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Kas šiandien aktuoliausi a

Leonas Staskevičius

PARYŽIAUS KONFERENCIJ.

1919 metų Paryžiaus Taikos Konferencija,pasibaigusi Ver
salio sutarties pdsirasymu,buvo isterine.Taip pat,be abejones,bus 
istorine ir siu metų liepos mėn.29 diena Paryžiuje prasidėjusi 
21 - nos valstybės konfcrcno.ija,ncs:l. joje pirma karta, po antrojo 
Pasaulinio karo pabaigos,greta "didžiuju"vaistybių dalyvauja ir 
"vidutinės’1,bei mažosios valstybčs,ir 2.ji yra pirmoji is konfc - 
rencijų,kurios savo visumoje sudarys Visuotine Taikos Konferenci
ja.0 tik si (Visuotinė Taikos Konferencija) to is'sprcs visus klausi
mus,kilusius antrojo Pasaulinio karo išdavoje*

Dėl to,konferencijos raida turės didelės įtakos tarptau
tiniams santykiams ir lemiamai atsilieps i vystymąsi,bei rezuto" 
tus šiuo metu dedamų pastangų pasaulinei įnikai įgyvendinti»

Šios konferencijos uždaviniai ir darbo metodai buvo nus
tatyti JAV,Anglijos,Prnnauzijos ir Sov.Sąjungos užsienio reikalų 
ministeriu Tarybos prae jusių^metų gruodžio mėn. Maskvoje ir siutinė
tu liepos Wn,pradžioje Paryžiuje ,Konfercncijos programa, yra,paly
ginti ,ribotavncs joje bus svarstoma taikos sutarčių projektai 
tik su vadinamomis "satclitinėmis"valstybčmis :Italij'a.,Rumunija, 
VcngrijaųBulgarija ir Suomija,Tuo tarpu taikos sutarčių sudarymas 
su abiojomis svarbiausiomis,karų pralaimėjusiomis,vnlstybčmis^Vo- 
kietija ir Jlaponija,yra atidėtos',Dėl to ir Pabaltijo valstybių Ii* 
kimns glaudžiai susijęs su Vokietijos bei Lenkijos likimu,šioje' 
konferencijoje bent tiesioginiai negalėtų būti svarstomas,Ši kon
ferencija yra tik konsultatyvinc ,ncs joje' padaryti nutarimai bus 
patiekti Užsienio Reikalų ministeriu Tarybai.

Be "keturių Didžiųjų",konferencijoje dalyvauti buvo pa - 
kviestos: Aus trail ja,*Abissini ja , Be Įgiję, Brazil! ja , Balt gūdi jo , Grai
kija, Indi j a, J"ugos lo v i j a, Čc kos lov c ki j 0., Ola- nd i j a, Lc nki j a, Ki ni j a, Ka- 
nnda,Norvegiją,Naujiji Zelandija.Pietų Afrika ir Ukraina. Lietuvos
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Su pakvietimo i s buvo išsiuntinėti "pasiūlymai apie darbotvarkę", 
kurią "Keturi ' Didię ji"pasižodč j o atstovauti,,bet pasiliko sau tei 
są ■oritorti ir. kitiems pasiūlymams,kurie eventualiai pakeistą r. 
siūlytąją darbotvarke.. , ■' • .

. Svarbiausi pasiūlytosios darbotvarkes punktai yru šie: 
l.Nustatos komisiją - svarstančiu, taikos sutarčių, projektą cko - 
niminiusbei politinius straipsnius - organizacija, ir funkcijas. 
Tokią komisiją ^iūloma sudaryti penkias,t.y.po vieną komisija 
svarstyti sutarčių projektams su, Italija,Rumunija,Bulgarija,Ven
grija ir Suomija.]; kiekviena,iš šią komisiją Įeitą tik tų vu.lsty 
bią atstovai,kurios kariavo su atitinkama priešo valstybe.

2.Kiekvienas konferencijos nuturimos turi būti priimtos 
dvic ją trečdaliu, balsą daugumo., ,

Provizoriniu konferencijos pirmininku buvo išrinktas 
Prancūzijos ministeris, pirmininkes ir užsienio reikalą ministeris 
Bidault.Jo pasiūlymu iš visą delegacijos atstovą buvo sudaryto 
darbotvarkes komisija,Austrei!jos delegato Eyatt’o pasiūlymu ko
misijos pirmininku buvo išrinktas Belgijos užsienio reikalų mi - 
nisteris Spa.ok,guvus trylika b Įsą,o jo pavaduotoju Molotovo 
kandidates* - Jugoslavijos atstovus KardeIj ,surinkėja septynis bal 
sus. 4

Prasidėjus diskusijoms del darbotvarkes,Olandijos dele
gatas von Bcctzclacr pasiūlė,kad kiekvienoj: penkių komisijoje 
svarstysiančiu taikos sutarties projekto, su atitinkama priešo 
valstybe ,būtą 'atstovaujamos ne vien su jęi kariavusios,bet visos 
konferencijoje dalyvaujančios valstybes.Sis pasiūlymas buvo 11 
balsą atmestas .UŽ pasiūlymo, balsavo Austrolijos,Abissinijos,Bcl- 
gi j os',Brazilijos ,Graikijos jKon-dos,Kini jos . Olandijos ir Pietų Af 
rikos Sąjungos,atstovai .JAV atstovės nuo balsavimo susilaikė.

. * Rugpiučio mčn.4d.dvylika br Įsą prieš ^štuonius buvo nu
tarta,kad konferencijai pirmininkaus,po tris dienos is eiles,di
džiųjų valstybią delegatei.

, Svarstant Užsienio Reikalą ministerią Tarybos pasiūlymu,
del konferencijos nutarimams įsigalioti reikalingos b-1 Įsą daugu
mos principov§ovictą atstovui griežtai užprotestavus,Anglijos dc 
lego.tas padare trecią pešiulymą,kuriame buvo numatyto,kad:1» 'Ketu, 
ri Didieji",kurie nustoto galutiniu taikos sutarčių teksto,,turi 
ctsižvąįgtį i, kiekvieną sutarčių pakeitimo pasiūlyme.kur! s bus 
priimtos dviejų trecdalią balsų daugumo..

Be to, JAV atstovas Byrius pasiliko so.u teise^ Kiekvienų 
dviejų trečdalių balsų daugumo, priimto^ nutarimo, atitinkamai ats
tovauti Užsienio Reikalą ministerių Taryboj, .. t

Rugpiūcio man. r( d.ryp?upo ilgiausią debatų, 15 balsų prieš 
6 buvo priimtos aukščiau minėtos Anglijos delegato įsiūlymas. 
Prieš pasiūlymą oolsavojBnltgudi ja, Lenki Išvoki 1T’,r<‘no.
Jugoslavijo ir Sov.Sąjunga.

, + + + +

Ko.ro aukos procentais.

Inte r national pommittec foj? the sudy of European 4,uc s- 
tions. paskelbė skaičių žmonių aukų šio kero metu: Sovietu, Sąjunga 
7.000.000(3,7% prieškarinio skaičiaus)Lenkija 4.62j.OOOf 13,6%>, 
Jugoslavija 1,630.000(10,5%) ,Pranotizija. 820.OOOį2%7,Graikija- 490. 
000(6,8%)Olandija 204.000(2,2%).Vokiečių nuostoliai siekia tik 
6,52% prieškarinio gyventoją skaičiaus*
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Zengs taika,koip atodūsis,zeman,
Ncbcvirpr nuo trenksmo kalnai.
-Pasakyk-man,kodėl šiandien,mama, 
Del manors tu,kaip niekad,bijai?

\ ■ ... \

. -Šita, vakaru tylu-ir švento,.
Leidžias paukščiai savo lizdus,
0 kur tru,klajuncli,nuo Baltijos kronto, 
"Kur likimo laiveli tau vejai nupūs?

-7 Jei pas mus čir. kada rūstus debesys renkas,
‘Ar-perkūnai ridena uolas'nuo kulnu, ...
Klajūnėli-,tai aidas tik menkos ?
Tos audros ' nuo Nevėžio krantu N

• . ■ . . <•-*

■ Pro menkus rūbelius tau nešviečia peteliai, »: -•
' • . \ ' ’t •«

- ,.Ir ne- alkanas tų,klajūne Ii,žinau,
Bet,kaip niekad,kaip niekad šiandien širdi gelia-,"
Ir dėl teves širdies rs bijau,' •’

\

Jeigu metu,kaip vandenio,d-ug nutekėtu

Amžinoj on ištrėmimo naktin, ,
Gal kur tropiku^saulėj subrendęs,is lėto 
Kaip tėvynėn jaugtum šaknim,..

Tau dabar vietoj pasaką sapno užtenka,
Pro miegus karalaite^sauki

■ 0 motou-is rytu tiesius kruvinos rankos,
Ir vis budelio sergsti akis...

Nuo patranku <^5r>ndicna^ jei nedreba žeme, 
Nuo skriaudų tegul akyla kalnai I 
-Ne vien duon" gyvename,mama,

' AŠ z'inaurir de 1 .to tu bijai
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BRAZILIJA

Brazilija. ūžime bevsikjpusų Pietų Amerikos .Pajūrio 
siena tąsėsi ?9?.0 km.Kįlnai krašto pietryčiuose siekia JuOO 
metrų.suks eio ir rytinėj pusėj apaugų gražiais niekais.To
liau X vc.ko.rus tie kalnai virste kalvų stepių aukštuma .apau
gusia žole ir krūmais.Amazonės upyno žemuma apima 4,500.900 
km.kv.jten yra didžiausias pasaulyje nepereinamų miškų plo
tas ,kuris kaip milžiniška kempinė.prisisunkęs vandens.

Anesones.upynus ūžimo 6/10 Brazilijos,La Pinta upy
nas 1/6.Amazone* nėra ilgiausia posoulyje upe,bet vandens .kie
kiu ji viršija visas- Europos upes sudėjus d muge n. Amr zone s 
gylis doug kur siekia 7o metrų,todėl ji su savo intakais yra 
patogus vandens kelias.Parana ir Urugvajus.turintieji savo 
pradžia Brazilijoj; sudaro drauge Rio dc lo Plote.Kadangi Bra
zilija užima didelį plotų,tai jos klimatas yra leboi įvairus. 
Brazilijos šiauryje pučių pi: tų rytų vejei(pranta!)atneša 
daug kritulių.Lyja be pertraukos po keleto^mėnesių.Vanduo u- 
pėse tada pakyla iki 20 m.,paversdamas vise upyno plotų van
dens dykumomis.Karstas ir drėgnas.Amazones 'srities klimatas, 
geltonojo drugio lizdas.trukdo tos srities tyrinėjimus ir 
jos eksploatr.cijų.Brezilijos pietines dalias klimatas yra pa
našus į mūsų klimatų ir tinke gyventi baltajai rasei.

Uždarbio ir pragyvenimo šaltinis yra žemdirbys t•;, 
kuria verčiasi 70$u gyventojų.Svarbiausiaji dirbamieji žemės 
plote.! yro. šiose valstybėse:Soo Paulo,Minas Grracs.Kio Grand.” 
do Sul.Bshia.Pernambuco.Rio ų Janeiro.Už gražių kokoso pal
mių miškelių tarpsta dideles cukrines nendrės ir'ryžių plan
tacijos pelnant toliau jį kiašto gilumų, tenka matyti b..; s i tęsian
čius tabako laukus,sausesnėse'gi vietose medvilnės plantacijos 
įvairių rus'įų bakenai ir apelsinai noksta, daugelyje miškelių, 
dideliuose žemės plotuose auga kakao.Didžiausios kavos planta
cijos yra Sao Paolo.Toliau,negu žmogaus akis geli nesiekti, 
500 - 1200 m.aukštumose,tusios! kavos medžių eiles.Kakao rei
kalauja derlingos dirvos .Kavos medžiai vaisi'us duoda tik po 
6 metų, ir visiškai lieko ncv.isingi po JO eis tų.Brazi Ii jos me
tine kavos gamyba sudaro 1.100.00Č tonu;tai maždaug puse viso 
pasaulio gamybos. v

>Kakao yra grynai tropikų augalas,geriausiai augs kars 
tose krašto dalyse.(Bahia,Amazonija)Tabakas auga visoj Brazi
lijoj .Gorinusio. rus i s gaunama iš* Bahia.Iš' javu pianų vietų ūži 
ma kukurūzai. Ja i s užsėjama 4.000.000 h? .plotas ir per rietus 
duoda 5 -į milijonus tonų derliaus.Ryžių derlius yro jankis 
kartus mažesnis už kukuruzii.Trsoioji vieta tenka kviečiams; 
jie užims 155.QOOha. plota?,vidutinis matu derlius - 156.000 
tonų.Mažai tesu jame rugių,avižų ir miežiu.miskuosc auga kau- 
eukss(tr.i, aukštos kokybes* medis),daugybė vaistažolių,riešu
tų, vedinamų Forą ir Yerba I&.te ,is' kurių gaminama arbata.

x Mato Grosso,Goyez,I.!ines Gemas'ir Rio Grand-? do Sul 
Plačios? aukštumose ycrciomasl gyvulininkyste .Cic- .gaminame.eks 
portui odos.vilnos,mėsa ių riebalai.Gyvulininkystės išsiplėti
mų aiškiau nusako šie’, skaičiai:

arklių 6.100.0CU
asilu. 5.200.000 "
raguočių 46.500.000.. 
avių 12.600.000 *
ožkų. 5.900.000
kiaulių 23.500.000

4



Plrcirs-.- stepėse gyvena elniai,ntrrusni,did'-'les laukinių arklių, 
kaimcn/s ir didieji plėšrieji žvcry< : jaguarai -pumos .Didelę 
šalies blogybe yra gyvates,kuriu niekur-pasaulyje ners tick^ 
kiek Brazilijos stepėse. .Lie ne re inemuose diskuose gyveno daugy
bė įvairiu rusiu beždžionių ir paukščiu.

Brazilija turi daug žemes turtų,Akmens anglys kasamos 
Sr.o Paolo,Santa Catarina ir Porcine .Minos Gere-as valstybes ge
ležies rudos sluoksniai priskiriami prie turtingiausiu pa
sauly jc .Beveik visoj Brazilijoj ron’-rin aukso.Brazilijos pra
mone yra dar menkai išsivysčiusi,bet prekybai Brazilija turi ■ 
geras sųlygas <Is' jos rytų uostų yra patogu susisiekti su Eu
ropos uostais,su pietų Afrika,su Panamas kanalu ir Magclhse- 
ss sąsiauriu.Svarbiausio ji uostai yra Rio de Janeiro,Santo. 
ir Pernambuco.Daugiausia išvežamekavos,kakao,kerbė Mate,mėsos, 
pietų vaisiu ir medvilnės .'Tos milžiniškos valstybes vidaus su
sisiekimo keliai nėravtobuli.Geležinkeliai ir sausumos keliai 
turi daug spragu,Geležinkeliųtinklas yra per retas.Susisieki
mui daug reikšmės* turi vandens keliai .Vien Amazone su savo 
intakais sudaro laivams- vandens keliu tinklų 45-000 km. ilgio;

3.5C0.CU0 kv.km.plote gyveno 42.395.000 gyventoju,va- • 
dinas!,vienam kvadratiniam kilometrui tenka 5 gyventojai. 
Tirščiausiai apgyventa yra krašto pietinę dalis iki Rio de tJu
ne iro. Gyventojai priklauso Įvairioms rasėms .Gelia senų indėnų 
giminiu sutinkame beitosios įr juodosios rases atstovu bei i,— 
vairiu atspalviu visu trijų rasių mišinių.Rcsių mišinio! Bro-' 
zilijoj teikia didesnes naudos,negu kiotse pietų Amerikos vals
tybėse,nes jie yra atsparesni aštriom tropiku klimatui.Vis.dęl 
to Brazilija, yra svarbiausia emigracijos salis,kuri drugeliu* 
milijonu, žmonių gali suteikti darbą ir pragyvenimą,iš europie
čių iki šiol Brazilijoj danginusia yio įsikūrė, portugalų, ita
lų, ispanų, voki-ebiu ir 1-nku^Kulturc ir švietimas dar,palygin
ti,menkai tepakilę : vos 25;ė gyventoj u, moka skaityti ir rašyti.

Valstybinė santvarka panaši į Amerikos Jungtinių V 
Valstybių.kcspublika dos Istados Unidos sudaro 20 jungtinių 
valstybių,kurių kiekviena turi eutonomi jų.Pago.l įstatus bendra 
karo prievole privaloma visiems.Brazilijos kariuomenę sudaro 
80.000 vyrų&kero laivynas turi 21 laivų 63 .340 tonųtonazo.

Brazilija tiek pirmame tiek ir antrame pasauliniame 
kare dalyvavo sąjungininkų pusė ją,todėl dabrr ji yra pakvies
ta į taikos konferenoi jų, vykstančių Paryžiuj s F Valstybine velia-, 
va yra želia,viduryjo žydros spalvos žem:’s rutulys geltonume 
kvadrate.Valstybine kalba yra portugalų.Byažilijos sostine Rio 

■ de Janeiro,tai vyriousyb.es būstine' 'ir prakybos b"i .bankinių 
operacijų centras.Del savo gražiu, apylinkių juros pakrantėje, 
dėl daugybes puikių pastatų ir aikščių,Rio do Janeiro priklau
so prie gražiausių pasaulyje miestu;jis dėl te .yra vadinamas 
’’Pietų Amerikos Paryžiumi” ’•

++++++++„ tGlos Polski Mr. 21)

K.Zillio.cus,anglų labour party parlemento narys par-' 
tijos suvažiavime pasakė,k-'ū imperijų užsienio politika kas kart 
labiau stiprinasi ideologiniam diplomatiniam ir kariniam pasiruo
šimui karui tarp Sovietų bloko ir anglo-saksu blbko.Nei viena is 
štiliu nenori karo,bet abi pusės’ iįja vis labina įtraukiamos.

4 4-4-4-4-4-4’

„Iki šiolei kurie tyčiojos is mirštančio Anglijos im
perijos liūto,klydo.Teisybe ,liūtas labo.i paseno,bet užjūriuose, 
dominijose■užaugo nauji liūtukaų.Tic jeu nužeidzia/bet UNO po - 
sodžiuose kaip reikiant mauroja."

(•■Orze.1 Siely’1)
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(Die Ko che Kr.27)

Kalorija vra techniškai šilumai matuoti vienetas .Vi
dutinis žmogus neskiria šilumos nuo temperatūros.Kalorija yra 
šilumos kiekis,reikalingas litro vandens tempe r-i turai pakelti 
vienu laipsniu.šis šilumos kiu kis nėr;- mažas .lai mos pastebim, 
to šilumos kiški, paversdami mechaniniu darbu. i/lena v- kalorija 
atitinka 42? miligrametrus darbo.Tai reikštų,jei es , papejęs 
ranka ant litrinio su vandeniu indo,jį įsiluydinų vienu laips 
nlu, U-l-otllkolau 40. fcsbn.toip priuMtoM «7 ks- v«na 
notre. arto 1 kg.tt? m true ausclo.oalcklnc ,k; a nss sverlsae 
■no 70 kė-.viena kalorija tada atitiktų tų 70 k .pakeliniu 6 met
rus su viršum aukšlio arba šis darbas būtu, tolygus,jai .me? 
įliptume- . į vienų aukštų labai aukštu, namų.Toa.l vertinkia 
tokia, kalorija,. , \ .. • , _ . . .„a ,>n

A Įdomu yra žinoti,is kur mes neiimame Kalorijas , ku
rios .suvartojome technikoj ir musų p' šių ęyyybei palaikyti.^- 
limo pasakyti,kad jos ••auga“, ne s tai yra žaliu augalų K pu, ty
liu darbu paversto saules energija.Be saules ir be žaliųjų, ų 

• galu, mes i shade tume ir n? galėtum-.- varyti,ne vieno motoro; nes 
ne’is' saules,bet iš ž*mcs, 1 ", * . ?
Faunr-mo-šiluma" praktiškai dar yra. visiškai nereikšmingą, 
ir anglys,alyva ir kita yr-° medžiagos .kurios vienų ry , 
ėio r>c r'gyvybės dirbtuve, ir jos sudarė s Huno s otsoręc-.s, 
rios sukrovd žalieji augalų,lap ■.liei pries milijonus me * 
nie-i ore g linkus i vų leiku^ karstuos-: saules spinduliuose .

Žmogus - mašina..

t^isin^iau is žemes vidaus atsargų, ■> K. . ------------------------- Net
syki, jau 

ku- 
sc-

Mažai te išmoks lint c s skaitytojos pvkl. us ,kaip gc.limą 
sulyginti motorus varomąja, medžiagų su žmogaus neisuu, skax-. 
šluojant abieju, energijos is eikvojimų nėra taip Jcu sudėtinga,kaip g-£lvojamo.Hou,ir mouOj.<.s^ smogus 
yre tom tikru d'gimo nešinų rūšis .Tik jis gr-li turn tinro sus
toto medžiagos suvirškinti,tai yra’*suū-ginui ir t...ip,perdirb
ti,kad jas gali sunaudoti savo kūno r. tst;. <znui ii nuo_--ini^-«. 
patobulinimui .Karve nedeb- pelių,o kot s nesimaitina žole. L-.s 
negokir.o valgyti akmens anglies n- koks o, nors .neseniai, i.r buvo 
kalbama apie “medžio šni c'-liūs “ne tolimoj 
yra tas pats - tąi yra visn-s ir tas yk 
kiek kitaip chemiškai sudarytomis medžiagomis.ą 
vyzdžiui,mes verbme benzinu,o 
tais ir knod •liaisiipatenkinan 
Kimos kiekiai,kurie matuojami 
verte kilogramo alkoholio yrf 
11.200,netrolij aus 11.000 kalorijų,k.nz:

> kalorijų, ir 1.1 i Yra- įdomu palyginimui

c ateityje. Istikrųjų 
ts procesas,tik su- 

iutomobj.il, -pa* 
c .“šniceliu su kop&s
vajais suvartojami ši, 

k" Icrijomi? .Pavyzdžiui,šiluminė* 
QGOO kuloiijų,n(.cižio aliejaus 

~ino vcįk tiek pat,gazo
no oc-O kalorijų ir t.tėira- įnoriu poiy;->nimui žinoti svarbiau
siu 'maisto produktu šiluminę. vertę "tbo kaloringumų.Pirma- .vie
ta c'i e užima riebalai ir c liejus.Žųsi s,augalu riebalų,aliejų, 
kilogramas turi 93u0 kalorijų:sviesta?,margarinas ,1< aini-.i . 
toro 8200 - 7200 kalorijų;riešutui,nuostabu,6300 kulorijųjpap-, 
presto kraujine dešra 342^ kalorijos .Pupelių kilog.ęem::s šutei- _ 
kis mums 3429 kalorijos,’’sotieji'!zirnioi J100 kai.,drebučiai 
123 kol.Tokios pat menkesnes vertės., yra. ir žali ar rauginti

vo piiv
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c gurks i. Pa ko Ibc kin dvr epic- slėniuosius pyr^gribius .Puiki.-u- 
sini Linco torto kg.su migdolais ir šokoladu turi -pi-.- 53oū 
knl •‘gero ui-sbioniško’‘torto kg.3800 kol. ;taciou 'p?.rga.l*; 
nujaucios''NS-koro linzinio torto kg.ti-turbjo tik 2700 kol.

Kick mums tikrei r"ik; ling-?

Jau senini ym apskaičiuoto,ki;k kalorijų reiki"1 nor
maliom 70 kg-.svnrif.nbi'm-žmogui,k'd jis būtų pilnos sv ikatos 
ir pajėgus vikti.Ci- surasti ji skaičiai,tirs' p- sakius,nūs 
tir siog^nritrenkio .To.bi-u, ti- skaičiai yru priimti _ tolinu 
taikos l"iku ir is to gyv. nirao,kuris yra jau g; na seniai pro- 
jcs.L’. ,bet pažiūrėkim'-.

Žmogaus p- r di' ną r’ikoloujonų kolorijų skaičius 
priklauso nuo jo užsilaikymo ar raum-nu darbo,nuo ---pliinkos 
t-.mp-rotdros ir žmogaus nuot-ikos.Visiškai romioj būsenoj,t.y. 
praktiška i" visislė i najud.-nt, sakysim/ po sunkiu 
operacijų,gulint ve dlį-/m -r-xt -nsiona " ,koda veik n- galino ap
siversti'nuo vieno šono ant kito - kūno t<np-returos palai
kymui , t .y .atgavimui top šilumos,kuri atiduodam? aplink-i, 
reikia- „1680 'kalorijų.Šiuo otv ju žm.ogus gali bu ti pclygino- 
mos su g-'.rv' žiu,kurio kūrikas .rv-t- anglis pro ugniovi-t's rn* 
go norėdamas palaikyti tik ugni,neponaudodm-''S visiškai g'-ro'- 
darbui .Įprastai gulint, ši--k ti'k p jud nt, per di<*n\ r-ikoį. 
la uj r .n’-'1890 kalorijų.Ko nors v ■ iki ant s?. dint ,p- v .proto ep-r- 
Lininiams ,p-rd-’vo jo.ns ,inžinieriams ir t.t.raiko linge 2600 

2900 k'/lori ju.Dirb ■ nt vidutinis!; -i ramų d-rba ir lobi-u jų. 
dantCb-tSiuvicijloiškonosi-i,gydytojai) reikalauja su viršun 
3600;3400 - 3600 r-iki- do’žytojans,st-lir,ns,tikintoj-ns ir t. 
t.O darbai,rcikrlruj\ d-'r did- snio rounenu it .npino, rcik-lou. 
ja dar daugiau kalorijų .tokios išvados nūs', c sandus, d "b' rti- 
nbsc sąlygose,n<‘ k~ip iiut ikin.Dct pati UNRRA prip-žist-,k"d 
žrniousio riba,ligi kurios nusil-.idžiont dar gilėtu' būti 
išvengt- sveikatai povoj-us,yre 16oO kalorijų per di<n:;.K.-’i- 
nr,kur daugiau valgom- ,-.r- gu nieste, taikos rar'tu per d i ir; vi' 
dutlnisk-i vienos žmogus suvrlgyd-vo maisto,turinčio 3000' 
iki ^000 kol .Vegetarai buvo nustebinti,k-.i 1935 r.i.p'-r Bcrly- 

•... no Olinpi-do. sportininkai,kurie galėjo valgyti tick,ki'k no
rėjo ir ,g-lA j o, suvortod-vo vidutinisk.-i p. r dim- 730u kol., 
iš kuriu 600 - 800 gi?, buvo nčsos.T-utų^ Sąjungos higienos ko
misija priėmė kaip norma. Įprastiniam- gyvenine ,norn-lion kli
mate ,nedirbant fizinio . d'-rbo, 2400 .tikrai sunaudotu kalorijų 
(t.y .tikrai suvirškinto rvisto) ir -'pskoibiovo,kod lengvam 
darbui kas voia.ndo r>..,i’k-linge. 75 kalorijų,o sčnki'-n darbui 
300 kalorijų ir daugi; u.

_ Paskirų h'.isto nroduktu šilumine v-rtč enskei- 
ciuot-- kilogramui. ' , '

Žąsų ri -boiri •
augalini-i riebalai 93GO
Llie jus 55^0
Taukai - 9219
Lašiniai,rūkyti ' 8250
Sviestos 7724
Riešutai 68X0
Aguonos 5519
&oko]zd~s 4525

f.
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Cukrus 4100
. Kakao .4085

Mb d.suninka i “ 3870
Avižin'-s kruopos . 3838 
Miltai ' 5578
Ryžiai 3578
Smetonėlė 3375 ■
liokaronai 3505
Tosios gamini i 3505 
Kr-ujine dešra. ' 3429 ' • : ■ ' :
Pupos s 3091 . " ‘ ■
Sausi žirni- i 3029
Duoną 2430
Jautiena' 1326
Pienas(ltr.) .700
Obuoliai 508
Apelsinai 252
Sporagai 180

. A gurk- i 123 ;
.Bandele 104
Jautienos sriuba 67 . ' ■
Gaivinęs salotos 25

Kaip atsitinką,kad mes kurį laiką stokodami nau
jos energijos ,dor* ne some mire,kaip kad sustoj-- traukinys , 
kai kūrikui garvežy 'pritruksi- anglies.Tai isaiškinam- tuo 
kad visi tobulesni gyviai,pric kurių mes‘turim priskaitytl 
ir žmogų,yra. visa ko motinos gamtos tain meistriškai sukon 
trutti ,kc-.d jie sunkiai -įsiv izduoj;,mu b&du įstengia prisi
taikyt i.Tie s visi esama praėjusi: Įsisunki-is laikaisu* taip 
bado išlavinti,kad su menkiausia maisto norma g-•lime išsi
versti .Steigus perėjimas prie; prieškarinių laikų normos 
žmogui , bcsimęitinusiam d.-bartiniu maistu,bitų-tikrai mirti
nas,© mes vis dėlto tomis mažomis normomis besimaitindami 
ir toliau gyvename,

+ + + + + + +
/

"Provdaė'pątario .britams pakelti 
"šilkine užd-ng- ••'- » »

Maskv.a/A6P./''Pravdojc:'id ’tos straipsnis kviečia '• 
rusus pažvelgti,kas dedasi už britų "šilkinės uždangos“* 
"Pravda"puola britu užsienio politika, prikisdama:

l.nhg]ij\. ne demobilizuoja 147*672 Reichswehr o 
korių savo okupacinėje zonoje.Taigi vikiebiai dabar turi 
150'/’korių daugiau,negu buvo jiems leisto po I-jo kero* 
Nunacinima's anot "Prevdos"britu zonoje vykdom s tiktai 
“popieriuje" ' ' (

• 2.Brito.i neatitraukia kariuomenės, is. Graikijos 
nors jie. žadėję po rinkimų savo pažade. ištesėti.Graikija y ta 

vienintelė Balkonu valstybė',kurioje nėra nei taikos nei 
tvarkos n s jo dengia britų "šilkinė užol • ida“.

, 3-Britai kursto' žydus ir arabus Palestinoje ,nes
jai naudinga, sukelti karo stovi, .

4. Britai taip p-t nesistengi? sutvrtkyti reikalų 
su Indija.Jie pamiršo,k?d svarbiausios dalykas yra ati
traukti britų kariuomene iš Indijos. '

5. 'Jnu praėjo'daugiau kaip metai po pergales, o* ne
laiminga Indonesia"vis taboro kero stovyje.

8
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Žiąurųs ateities karp vaizdas

Iš tolo valdomos raketos skrieja aplink 
žemę . ♦ .

Mirtį nešanti techniko pralenkė utopistų fantaziją,* 
Kiekvi'-naš~'žemės ploteTis" gali" būti pVs" jokias naujais ginklais,

Vašjngtonag , rugpjūčio in d.Vienas JAV karo laivyno kal
bėtojus pareiškė,kad tarp "Sctviitu lcktuvų"ir ‘'tarpplanctinio 

-"greit''! gali n būti visai skirtumo*
"Satelitu lėktuvais"jis pavadino tokius,lėktuvus,kurie 

aplink žeme, sukiotųs! kaip mėnuliai kelete šimtų kilometrų o.ukb- 
tyj.O tai jis laiko visai jau galimu dalyku*Jo įsivaizduojamame 
galimame treciajame pasauliniame kare per erdvę skries kelių 
tūkstančiu kilometrų greičiu per valandą bombomis pakrautos"' be 
įgulos,raketos naikinančiai patalky donos' i svarbius priešo tai
kinius. ‘

Tikrove virtusios utopijos.

Vašingtonas,rugpiūbiot12 d. JAV karo laivyno iš tolo k 
valdomųjų ginklų’skyriaus viršininkas kapitonas Stedman pareiš
kė: "Jau dabar Jungtiniu Valstybių karo laivynas turi tokiu na.u- 

■ ju ginklu,-kurie dar prieš kolitą metų ir lakiausia vaizduote 
turintiems utopistams atrodytu per daug fantastiškai.Jau pagal 
sudaryta plačią, programą,šios<'rūšies šoviniai JAV pradėti gamin
ti. JAV karo laivynas,nusiavėš iš Pc.cifiko Japonija,per keletą 
metų tokiu būdu pasiderės visai netinkamas otlikti apsigynimo 
uždavinius," . ..

Mirtis stratosferoje.
-

Kapitonas Stedman pareiškė,kad ką tik sudarytame JAV 
plane numatoma pagaminti šie ginklai:

••■Ids tolo valdomos turbinos - raketos skrendančios ke
lis tūkstančius kilometrų per valandą pakrautos sprogstamąja me
džiaga,kuri gali "nupūsti" kiekviena, taikinį:tiek skrendanti lėk- 
tuva,tick kita kuri didesni objcktą.Sios raketos automatiškai 
skrenda prie taikinio. . '

2.Šoviniai,kurie, giliai nerio, ir plaukia prie judančiu 
•jų.ar povandeniniu laivų.Sic šoviniai negali-būti gynybos nu’ - 
kreipti nuo tikslo.

5. Povandeniniai laivai,kurie iš dideliu atstumų ir pa*, 
sinėrė gali apšaudyti sunkiais sprogstamos medžiagos kiekiais 
priešo'pakrančių.'taikinius.

•;4.Radar valdomos bombos didžiausio' taiklumo ir stip - 
riausio sprogimo veikimo, . ą • ...
, .5,Nuo žemė s,jūros ar iš oro Iššaunami šoviniai,kurie,

Rk-r-fRdnmi kelis tūkstančius kilometrų per valanda,gali būti pa
naudoti priešlėktuvinei apsaugai.Šie šoviniai gali skristi net 
kelis tūkdtancius kilometru. _ •

6. Raketiniai šoviniai,kurie 250 kgišprogstemąjo medžią- 
.-.go. pakels iki' 200 km . aukščio.

9
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Kiekvienu liJAcu-p^-alrwos^-kuriii. „

Kapitonus Stedman porciskc,kod Jungtines Valstybes ,ir 
žinodamas savo patyrimu,visuomet ’turi būti pasiruošusios kuro 
veiksmams,ne atsižvelgdamos Į tarptautiną padėtį„Geriausia gyni
mosi, priemonė, pries naujai’ išrastus ginklus Jungtinėms Valsty-’ 
bėras būtų tolimesnis tobulinimas iš tolo vedamu šovinių,kuric 
be galo yra. taiklūs, ir tolimiieusiai nuskrenda0 

iš’ tolo valdomos raketos viršum.
•'? Stockholmo,

StoųJsįhoĮm 12 rugp^Vakai* nokti viršum Stockholmo vėl 
buvo pastebė ta'"nauja misterime raketa. *200 metrų aukšty j^kuri 
pa.gol liudininkus sprogo kclėto, kilometrų į šiaurų nuo Svedi - 
jo's sostinės oNors'visoje apylinkėje buvo ieškote sprogusiųjų 
dalelių,tačiau-nerastu jokių ra.kictos" medžiagos delių.Miešto 
gyventojai,savaime suprantama,yra susijaudina„Kariniai sluoks
niui aiškina,kad tai turėtu būti 20 metrų kūnas „Pats kūnas 
jokiu būdu ncsprogo.bct tai tebuvo tik tolimų valdymų numesta 
tuščia kuro dozė „Puti, rakete, tačiau nuvairušt'a į išeities bu
žai atgal,

: ■ + + +

Aiškėja karo pradžioj; iš Lietuvos išvežtų 
. • ’ , vaikų likimas „

"Darbininkus",Chikagoj c skelbia vieno pabėgusio is So
vietų Sąjungos jaunuolio pasakojimą apie iš Palangos ir Druskia 
ninku vasaros stovyklų išv- žtųjų veikų likimų,Jie ^sa'pric Ura
lo, Kuibiscvn,Taškente ‘ir Urmurdijoj.Jaunuolis,Julius^ Stirt,gimęs 

•Chikagoje . 1939 m, grįžo į Lietuvą ir buvo 1940 m.bolš.cvikų kar
tu su kitais kietuviūkois pirma karo dieno išvežtos .Ties Vcliki- 
jc Lūki juos apšaudė vokiečių lėktuvai„Keletas vaikų žuvo,Po ke
lių savaičių vaikai buvo nugabenti prie Uralo,kur 200,vaikų.ap
gyvendino mokykloj ir mokė rusiškai.Kitus vaikus išvežė toliau. 

Lietuvių vaikus maitinu neblogai,tuo tarpu vietinius - 
vaikus - rusus lobai blogaisVaikai ilgėdamies tėvynes ir tėvų, 
dažnai y«C<drvų „Visus vaikus įraše į Komunistinio Jaunimo Sąjun
gą ir nuolat mokė politgromos -Su komjaunuolio liūdij imu.Stirt 
pabėgės ir nuvažiavus,pakeliui pardavinėdamas zicbvuvx.Iius ir 
daug pinigu uždirbdamas,į Toškcnta9pns kitus lietuviukus.Ten pat 
potyres,kad vaikus maitino neblogai .Juos t< n mokė arnoto lietuvis. 
Kai Raudonoji armija jau buvo Vokietijoj.' Stirt nutarė pervažiuo
ti i-Lietuve,kas padaryti nebuvo sunku,nes jis visiems pakely 
sukęsis važiuojąs’ieškoti tevo-raud„armijos karininko.Kaune ir 
Vilniuje jis buvo maloniai partijos pareigūnų priimtas„Kaunebu
vo užėjęs į savo.butą,bet visame name nesuradęs nei vieno pažįs
tamo. Jo'bute gyvenąs kaž koks amatininkus,kuriom jaunuolis visų 
išsipasakojo ir.gavo progos ten nakvoti„Amatininkas apibu
dino jam padėtį Lietuvoje„Visa nežmoniškai brangu,nuolatiniai 
suiminė jimai,išvežimai , did-: V partizanų veikla „Ve lieu, būdome s 

. Vilniuje,Stirt vieno menesio laikotarpyjc,mates 20 iškilmingu 
laidotuvių Užmuštųjų Komunistu partijos pareigūnų,kuriuos nuko
vė partizanei eNcpakąpdam'’S siaubiančio Lietuvoje vargo,apgaudi
nėdamas kareivius,atvažiavo iki Ecrlyno,o is ten pasiekė ameri
kiečių zonų.-,
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■1 '
SaVAITILTA APŽVALGA,

. _ Viso pasaulio domesys kaip pradžioje taip ir do-bor yra 
nukreiptas Į Taikos Konferencijos cigc.ir nenuostabu kad žmonių 
.taip jautriai stebi,k?s vyksta Paryžiuje už taikos derybų stalo 
nes iki šio- laiko nebuvo ki k Įtikimcęniu daviniu,kad konferen
cija vyks sėkmingai, o pati eiga yra n. tik įdomi i'bet ir keista. 
Jeigu prisiminsime Sovietų delegacijos vedu'padarytus Įžeidžian
čius priekaištus bei kaltinimus Vakarų Sąjungininkams,tai grei— 
.tai pasakysim,kad tokiais mctoda'is mcg'-liiaa sunkiu problemų n 
sprendimų palengvinti?0 netgi Sovietai su savo Rytu bloku Voką-, 
ru domoki”'vi j o j Įžiūri savi priešus ir to nepajėgia net konfc*~ 
renoijoj nutylėti„Kokiu gi rezultatu is konferencijų galimo lauk’ 
ti esant tokiai padėčiai,ko do patys didieji sojungiriinkii yrox 
tarpusavy lobai nedraugiški ir tai net veiksmais parodOoSov.Ž'cta.i 
su savo bloku nekreipia pakinkomai dėmesio nei i diplomotinė c- 
tikn,nci i juridine..susitarimų reikšme ...Tai paryškino ypač tai , 
kad jie nutarimą, dč 1 balsavimo būdo,pagal kuri spaudimai būtu 
juridiškai'teisėti,rytoj aus diena mėgino atšaukti ,bet nepavyko* 
Dar sunkiau tikėti.kad būtu pats uždavinys - taškos sutarčių nu 
galėtosioms valstybėms sudarymas .lengvesnis,nes jau pačioj, pra
džioj pasireiškė didzioųsi ,Ąųo^pn4u»«skiajtumo.i\;S?dhkiėusi-o bus su 

'•s±tnrti;?bj?»t^p?vte^kiin^^i^Ėft Italijos, sutarties,nors yru pag 
■.rindo manyti ,knd jai sąlygos-bus 'gerokai sušvelnintos*,

Sovietu nota Turkijai dėl D.'rdonėlu sutarties-revidavi
mo ir tuo pučiu metu spaudos akcija bei kero laivyno išplaukimai 
Į- Dunojaus baseino sukelia nervingume ne tik turkų tautoje,bct 
ir visame pasaulyje.Ir čia sovietai nori pirmiau atstatyti i 
krūtine ginklo, o po. to pradėti raiko lovinius reikšti.Šiuo kartu 
Turkija nepabūgo ir nota otmet,bet kuo sis Sovietu užsiangaža
vimas baigsis,dar ne aišku,nors spaude rašo apie galimus aštrius 
tarptautinius konfliktus, G--l būt ,neatsitiktinai. Vidurž--mio jūros 
rytinėje dr' y'c amerikiečioį - angį- i r. ngio kero l--ivyno manev- 

o rus ir amerikiečiai siunči" ton ke.ro 1-ivyno sustiprinimus .Tačiau, 
'kiekvienu atvcjufcjaučio stiprios anglu - amerikiečiu simpatijas 
ir mato bendru interesu svarbume ,Tik matome .kad šiandien Turkija 
prieš Sovietu Sąjungą jaučiasi tvirčiau negu 1939 m»0 tuo metu 
Soradžioglus sėdėjo virš mėnesio laiko Maskvoje ir galop nesuti
ko leisti Sovietams i Dardanelus įkelti koja,

Artimieji Rytai yra neramumu židinys.Jeigu Persijoje 
Įgali greitai pietinė dalis atsiskirti ir pasiskelbti neprikišu?— . 

soma,tai Sovietai numoto ir sunkini keltina Anglį jo,tai Palesti
noje tvarko ir rimtis yra palaikom:: tik tankais ir stipria poli
cija. Ten, be abejonės,ym ne lengvo proble ma, ir gali būti išspręs
ta tik tuomet,kai nustos ėją direktyvos is Maskvos .Apie Įvykius 
Tolimuose Rytuos*- irgi negalima raminančiai .atsiliepti .Nors Kini- 

| joje dabar yra kare veiksmu poliaubos,b.t kaip ilg"i ?-Tcn neabe
jotinai turės būti padarytas veikiančiai ginkluotei komunistinei 
grupei galas.nes kitokiu -tv-ju žlugs n< tik Kinija,bet ir viso 
Azija;šios katastrofos šiandieninis pasauliu nc.pagcidauja ir,ot-

. ..r.gdp, d~ s .,y Įsas r i: -s utrū-kd'ft i'V/'
' ‘-'Apskf it'Ūi!'bpibūšiūiąnt, re. iki n pripažinti , kad paskutinėmis 

dienomis Paryžiuje. Taikos Ko’nfercnci/a d-/ug mažiau nuveikė pasou- 
lio teikei sud-^yti ir apsaugoti, n-gu t-msiec^os j<- gos -
jusios į katastrofa.

Ii OŠ o

-
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Lictuva ir pasaulis

'“Sandora" epic Ry t prus i tų ateiti,

Amerikos lietuviu, sov-'iti štiš-'Sandara-'apie Ryt- 
prusiu, ateitu rošo: "Kad -ngi trijų didžiūnų, pasitarimai , 
padaryti Jaltoje ir Potsdame ,pradeda ‘braškėti ..„tai Kora- 
liaudious ,Įsručio,Gumbines jRogrinčs ir Tilžės otid-vimo.s 
Sovietu Rusijai nustos savo reikšmes»Ypac kai tie plotai 
niekada, nėra priklausė,. rusams „Amerikos visuomenes opinija' 

ir klausyti nenori apie pripažinimo, tu, plotu, rusams „ Ir 
jie greičiausiai teks arba Lenkijai arba Lietuvoj.,jei pas 
tarosios sugebės išaiškinti istorinę .kove, su kryziuocioūs1.'

Toliau laikraštis rašo,k.-d dabar yra ctejąs momen 
tas visam ■pasauliui priminti apie jgytines'.Prusij os lietu - 
vibk.a praeiti»

Švedų karališkojo teniso k1 ‘bo treneri’-
’ - yr-n, lietuvis 4

Švedu karališko j o teniso klubo treneriu yra lie- , 
tuvis Bronius Purvinąs„Jis iš Lietuvos•išvyko 1940 m,, o 
nuo 1945 m,pasidarė šio'garsaus klubo treneriu „.Prie s antra, 
ji, pasaulini kom, gyvendama s Lietuvoj e ,Bronius Purvenos^bu 
vo Lietuvos jauniu, teniso meisteris,

f ■ • , X
Lietuviu, tremtiniu^ žurnalistu,- ctsisnukimas 

ią-p’šaulio sakinų,

Amerikos j-’ -, tu^i’i spoud- r~sn 1 J didysis ameri
kiečiu, dienraštir The New kiū i.l"*-- P! skelbė lietuviu, 
trmtiniu ž’i’A- xistu, atsisYukim-•, i,.pasaulio sakiną reiks - 
loujont atskleisti tiesa, apie oodėti, Lietuvoje „Atsišauki
me sakoma,kad joks laisvojo pasaulio spaudos atstovas ne
buvo įleistas i, Lietuva

Lietuviška giesme Sibire,

"Draugas"apie Sibire rašo: "Gaut'- žinių,
iš vieno, kaimo Sibiro gilumoje,kur gyvens nštuonios lietu 
vlu tremtiniu, šeimos.Vieni ju verči-mi dirbti prie kolc.ho 
zinio ūkio,kiti dirt., miškuose „Visi kenbia nuo.mcistę sto 
kos,nes ir duonos mažai temato „B-znycios ne turedjmi,šven
tadienio is.; renkasi . tai . Į vienus, t-i i kitus -
giesmes ir "kalba tėvynėje išmokt's mnld-.^ »

" Kalifornijos lietuviai pradėjo leisti 
savo laikrašti,

"Darbinin1"-s"pranesa : Los Angeles ir San ircncisco 
lietuviai pradėjo įpjc+i r’rogrc'fuot~xmėnesini, biuleteni, 
- Kalifornijos, lietuviai .J\ p:. ’ K, ^„.nro-
mis nre1.J.Macįsuskas ir A.Skirius.

Amerikoje mirė’ seniausias leituyiu, kunig' s ,

Balandžio men.Amerikoje mirė seninusios lietuviu, 
kunigas C.Lapota „Jis yra gimęs 1859 m„Roznlimo pampi joje, 
į Amerika atvyko 1895 ir mirties aktimgei da
lyvavo lietuviu, veikiąja .
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Lietuvi'i pirmaujanciose vietose.

Laikas nuo laiko pasiekia raus mielos žinios, kad 
t'i vienos,tai kitus lietuvis prasimuša į pirmosios vietas. 
Apskritai,kodo mes kalbame apie Amerikos lietuvius,me s su 
apgoilcstavimu^turimc pasakyti,kod.na tiek daug lietuviu,, 
turime,kurie butvų stiprini prasimušė; i prickį^Todcl kiek
vieno z'inute-, kuri įknibo apie lietuviu, naujus ctsiekimus , 
mielai gaudomo paeitų Amerikos lietuvių, ji dar labiau mums 
miela dabartinėse sunkiose sąlygose .Ltai poskio.usiai is' 
Amerikos atėjusiuose laikraščiuose mes randame porox tokiu^ 
žinučių^ . , ,

Sovoitrestis "Amerlko." praneša,kad Albertos Ci - 
’zauskes,Amerikos vicekonsulas,neseno! paskirtos konsulu i, 
Betėvi joy, Olo.ndu, rytu, Indi j oje ...Anksčiau jis vicekpnsulo, po 
reigos c jo Indijoje Karachi mieste,Darbe pasižymėjęs rūpės 
tingumu ir už tai pakeltos konsulu,paskiriant į atsakingos 
ne s;'pareiga s, • x x

Savaitraštis "Garsas”:’’Vienu is Vatikano dienras 
cio,i0sscrvotore Romono’,o.dministr"torium yra pakviestas 
lietuvis kun.Petroitis.solctietis.Tos dicnr^s'tis ųcretoi 
duoda informociju,ir cpi< Lietuvos vargus,is kur žinios 
patenka ir \ kitus didžiausius pasaulio laikraščius"

Li e t uv i e.i Deni joje.

Lietuviu tremtiniu, Danijoje yr- apie 2000„IJides7 
nioji dalis,apie 1700,gyvena Nymindegab stovykloje,Siaurės 
jių’os pakraštyje„Likusia ji lietuviai gyvena issiskirste, 
mažai) bareliais penkiose stovyklose.Vodbecke,56 km, nuo 
Kopenhagos , gyveno. apie 50 lietuviu, akademiku.Nymindegob 
stovykloje yro suorganizuotos tautinis 'ns"mblis.Komitetai 
neveikia„Dani joj lankydamasis ,BALFo pirmininkas dr.J.Kon- 
čius įsteigė BALFo atstovybųcTen ir reiškiasi visa lietu^.. 
viu, veikla„Pirmininku yra Natkevičius, o sekretorium - ži
nomos Klaipėdos krašto veikėjos M.Br k.-s,

Lietuviai Italijoje.

Italijoje gyveno1 lietuvi i turi BALFo skyrių ko
moje,kurs rūpinasi lietuviu, šelpimo ^rcikol is^Didzioji pa. 
romo drabuži' is ir maistu gaunamu is BALFo ir pavieniu, os 
menu-Amerikos lietuviu .T+”-1 Vos lietuvi-i turi draugija. 
"Lithuania "kuri ruknos! toutin'* s reikalais .Pirminkou- 
jo kun, d)r,Po.voĮkiš :Viso Italijoje yra prisiglaudė, apie 
200 lietuviu,kuriu karo metu buvo tįk apie 50.Dalislir+u 
viu^ dvasininku, is' Italijos galėjo is, 1 b
Amerikos Valstybes.,

Urugvajaus lietuviu, manifesto.s,

Urugvajaus loikrnštis’'L'l Die"isspausdino ilga, 
Montevideo lietuviu komit 'to pareiškimo, Lietuvos peiksiu 
po-vadinto, "Manifesto Dc- Los Lituonos cnlžUruguay’• „Siame po. 
reiškime pločiui buvū nusvinoi.omi Lictųvo,s * i visu 
hkupociju me tu, J u kovo ir dabartine padėtis Lictuvo 
jc. v
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Leidiniai epic Lietuvą svetimomis 
kolbomis.

Amerikos Lietuviu Taryba anglų kalba išleido brošiūra, 
kurioje'' išspausdintos visos' .-m rikos Lietuvių Tarybos Kongreso, 
įvykusio 1945 molapkricio JO ir gruodžio 1 - '2 d.Čikagoj' priim
tosios r zoliucijos ir svarbesniųjų kalbų b' i aukštų J..V purei - 
gūnų sveikinimų sontr-ukos .Praėjusį rud< riį buvo išleisto brošiū
ra, talpinanti dvi did'L s Kongr so atstovo p.-.lvint O’ Kenski 
kalbas",pasakytos JAV Kongrese ginant Lietuva.

Soviete'.! informuoja.

Siu metų pradžioje Sovietų ambasada Vašingtone išlaido 
gausiai iliustrubta knygele "Šešiolika resbublikų’.'Skyrelyję apie 
Lietuva rašoma,kad Lietuvos plotas sudaro 24000 ame r,kv.myliu, . 
gyventoju skaičius - 2o880.000,sostinė - Vilnius,turįs 250,000 
gyventoju.Toliau rašomo,jog I9I9 metais Lietuva buvo atplėšta 
nuo Sovietų Rusijos ir išbuvusi atskirtu 20 metu.Del šito ctplc- 
'simo Lietuva ūkiniu ir kultūriniu požiūriu labai' atsilikusi.194© 
metais Lietuvos žmonės sukilę ,nuvertų reakcine valdžia, ir įštei- 
gč sovie tine santvarką .Lietuvos kultūra, sparčiais šuoliais'pra - 
dėjusi kilti „Knyga lė platinama nemokomai.

Vatikano radijas lietuviškai.

Vatikano radijo stotis kas antien šeštadieni 20.45 vol, 
duoda lietuviško, valandėle .Banga 49 m.Lietuviškų valandėlė trans
liuojama rugp.17 d.,51 d.,ruošėjo 14 d.,28 d, ir t.t.

MsGudclio straipsnis leksikos spaudoj.

Vienos Meksikoj leidžiamas ispanu žurnalas išspausdi
no išsamu lietuvio Martyno Gud lio straipsnį apie tris Pobo.lti- 
jo^ respublikos .Staipsny j>: aprašyti trys lietuvių, latvių ir estų • 
’’išloisvinirnoi",pabr? žiont,kad kiekviena karto."išlaisvinamos" 
tautos visomis jėgomis ieškojo priemonių,kaip'tikrai išsilois -• 
tinti nuo tu ncprošytų^išloisvintojų".

Lietuviu Tremtiniu Gelbėjimo Komitetas.

Šio komiteto svarbiausias tikslas yra organizuoti per. 
kėlimą Amerikon lietuvių tremtinių,kurie išsklaidyti po visu Eu
ropa žiūri badui į akis 'ir neturi 'jokiu vilčių grįžti į savo tčr 
vyne Lietuva.c

Komiteto darbas bus: t
1.PageIb'ti patarime is visiems tiems tauticčinns,kurie 

norės savo gimines,pažįstamus r,rbo. našlaičius atsiimti Amerikon,'
2.Organizuoti savo v-rdu žymesniųjų lietuves veikėju 

| perka limo. Ame r ikon, kurie atneštų naudos lic'tūviška.m veikimui.' 
Tam tikslui organizuojamos fondas,kuriam kviečiami visi lietu - 
viai ir organizacijos paskolinti pinigų,kurie kuo veikiausiai 
bus gražinami .Vienam asmeniui patraukti iš Europos Amerikon rcl« 
kio 25d dolerių - tiek kainuoja kelionė ,viza ir kt.

■
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Kazys Binkis

i.A3TEVELIETAI NEPYK,,.
(Tęsinys iš 58-39 Kr.)

"Pats,jei nori,Vilniun vyk,~ 
Skamba jam ausyse .

Nastcvcli -tai nepyk, 
Taip ir padarysiuI 
Nors Keistutis dar mažutis, 
Bet labai ryžtingas I 
Tart - taip ir turi būti, 
Nors šio ir kažlnkas 5 
Ankstu ryta atsikėlė, 
TrlriiiĮ sutaisė.
Prikabinę, ve Havele, 
Gėlėmis apkaišė 0
Apsiauste IĮ nauja savo 
Greitai apsivilko 
Ir ieškoti išvažiavo 
Geležinio Vilko & .
Mus Ko i sūniji.^ jau žinojo, 
Kaip reik Vilniun ruoštis* 
Jei kas sostincn važiuoja, - 
Peikia pasipuošti,

VILNIAUS; O LIAS
Daug kelių į Vilnių veda 
Ir visi geriausio
Bet Keistutis kelia raSo
Pati maloni au s i aa
Beta rast tokių keliųį 
stovi medžiai iš šulių, 
Kaip sargyboje kariai, 
Beržai-gluosniai,jovarai; 
o abipus Vilnį aus_kelio 
Mirga pievos ir kalneliai., 
A toliau - žiūrėk gerai -
Tyvuliuoja ežeraio
Tik prpuls ir matos vėliai 
Ežerai ir ežerėliai,
JaukiAi tarp miškų Įlindę, 
Kaip kur alini,,.k aule.1 spindi ,

15
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O miškų tų koks gražumas I 
O upelių koks sraunumas! 
Neišreikš to Jokie raštas. 
Štai koks misų Vilniaus kratas.

VAŽIUOJAM!

Muš Keistutis kojom mina 
Savo trirate^ mašina 
Ir tolyn.tolyn,tolyn 
Skrenda jis^kuip vejas, 
Skrenda J id, keliu didžiuoju, 
Žmones linksmai Jam mojuoja 
Ir valiolvaliolvaliol 
Jam kiekvienas šaukia; 
0 pro sali autobusai 
Puška kažin kur uždusų, 
Tru-tu-tuItu-tu Itu-tul 
Jam vis trimituoja. 
Mus Keistutis - gerGs vaikas: 
Dešinas visuomet laikos 
Ir gražiai,gražiai„grožiai 
Jis visus aplenkia.
Pro beržynu,pro pušyno 
Leidžia trirate mašiną.; 
Ir pirmyn,pirmyn,pirmyn 
Skrenda Jis ir skrenda;

TRAKAI
Nu,kaip dekadi„Keistuti? 
Pavargai Ucnt kick?Tui stok! 
Pasilsėk čionai truputi 
Ir nuo triračio ^uoj koki 
Štai,koks ežeras gražus! 
Myli Jis mažus vaikus, 
Kviečia jis-pasigėrėt 
Ir pavargus pasilsėt, 
Ežere štai salcd kelios, 
0 pusiasaly ~ miestelis, 
.0 vienoj iš tų salų, 
Ten,ties ežero galu, 
Dunkso romas didakis,,.
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’•Tai Tralai i Trakų, pilis I” 
Paveikslėli iš knygutes 
Tuoj prisiminė Keistutis* 
"Nų laikykis,mielas brol, 
Jau ir Vilnius nebe tol1'*

MARS PIRMYN I
Valandalc pusilscjc^
Skrenda vėl tolyn,kaip vajas. 
Skrendu jis keliu didžiuoju. 
Linksmas juokina ir dainuoju:

Ten prie Nerio,ten prie Vilnios 
StoVi muau senas Vilnius i 
Mdra,.mdrB pro žvėryną 
Pas senelį Gediminą,

MOr&jmarš pirmyn!
Kas nematė Vilniaus sano, 
Tas mažai dar teišmanoį 
Marš,marš Tiens po kito 
Savo Vilniaus aplankytų,

Mdrš,marš pirmynl
Naują Vilką U?Z’ną dieną 
Nusikalsim mes iš plieno* 
Marš,marš pro žvėrynų 
Saugot kaina Gedimino,

Marš,marš pirmynl

PRIVAŽIAVO

Privažiavo gražų mišką* 
Prakaitas nuo kaktos tyška, 
0. jis mina sau ir minu 
Savo trirate masiną* 
Pušys tyliai jam linguoja, 
0 jis juokios ir dainuoja* 
Bet staiga - štai miškas baigias. 
Žiūri jis akis įsmeigęs: 
Apaėiej Neris vingiuoja, 
C tenai Uoliau dauboje

17
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Apie Vilnia£apic Neri
Bokštų bokštai saule j žėri, 

, Aplink kaina Gedimino
Tarp žalių svaigių pušynų. 
Saules išdidžiai apšviestas, 
Mirga^blizga Vilniaus miestust 
d is kelione; baigė savo, - 
Erne-b.tai ir. at važiavo 1 

.Metės triratį pakrūmėm,
Miestan tekinas nudumę,

.* »*■**'.

iri- visuą mandagus

Gatvių gatves t. dar ir dar,,,
i 1

Tie s i -js įkre tvos „ ilgos ., •
•’ -Kaip surasti bia dabar 

‘ Geležinis Vilkas?
Kyla rūmai ir-namai
Dideli- ir gražus.*
Stebis jiero ko ulonui 
ieško vaikas mažas?

-Žmones skuba gatvėmis
Rustus ir suniurę,

. • -' 'Jei pažvelgs, kas akimis,
■ Rods l^g.yla dūrė;

0 Keistutis mandagus4
Nieko nepaliečia,
Jo akutės - kaip dangus,

• Šypsosi ir svicbia«
Sako "Labas" -kiekvienam.

■ Pakeliu kepure, - 
Niekas neatsako jam, 
Tik keistai • aužlurl L c
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lasenbacho lietuviu kolonija

Nauja Glus e ubą cho stovykloje gyvenančių 
tautu atstovybė,

karinei: yaldži,ai;- sustabdžius, tautiniu komitetų veikimą, 
Glasenbacho' stovykloje’ sudarytas rezidencinis tautų komitetas 
kuris.,.,sulig tautiniu grupiu gausumu susideda iš 3 - jų latvių, 
2-jų lietuvių,! - no esto ir 1 - no kitu tautų atstovo.Kiek- . 
vienoje tautoje vienas rezidencinio k -to narys'yra tautinės 
grupės vadovu ir kartu komendantu.Likusieji yra rezidencinio 
komiteto nariais ir kartu komendantu pavaduotojais .Jie dalyvauja 
visuose posėdžiuose,bet neturi sprendžiamojo balso.

s.m.rugp.5 - ta Glasenbacho stovykloje Įvyko lietuvių 
atstovybės rinkimai,kuriuose balsų daugumo išrinkti: Antanas 
Skėrys komendantu ir H.Siaurys rezidencinio komiteto ne.riu.Kan- 
didatu liko K.Kazimierėnas. . ■

Birutes Vaitkilnaitės meno šokio koncertus.

Rugpiūbio 12d.Glasenbacho lietuvių ramovėje Dailės; stu* 
dija surengė kviestiniams svečiams Birutes* Va itkiino it ės meno šo* 
kio koncertų.Koncerto programoje matėm 10 šokių.Repertuaras nors 
ir negausus,bet įvairus.Ypač dideli Įspūdi pnliko"Ragana1'.Prg—• 
grūmos tarpus papildė Solistas Alg.Moliekaitis.Abiem įkomponavo 
Maedl.Sustrinkusieji svečiai koncentratus priėmė maloniai^Dai - 
lės Studija B.Vcitkunritei įteikė adresų.Buvo ir gėlių.Tik gaila 
kad šio reto Vai t kūnai t c. s koncerto negalėjo matyti platesnioji 
mūsų visuomenė,knd šis meno šokio vakaras nebuvo surengtas di - 
džiojoje- salėje .Tn stovyklos administracija turėtu vėliau pada
ryti. ’ • . ’

Akademikai atostogauja Glbscnbachc.

Prasidėjus universitetų ir aukštųjų mokyklų tosto - 
goms i glasenbachr privažiavo-ne-maža 'studentų.Be nuolatinių 
stovyklos gyvent o j'u, studi juojrnbių Graze ar Innšbrucke ,Glasen - 
ba.,che atostogauja ife Jinnsbrucko D.Juodiky tb, V.Kalitytė f D .Kotely.^ 
tb’,Z.Nagyte',E,Ramanauskaitė „0 .Stiklinto ,B.Vaitkunaite ir ' Kai-? 
rys,Studentų buvimas Įnešė ne. maža gyvumo.

Akodcminb savaite Glasenbrche.

Salzburgo Liet .Studentu Sambūris ”Lithuania‘ioteia'-“iti 
pirmadienį pradeda akademine savaite .

Prelegentas - Prof .'Dr ,V.K 3} ė* v ė - M i c k e v i ,* - 
b i u b skaitysiąs du ciklus i"Svarbiausieji siu dienų visuo
meninio gyvenimo reibkinini'‘ir “Litera tūrini u srovių apžvalga" 

Pilni programa bus vėliau paskelbta.Visus kviečiama 
gausiai dalyvauti.

UNRRA’os Lietuviu Gimnazija. . . ‘

Prašymai priimami iki š .m.^ugp.mčn.31 die nos.UŽsirn 
šiųjų skaičius jau siekia nenkias^esimt,

UNRRA’os Direkcija atvykėlius aprūpina .butu.Gabesniems 
Stud .Sambūris, BALE’o nutarimų yra numatęs stipend!jas.Prasytai 
tebelaukiami.
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Bosyti šiuo ndrcsu:in:TRRA,Solzburg - Glnscnbaoh 12 
(UNRRa’os Lie t.Gimnazijos Direktoriui).

Kur kos emigruoti

Per Terps n jungini o Emigracijos Biuro parvesta surašinėjimu 
kur DPs norėtų'emigruoti, jei nebūtu sąlygų gtįžti i tėvyne,Gla- 
scnbncho stovykloje gyveno tautiečiai užsirašė šiaip: (po.sircn •-« 
ko.ntstris kraštus)Kanada 24O.Australijo. l$0,Argentine 155,JAV ' 

■ 120,Cili.Peru,Meksika ir Bolivija po 2,Zvedijo,Škotija,Abisinija 
po 1,Brazilija 27,P.Afrlka lO^Vokietija 3.Po.Bilikti Austrijoj 
neatsirado nė vieno.

■ * .
Sporto Šventes Programa;

Rugpiūcio JL£d.» ', ,
10 volT ” Sporto svent’š atidarymas. Atidaromo ji žo

dį tars stovyklos dir.Gullion. •' .
11 - 12 vai, Krepšinio ir tinklinio turnyro pradžia.
12 15,30 vol. Pertrauka. ? .
13,30-17 vai. Krepšinis,tinklinis ir stolo t<nisos.
17 - 18 vai. ' Pertrauka., .
18 - 21 vai. Turnyro, tose. ' .

Hugpįucip. 18d. ' , • ■ 1
“9 - 1’2* vai-,“" Kre pšinis , tinklinis ir stolo t nisas
12 - 13'vol. Pertrauka.
13 -17 vai, . Turnyro tose,

. . 17 - 18 vai. Pertraukoj ,
18 -20 vai. Finalus,

.. -21 vai. Koncertas.

Varžybose dalyvauja Grozas,innsbruckas,Kufstcinas,Bre- 
genias',Riedąs , Linzns ,Karntcnas ,Bod Gasteines ,Hellbrunos,Parsohas, 
So.lzburgas ir Glascnbaohos.

... VMūsų Žinių1'ant .raštinio lapo klišė padaryta
pagal C slavo , a h'a b o'r g b piešinį.

SVaIKIM^ DvJęiŲo orūRTHUltKUS SUVAZlAVUblUb
I BPuaTO bVilri'jį GLobENBACIlŽ 1

1 -%- • • - •
BERŽUCii . WlLLKUi.usH BROliTLuRIŠi Dili AIĮ> GaSTE
ZUhl SiPUĖTFĖBT IK GlAbiikBACh. nttoČHIhNEN 8INDI. ■ . .

..........- ••■■■ 4

Cifk'roSiti leidžia š'paudpš bo.rbuot oj ų Kolc k iy v as'. Re dagub'j a re dalcoi— 
ne kolegij oCV.Dambrata,O.Grinccvičįus,A .Markelis,J.Scnkus).

Atsakingas redaktorius: C,Grinc:vioius.
Adresas:Salzburg., - Glnscnboch barokas 2/14,

Koine 1 šilingas.
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