rinklia
va aukų lapais.

Joninių išvakarių parengime 
simfoninis orkestras gražiai išpil
dė dvylikos gerai žinomų kompo
zitorių kūrinius Skyrius meninės 
programos išpildymu labai daug 
prisidėjo kun. J.Kuzmickio 15-kos 
metų kunigavimo sukakčiai atžy
mėti.

Tautos šventės proga buvo su
vaidintas didžiulis scenos veikalas 
—4-rių veiksmų drama „Valkata“.

Buvo surengta eilė pasilinksmi
nimo vakarų. Skyriuje veikia tau
tinių šokių grupė, n. O. Šergaly- 
tės vadovaujama, keliuose paren
gimuose gražiai pasirodė. Mūsų 
tautiniai šokiai buvo parodyti ir 
anglų visuomenei Bradforde, kur 
susilaukė gražių atsiliepimų tiek 
dalyvių tiek ir anglų spaudos.

Veikia ir choras, p. T. Buroko 
vedamas, tačiau scenoje su daina 
ligšiol dar nespėta pasirodyti. 
Puikiai veikia ir vaidybos sekcija, 
kuri jau davė eilę didesniu ir 
mažesnių scenos pastatymų. Da
bar skyriaus sceninius pastaty
mus režisuoja p Povilas Masiulis.

Skyrius gražiai sugebėjo su
ruošti laidotuves žuvusiam sky
riaus nariui a.a. V. Raugalui. Be 
to aktyviai griebėsi iniciatyvos 
įsigyti lietuvišką pastogę Brad
forde-

Šiuo laiku skyrius turi 129 na
rius, nors emigracija smarkiai re
tina jų eiles, bet ligšiol tą spragą 
vis užpildo naujai atvykstą.

Finansinė skyriaus būklė stipri, 
nors parengimus lankančiųjų 
skaičius šiais metais ir sumažėjo.

Metinę veiklos ataskaitą suve
dant, tenka nuoširdžiai padėkoti 
p. Vincui Jokūbaičiui, kurs be 
jokio atlyginimo parengė dekora-

Statistikos duomenimis, zvmeri- 
koj iš kiekvienų 100 dolerių, pa
mokėtų duonai pirkti, tos sumos 
teko tokios dalys: 1) kepėjui 55 
dol. 42 et., 2) mažmeniniam duo
nos pardavėjui — 19 dol. 28 et., 
3) ūkininkui — 13 dol. 25 et., 4) 
malūnininkui — 7 dol. 23 et., 
5) transportui — 3 dol. 62 et. ir 
3) urmo prekybininkui — 1 doL 
20 et.

LIETUVIU NAMAI 
43. Holland Park, London, W.ll

Rugsėjo 22 d., šeštadienį bus 
ŠOKIAI

Kviečiame visus atvykti. Pra
džia 8 vai. vak.

Įėjimas laisvas.

Rugsėjo 29 d. visus susitiksi ir
LINKSMAI LAIKĄ PRALEISI 

klubo šokiuose, Sycamore Rd., 
Nottinghame.

Kviečiame atsilankyti. Pradžia 
6,30 vai. vak.

Nottinghamo klubo valdyba

Pigiai parduodamas portatyvus 
patefonas. Teirautis: „E Lietuvy“ 
Nr. 21.
ci j as, taip pat nuoširdi padėka 
tenka visiems tautiečiams, kurie 
pradėjo jau atliktus darbus įgy
vendinti. Džiugu pažymėti, kad 
mūsų kultūrinius parengimus 
išsamiai atžymėjo „Naujienos“, 
„Draugas“, „Nepriklausoma Lie
tuva“ ir kt. lietuvių laikraščiai-

Linkėtina skyriui ir ateityje ne
nuilstamai plėsti kultūrinio darbo 
dirvonus iki sugrįšime į laisvą 
tėvynę Lietuva. J. J-tis

RUGSĖJO 8-TOJI 
NOTTINGHAME

DBLS Nottinghamo skyriaus 
pirm. p. K. Kudla, pradėdamas 
iškilmingą posėdį priminė krau
juose ir ašarose mirkstančią Lie
tuvą ir prašė tautiečius budėti.

P. M. Mašalaitis paskaitoje jau
nuomenei paryškino kokia buvo 
Lietuva pirmajam pasauliniam 
karui pasibaigus, kaip ji atrodė 
antrajam karui prasidedant ir 
kiek buvo sukurti per 20 nepri
klausomo gyvenimo metų, netu
rint jokių žemės turtų. Palygini
mas Lietuvos su Latvija, Lenkija, 
Vokietija ir Anglija parodė, kad 
mums darbštumo ir kūrybinės ga
lios netrūksta, jr kad bijoti grįžti 
namo jo būsimo karo į dar labiau 
sunaikintą tėvynę nėra ne ma
žiausio pagrindo.

Meninėje programos dalyje bu
vo gražiai suvaidintas D- St Lau
ciaus veikalėlis „Raudonoji Melo
dija“. Įspūdingai pasirodė „Rū
tos“ choras, p. Untulio diriguoja
mas ir tautinių šokių grupė, p. 
Melnyko vadovaujama.

Šiam Tautos Šventas minėjimui 
skyriaus vadovybė ir rengėjai 
trūso nepagailėjo. J. M.

KUN. KAZLAUSKAS BUVO 
VOKIETIJOJ

Kun. Kazlauskas, DBLS centro 
vaidybos viceprrm., atostogų pro
ga, buvo nuvykęs į pietinę Vokie
tiją. i’en jis gyveno nuo rugp. 22 
iki rugs. 2 d., aplankė Heckingeną, 
Stuttgartą, Tuebingeną ir kitas 
vietas. Vokietijoj lankymosi pro
ga, jis buvo pasrruošęs Pasaulio 
Lietuvių Bendruomenės Europos 
Kraštų Lietuvių Bendruomenių 
pirmininkų suvažiavime atstovau
ti D. Britanijos lietuvius, bet šis 
suvažiavimas numatytu laiko neį
vyko, nes yra nukeltas i rugs. 
14 d.

Lankydamas Vokietiją, kun. 
Kazlauskas turėjo progų susitikti 
su ten gyvenančiais lietuviais ir 
pasikalbėti su jais. Tačiau būdin
gesnių ir naujesnių faktų apie jų 
gyvenimą, kaip tie, kurie jau ži
nomi, nepastebėjo. Bendras įspū
dis apie ta kraštą yra geras, nes 
per paskutiniuosius kelis metus 
vokiečiai krašto atsistatymo atž
vilgiu, tikrai padarė didelę pa
žangą. (a. i.)
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TRUMPOS
* Pereita savaite 20 Amerikos 

laikraščių korespondentų gavo lei
dimą aplankyti tą Nevados vietą, 
kur šių metų pradžioje buvo keli 
atominiai sprogimai. Jie nustebo 
nerado jokių sprogimo pėdsakų. 
Ryšium su tuo reiškiniu, jie iškė
lė įvarių spėjimų apie tuos spro
gimus, bet nei vieno jų Atominė 
komisija nei paneigė, nei patvir
tino. Manoma, kad sprogimas 
įvyko ore.

* Rytinėj Vokietijoj, visu ryti
niu pasieniu įvesta 20 kilom, plo
čio draudžiamoji zona, panašiai 
kaip kituose sovietų valdomuose 
kraštuose.Zonos įvedimo tikslas— 
pasunkinti bėgimus iš rusų valdo
mų Kraštų per Vokietiją į Vaka
rus.

* Lenkai iškėlė Gdynės uoste ka
ro metu nuskandintą vieną di
džiausių vokiečiu karo laivą 
„Gneisenau“. Jis būsiąs sunaudo
tas kaip geležies laužas.

* Dr. H.Schacht'as, žinomas vo
kiečių ekonomistas, kuris kaip 
ūkinis žinovas buvo pakviestas 
Indonezijos vyriausybės patarėju, 
netrukus vyksiąs i Persiją.

* „New York Times“, vienas di
džiausių pasaulio dienraščiu, rugs. 
18 d. atžymėjo šimto metų jubi
liejų. Ta proga parašytoji laikraš
čio istorija yra 589 pusi, dydžio.

* Šiuo laiku Indijos parlamen
tas svarsto įstatymo projektą, sie
kiantį moterų teises sulyginti su 
vyrų teisėmis. Šiam sumanymui 
priešinasi ne tik senoviškai nusi
teikę vyrai, bet ir moterys. Jos 
ties parlamento rūmais suruošė 
nepaprastai gausias protesto de
monstracijas, kad vos policija nuo 
demonstrančių apgynė parla
mentą.

* Vak. Vokietijos prekybos lai
vyno veikla plečiasi. Liepos mėn. 
jis pergabeno per du milij. tonų 
prekių arba 130 tūkst. tonų dau
giau, kaip birž. mėn. Vokiečių lai
vai plaukioja dar tik į Europos 
uostus ir gabena, daugiausia, 
anglį, rūdą ir medžius.

* Paryžiuje susirinko Arabų 
valstybių ir Izraelio atstovų kon 
ferencija tikslu nesutarimams to
je žemės dalyje baigti. Konferen
ciją sušaukė JTO paskirtoji Pales
tinos reikalams komisija.

* D. Britanijos ūkininkai nesu
tinka su atlyginimo žemės ūkio
darbininkams: 8 šil. vyrams ir 6 
šil. moterims per savaitę pakėli
mu. Ūkininkų sąjunga įrodinėja, 
kad toks atlyginimo padidinimas 
per metus sieks per 16 milij. sva
rų ir labai apsunkins ūkininkus

* Komunistų apvaldytoje Kini
joje toli gražu nepasibaigė kovos. 
Hongkonge gautos iš Kinijos ži
nios sako, kad vien tik pietinėje 
to krašto dalyje, laike pirmojo šių 
metų pusmečio, komunistai turėjo 
ne mažų kovų su pasilikusiais na
cionalistų kareiviais, kurių per 
ketvirtį milijono „padarę • ne
kenksmingais“. Daug žinių yra ir 
apie susirėmimus su partizanais 
kitose Kinijos vietose.

* Vokietijoje pasiliekantiems 
užsieniečiams, neturintiems IRO 
globos, bus išduoti užsieniečio pa
sai (Fremdenpass). Pase turės bū
ti atžymėtas policijos leidimas Vo
kietijoje gyventi ir už jį mokamas 
mokestis.

* Prof. H. Soderman'as. Stock- 
holmo kriminalistinės laboratori
jos direktorius, laikomas didžiau
siu policijos ekspertu Europoje, 
buvo vakarų Vokietijos vyriausy
bės pakviestas padėti suorganizuo
ti Vokietijos kriminalinę policija; 
kad ji būtų gera ir kad joje nebūt 
buvusių nacių.

* Į Bavariją atbėgo pro geleži
nę uždangą prasiskverbęs lenkas

ŠACHMATAI
Uždavinio Nr. 8 sprendimas

1. B d 5, a 1 (V): 2. B h 7 ...

UŽDAVINYS Nr. 9

Matas per du ėjimus.

NAUJIENOS
V. Staruch'as, kuris gyveno prie 
Rusijos priskirtoje Lenkijos daly. 
Jis pranešė apie dideles partiza
nų pajėgas, kurios kovoja su ru
sais. Viena partizanų grupė, susi
dedanti iš gudų, lenkų, lietuvių ir 
ukrainiečių, turinti apie 9000 žmo
nių, yra vadovaujama buvusio 
raudonosios armijos karininko.

* Jau ir viduriniosios Norvegi
jos aukštesnėse vietose prisnigo. 
Sniegas užklupo neplautą vasa
rojų.

„MILŽINAI” LONDONO 
LIETUVIU SCENOJE

Rugsėjo 16 d. Londono Lietuvių 
Meno Sambūrio vaidybos grupė 
„Vaidila“ Londone, parapijos sa
lėje, suvaidino naują veikalą: A. 
J. Kau’ėno 6 paveikslų dramą 
„Milžinai“

Veikalas parašytas gilia patrio
tine nuotaika. Veiksmas vyksta 
dabar rusų okupuotoje ir naikina
moje Lietuvoje, Vilniaus miesto 
požemiuose ir didžiulėse giriose, 
kur prieš barbariškąjį raudonąjį 
tironą, už teisę laisvai gyventi ve
da kietą ir žūtbūtinę kovą didvy
riškieji Lietuvos sūnūs — parti
zanai.

Bendrai paėmus, veikalą vaidi
nę aktoriai pasiimtąsias roles at
liko gerai. Ypač puikiai pasirodė 
A. J. Kaulėnas — svarb. partiza
nų vado Vainoro vaidmenyje, V. 
Šalčiūnas — partizano Broniaus, 
atsarg. kapitono rolę suvaidino 
įtikinančiai. S. Kaulėnienė — ko
munistams parsidavusios gydyto
jos Ninos Vodopolaitės vaidmenį 
ir A. Mašalaitienė — kaimo mo
kytojos Danutės rolę atliko įspū
dingai. Geras buvo ir J. Černis — 
NKVD komisaro Orlovo vaidme
nyje, nors paskutinėse scenose, 
kada jis buvo kaimo makytojos 
Danutės kambaryje partizanų su
čiuptas, nebuvo visai įtikinantis. 
Dėmesio vertas A. Ragauskas, ku
ris partizano Vlado rolę atliko be 
priekaišto. P. Mašalaitis psicholo
giškai sunkioje partizanų vado 
Vaišnoros sūnaus išdaviko rolėje, 
ne visur buvo įtikinąs. Jam stigo 
realesnio įsijautimo. V. Milvidas 
— tarybinio poeto, buvusio dvari
ninko Bakano vaidmenyje, sukūrė 
puikų prisiplakėlio karjeristo 
tipą.

Mažamečiai M. Kaulėnas ir J. 
Mamaitytė — pradžios mokyklos 
mokinių rolėse buvo geri. Ypač J. 
Mamaitytė, kuri savo, kad ir ma
žutę rolę gerai suprato ir buvo 
nuoširdi.

Už šio veikalo pasirodymą dide
lė padėka tenka energingajam A. 
J. Kaulėnui, kuris „Milžinus“ pa
rašė, režisavo, vaidino ir pagami
no dekoracijas, pilnai atatikusias 
„Milžinų“ dvasią ir paskirtį.

Nežiūrint lietingo oro, žiūrovų 
buvo prisirinkusi pilnutėlė salė. 
Jie, vaidinimui pasibaigus, „Mil
žinų“ kūrėjui A. J. Kaulėnui ir 
aktoriams sukėlė audringas ova
cijas.

Prieš vaidinimą, momentui pri
taikintą žodį tarė prof. Žymantas. 
Vaidinimui pasibaigus, p. Bulai
tis „Milžinų“ autoriui režisieriui 
ir aktoriams, senosios Londono 
lietuvių kolonijos vardu, padėko
jo ir įteikė dovanų. M. Kojelis

LOTERIJA
Skaitytojai jau yra susipažinę 

su ypatingai bloga „Britanijos 
Lietuvio“ finansine būkle. Pasek
mingas loterijos pravedimas gali 
išgelbėti Sąjungą nuo įsiskolinimo.

Kviečiame visus pirktis „B. Lie
tuvio“ loterijos bilietų ir raginti 
kitus pirkti. Bilieto kaina tik vie
nas šilingas, gi laimėjimai yra la
bai vertingi. Vieno kito šilingo ne
tekę nė nepajusime, o visi šilingai 
kartu iš tiksiančių kišenių suda
rys nemažą sumą svarų, kurie pa
sitarnaus mūsų organo išlaikymui.

Laiko nedaug liko, tad pasku
bėkime įsigyti bilietų. Tenelieka 
nė vieno, kuris nebūtų įsigijęs 
bent vieno loterijos bilieto.

Spalių 6 d., šeštadienį, Britani
jos Lietuvio“

SPAUDOS BALIUS
Lietuvių Namuose, 43, Holland 
Park. Žiūr. pranešimus sekan
čiuose nr.

„BRITANIJOS LIETUVIS“, savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia — D. Britanijos 
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raštus taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir negrąžinami, jei nepri
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Printed by MARTIN'S PRINTERS, 8, East Row, London, W.10

I. Stravinski's rusas, Amerikos 
pilietis, garsus kompozitorius. Jo 
naujoji opera „Rake's Progress“, 
neseniai pastatyta Venecijoje, su
silaukė •muzikos mėgėjų didžiau
sio susidomėjimo. Jai dirigavo 
pats kompozitorius.

ĮVAIRENYBĖS
VIKINGAS 220 KM. AUKŠTY
Neseniai White Sands‘o poligo

ne, Nauj. Meksikoje (JAV) buvo 
išleistas patobulintas raketinis 
sviedinys „Viking“ .V. 2 tipo. Jis 
svėrė 5 tonas ir turėjo visą eilę 
aparatų kosminiams spinduliams 
atmosferos dalykams tirti.

Sviedinys iškilo į viršų 135 my
lias, arba apie 220 kilom, ir ore 
išbuvo 10 min. Besileidžiant, jis, 
radio prietaisais iš žemės, 40 my
lių aukšty buvo suardytas, kad 
galėtų nusileisti nesugadinti prie
taisai.

Tokio sviedinio padarymas kaš
tuoja per 209.000 dolerių. Tam po
ligone jau keletas tokių „Vikingų“ 
buvo išleista.

MIG-15 AMERIKOJE
Ištrauktas iš jūros netoli Korė

jos krantų sovietinis MIG-15 nai
kintuvas dabar tyrinėjamas JAV- 
bių Aviacijos bazėje Daytone. Iš 
pirmo žvilgsnio paaiškėjo.kad lėk
tuvo motoras, apie kurį su baime 
manyta, kad yra rusų ir vokiečių 
technikų bendrų pastangų vaisius, 
pasirodė originalus Britų Rolls- 
Royce Nene gamybos motoras. 
Kaip amerikiečių „Time“ rašo, 
Britanija pardavė Rusijai apie 100 
tokių motorų, tinkamų spr ausim- 
niams lėktuvams, kol prekybos 
santykiai d ir nebuvo suvaržyti.

Rusų gamybos MIG-15 naikin
tuvai Korėjos fronte kai kurių 
aviacijos žinovų buvo įvertinti ge
resni, kaip amerikiečių.

MAŽĖJA SKRYBĖLIŲ 
DĖVĖJIMAS

D. Britanijoj vyrai vis mažiau 
dėvi skrybėles. Pav. po pirmojo 
karo iki antrojo karo buvusiam 
laikotarpy kasmet buvo parduo
dama apie 650.000 tuzinų vyriškų 
skrybėlių, bet po karo skrybėlių 
paklausa vis mažėjo ir mažėio. 
1949 m. jų buvo parduota tik 
380.000 tuzinų. Skrybėlių paklau
sa mažėja dėl to, kad vasaros me
tu daugumas vyrų visai jų nedėvi.

Skrybėlių gamintojai, norėdami 
skrybėlių vartojimą paskatinti, 
griebėsi propagandos. Tam tikslui 
jie kasmet skiria 50.000 svarų. Ši 
priemonė pagelbėjo, nes pernai 
skrybėlių jau daugiau parduota, 
apie 400.000 tuzinų.

GALVOSŪKIAI
Galvosūkio Nr. 35 sprendimas

3 min. 26 sek.
Sprendimu negauta.

Galvosūkis Nr. 41 (1 t.)
Du broliai yra 11 metų amžiaus 

kartu. Vienas jų dešimčia metų 
senesnis. Koks yra kiekvieno bro
lio amžius?

Galvosūkis Nr. 42 (1 t.)
Labai tikslaus laikrodžio m>nu- 

tinė rodiklė rodo lygiai minute. 
Valandinė rodiklė yra nutolust 
nuo jos per dvi minutes. Kokį lai
ką rodo laikrodis?

Galvosūkis Nr. 43 (2 t.)
1898 m. balandžio 1 d. 12 vai. 

vidurdienį trys laikrodžiai rodė 
tą patį laiką. Vienas jų ėjo visą 
laiką tiksliai, antras skubino vie
ną minutę, o trečias vėlino vieną 
mnutę per parą.

Kada visi trys laikrodžiai rodys 
vėl tą pati laiką?

KNYGOS, SPAUDINIAI

prisiminti j au- 
nepagailėti tam- 
paaimanuoti dėl

POEZIJA PO SVETIMI DANGUM
Savo laiku tėviškai palankus 

visiems poezija užsikrėtusiems bu
vo Tumas — Vaižgantas. Kur Kas 
griežtesnis nesavo sodo čiulbuonė- 
liams buvo Adomas Jakštas. Tau
tos dainiui Maiioniui dairantis 
pelnyto poilsio ir knypavai rašto 
naujoku ryškėjant mūsų literatū
ros palankėj, . ir vienas ir antras 
mokė, glostė, barė, smerkė ir drą
sino pirmuosius žingsnius žen
giančius plunksnagraužius, čia pa
tapšnodami per petį, čia pagrąsin- 
darni dvejetuku. Jie viską vertė į 
vieną rėtį ir sijojo, vis tikėdamie
si prisijoti ko daugiau savo aukso 
dulkių: jie kantriai kapstinėjosi 
šąšlavyne, j ieškodami deimančiu
kų. Ir jų rasdavo pagal savo skonį 
bei nuotaikas. Laisva žeme pūste
lėjus Vakarų vėjui, padvelkė nau
jomis srovėmis, ir tų dviejų ge
raširdžių globėjų pamokomi vai
kigaliai pasidarė nebeklusnūs, pa
sinešė savais keliais, o tuos du 
maironinės epochos piliorius pra
dėjo pravardžioti atsilikėliais, o 
ypač kietąjį Adomą Jakštą. Pa
sišovė r.auji kritikai, su kitais me
todais irr drąsiau pliauškindami 
botagais pašauktųjų ir nepašauk
tųjų, poetų ir grafomanų legione. 
Gimnazisčių stabai pajuto pavojų.

Tie laikai praėjo ir daug kas pa
sikeitė. Gavo pripažinimą klasi
kai, subrendo talentai, nevykėliai 
susigėdo ir liovėsi gadinę popie
rių, o įkvėpimą pajutęs prieauglis 
kritiškiau pradėjo žiūrėti į savo 
pašaukimą, nes' ir skaitytojai pra
dėjo reikalauti grynos, šviežios ir 
dvasiai maistingos prekės. Vis dėl
to ir šioje, pakarinėje plejadoje 
gausu dar anų „gerų laikų“ tipo 
saldžiaburnių poetų, kurie, švel
niai niūniuodami, bevelyja pa
braidyti po pievą, pašūkauti vyš
nelių sodelyje, pasinešti vieškeliu 
pro Rūpintojėlį, 
nystę, rudeniui 
sesnių spalvų, 
vargstančių tėvynėje namiškių ir 
savo santykių su išsvajotuoju as
meniu finalą apšlakstyti despera
cijos ar blėstančios aistros ašaro
mis. Jie graudūs, bet seklūs; jie 
tvarstosi šiltoje atmosferoje, nors, 
įvairumo dėliai, susidomi ir žie
mos peisažu. Nors tos rūšies vei
kalų pareikalavimas nepaprastai 
mažėja, bet jų autorių buvo, yra 
ir bus, nes jie gajūs ir atsargūs. 
Jie bijo pertoli nueiti, kad ne
paklystų ir kad jų neužkluptų au
dra; jie vengia grubaus kelio, kad 
nesusižeistų; jie į kalnus žiūri su 
baime,kad jų neprislėgtų jie neap
sisunkina savęs gilesnėmis proble
momis, kad nepavargtų. Jų tarpe 
besisukinėjančią su tremtinės tur
teliu matome ir G. Talauskaitę.

Štai su smalsumu vartome jos 
naują eilėraščių rinkinį „Po Sve
timu Dangum“ ir klausomės poe
tės prislėgtos širdies skundo, klau
somės jos dažnai dainuojančių 
daiktų sąvokų ir augalų, stebime 
čia į pasimatymą besirengiančias 
rugiagėles, čia žilabarzdžius kal
nus, ir visa tai lengvai prabėga 
pro mus, kaip Walter Disney‘0 
spalvoti paveikslai ekrane. Gal
būt mūsų prislopintų emocijų su
kelti nesitikėdama, jau pirmame 
posmelyje pati poetė nusiskundžia:

Lyg peteliškės žodžiai lekia, 
Lyg upė veržiaus iš krantų, 
Tai vėl į tavo širdį tako 
Aš iš širdies neberandu.
Žinoma, šiais laikais rasti taką 

į tautiečių pavargusias širdis ne 
taip jau lengva. Reikia gana stip
raus ir originalaus žodžio, reikia 
drąsesnių kūrybinių priemonių ir 
aiškių pažiūrų į dabarties žmogų 
ir jo sielvartus bei lūkesčius, rei
kia jam parodyti savąjį pasaulį, 
koks jis bebūtų, ir vesti į jį. Viso 
to G. Tulauskaitės poezijoje pasi
gendame. Tačiau poetė išsiperka 
eilėdaros lengvumu, skambumu, 
žaismingumu ir minčių paprastu
mu, todėl švelniosios poezijos mė
gėjams jos kūrinėliai patiks.

Iš viso, jos poezija moteriška, 
sentimentali. O mūsų Parnaso mo
terys, išskyrus paraudonėjusią Sa
lomėją Nerį, nepasižymi prašmat
nesniu, savotiskesniu ar gilesniu 
įžvelgimu į būti, nors, pavaizduoti 
ilgesį, laimę, džiaugsmą, nusivvli- 
mą, meile ir gamtos grožį, dailes-

nes jų
lietu-

nio žodžio nejiešk 
savaime veržiasi 
vės dvasios gelmių. Už tai anie du 
mūst^ kritikos pionieriai G. Tu- 
lauskaitę tikrai pagirtų, o mes 
nuo jau pripažintos rašytojos 
liaupsinimo susilaikysime ir pa
tarsime mūsų skaitytojams susi
pažinti su jos naujuoju poezijos 
rinkiniu, įsitikinę, kad ir jie su
tiks, jog jame prižerta mielų ir 
tarpais graudžių kūrinėlių; jog G_ 
Tulauskaitė yra poetė ir talentin
gai valdo plunksną.

Po Svetimu Dangum, poezija, 
Gražina Tulauskaitė. Viršelis dail. 
J. Peneylos. Išleido Venta, 1951 m. 
60 pusi. Kaina 10 šil. Tai trečia 
autorės poezijos knyga. S. L-s

S P O R T A S
ROBINSON'AS VĖL PASAULIO 

ČEMPIONAS
Kaip žinoma, prieš porą mėne

sių Londone jaunas britų boksi
ninkas R. Turpin‘as 15 rundų ko
voje nugalėjo Amerikos negrą 
Sugar Ray Robinson‘ą, tuo būdu 
paverždamas iš pastarojo viduti
nio svorio pasaulio bokso čempio
no vardą.

Turpin o laimėjimas sporto pa
saulyje buvo didelė staigmena, 
nes Robinson* as buvo laikomas 
nenugalimas to svorio boksinin
kas. Per visą ilgą boksininko kar
jerą tepralaimėjo tiktai dvi rung
tynes ir tai tik savo karjeros pra
džioje. Ypač paskutiniuoju laiku, 
prieš savo pralaimėjimą Turpi- 
n‘ui, Robinson'as buvo pažymėti
nai geros formos, lengvai nugalė
jęs visą eilę Amerikos boksininkų, 
o taip pat Vpkįetijos ir Belgijos, 
vid. svorio čempionus.

Amerikos bokso žinovų teigimu, 
Robinson as Turpin‘ui pralaimėjo 
dėl to, kad perdaug buvo apakin
tas savo paskutiniųjų pergalių ir 
nevertino naujojo varžovo pajėgu
mo. Tuo tarpu anglai teigė, kad 
Turpin'o pergalė visais atžvilgiais 
buvo pelnyta, nes Turpin* as tiek 
techniškai, tiek fizine jėga buvo 
pranašesnis až nenugalimąjį ame
rikietį.

Taigi, revanšo rungtynės tarp 
abiejų boksininkų buvo laukiamos, 
didžiausiu susidomėjimu. Visi di
dieji Londono dienraščiai, šių 
rungtynių eigai aprašyti, buvo pa
siuntę savo pecialius kores
pondentus.

Rugsėjo 22 d. Naujorke, stebint 
62.000 žiūrovų, įvyko Turpin’o ir 
Robinson'o pakartotinos bokso 
rungtynės pasauliovidutino svorio 
bokso vardui laimėti. Rungtynėms 
abu boksininkai dideliu stropumu, 
ruošėsi. Rungtynes laimėjo Robin- 
son‘a.s, nugalėjęs Turpin'ą 10 run- 
de, vadinamuoju technikiniu no
kautu. Turpin* as šiame r unde 
tiek buvo apkultas, kad nebe
teko jėgų, nebesiorientavo esamo
je padėtyje, apsvaigęs svirduliavo 
ringe. Matydamas tokią bevil
tišką Turpin'o padėtį,; ringo teisė
jas rungtynes nutraukė paskelb
damas Robinson'ą nugalėtoju.

Tuo būdu Robinson'as atgavo 
prarastąjį titulą ir nenugalimo, 
boksininko vardą.

Naujorko boksininkų klubas 
Madison Square Garden'as kuris 
šias rungtynes suruošė, turėjo 
725.000 dolerių pajamų. Tai buvo' 
pirmas bokso istorijoje įvykis, ka
da kova dėl vid. svorio pasaulio 
čempiono vardo sužadino tokį di
delį susidomėjimą ir davė rengė
jam milžinišką pelną.

Už šias rungtynes Robinson'as 
gavo arti 82.000 svarų, o rungty
nes pralaimėjęs Turpin’as, kuris 
pasaulio čempionu buvo rekordi
niai trumpą laiką — tik 64 dienas, 
gavo apie 68.000 svarų. M.K.

Ray Robinson'as vėl atgavo 
Londone per rungtynes su Tarpi
au prarastąjį pasaulinio bokso
čempiono vardą.
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