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AMERIKA DRAUGIŠKA 
VISIEMS

Amerikos parlamentas ir sena
tas neseniai priėmė dvi rezoliuci
jas, kuriose pabrėžiamas Ameri

kos žmonių draugingumas visoms 
tautoms ir noras su visais taikoje 
gyventi. Rezoliucijose apgailes
taujama, kad dėl geležinės uždan
gos buvimo, rusų tauta nežino 
amerikiečių draugingumo.

Abi šias rezoliucijas prez. Tru- 
man'as, diplomatiniu keliu, per 
Amerikos ambasadorių Maskvoje, 
pasiuntė Sov. Rusijos Aukšč. Pre
zidiumo pirm. Švernik'ui, prašy
damas paskelbti rusų tautai. Pre
zidentas savo rašte, tarp kita ko 
pažymėjo, kad nepašalinsime įta
rimų ir baimės, kaip pagrindinių 
karo priežasčių, kol nebus laisvės 
pasikeisti nuomonėmis ir laisvo 
susisiekimo per sieną.

Klausimas, ar rusai paskelbs 
šias Amerikos parlamento rezoliu
cijas.

VLIKO IR LOZORAIČIO 
PASITARIMAI

Birželio 22-26 d. VLIKo nariai: 
Dr. P. Karvelis ir Norkaitis turė
jo paitarimus su Lietuvos Diplo
matijos šefu St. Lozoraičiu ir Lie
tuvos atstovu VI. Žilinsku kaip 
reiktų derinti įvairių Lietuvos 
laisvinimo veiksnių darbą. Ta pro
ga p. Lozoraitis VLIKo atstovams 
įteikė savo pasiūlymus dėl pa
grindų platesniam bendradarbia
vimui tarp VLIKo ir Diplomati
jos šefo pasiekti.

Šiems reikalams aptarti numa
tytas Diplomatijos šefo ir VLIKo 
susitikimas. Kaip aiškėja, jis 
įvyks rugp. 10 d VLIKo būstinėje.

RUSIJA DALGIAU LĖKTUVU 
STATO

Amerikos žurnalas ,Aviation" 
paskelbė daug duomenų apie Sov. 
Rusijos lėktuvų pramonę. Jis tei
gia, kad Rusija daugiau lėktuvų 
stato, kaip Amerika. Šiemet Rusi
ja pastačiusi 19.000 lėktuvų, tuo 
tarpu Amerika tik 3.000.Šiuo laiku 
Rusijos aviacijos pramonė vei
kianti puse savo pajėgumo. Rusi
joj esą apie 25 dideli fabrikai, 
stitą lėktuvų liemenis,, apie 15 
fabrikų, dirbančių motorus ir apie 
40 farikų, gaminančių kitas įvai
rias dalis. Pernai Rusijoje buvę 
pastatyta 8.200 naikintuvų, 3 700 
leng/ųjų ir vidutinių bombonešių, 
1.200 sunk, bombonešių, 1.800 
transpo-tinių lėktuvų ir 4.000 mo
kymo reikalams lėktuvų.

NAUJASIS SUOMIU 
PARLAMENTAS

Kę tik pasibaigę Suomijos par
lamento rinkimai neatnešė dide
lių staigmenų. Rinkimuose dalyva
vo tik apie 70% balsavimo teisę 
turėjusių arba 8% mažiau, kaip 
renkant pereitąjį parlamentą. Dėl 
balsavusiųjų susilaikymo ir kelių 
kitų priežasčių, komunistai kiek 
padidino atstovų skaičių. Sti
priausia, kaip paskira partija, pa
sirodė socialdemokratai, kurie ga
vo 54 vietas parlamente iš 200, ar
ba tiek, kiek ir pereitame turėjo. 
Ūkininkų partija gavo 52 (turėjo 
56), Komunistų valdoma ,,liaudies 
demokratų“ partija gavo 42 (bu
vo 38), konservatoriai—27 (turė
jo 33), švedų liaudies partija — 
15 (buvo 14), suomių liaudies par
tija 10 (turėjo 5).

PRANCŪZU PARLAMENTAS
Susirinko neseniai išrinktasis 

Prancūzų parlamentas. Jo pirmi
ninku išrinktas E. Herriot'as, radi
kalas, 78 m. tmžiaus, gavęs 334 
balsus iš 614.

Pradėjus veikti naujajam par
lamentui, esamoji koalicinė vy- 
riausybė, M. Queuille's pirminin
kaujama, įteikė prezidentui atsi
statydinimą. Prezidentas Auriol'is 
jau pradėjo su partijų vadais pa- 
srtjrimus dėl naujos vyriausybės 
sudarymo.

S AVA IT Ė S ĮVYKIAI
GINČAS DĖL PERSŲ NAFTOS 

TEBESITĘSIA
Tarotautinis Teisingumo Tribu

nolas Hagoje, pereitą savaitę 
svarstęs Britų skundą dėl Persų 
žygio nusavinti Britų naftos pra
monę Abadane paskelbė, kad iki 
bus priimtas galutinis šioje byloje 
sprendimas, abi pusės turi vengti 
bet Kurių žygių, 
naftos pramonės 
tiktų iki gegužės 
lygas. Britams ir 
sudaryti mišrią 
prižiūrėtų naftos pramonės veiklą 
ir išlaidų tikslingumą. Iš 12 tribu
nolo narių prieš tokį sprendimą 
balsavo satelitinės Lenkijos ir 
Egipto teisėjai.

Britai su šiuo Tribunolo spren
dimu sutiko, bet Peisai jam pasi
priešino, aiškindami, kad Tribu
nolas sprendęs klausimą, kuris 
jam nepriklauso ir kad išsprendęs 
jį šališkai, priešingai Persų reika
lams. Be to Persija atšaukė savo 
parašą iš tarptautinės sutarties, 
kuri įpareigoja pripažinti šio tri
bunolo sprendimus

Tuo tarpu naftos pramonėje dir
bančiu britų specialistu būklę 
persai visokiais varžymais dar la
biau pasunkino ir neigiamai pa
veikė Britų visuomenę.

Prez. Truman'as atsiliepė į Per
sų min. pirmininko prašymą tar
pininkauti Persų Britų ginče, pa
siūlydamas pasiųsti į Persiją sa
vo patarėją politiniams reikalams 
p. Hirriman'ą, išsiaiškinti su Mos-' 
sadek‘u galimybes geruoju ginčą 
išpręsti. Tačiau su tokiu Truma- 
n*o atsakymu Persų min. pirm. 
Mossadek'as nesutiko, aiškinda
mas, kad toks žygis esąs pavėluo
tas, nes Persu vyriausybė negalin
ti atšaukti savo nutarimo naftos 
pramonę paimti į savo rankas ir 
jau ryšium su tuo atlikusi visą ei
lę veiksmu. Tačiau tarpininkavi 
mo oficialai neatmetė.

Kol. prez. Truman'o tarpininka
vimo žygis galutinai neišryškėjo, 
Britai susilaiko nuo naujų žygių 
ginče su persais. Teisiniu keliu ei
dami, jie šį ginčą gali įteikti JTO 
Saugumo Tarybai, bet jos spren
dimo sunku tikėtis, nes rusai sa
vo vetu gali jį sutrukdyti. Karinė 
intervencija Britų gyvybėms ir 
turtui ginti negalėtų reikalo pa
gerinti, nes išprovokuotu rusu in
tervenciją į Persiją ir sukeltų dar 
didesnę painiavą.

Naftos valyklos Abadane maži
na darbą, nes prisipildė benzino 
cisternos dėl to, kad niekas jo

kurie trukdytų 
veiklą ir neata- 
1 d. buvusias są- 
Persams pasiūlė 
komisiją, kuri

beeina. Didesnės kovos buvo ry
tiniame pusiasalio pakrašty. JTO 
aviacija tebeveikia didele pajėga 
bombarduodama komunistų ka
riuomenę.

EUROPINĖS KARIUOMENĖS 
KŪRIMAS

Liepos 9 d. Paryžiuje susirinko 
šiaurės Atlanto santarvės 12 vals
tybių atstovai svarstyti Prancūzi
jos plano dėl europinės kariuome
nės sukūrimo.
Prancūzija, 
Luksemburgas ir vak. Vokietija 
pilnai pasitarimuose dalyvauja, o 
kitos — atsiuntė tik savo stebėto
jus. Nei D. Britanija, nei Skandi
navų valstybės nelinkę 
Europinės kariuomenės 
cijoje.

Šis planas jau keturi 
svarstomas, bet konkretaus susi
tarimo nepasiekta, nes minėtų 
kraštų vyriausybės nesusitarė dėl 
tokios kariuomenės esmės. Tačiau 
dabar yra vilties ta linkme pa
žengti, nes bus išspręstas kuria
moje kariuomenėje vokiečių da
lyvavimo klausimas. Spėjama, kad 
konferencija pateiks Atlanto san 
tarvės valstybių vyriausybėms 
siūlymą, kad: 1) santarvininkai 
sutiktų įjungti savo ginkluotąsias 
pajėgas į europinę kariuomenę ir 
2) jie turės sutikti pripažinti vak. 
Vokietiją šioje kariuomenėje 
kaip lygų dalyvį.

Dėl tautinių vienetų dydžio šio-

Tik 5 valstybės: 
Italija, Belgija,

dalyvauti 
organiza-

mėnesiai

je kariuomenėje dar nesutarta. 
Manoma, kad jie turės būti mažes
ni kaip divizija.

AMERIKOS BALSO ĮTAKA
Amerikos Balsas, perduodamas 

radio bangomis už geležintės už
dangos gyvenančioms tautoms, pa
darė ten tokį įspūdį, kuris Sov. 
Rusijos kariniams planams suda
ro didelį stabdį, pareiškė Ameri
kos užsienio reik, ministeriojs pa
reigūnas F. D. Kohler'is, prižiū
rįs „Amerikos Balso“ svetimom 
kalbom transliacijas. Jis pažymė
jo, kad nežiūrint taip intensyviai 
varytos per 33 metus komunisti
nės agitacijos, komunistinis reži
mas neįstengė sunaikinti šeimos 
prado, kaip visuomeninio gyveni
mo pagrindo, įteigti žmonėms at
sisakyti sekmadieninio poilsio ir 
įvesti nenutrūkstamos savaitės 
darbą, taip jau ir įgyvendinti skir
tingus kultūros pakeitimus, taip 
svetimus žmogiškajai prigimčiai.

LIPS J EVERESTĄ
Britų Karališkoji Geografijos 

draugija šią vasarą, gieičiausiai 
rugpiūčio mėn., ruošiasi pasiųsti 
mažą kalnų kopėjų grupę, kad ji 
pamėgintų įlipti į Everesto kalną 
iš pietinės pusės. Tuo tarpu iš 
šiaurinės pusės į šį kalną ne vie
na ekspedicija buvo įlipusi.

Everestas yra aukščiausia Hi
malajų kalnų viršūnė, 29.000 pė
dų aukščio, esanti Nepalio ir Ti
beto pasieny.

D. BRITANIJOS LIETUVIU BENDRUOMENES 1 POSĖDIS
Liepos 7—8 d. Londone susirin

ko lietuvių organizacijų atstovai 
pirmo DBLB Tarybos posėdžio. 
Susirinkusius pasveikinti atvyko 
min. Balutis su Pasiuntinybės ta
rėju P. Balicku ir nemažas būre
lis svečių. Min. Balutis ta proga 
pasakė kalbą.

P. Balutis pabrėžė vienybės rei
kalą. Nesgi vienybė — galybė, 
kaip, sakoma. Šie ir panašus šūkiai 
dažnai mūsų ir kitų naudojami. 
Iš praeities ir dabarties žinoma, 
kad jei kuri tauta ar valstybė 
susilaukė didelių laimėjimų, tai, 
daugiausia, dėl to, kad laiku buvo 
suprasta ir pasiekta toji, gili, am
žių patyrimu išmėginta išmintis— 
vienybėje galybė.

Ir Dr. J. Basanavičius, lietuvių 
tautos atgimimo tėvas, laikėsi 
jos. Jo nuomone, lietuvių tautos 
prisikėlimas buvo galimas tik 
dviem sąlygom: 1) pažinti Lietu
vos istoriją ir pažinus — pamilti

neuna.
Persijos ūkinė būklė dar pasun- • 

kėjo. Persų valdžia, krizei suma-: 
žinti, atšaukė Britų bankuose de-: 
ponuotus 16 milij. svarų. Tačiau- 
ši priemonė žymesnio poveikio Į 
persų ūkiui nepadarys. •
DERYBOS DĖL KORĖJOS KARO : 

PALIAUBŲ
Liepos 10 d. Korėjoje, prie 38 : 

lygiagretės, Kaesongo mieste pra-i 
sidėjo Korėjoje kariaujančių ka- ■ 
liuomenių atstovų derybos dėl ka- ■ 
io paliaubų, t.y. karo veiksmų; 
sustabdymo. Prieš lai, liepos 8 d.; 
ten pat įvyko abiejų kariaujančių 
pusių atstovų parengiamasis pasi
tarimas.

JTO kariuomenės delegacijai 
vadovauja adm. Joy's. Jos sudėty 
yra ir pietų Korėjos kariuomenės 
atstovas ge.n. Paik Sun Yup'as. 
Komunistų kariuomenės delegaci
ja susideda iš 2 šiaurės korėjiečių 
ir 2 kinų generolų.

Pasitarimai eina vertėjų pagal
ba Apie pasitarimus JTO kariuo
menės vadovybė neskelbia. Tuo 
tarpu šiaurės korėjiečiu ir kinų 
radijas pranešė, kad pasitarimuo
se komunistai pasiūlė abiem ka- 
riaujančio-n pusėm atitraukti sa
vo kariuomenę už 38 lygiagretės 
po 10 myliu.

Žinovai šiems pasitarimams di
deliu vilčių neteikia

Nežiūrint pasitarimų dėl karo 
paliaubų Korėjoje, karas ten te-

J. T. Bodet'as, JTO Kultūros ir 
Švietimo Tarybos, žinomos 
UNESCO vardu, vyr. direktorius. 
Kaip žinoma, UNESCO neseniai 
priėmė planą analfabetizmui arba 
neraštingumui pasauly panaikin
ti. Neraštingumas panaikinti nu
matoma per 12 metų. Kova su 
neraštingumu bus vedama laips
niškai. Ji prasidės Pietų Ameri
ka iš ten pereis į Tol. Rytus, pu
siaujo Afriką, Vid. Rytus ir pietų 
rytų Aziją. Plano įvykdymas kaš
tuos per 20 milij. dolerių.

Kiek vidutiniškas žmogus per 
savo gyvenimą, gyvendamas nei 
ilgai nei trumpai, mėsos suvalgo, 
žinoma, jei jis ją iš viso valgo? Šį 
klausimą moksliniu pagrindu ty
rinėjo amerikiečiai ir iš aiškino, 
kad per tiek laiko žmogus suval
go daugiau kaip penkias tonas mė
sos. Tokiam mėsos kiekiui reikia:

savo tautą ir 2 ) pažinus ir pamilus 
ją laikytis „visomis keturiomis“ 
vienybės.

Šį vienybės principą Dr. Basa
navičius darė kertiniu savo vei
klos akmeniu ir padėjo jį pagrin- 
dan tos statybos, kuri, laikui bė
gant, išaugo į mums- gerai žinomus 
rūmus—į nepriklausoma Lietuvą.

Dr. V. Kurdirka vienybės prin
cipą tiek reikšmino, kad jį įrašė 
į Tautos himną, kad lietuvių kartų 
kartas amžinai jį kartotų: „Var
dan tos, Lietuvos, vienybė težydi“.

Sumanymas sujungti viso pa
saulio lietuvius vienon didžion 
organizacijon yra praktiškas žygis 
pareikšti lietuvių tautos vienybę. 
Šių dienų lietuviai, steigdami viso 
Pasaulio Lietuvių Sąjungą, užsi
mojo labai dideliam dalykui. Sa
vos valstybės laikinai netekę, jie 
pasiryžo savo vieningumo princi
pą atsiekti ir pareikšti savo laisvą 
valią ir suderintą visų sutarimą. 
Nors tai yra milžiniškas ir nepa
prastai sunkus darbas, bet jis bū
tinai reikalingas. Jeigu bus tinka
mai atliekamas, visos kliūtys bus 
nugalėtos.

Susirinkę dideliu susidomėjimu 
išklausė ministerio kalbą.

VLIKo pirmininkas prel. Krupa
vičius Tarybą pasve’kino raštu. 
Savo laiške jis nurodė, kad kai 
visuose kraštuose lietuvių bend
ruomenės išrinki taryba^ ir suda
rys kitus bendruomenės organus, 
tai netrukus galės būti sušauktas 
Pasaulio Lietuvių Seimas.

Tarybą taip pat sveikino Škoti
jos liet, katal. moterų draugija, 
kitos organizacijos ir paskiri as
menys.

Laikin. org. komiteto pirm. P. 
Varkala trumpai apžvelgė P.L.B. 
steigimosi istoriją ir kiek smul
kiau sustojo ties tikslais, kurių ši 
organizacija sieks. Pirmas — lie
tuvybės išlaikymas išeivijoje ir 
antras — kova dėl Lietuvos išlais
vinimo. Ligi šiol prie šios organi
zacijos D. Britanijoje prisijungė 
per 11 įvairių draugijų ir sąjun
gų, turinčių apie 4.000 lietuvių.

Lietuvybės išlaikymo D. Brita
nijoje klausimu referatą skaitė p 
Prapuolenytė. Po plačių diskusijų 
tuo klausimu, Taryba nutarė 
priimti atatinkamą rezoliuciją ir 
referate iškeltas mintis kiek ga
lima plačiau paskleisti.

(Tęsinys šeštam puslapy)

BAIGTAS ANTRASIS 
PASAULINIS KARAS

Ne mažai su Vokietija kariavu
sių vakarų valstybių oficialiai 
paskelbė, kad jos karą su Vokie
tija laiko baigusios. Tokiam žy
giui pasirengė Amerika, D. Brita
nija, Prancūzija ir kitos valstybės. 
Tai daroma siekiant pašalinti 
kliūtis užmegzti normalius santy
kius su FederaJine Vokietija. Ta
čiau toks žygis neturės įtakos į 
taikos sutartį su vokiečiais ir ne
mažins jų atsakomybės dėl pe
reitojo karo.

VENGRAI TEBETREMIA 
GYVENTOJUS

Amerika atšaukė iš Budapešto 
Vengrų valdžios reikalaujamus du 
diplomatus: tretįjį pasiuntinybės 
sekretorių Sherer'į ir kultūros rei
kalams atašę p-lę Tryon'ę. Išvy
kę iš Vengrijos amerikiečiai pa
reiškė, kad kas savaitė iš Buda
pešto ištremiama per 2.000 žmo
nių. Įsakymai tremiamiesiems pa
sirengti įteikiami dieną prieš iš
trėmimą. Tremiamieji siunčiami į 
provincijoj esančias stovyklas, kur 
yra labai sunkios gyvenimo sąly
gos. Dėl to daugeliui tremtinių 
toks ištrėmimas tolygus- mirties 
sprendimui.
IŠEIVIU GLOBOS KONFERENCIJA

Ženevoje prasidėjo JTO sušauk
ta konferencija tėvynės netekusių 
išeivių globos klausimui svarstyti. 
Konferencijon buvę# pakviesta 41 
valstybė, bet atstovės atsiuntė tik 
24. Amerikos atstovas pareiškė, 
kad jis nepasirašys jpkros sutar
ties, numatančios išeiviams kurias 
nors lengvatas, nes Amerika vi
sus emigrantus vienodai traktuo
ja. Panašią nuomonę pareiškė *r 
Prancūzijos atstovas. Todėl suma
nymas dėl tarptautinės apsaugos 
išeiviams nerado pritarimo.

PROTESTUOJA PRIES RUSU 
NIAURUMUS

Amerikoj apsigyvenusių dipukų 
išjudinti amerikiečiai patys prade
da demonstruoti prieš Rusijos 
žiaurumus, taikomus už geležinės 
uždangos esančioms tautoms. Ne
seniai Naujorke, priešais Rusijos 
atstovybės JTO namus, tūkstan
tinė minia suruošė demonstraci
jas. Plakatais ir žodžiais demons
trantai reikalavo sustabdtyi trėmi
mus. „Šalin kruvinas Masvkos ran
kas iš Vengrijos“, „Tas pats ga
lėtų būti ir su mumis“ — skelbė 
plakatai.
ATŠAUKĖ SATELITAMS 

LENGVATAS s,
Amerika atšaukė satelitinei Len

kijai taikytas prekybos reikalais 
didžiausio palankumo lengvatas. 
Dėl to ateity už atvežamas iš Len
kijos prekes bus imamas pilnas 
muito mokestis, bet ne dalis, kaip 
iki šiol. Toks Amerikos nusistaty
mas praktiškai reiškia tai, kad 
ateity ne tik už Lenkijos, bet ir 
kitų Rusijos satelitų, taip jau ir 
pačios Rusijos prekes bus imamas 
pilnas muito mokestis.
NAUJAS AMERIKOS SPARNAS 

EUROPOJE
Amerika siunčia į Europą dar 

vieną „sparną“ transportinių lėk
tuvų, susidedantį iš 45 lėktuvų. 
Jis bus gen. Eisenhower'io žinioj. 
Kiekvienas tų lėktuvų gali paim
ti 64 kareivius, o visas „sparnas“ 
— 1003, su visa karine šarvuote.

Tai bus ketvirtas toks sparnas 
Amerikos lėktuvų vak. Europoje.
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AR GERAI SUNAUDOJAMELaisvalaikis yra laisvas nuo darbo ir kitų būtinų reikalų nuliekamas laikas namie. Galbūt, dažnis pagalvos, kad apie tai net nereikia rašyti, nes laisvalaikio beveik nėra. Nenorėčiau su tokiais teigimais sutikti. Kas taip galvotų, tepabando paimti pieštuką ir paskaičiuoti kaip praleidžia kiekvienos paros 24 valandas, atžymėdamas, kiek laiko jis skiria įvairiems dienos darbams ir reikalams. Esu tikras, kad balansas parodys, jog kiekvieną dieną bus bent dvi laisvos valandos. Be to, beveik visos didesnės įmonės duoda dvi poilsio dienas per savaitę. Taigi, laisvalaikio yra, nors ir nedaug. Kitas klausimas, ar laisvalaikis taip sunaudojamas, kad žmogus tikrai gali pailsėti.Jau senovės laikais žmonės suprato, kad žmogaus kūnui reikalingas poilsis. Dėl to senovės Graikijoje buvo ruošiami muzikos, dainų, šokių ir žaidimų festivaliai, olimpiniai žaidimai. Pastaraisiais laikais jau visuotinai pripažinta tinkamo poilsio reikšmė. Tinkamas poilsis gerina žmogaus fizinę ir dvasinę sveikatą, išplėtoja jo asmenybę bei buklumą, skatina visuomeninį bendravimą ir gali apsaugoti net nuo nusižengimų.Taigi, kaip turi būti sunaudotas laisvalaikis?Laisvalaikį galima praleisti pramogoms ir rimtam lavinimo bei švietimo darbui.Iš pradžių kalbėsiu apie pramogas. Jų svarbiausios yra:

Spauda, Skaitydami laikraščius ne tik pailsime, bet kartų sekame pasaulio įvykius. Tai mums, kaip politiniams tremtiniams, būtina žinoti. Manyčiau, kad kiekvienas dirbąs galėtų užsisakyti bent du lietuviškus laikraščius. Taip pat pailsime skaitydami lietuviškas knygas. Jas skaitydami, nors porą valandų gyvename lietuvišku gyvenimu ir ištrūkstame iš mums taip įkyrėjusios svetimųjų aplinkos, kurioje priversti esam taip ilgai gyventi. Lietuviškų knygų dabar tiek mažai išleidžiama, kad kiekvienas dirbąs nenuskriaus savo perdaug piniginės, jei įsigis visas išleidžiamas vertingas lietuviškas knygas. Pats turės naudos jas skaitydamas, o kartu parems ir knygų leidyklas, kurios vos veikia, dėl per mažai mūsiškių jaučiamos lietuviškos pareigos paremti gerų lietuviškų knygų išleidimą. Nejauku žiūrėti, kaip kai kurie mūsiškiai, gerai uždirbą, ilgai svarsto, ar verta įsigyti vertingą lietuvišką knygą už svarą ar tris dolerius, tartum jis rengtųsi namą pirkti. Šia proga norėčiau pasakyti, kad kiekvienam, kuris prašo paskolinti lietuvišką knygą paskaityti, reikėtų pasiūlyti ją įsigyti. Tie, kurie gaili išleisti svarą lietuviškai knygai, lengviau išleidžia alui ar kitoms pramogoms.Kas moka svetimas kalbas, pagal savo skonį, gali įsigyti labai vertingų knygų, žurnalų ir laikraščių. Jeigu trūksta pinigų, gali imti knygas iš viešųjų skaityklų, esančių kiekviename mieste. Didmiesčio biblioteka, turėdama begales knygų, suteikia progą perskaityti bet kokią pageidaujamą knygą.
Radijas šiuo metu radijas tapo visuotine žmonių pramoga. Kiekvienas dirbąs, pagal savo pajamas, 

gali įsigyti brangesnį ar pigesnį aparatą. Kas jau ilgesnį laiką turi radio aparatą, žino, kad be jo jau 
sunku būtų išsiversti. Radijas suteikia mums progą paklausyti geros muzikos, o žinantiems svetimas kalbas, jis yra puiki piemonė sekti naujausius pasaulio įvykius.

Kinas, teatras, šiuo metu pasauly yra per 90.000 kinematografų, kuriuos kasdien lanko beveik 30 milijonų žmonių, per metus ap
lanko 10 milijardų. Kinas, dėl labai mažo mokesčio, yra prieinamas kiekvienam. Dėl to jis ir yra viena labiausiai paplitusių komercinių pramogų. Kine pora valandų galima gražiai pailsėti, nes ge
ra filmą išblaško žmogų, nukreipdama jo mintis į filmos turinį. Visa bėda, kad begalėje filmų, tikrai geras filmas retai pasitaiko. Todėl geros filmos mėgėjas turi daryti atranką. Jam šiame reika
le gali padėti rimtų filmų recen
zijos.Teatras netaip plačiai paplitęs, kairi kinas, bet dvasinio pasi- .tenkinimo daugiau duoda už kiną. Kas, gyvendamas didmiestyje, turi progą lankyti teatrą, gerai supranta jo reikšmę. Mums, esantiems tremtyje, brangus kiekvie

nas mūsų vaidilų ruošiamas vaidinimas, nes jis perkelia mus porai valandų į lietuvišką aplinką. Kiekvienas sąmoningas lietuvis, jei tik sąlygos leidžia, neturėtų praleisti progų aplankyti savo teatrų spektaklius.
Sportas. Panašiai, kaip kinas, yra universalinė pramoga. Tiesą, daugumai mūsų dirbant sunkų fizinį darbą, nerūpi sportas. Bet tikras sporto mėgėjas visada ras laiko mėgiamai sporto šakai. Pagaliau, meškeriojimas ir paprastas pasivaikščiojimas užmiestyje,gam- toje taip jau yra kiekvienam prieinamas. Tai irgi sportas. Kartais, galbūt fiziniai ir pavargstame, bet jeigu fizinis nuovargis neperdidelis, dvasinė nauda, sporto pagalba gaunama, atlygina nuovargį. Sporto mėgėjai kiekviename mieste turi progą, ir tikriausia, jos nepraleidžia, aplankyti įdomesnes sporto rungtynes. Savo sportininkų pasirodymai būtinai turėtų būti lankomi.

Ekskursijos. Gyvendami Lietuvoje dažnai svajodavome atlikti turistinę kelionę užsienin. Žiauraus likimo ironija norėjo, kad mes taptume „turistais per prievartą“. Daugumas mūsų jau daug kraštų apkeliavo, daug kur gyveno ar tebegyvena, apie kuriuos anksčiau net nepagalvodavo, kad teks tenai kada nors atsidurti. Pirmaisiais tremties metais Vokietijoje, Austrijoje ar kitur — mums nerūpėjo kraštai turistiniu požiūriu, nes nuolatinė mūsų svajonė buvo duona ir asmens saugumas. Vėliau šiaip taip apsitvarkę galėjome vegetuoti. Tada jau tikrai galėjome aplankyti tokias vietas, į kurias, kartais, viso pasaulio turistai atvažiuodavo. Abejoju, ar daug mūsiškių, gyvendami keletą metų Vokietijoje ir Austrijoje, pasinaudojo proga aplankyti žiūrėtinas vietas. Dabar mes vėl gyvename užjūry, kituose kraštuose, Bet gaila, nes ta pati istorija kartojasi. Tai yra nedovanotinas apsileidimas. Kiek mums leidžia laisvas laikas ir piniginė, turėtume stengtis aplankyti visas matytinas vietas, kurios tik mums prieinamos. Tiesa, tai kainuoja truputį pinigų ir kiek fiziniai vargina, bet užtat gaunama keleriopa nauda. Geriausia pailsime, jeigu poilsio dienas praleidžiame ne mūsų nuolat gyvenamoje vietoje, bet kitur išvykę, ypač tenai, kur graži gamta. Sugrįžę Lietuvon, bent galėsime papasakoti apie tuos kraštus, kuriuose gyvenome, o ne vien tik apie darbovietes.
Išgėrimai. Visais laikais žmonės vartojo alkoholinius gėrimus ir dabar daug jų suvatoja. Vien tik JAV yra apie 65 milijonai geriančių žmonių. Išgėrimas nelygu išgėrimui. Saikingas gėrimas gali būti ir proga žmogui išsiblaškyti,
SUGRĮŽIMO laivo
KAPITONUI MIRUS

(Reminiscencijos iš draugystės su 
J. Kruminu)Lietuvių Kolonijas greit aplėkė žinia, jog netekome rašytojo Juozo Krumino. J. Kruminas, kurio kūryboje tiek daug supilta gintaro ir jūros, tiek daug išlinksniuo- ta laivų, audrų ir sirenų, išplaukė juodų burių laivą ir niekada mūsų tarpan nebesugrįš.Su J. Kruminu susitikome prieš 12 metų. Susitikome lyg ir keistų nuotaikų aplinkoj: gražaus birželio pavakare slinko laidotuvių eisena, Įgulos Bažnyčia skambino varpais, orkestras grojo Šopeno maršą, šaligatviuose stoviniavo praeiviai, o ties Raudonojo Kryžiaus ligonine vaikai triukšmingai gaudė pūkuotą geltonsnapį varnėną, čia nosim susidūrėm su skulpt. B. Puodžium ir gerokai pratysusiu, ilgų plaukų vaikinu. Laidotuvių procesija pasuko Vytauto prospektu, mes į — Pun- dziaus atelję. Amt stalo, gipsu ir moliu numėžto, stovėjo didelė skaidriosios blauzdinė, labai pigios dešros rinkė, keistas įrankis gėrimui pilti, daug tuščių bonkų ir aplinkui nė vienos kėdės.Ateljės šeimininkas, prikėlęs prisnūdusį dail. A. Laukutį, iš malkinės atsitempė dar du baugščių veidų vyrus ir, nutvėręs bon- ką, prašneko: „O dabar, kurie dar nepažįstami — susipažinkite ir su- siuostikite“. Spustelėjome delnais,

■ yi f O J\ į A Į ĮS f mokyklos, kur galima pasirinkti O F l\■ patinkamą amatą. Amatininkaigauna didesnį atlyginimą ir neįdomiai praleisti laiką, su gerais pažįstamais pailsėti nuo gyvenimiškojo įtempimo ir rūpesčių, bet nesaikingas gėrimas gali būti tik rūpesčių ir bėdų priežastis. Mes mėgstame išgerti, bet dažnai geriame nepaisydami saiko, kol netenkame savivaldos ir vieton poilsio, už sunkiai uždirbtus pinigus nusiperkama nesveikata. Be to nesaikingais ir nuolatinis gėrimas yra neproporcingas mūsų pajamoms, nes apiplėšia ir taip liesą mūsų piniginę, atimdamas progą sutaupyti nors šiek tiek pinigų, kurie bus reikalingi grįžti į Lietuvą ir tenai įsikurti.Apie alkoholio fizinę ir dvasinę žalą nekalbėsiu, nes ji yra aiški. Deja, kai kuriems mūsiškių išgėrimas pasidarė kasdieniu įpročiu. Toks išgėrimas jau ne pramoga, bet savižudybė. Mes galime ir turime tremtyje išlikti nepalūžę fizinės ir dvasinės sveikatos. Tai iš dalies priklauso ir to, ar saikingai vartosime alkoholinius gėrimus.Bet lygiagrečiai su pramogomis, galime ir turime surasti laiko ir rimtim darbui. Keletą tokio darbo rūšių paminėsiu.
Kalbos studijos. Gyvendami svetur, esame priversti mokytis svetimą kalbą, nes ji mums reikalinga kiekviename žingsnyje. Tik blogai, kad ne labai daug mūsiškių rimtai to dalyko imasi. Kai kurie lanko vakarinius kalbos kursus, kur šiek tiek galima pramokti, bet kiti ir šių kursų nelanko. Žinoma, kursai geriau kaip nieko, bet geriau būtų, jei studijuotume kalbą namie ir imtume pamokas iš mokytojo. Nauda neabejotinai didesnė ir mes patys po pusmečio pamatytume pažangą. Tai kainuoja, bet šios išlaidos vertos tos naudos, kurią turėsime geriau pramokę svetimą kalbą. Tačiau kiek daug yra mūsiškių, kurie kelis metus gyvendami trem - tyje, net tiek nepramoko svetimos kalbos, kad galėtų suprasti radijo žinias, skaityti laikraštį ir parašyti paprastą laišką. Jų nežinojimas nepateisinamas. Tai yra tik tinginystė ir apsileidimas. Tobulai svetimos kalbos neišmoksime, bet tiek galima pramokti, kad nebūtume kurti. Raikalinga tik truputis valios ir ištvermės.
Profesijos gilinimas. Daugumai mūsų tenka dirbti ne pagal savo specialybę. Tačiau anksčiau įsigytos profesijos nereikia užmiršti. Reikia sekti savo profesijos literatūrą, jei galima, lankyti vakarinę mokyklą, ar imti iš korespondencijos mokyklos pamokas.Naujai įsigyti profesiją įmanoma, nors ir sunku. Kas turi gabumų ir norą dirbti, gali mokytis naujos profesijos. Kiekviename mieste yra atatinkamos vakarinės pažintį sutvirtinome kaušu skaidriosios. Pagal Pundziaus įvestus papročius, ateljės 'sienose darėme margiausius įrašus, šūkius ir aforizmus. Atsimenu, Kruminas vinimi sienoje įrašė „Šaunioj draugystėj ir smalą gardu gerti“.Ir tikrai, — gėrėme daug ir gardžiai; kalbėjome daug ir apie viską. Vėliau atsirado maža armonika ir ilgai verkė Krumino rankose.Išsiskirstėme gaidgystės sulaukę. Žygiavome Vytauto prospektu, žingsnį lydėjo armonika, o mes ly- dėjome Krūminę ir Laukutį.Pirmi j i pažintis padarė malonų įspūdį. Vėliau susitikdavome kavinėse, menininkų būreliuose, redakcijose, spaustuvėse. Kruminas buv > draugingas, kuklus, be įmantrių manierų, jautrios širdies, didelis draugysčių draugas ir malonus pokalbių dalyvis.Nežiūrint jaunų metų, buvo ola- čiai susipažinęs su rusų, vokiečių, skandinavų Kraštų ir anglo-saksų literatūra. Jo paties kūryboje, kuri rodydavosi periodikos skiltyse, praskambėdavo proletariato kovos bei revoliuciniai motyvai.Pirmieji eilėraščių rinkiniai (Eksperimentai ir Kibirkštys naktį) kritikų buvo sutikti vidutinio vertinimo balsūs. Bet patys kairiojo sparno kūrėjai, kurių pasparnėj Kruminas glaudėsi, prašneko. girdi, daug individualios lyrikos ir maža kovinės ugnies, agitacijos.Nebuvo ir pats autorius patenkintas paleistomis kregždėmis: Kruminas buvo lyrikas, turėjo gilios kalbos ir svarstymų su širdimi, jausmais, subtiliais sielos iš

taip sunkiai dirba, kaip dažnas eilinis darbininkas. Be to profesija bus naudinga ir Lietuvon sugrįžus.
Lavinimasis. Niekuomet nevėlu mokytis, šviestis. Ypač šiais laikais, kada mokslas įvairiose srityse padarė didelę pažangą; atitinkamos knygos ir žurnalai padės susiorientuoti dabartinėje mokslo būklėje. Deja, pažįstu mūsiškius, kurie lyg letarge miegodami, nenori nė galvoti apie lavinimąsi. Kam, girdi, reikia? — dažnas atsako. Tokia laikysena, anot vokiečių, tingėjimas galvoti. Žmonės, kurie įvairiose, nors ir sunkiose sąlygose, sugeba surasti laiką šviestis ir įvertina švietimosi reikšmę, man primena linksmai čiurlenantį kalnų upelį, su skaidriu tyru vandeniu, tuo tarpu tie asmenys, kurie galvoja, kad jie jau pakankamai žino ir kad jiems nėra reikalo šviestis, primena stovintį kūdros vandenį, kuris nuo ilgo stovėjimo pradeda dvokti.
Visuomeninė veikla. Amenys, turį gabumų visuomeninei veiklai, turi įsijungti jon, nes čia dirbančiųjų visados trūksta. Darbo sritys didelės ir plačios. Įvairių pažiūrų žmonėms pakanka vietos. Gaila, kad kartais visuomeninė veikla, išeidama iš partinio skaičiavimo, nejungia mūsų visuomenės, skaldo ir taip jau suskaldytą mūsų visuomenę. Jei mūsų vyriausias tikslas yra laisva, nepriklausoma Lietuva, tai neturėtų būti mūsų visuomenę skaldančios veiklos ir sunkinančios mūsų tikslo siekimą.Dar pora žodžių apie bažnyčią. Tikįs žmogus visada suras laiką poilsio dieną — sekmadienį, ar šventadienį aplankyti bažnyčią ir ten susikaupti valandėlei, pagerbdamas Kūrėją ir prašydamas Jo paramos tremtinio gyvenime. Tikrai religiniam žmogui tikėjimas yra vienintelė paguoda ir parama, pakelti visus smūgius, kuriuos sutinka savo gyvenime.Vadinasi, tinkamai naudojamas laisvalaikis padės mums išlikti fiziniai ir dvasiniai s\ eikiems, nes tik tokie būdami, grįžę laisvon Lietuvon, būsim jai naudingi.

Jurgis Strazdas

KELIONIŲ BIURAS 
HICKIE. BORMAN, 

GRANT & CO.,
24, Charles II St. London, S.W.l. parūpina bilietus kelionei į visus pasaulio kraštus laivais, lėktuvais, traukiniais ir sutvarko kelionės formalumus.Patarnavimas skubus, patikimas, be jokio specialaus Atlyginimo.Rašyti angliškai (rašant lietuviškai laiškus adresuoti į DBLS Centrą!.gyvenimais. Ta kalba prašneko jau žymiai vėliau.1940 m. pavasaris. Juozas Kruminas laikinai pasitraukė iš linksmų draugysčių bei suėjimų; rečiau rodėsi menininkų būreliuose, labiau buvo pasinešęs skubon, — dažnai žvelgė laikrodin, ėmė gražiau rengtis. Prakalbintas, greit atšaudavo: „Brolau, skubu. Žinai, laukia...“Matėme Kruminas sviro arčiau moters peties, — moters, kuri gal labiausia ir nulėmė jo vaisingos kūrybos žingsnius, talentą pasuko grynojon lyrikon, pakėlė di- džion tremties kelionėn, kurioje Kruminas sužibėjo gražiais darbais bei gausiu kūrybos derlium.1940 m. birželio mėn. įvykiai meninikų nepaliko užriby. Į greit besisukančių įvykių ratą buvo įtrauktas ir Kruminas. Atsimenu, birželio pabaigoj, Jonas Šimkus atitempė Kruminą Valst. Radio- fonan ir pasodino aiškinti rusų naujųjų poetų kūrybos Aiškinimai buvo atliekami santūriai, be Markso-Lenino-Stalino avangeli- jų; buvo skaitomos rusų poetų biografijos ir kūrybos fragmentai.Bandė ir pats Kruminas pragysti naujos dvasios eilėraščiais, bet tai jau buvo ano meto mados reikalas ir asmens saugumo sumetimai Tų „nuodėmių“ neišvengė net žymesnieji mūsų literatūros dievaičiai.Kruminas nepaspėjo eiti žingsnis žingsniu su įvykiais. Buvo stumdomas redakcijos technikinio darbo dirbti, keletą mėnesiu re- -daktoriavo. kol tylai tapo nušalintas iš „liaudies tarno“ pareigų.

VOKIEČIU ŽODIS 
LIETUVOS ŪKININKAMSVokiečių telegramų agentūra ir visa eilė laikraščių paskelbė žinią, kad iš Lietuvos grįžta nemažas skaičius buv. Karaliaučiaus gyventojų. Jie nedidelėmis grupėmis po 22, 24 ir 40 atvyksta į pabėgėlių ir karo belaisvių stovyklą Friedlande. Paskutiniais mėnesiais jų iš viso paliko Lietuvą apie 4.000. Lietuvoje tie paskutiniai iš likusiųjų Karaliaučiaus gyventojų rado pas ūkininkus prieglobą. 350 jų dar laukia Fuerstenwalde, Bischofswerde ir Bitterfelde, kada bus pervežti į Friedl andą. Likusieji (apie 2800) prievarta, o iš dalies, kaip kad skelbiama, dėl to, kad trūksta jiems kai kurių dokumentų, įkurdinami Sovietų oku- puotoj rytinėj zonoj. Apie 1.000 be tėvų vaikų ir paūglių buvo nugabenti į spec, centrus Chemnitze ir Tueringijoj. štai kaip „Die Welt“ aprašo grįžtančiuosius:„Jų nuotaika — kaip tų žmonių, kurie, - išsigelbėję po laivo sudužimo, dabar būtų gabenami iš tos salos, kurioj jie išgyveno ilgus metus. Toji juos išgelbėjusi sala buvo Lietuva. Prieš tai jie sudaužytame ir okupuotame Karaliaučiuje turėjo gyventi griuvėsiuose, nuolat slapstytis, buvo vaikomi iš vietos į vietą, mito tik tuo, ką kur rasdavo ir nuvogdavo iš kitų; jų tūkstančiai krite nuo bado ir šiltinės.„Patvaresnieji, išgyvenusieji 1946 ir 1947 metus, naktimis stengdavosi užšokti ant traukinių laiptų, ėjusių į Lietuvą ir ten buvo ūkininkų priglobti ir pavalgydinti, vasarą jiems padėdavo dirbti, o žiemą — eidavo po žmones duone- liaudami. Tačiau 1949 m. sausio mėn. įvyko stebuklas: buvo pareikalauta kad jie įsiregistruotų. Buvo sakoma, Kad galės vykti į Vokietiją, jei ten gaus leidimus gyventi. Nepasitikėdami, gaišuodami, bet galiausiai su visa despera- cijon patekusių žmonių vilties kibirkštėle, leidosi įrašydinami — ir laukė 2 metus, kol galiausiai atėjo pirmosios žinios apie esančius Vakaruose tėvus, vaikus ar brolius ir seseris. Atsisveikinimas su lietuviais buvo širdingas“, pastebi laikraštis, toliau pažymėdamas, jog į galą net rusai pasidarė žmoniškesni ir transportą iš Pagėgių išlydėjo su muzika... Gyvuliniais vagonais keliavo per savo buvusias tėviškes, užtat buvo suvaryti į 2 kl. vagonus, kai teko važiuoti per Vidurinę Vokietiją. Vėliau bu vo aprūpinti naujais kartūniniais drabužiais, gavo po porą skalbinių ir kojinių — užtat buvo pasiūlyta pastatyti kryžių viskam, kas buvo praeity. O dabar, atvykę į Vakarus, jie jaučiasi lyg patekę į išsvajotąjį kraštą, kur apie juos tik siuva vok. Carito pareigūnai, gydytojai su gail. seserimis ir kt.Išsilaisvinęs iš disciplinos varžtų, Kruminas tyliai meditavo, giliai išgyveno nuotaikas, kurios lyg slogutis smaugė kraštą ir patį kūrėją.Sutikdavome Kruminą gatvėje, pasivaikščiojimų takuose, kavinėje. Visada matėme kartu su rašytoja Nele Maząlaite. Prie staliuko sėdėdavo dviese, sukdavo domino partiją, kalbėdavosi nosimis surė mę, vartydavo užrašų bloknotus, braukdavo ir vėl rašydavo.Galvokime, kad tai buvo ilgi ir gražūs dviejų rašytojų pašnekesiai, kurie pynėsi tarp dviejų mylinčių širdžių ir plaukė giliais bei sūkuringais literatūros vandenimis.Jei kartais sulūždavome krūvon, Kruminas pasigesdavo anų gražių bohemiškų dieną, draugų ir nuotaikos. Pragiedrėdavo prie taurės, muzikos ir humoro.

—o—Po 1941 m. birželio 23 d. įvykių, su Kruminu laikinai išsiskyrėme. Aš išvykau Vilniun, — mus skyrė atstumas, nauji rūpesčiai, pareigos ir laiko aplinka.1912 m. susitikome prie radijo mikrofono Kaune. Užsukdavo jis čia, pašnekėdavome, retkarčiais literatūrinio darbelio pasiimdavo į namus, progai pasipynus — su- simesdavome pobūvio ir išsiskir- davome.T. Krumino talka buvo patenkintos visos radiofono redakcijos: mokėjo velniškai skubiai dirbti, turėjo puikią atmintį, gražiai valdė mintį ir žodi, nuostabiai suprato laiko nuotaikas ir radijo klausytojų pageidavimus; visada punktualus, o reikalo spaudžia-
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SVARC VALDO KALNUOSE IEŠKOME LIETUVIU OKUPUOTOJE LIETUVOJE
bą... Grįžta tėvai. Neįkyri jokiais 
pašalpų prašymėlis. Tik vieną sva
jonę u viltį puoselėja, kad patek
tų į projektuojamas lietuvių sody
bas- Ne tam, kad už dyką duoną 
valgytų; kad tik savųjų tarpe bū
tų; kad tik vaikus lietuviais .į sa
vo žemę parvežtų...

Milžiniškų kalnų papėdėj prisi
glaudęs mažas, ^ipingas Švarc- 
valdo namelis, kuriame randam 
našlės Cypienės (Ziepa) šeimą. 
Kambarėlis mažas, bet blizga šva
ra, lyg lietuviška seklyčia. Mote
ris prasilavinus — buvusio Klai
pėdos policininko žmona. Parodo 
ji mums antklodę mažytį pagal
vėlį ir Vaiko batus.

— Tai turtas, įgytas už BALFo 
cigaretes, — pasakoja ji. — Išsi
mainiau. O kai ateina, nors ir ma
ža, piniginė pašalpa, tai visą mė
nesį šventė, nes skolas išsimokam.

Pasibeldžiam į K.Grintalio duris 
Zwiefalten — Bach kaimely. Ran
dam tik žmoną, jis pats dirbtuvėj 
pluša. Kai pasakom labas rytas, 
moteris apstulbsta,po to praplium
pa ašarom — tokiom smaugian- 
čiom džiaugsmo ašarom, kurios 
neleidžia jai ištarti žodžio.

Iš pradžių ir mums užlūžta kal
ba. Po to įsibėgėjam. Atsigabenam 
vyrą iš dirbtuvės (jis minkštų bal
dų dirbėjas). Ištisais mėnesiais jie 
negirdėjo lietuviško žodžio. Neži
nojo, kad yra Vokietijoj lietuviš
kas laikraštis, lietuviškos makyk- 
los, kad yra organizacijos, čia ir 
anapus Atlanto, kurios jais Dievo 
užmirštam kampely rūpinasi, kad 
yra žmonių, kurie savo noru atsi
sakė emigracijos, kad tik jie — 
išblaškyti po visus kampelius — 
neliktų be globos... Moteriškei vi
sa tai atrodo kaip sapnas.

-— Aš sutinku sausos duonos 
plutą misti, — sako ji kukčioda
ma, — tik nepalikit mūsų čia vie
nų, neleiskit mano vaikui nutausti 
vokiškoj mokykloj. Bet kur, bet 
kokiom sąlygom, tik perkelkit 
mus, kur yra savųjų...

Tėvas atneša vaiko dokumen
tus, nesvarstydamas ir neabejo
damas, prašo rekomendacijos, kad 
vaiką priimtų į lietuvišką gimna
ziją.

— Gerai apsigalvokit, — ban
dom įspėti, — nuo jūsų ligi Diep- 
holzo 18 vai. kelio. Nepasiilgsit, 
nesibaimin šit?

— Kaip nepasiilgsi, — įsikiša 
motina. — Bet jeigu vaikas gali 
sava kalba mokytis, tegul man 
širdis plyšta, tik tegul jis va
žiuoja!

Jeigu mes jau buvom mirtinai 
pavargę, prieš pasibelsdami į šios 
šeimos duris, tai su jais atsisvei
kinę pajutom, kaip į mus įsroveno 
nauja jėga — iš to nepaliesto, tyro 
tautiškumo, iš tos didžiosios išti
kimybės savajai kalbai ir kultū
rai, kuriai aukojama viskas, neiš
skiriant net motinos širdies sen

3ALiFo-'Jgtiliotin.is Prancūzu zo
nai .pasikvietė mane nepapraston 
taikunci pasileisti į lū-Les dienų 
kelrodę po! visą prancūzų zoną, 
pradedant a Konstancos . miestu, 
prisiglaudusiu prie Bodeno ežero, 
ir baigianti Koblenzu—ant Reino 
krautu© Kelionės tikslas — aplan
kyti kiekvieną lietuvio šeimą, su
sipažinti -surinkti tikslius duome
nis.apie įų ekonominę ir kultūrinę 
padėtį, nekalbant jau apie pagal
bą ecngiucijoj. Turint galvoj, kad 
visoj -zonoj tėra viena stovykla, ir 
tat;enaigruojantiems, o visi kiti 
tremtinio i išbarstyti po miestelius 
ir.kąimp§»i per šimtus kilometrų 
vie?4c<iKUQ kitų, — šitas planas 
atrodė truputį fantastiškas. Ta
čiau BALEo įstaigose buvo toks 
įkarštis;ip . užsilegimas: žūt būt 
surašinėjimą įvykdyti, kad tas 
įkarš.tis.sutirpdė visus mūsų abe
jojimus. Antr i vertus, pats vidur- 
vaęaj^K-kai saulė žeme ritinėjas, 
kaį;.;yyšnios pačiam įnokime... 
Sutikau šiam darbui talkinti.

Biržei i? 10 d. apsiginklavę džipu 
benzinų, atsargom, anketų lapais, 
pr.igidėjg .kišenes saldainių vai
kams^.o; cigarečių — suaugusiems, 
pasileidom į kelionę. Pradėjom 
nuo. vietovių apie Bodeno ežerą, 
o vakare jau pasiekėm didesnę 
lietuvių .koloniją Biber ache. Ten 
vokiečių prieglaudose sutelkti, 
daugiausia, seneliai ir ligoniai. Pa
talpos švarutės, langai šviesūs ir 
di-Įęli,: tik vakarienė, kurią ir 
mums teko paragauti, buvo tikrai 
skurdi. Seneliai gali, beveik visi 
emigruoti, jei tik atsiranda gimi
nių ar geradarių, garantuojančių 
už,juos 1000 dolerių. Bet štai čia 
mes pirmu kart buvom nustebinti: 

t- Ką aš, ponuliai, važiuosiu,— 
sako senutė. — Man jau 65 metai; 
nenoriu sūnui su šeima ant spran- 
dOįSėsti...

Jokio skundo, jokių nepasiten
kinimų ar priekaištų. Tik pasku
tinis — visų bendras prašymas: 
neužmirškit mūsų, nors atlanky
kite kada.

Ir tik netyčia iš senutės sužino- 
joip, kad jos sūnus jau yra pa
šauktas į Amerikos kariuomenę. 
Tada, ir neturėdami filosofinių pa
linkimų, susimastėm. Kaip nuos
tabiai sukas gyvenimo ratas: tau- 
tieęiąi iš Amerikos per metų me
tus, aukojo centą šiai senutei šelp
ti; dabar ji atidavė savo sūnų 
Amerikos idealams ginti.

Kitą vakarą džipas užneša mus 
į klaipėdiečio Šeflerio šeimą. Pa
valė vokiška — taip ir nuspren- 
dė .anais laikais visagalis IRO, kad 
jię.yra vokiečiai. Sulekia keturi 
vąjkai, kaip žvirbliai (tėvai iki su
temų dirba). Prašnekinam juos, 
pasisikom, kad esam iš BALFo 
organizacijos. Šitas žodis stebuk
lus, daro: vaikai atsiveria, nelygi
nant žiedai prieš saulę, ir mes iš
girstam tyriausią lietuvišką kal

timentų.
Maznetuvio Pažėros šeima Wicr 

kenrodt kaimely, Ręiruando pro
vincijoj. Apylinkės nykios, negy
vos, jyg neseniai pro jas būtų pra- 
siautęs maras. Ištisais kilometrais 
nei trobesio, nei žmogaus. Kaip ūk 
gera vieta tremtiniams nukišti...

Pažėrą moterys apsipila 
džiaugsmo ašarom. Jų 7 metų 
anūkė ilgai klauso mūsų pasikal
bėjimo, nedrįsdama pratarti žo
džio. Po to atsargiai prieina prie 
ponios B. ir klausia.

— Ar jūs turit vaikų?
— Turiu, vaikei. Maždaug to

kią mergytę, kaip ir tu.
— Ar ji turi lėlę?
Mes visi tą akimirką pritylanti— 

prieš tylią, bet gilią tragediją vai
ko, kuris auga be žaislų...

Mes buvom prisigėrę įspūdžių, 
nelyginant kempinės, ir negalėjom 
tylėti net ir tada, kai džipas skam
bėjo ir braškėjo, besirisdamas ak
menuotais keliais, tiek, kad mes, 
beveik, negirdėjom savo žodžių. 
Mes svarstėm, kodėl paprasti, ne
mokyti žmonės daug stipriau pri
sirišę prie gimtosios žemės ir sun
kiau išsižada tautinės kultūros, 
negu inteligentai. Taip besvarsty
dami pasiekėm Mainzą — prancū
zų okupacinės valdžios kultūrinį 
centrą, kuriame šiuo metu gyve
na žinomas lietuvių grafikas dail. 
V. K. Jonynas su šeima. Praviešė- 
jom ten ilgiau, negu kitur. Pra- 
viešėję įsitikinom, kad ne tik 
prasčiokėliai yra ištikimi savajai 
žemei. Dail. Jonynas sutiko per
leisti Liet. Bendruomenei Vokieti
joj visą savo audimo dirbtuvės 
inventorių — be jokio atlyginimo 
— kad tose dirbtuvėse būtų gali
ma duoti darbo tiems, kurie nega
li išemigruoti. O kai mus, iš
važiuojančius ponia Jonynienė ap
kaišė lietuviškom rūtom, kurių ke
rus ji rūpestingai augina, mums 
nebeliko abejonių, jog lietuviška 
dvasia tremty išliko spinduliuoti 
ne vien prastu žmonių sielose.

Ir taip slinko pro mūsų akis ga
lerijos vaizdų ir tipų. Nenorėjom, 
kad jie nueitų į užmarštį. Norim 
juos parodyti mūsų tautiečiams 
užjūrų, nelyginant stikliniam 
karste miegančiąją karalaitę. Ji 
nemirus. Ir mūsų tautinė sąmonė 
nėra mirus nei po vokiškom pa
vardėm, nei po žiauriais skriningų 
paragrafais.

Grįžom po 10 dienų — dulkini 
ir suvargę, alkani ir neišsimiego
ję, bet nejutom nuovargio, nes ži
nojom, kad į visus tolimiausius už
kampius nuvežėm po šviesios vil
ties kibirkštėlę, kad išlaikėm lie
tuviško solidarumo egzaminą. Mes 
matėm trykštančias džiaugsmo 
ašaras, ir patys pasijutom laimin
gi, nes argi tai nėra vienintelis 
mums pasilikęs džiaugsmas niū
riose tremties dienose — padaryti 
kitus laimingus. (L. P.)

RUSAI VIENS KITA Į LIETUVĄ 
TRAUKIA

Vilniaus Dramos teatras šį se
zoną teįstengė pastatyti vos tris 
bolševikinių autorių premjeras 
ir nei vieno lietuviško veikalo. 
Pjesė „Visiškai slaptai“ buvo per
dirbta iš sovietinės filmos ir vaiz
duoja kaip anglų-amerikoniškieji 
„karo kurstytojai“ šnipinėja So
vietų Sąjungoje ir kaip jie būna 
nubausti. Šio veikalo pastatymas 
susilaukė didelės rusų kritikos. 
Esą lietuvių artistų suvaidinti 
„karo kurstytojai“ žiūrovams bu
vo simpatingai ir sukėlę užuo
jautą. Teatro režisieriams piekaiš- 
taujama. Girdi, režisierius Gry
bauskas, nežiūrint tai, kad jis 
šiemet buvo Stalino premija ap
dovanotas, o kaip nedėkingai pasi
rodęs. Okupantai teigia, kad Lie
tuvai reikią naujų režisierių ir 
naujų aktorių, kitaip sakant — ru
sų ar kalmukų.

OKUPANTAI REIKALAUJA 
ŽIAURUMO

Nedaug Lietuvoje liko ūkininkų, 
nesuvarytų į kolchozus. Nesukol- 
chozintieji ūkininkai buvo apkrau
ti tokiais dideliais mokesčiais, 
kad jokiu būdu negalėjo jų užsi
mokėti. Dėl to nebuvo kitos išei
ties, kaip metus žemę eiti pragy
venimo ieškoti į miestą. Kadangi 
mieste nėra butų, dėl to arčiau 
miestų gyvenę ūkininkai į prie
miesčius nusigabeno ir savo na
melius. Tokia emigracija okupan
tams nepatiko. Jie dabar kelia 
biaucų riksmą ir reikalauja užkir
sti Kelią trobesių gabenimui. O 
Juozą Gričiną, iš Vaitų kaimo, 
Pilviškių valse, savavališkai per- 
kėlusį savo namelį į Kauną, rei
kalauja griežtai (vadinasi — žiau
riai) nubausti.

BIJO SENŲJŲ VARDŲ
Vilniaus mieste okupantai sku

ba keisti paskutinius gatvių pava
dinimus. Pilies ir Didžioji gatvės 
pavadintos Maksimo Gorkio var
du. Prieš Dailės Muziejų aikštėje 
numatoma pastatyti Maksimui 
Gorkiui paminklas. Kitos gatvės 
pakeistos taip: Dariaus-Girėno į 
Aerodromo, Mokolo Paco—į Stan- 
čioji, Sniadeckių — į Rašytojų, 
Jogailos — į Eidukonio, Šv. Onos
— į Tiesos, Radvilų — į Pirties, 
Danilavičiaus — į Sniego, Kry
žiaus kelio— į Pušyno kelio, Išga
nytojo — į Bokšto, Krivių — į 
Lenktąją, Kankinių — į Minsko 
plentas, Tyzenhauseno — į Kovo 
8 ir 1.1. Anksčiau jau buvo pa
keisti Vilniaus aikščių vardai. Ka
tedros aikštė pavadinta Pilies, Na
poleono — Kutuzovo, Ožeškienės
— Černiachovskio, Lukiškio — 
Tarybų aikštė.

Be Maskvos leidimo greit 
negalima bus sagą įsisiūti 

Visos okuo. Lietuvos laikraš
čiuose įdėtosios nuotraukos yra

Maskvos „Tass“ agentūros dirb
tos. Norint įdėti nors ir stachano- 
vietiškos kiaulės nuotrauką, rei
kia ją nusiųsti į Maskvą, kur nuo
trauka būna įvertinama, pagami
nama klišė ir po mėnesio, kito at
siunčiama į Lietuvą. Nors garsi
nama kiaulė būtų per tą laiką pas
tipusi, bet nuotrauka vistiek de
dama į visus laikraščius, kaip ne
paprastas sovietinio gyvenimo 
įvykis *r akiplėšiško žmonių mul
kinimo pavyzdys.

VIRŠININKAMS REIKIA 
BAKŠIŠŲ

Okupantai įvedė Lietuvoje ma
dą, kad kiekvienas naujas rusas 
viršininkas pirmiausiai iš savo 
tarnautojų pareikalauja duoklės 
dovanos pavidalu. Jei dovanos 
būna neblogos, tai ir sugyvenimas 
su naujuoju viršininku geras. 
Viršininkas tada nepastebi įstaigo
je įsivyravusių suktybių. Taip, 
paskyrus Klaipėdos valstybines 
prekybos vedėju Michailovą, iš 
universalinės krautuvės tarnauto
jų gavo šešių lempų radio aparatą, 
kurį anksčiau krautuvėje „nužiū
rėjo“ Politrukas Akiškin, ir tas 
norėdamas naujojo vedėjo prie
lankumą įsigyti, padovanojo jam 
medžioklinį. šautuvą. Dovanas, 
arba bakšyšą, aziatišku papročiu 
priiminėja visi okupantų viršinin
kai, kai kurie jų net iš dovanų 
gyvena.

URVINIŲ LAIKŲ MEDICINA
Okupantų reklamuojamas ne

mokamas gydymas yra tik teore
tinis dalykas, parašytas popiery- 
Pats Sveikatas apsaugos m miste
rio pavaduotojas Micelmacheris 
turėjo pripažinti, kad gydytojai 
gaudami juokingai mažas algas 
(600 rublių), yra priversti griebtis 
pašalinio uždarbio. Be to, okupan
tai yra nepatenkinti, kad Lietuvos 
gydytojai vis dar seka vakarų-' 
Europos medicinos mokslą ir ne
gydo pagal Maskvos šundaktarius. 
Net komunistas gydytojas Koga
nas, 1940 metais buvęs sveikatos 
apsaugos komisaras, susilaukė 
pylos, ktd nepraktikuoja ligo
niams įkalbinėjimo ir užkalbėji
mo ir vis rašo receptus kaip bur
žuazinis gydytojas, manydamas, f 
kad tik vaistais galima ligas 
gydyti.

STUDENTAI KOLCHOZININKŲ 
MULKINTI

Vilniaus ir Kaune aukštųjų mo
kyklų studentai vasaros atostogų 
metu siunčiami kolchozininkus 
politiniai šviesti.

Studentai turės kolchozininkams 
įkalbėti daugiau ir ilgiau dirbti, 
mažiau valgyti ir girti atgabentuo
sius rusus. Kaip visa tai atlikti, 
studentai kolchozuose turės prak
tiškai parodyti.

mas, prie rašomosios mašinėlės ga
lėjo išsėdėti ištisą parą.

Iš po jo plunksnos išėjo neuž
mirštamos „Tėvynės garsų“ va
landėlės, prozos ir eilių montažai, 
menininkų gyvenimo apybraižos, 
litęrątūrinės apžvalgos, vertimai.
-and °
1943 m. Kruminas Radiofonan 

atėjo kaip nuolatinis bendradar
bis., Juozą užgulė sunki darbo naš
ta., Dirbo po 12-16 valandų: ruošė 
medžiagą mikrofonui, bendradar
biavo spaudoje, knygų leidyklom 
atliko stambių romanų vertimus, 
dalyvavo skelbtuose konkursuose, 
literatūros vakaruose. Juozas spė
davo visur, — plaukė pilno vėjo 
burėmis, net pamiršdamas žvelgti 
į traškantį stiebą...

1944 m. liepos 8 d. graudi su tė
vyne atsisveikinimo valanda. Ma
ciau kokiu sunkiu žingsniu prie- 
ptfukon atvyko Kruminas ir kokį 
siausmą nešėsi širdy: Ant rankos 
kabojo šiltesnis paltas, : ir labai 
mažas lagaminėlis IŠ kišenių ky
šėjo skubiai sukimštų rankraščių 
lapai Tylūs su palydove vaikščio
ji krantu, o dūšioj klostėsi posmai:

^Ilgėja naktys. Jau čia pat 

[rugsėjis.
Nuo jūros vėjas padvelkia

[drėgme.
Mes visko tiek abu, bran gi 

[praėjom, 
O kur toliau, o kur nuėsim 

į < [mes?“
^„Ir bus tamsa ant žemės 

[nusileidus, 
Ir nematysim nė vienos 

, [žvaigždės,
Ir tu priglausi savo drėgną 

[veidą

Prie mano sunkiai plakančios 
[širdies *.

1944 m. vėlybojo rudens vėjai 
vėl mus supustė krūvon. Atvykęs 
iš Latvijos, Kruminus suradau 
Karaliaučiuje, ponios Lona Dantė 
Fremdenheime, Steindamm 145. 
Dauguma mūsų bendradarbių, 
draugų ir pažįstamų buvo pasukę 
iš išlakstę skirtingais keliais. 
Fremdenheime gyveno manoji gy
venimo draugė, Kruminai ir dar 
keletas buvusių Radiofono ben
dradarbių. Čia, po bendru stogu, 
mes susikūrėme jaukių prisimini
mų ir nuotaikingų išgyvenimų 
kampelį. Ilgus rudens vakarus 
praleisdavome šnekučiuodami, 
lankydavome valgyklas, kavinėse 
gerdavome „nusivadėjusi“ vokiš
ką alų, pešiodavome kortų kaladę, 
pasitikdavome ir išlydėdavome at- 
vykst mčius ir išvykstančius tau
tiečius.

Man dar buvo tik pirmosios 
tremties dienos, bet Kruminas 
spėjo praleisti tris mėnesius, su 
daugeliu kartėlio ir nuosėdų. Gy
vendamas po bendru stogu su na
cių sugaudytais darbo vergais, 
Juozas turėjo progos iš arti stebė
ti baisius žmogaus paniekinimus, 
neapsakomus mušimus, darbo ver
gu alkį, karinę drausmę... Šitoje 
; plinkoje Kruminai ir manoji gy
venimo draugė ieškojo ir buvo su
radę puikių asmenybių, nepalau
žiamos valios rusų ir lenkų inte
lektualų, su kuriais kaitėsi knygo
mis, mintimis ir suraminimo žo
džiais.
. Iš Karaliaučiaus, lydimais gėš+a- Pr’eš pat Kalėdų šventes paliko- 
pininko, Kruminas dar buvo pak;- me Zop itą ir pajudėjome Stolpan. 
les į neužimtos Lietuvos kamneli. Ir vėl mes kartu viename vieš
įs čia paisirešė didelę naštą kny- buty. Džiaugiamės gavę jaukes

gų, lietuviškos žemės saują ir pui
kų, Palangoj sukurtą, eilėraštį.

Karaliaučiuje neilgai teko gy
venti. Pakilome Zapotan, netoli 
Dancigo. Apsigyvenome Haus Vic
toria, prie pat jūros, Seestrasse 
65. Nors viešbutis buvo „Ersten 
Ranges, Zimmer mit fliessendem 
Kalt-und Warm wasser, Zentral- 
heizung“ ir 1.1., bet kambariai ati
teko be krosnių, vandens ir švie
sos.

Mielas Kruminas susitraukė iš 
pat pirmos dienos; ėmė jį kan
kinti kosulys, diegliai ir šaltis. Iš 
lovos pakildavo tik 11-12 vai. Ta
da vykdavome Dancigan, o čia pra
sidėdavo ilgi nardymai po liesas 
valgyklas, kavinėse gaivindavo- 
mės stikline šalto vandens, vaka
re grižd ivome Zopotan ir vėl ieš
kodavome šiltesnio kampo ir vira
lo. Visi baisiai bijodavome grįžti 
viešbutin: šaltis, alkis, nešildomi 
kambariai ir jūros vėjas laužė 
kaulus, blėso nuotaikos.

Atsimenu, Kruminą ilgai kama
vo jūros signalinės nakties sire
nos; skundėsi nemiga ir baime. 
Sire.ių švilpesio vystomas, Krumi
nas sukūrė nuotaikingą „Banga 
iš Palangos“ eilėraštį.

Dienos Zopote palaužė Krumi
ną. Nebeištverdamas, šalčių ban
gos, naktis išmiegodavo nenusi
rengęs; krisdavo lovon su apavu, 
paltu: viską ant savęs susikrau
davo, kad tik sušildžius išvargin
tą kūną Pabusdavo baisiai išvar
gęs, be nuotaikos, su skausmais 
krūtinėje.

—o>— 

nius ir šiltesniu 5 kambarius, šiek 
tiek sotesnį kąsnį. Juozas atgijo, 
— pasidarė linksmesnis, ėmė var
tyti rankraščių lapus, kūrė nau
jus lyrikos posmus.

Tolstant nuo tėviškės krantų, 
Kruminą ėmė kankinti nostalgija. 
Susiraminime, ieškodavo ir jį ras
davo pasirinktos draugės asmeny
je ir kūryboj. To meto posmai 
graudūs:

„Neramu. Ir tyliai krinta
. [sniegas.

Nematyt nei medžių, nei
[dangaus

Daug žmonių — o neateis čia
[niekas,,

Neprieis ir rankos nepaspaus“.

„Ir ateina nejučia pagunda 
Krist po bėgiais svečiam pašaly, 
Krinta sniegas. Traukiniai

[nudunda.
O aš vienas — Lietuva toli *.

Naujon kelionėn pakilome 1945 
m. pradžioj. Vykome neapsakomai 
sunkiose sąlygose į Rostoką. Gili 
ir šalta žiema lydėjo visą kelią. 
Vykome šaltuose vagonuose, be 
judesio, sutinusiomis kojomis ir 
rankomis. Laukuose ir stotyse 
traukinys perstovėdavo po 24 vai. 
Stolpo — Rostoko kelionės atstu
mui nugalėti praleidome 6 paras.

Šioje kelionėje pamatėme, kad 
su Juozu Kruminu atsitiko tai, kas 
nebelaikoma paprastu atsitiki
mu... Kruminą ištiko pirmas 
priepuolis su kraujo prasiveržimu. 
Tai buvo SOS- signalas. Nė vienas 
mūsų nežinojome teisingiau. — 
išminčių knvgose nebuvome skai
tę, — kokiais suraminimo žodžiais 

prabilti į Juozą ir kaip paguosti 
jo dienų palydovę.

Kelionę užbaigėme sukrėsti 
nelemto įvykio. Prieš akis stovėjo 
sunkios tremties dienos ir visų 
noras gyventi.

—o—
Rostoke Kruminai gavo mažą, 

bombardavimų apdraskytą, butu
ką. Jame ilgesniam laikui Juozas 
prisiglaudė poilsiui. Reikėjo tikrai 
ramaus poilsio, gero maisto ir 
šilumos. Šių dalykų Kruminas Ro
stoke nerado: naktiniai lėktuvų 
skridimai, aliarmai, anglių stoka 
ir, svarbiausia, — .iet juodos duo
nos trūkumas, neleido Kruminui 
atkusti.

Nerimo abu jautrūs kūrėjai- 
Kad ir lovoje gulėdamas, Juozas 
mašinėle perrašinėjo rankraščius, 
p. Nelei padėjo atlikti vertimus 
iš vokiečių kalbos; abu ieškojo 
atliekamesnėte markės ir duonos. 
O duona buvo vertingesnė už 
auksą.

Kai medžiai krovė pavasarį 
pumpurus, pakilo Kruminas per
si ink ti bombardavimų išretinto
mis gatvėmis. Atsimenu stovėjo
me prie kepyklos lango ir aš Juo
zo paklausiau: „Esi skaitęs Ham- 
suno apysaką Badas?“ — „Esu,— 
atsako Kruminas. — galėtum 
pavogti bulkute duonos?“ — oa— 
klausiau vėl. Kruminas nusišy
psojo ir tempdamas mane nuo 
lango pasakė: „Atidėkime šį darbą 
lytdienai“.

Ak, sunkios dienos buvo Posfo- 
ke. Bet mūsų tarne buvo „drau
gu“. — žymiais titulais draugu, 
kurie penkis kartus per dieną 
valgė ne duoną su lašiniais, bet 
lašinius su duona. Valgė ir dūsa
vo, dūsavo ir pasakojo apie Stdl-

3
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KO LAUKIA RUSIJA
Iš mažens esu didelis spalvotų 

pieštukų ir knygų skaitymo mėgė
jas. Dabar, Anglijoj, spalvotais 
pieštukais domėtis nebėra laiko— 
nors vistiek jie ir mano akį, ir 
širdį traukia. Tačiau knygą pas
kaityti, bent pripuldamas, negaliu 
atsisakyti Gerą knygą įsigyti An
glijoj dirbančiam , J uodą darbą“, 
žinote, sunkoka, nes ji yra brangi 
— vertinama ginėmis (tačiau, su
tinku, kad bent vieną gerą knygą 
per mėnesį irgi galima įsigyti). 
Todėl ką aš darau? — Gi anglėju. 
Seku daugelio mūsiškių pavyzdį: 
vieni jų, įsigiję nemažus namukus, 
tuojau sukuria nemažą kolchozą 
—kokių tik tautybių, ten gyvenan
čių, nerasi. Tačiau suanglėjimas 
ne ten — svarbu, kad tu, turėda
mas šeimą, kurios sudėty yra bent 
vienas mažas prieauglis, tame na
muke sau kambario nebegausi. 
„Žinote“, tau pasakys, „daug pri
vargome, po svietą besibaladoda- 
mi, todėl bent kartą dabar jau 
norėtumėm tos ramybės — kaip 
kad ir anglai: laisvam krašte lais
vai, be triukšmo, pagyventi“. Ki
tas vėl, visą savaitę kasdien iki 
9 vai vakaro varydamas „overtai- 
mus‘ ir neužtekdamas „sikspenų“ 
už lietuvišką laikraštį užsimokėti, 
į pavasario pusę perka kailių pal
tus, plačiabryles skrybėles su 
„ovaliais“ (ai myn — su vualiais) 
kuone iki kulnų ir t.t. ir sako: 
„kuo mes blogesnės už angles? 
Jeigu jos gali — kodėl mes negalė
tume?“. Žinoma, žinoma. Laisvam 
krašte mums niekas negali drausti 
anglėti (nebent, kartais, sąžinė. 
Bet tvirtos valios lietuvis ir sąžinę 
gali „suvaldyti“).

Taigi, nusižiūrėjęs i saviškius, 
anglėju ir aš — kaip ir anglai, 
pradedu skaityti puskroninius 
kūrinius: apie detektyvus. ,spajus‘ 
ir „merderius“. Ir, žinote, nėra to 
blogo, kuris neišeitų į gera: tas 
šeimos tėvas, kuris turi mažti 
prieauglių ir dėl to negauna kam- 
birio pas turtingą lietuvį, yra pri
verstas leistis į visokias šlykščių 
taupymų ir baisias malonių pasko
lų prašymų kombinacijas — ir 
įsigyja nuosavą pastogę; toji po
nia, kuri neturi „sikspenių“ lietu
viškam laikraščiui, bet jau turi 
puikų kailių paltą, sako: „Negi aš 
čia dabar galiu apsileisti anai, 
kuri su tuo pačiu skurdžiu rudeni
niu paltuku, atsivežtu dar iš Vo
kietijos, po Coventrio gatves vai
kšto ir „Britanijos Lietuvį“ nešio
jasi? Jeigu ji gali užsiprenume
ruoti vieną — tai aš galiu du: sau 
ir vyrui. Ir prenumeratą sumoku 
iškarto!“

Taigi, nėra to blogo, kuris ne
išeitų į gera. Lygiai taip ir su ma 
nim: skaitydamas, anot rimto lite
rato, geltonąjį šlamštą, aš vistiek 
randu, kad ir iš to šlamšto galiu 
kai ką gero išmokti. Būtent, ant 
tos pačios žemės yra paberta vis

pe paliktus miltų maišus, neišrū
kytas dešras, užmirštas pagalves. 
O tai buvo pakelėj sutikti tautie
čiai, kuriems vagone užleidome 
geresnį kampą, tempėme jų ry
šulius, leidomės toliau nuo besi
vejančios pabaisos...

—o—
Nespėję ištiesinti suvargusius 

sąnarius, vėl naujas pasitrauki
mas į Vakarus. Balandžio pabai
goj pajudėjome į nežinią. Nuo 
smingančių lėktuvų glaudėmės 
prie žemės, kapstėmės ravais, 
slapstėmės už sienų ir medžių. 
Poilsiui palikdami sušaudytus 
garvežius, skubėjome iš ugnies 
ir kulku krušos.

Sunkios kelionės valandoj išsi
skyrėme nelemtai. Susitikome jau 
po kapituliacijos Hafkruge.

—o—
Atrodė, kad Hafkruge Krumi- 

nas „paprašys" ilgesnių atostogų 
ir išsities ramaus poilsio Ne. Ma
tydamas tremty didelį literatūros 
badą ir pasklidusius rašytojus, 
Juozas ėmė sukti didelius bei 
gilius literatūros vandenis. Aplink 
save suspietęs jaunų, šaunių ir 
energingų vyrų būrį, knygos ir 
rašto mylėtojų būrį, ėmė ruoštis 
didelio darbo — literatūros alma
nacho išleidimo.
« J. Kruminas dirbo neapsakomai 

sunkiose ‘ spaudos technikos sąly
gose: ruošė vertimus, pynė sunku 
ryšį su kolegomis rašytojais, pats 
kiekvieną rankraštį pervedinėjo 
j rotacines matricas, pats dalyva
vo rotatoriaus sukime, „spaudos 
lankų“ nokime, jų surišime. Rug
pjūčio mėn. gimė literatūros alma
nachas „Baltija“.

Po almanacho išleidimo prasi
dėjo pati giliausioji Krumino 
darbo vaga — literatūros žurnalo 

kas: ir juodi grumsteliai, ir žibą 
aukso grūde'iai — rinkis, kas tavo 
širdžiai patinka: tiesą ar melą, 
žemę ar auksą, išmintį ar kvaily
stę. Aš vienur ieškau pirmųjų ir, 
nors ir ne kišenes, bet sielą pra
turtinu, tylų žinojimą praplaunu, 
kad reikiamu momentu ką nors 
gero galėčiau duoti kitam. Ir taip 
Leskaitydam is tas knygutes apie 
visokius kriminalistus, aš patyriau 
vieną didelį dalyką; jie visi, tie 
kriminalistai, anksčiau, ar vėliau, 
bet būtinai padaro bent vieną 
klaidelę iš kurios teisybės sargai 
juos išaiškina, pagauna ir nubau
džia.

• • •
Yra visokių rūšių kriminalistų. 

Tačiau istorijoj dar negirdėto mas
to kriminalistas tėra vienas. Tai 
tas mano jau minėtasis Ūsorius 
Juozapas Maskviškis. Reikia ma
nyti, kad jis, vos tik gimęs, jau 
pradėjo daryti nusikaltimus, ne
klausydamas savo mamos. Juo jis 
augo didyn, juo ir jo apetitai didė
jo, kol galų gale jie pasiekė tarp
tautinį — pasaulinį mastą: jam 
nebeužteko praryti Lietuvą, Lat
viją, Estiją; jam prireikė Lenkijos, 
Čekoslovakijos, Bulgarijos, Rumu
nijos, Vengrijos, Albanijos, Vokie
tijos, Kinijos, Tibeto. Dabar jis 
kramto Korėją, leidžia nagus 
į Malajus, galanda savo iltis 
Burmai, Siamui, Prancūzų Indijai; 
jo kortos ima žaisti Indijoj, Paki
stane; savo gausiom prekybinėm 
misijom jis užlieja net Afriką; jis 
burčyja Jugoslavijos pasienyje; 
jis ruošia riebią keptuvę ir blynui, 
vadinamam Persija — nes su juo 
pačiu užaugo ir jo norai: praryti 
visą pasaulį.

Tačiau jis užmiršo vieną dogmą 
— kad ir didžiausias kriminalistas 
padaro gal ir nežymią klaidą, kuri 
įgalina teisybės sargus jį išaiškin
ti. O jis padarė ne vieną, bet daug 
klaidų: jis pervertino savo pajė
gumą apgaudinėti kitus; jis kaip 
reikiant neįvertino žmogaus pri
gimties ir jis užmiršo, kad jis pa
seno. O jam pasenus, paseno ir jo 
kitų surijimo idėja,— nes kiekvie
no pilvas yra ribotas, kai bando
ma suryti perdaug — persiryjama. 
Su tuo kartu rišasi ir jo nepakan
kamo žmogaus prigimties įvertini
mo klaida: jo paties neva perdirb
tos bei išauklėtos raudonosios ka
riuomenės masės, savo akimis pa- 
mačiusios vakarų pasaulio gyve
nimo lygį, pulkais dezertyravo 
priešo pusėn. Net ir dabar, po ka
ro, kiekvienas, kuris tik pajėgia, 
spaudžia per sieną vakarų link. 
Nes, mat, kokią gražią teoriją tu 
beišgalvotum, vistiek toji teorija 
nepradeda žmogaus nagų auginti 
trip, kad jie Tiestųsi į kitą, o ne 
į save — prigimtis jau taip surėdė, 
kad kiekvieno nagai į save riesti. 
Tuo būdu jo paties valstybės vidu
je sugriuvo jo kurtoji utopija.

išleidimas. 1945 m. rugsėjo mėn. 
gimė neperiodinis literatūros žur
nalas „Gintaras kuris rodėsi 
kiekvieną mėnesį.

Štai stovi prieš mane 11-os Gin
tarų komplektas. Vartau ir kiek
vienoje raidėje, kiekviename pus
lapyje ir eilutėje matau Juozą 
Kruminą. Matau jį susirūpinusį 
dėl literatūrinės medžiagos sto
kos, matau dienas ir naktis sėdintį 
prie rašom, mašinėlės, matau 
nusiminusį dėl rotatoriaus gedi
mo, popieriaus, dažų ir pinigų trū
kumo. Pralinksmėdavo Juozas ta
da, kai gimdavo naujas „Gintaro“ 
numeris, k ii pundais išplaukda
vo į tolimiausius Vokietijos kam
pelius.

Toliau — vėl sunkus darbas, 
sunkus ligi alpulio. Šalia žurnalo 
redagavimo darbų, Kruminas 
„Tėvynės Garsų ‘ ansambliui rašė 

Susapnavo senis 
Šutintą paukštieną 
Ir išėjo rytą 
Pamedžioti vienas.

kad jis gali perauklėti žmogų, vi
siškai pakeisdamas jo prigimtį — 
i es jis, beribėj savo puikybėj, su
sigalvojo turįs net Visagalio Dievo 
sugebėjimus, kaip žmogaus (Die
vo kūrimo!) prigimties pakeitimą 
melu pagrįstu auklėjimu.

Ir jis pervertino savo pajėgumą 
apgaudinėti kitus. Jis skelbė, kad 
jis darbo masėms neša gerovę ir 
laisvę, a jau net ir V akarų pasau
lis pamatė, kad jo gerovė ir lai
svė yra tik istorijoj dar negirdėta 
i ergija; jis skelbė, kad jis ateina 
tautų išlaisvinti iš tiicno priespau
dos — o jau net ir Vakarų pasau
lis pamatė, kad antiojo karo me
tu tik jis vienas pasidarė didesnės 
Europos pusės tautų bei valstybių 
okupantas; jis skelbė, kad jis tau
toms bei valstybėms neša taiką, 
tačiau jis po antrojo pasaulinio 
karo pasiskubino sukurti tokią 
karinę žemyno, oro ir povandeni
nę jėgą, kad net Vakarų pasaulis 
pamatė, jog jo taika, Jugoslavijos 
Tito žodžiais išreikšta, yra šitokia: 
„Aš ateinu, tau nešdamas taiką. 
Jeigu tu esi taip pat pacifistas, 
kaip ir aš, tai tylėk ir su visais 
mano reikalavimais sutik. Jeigu 
tu priešinies, tai esi taikos sabo- 
tažninkas — ir, kaip toks, turi 
būti sunaikintas“. Taigi, kuriuo 
keliu beeisi — vistiek būsi sunai
kintas. Šitokios taikos nusigando 
net draugai. Vienas iš pirmųjų 
šito pretendento į Antikristus apa
štalų — maršalas Tito — su visa 
savo tauta bei valstybe jo atsiže- 
gnojo; Titu seka ir draugai iš 
Italijos, kur šiemetinių rinkimų 
procedūroje komunistinės valdžios 
iškrito net iš 40 miestų; neseniai 
įvykusieji parlamento rinkimai 
Prancūzijoj parodė tą patį: 50% 
jo draug ; jo atsižegnojo. Vakarų 
Vokietijoj tik per šį pastarąjį 
pusmetį penkiolika tūkstančių 
jo draugų perėjo į pi iešingą lagerį 
ir dabartinis 130000 Vakarų Vokie
tijos Komunistų partijos narių 
skaičius yra mažiausias dabarti
nės jos okupacijos istorijoj.

Ką bekalbėti apie šitą jo masinį 
melą, kad jis šio akiplėšiškumo 
neatsisako net ten, kur jo valsty
binio masto tarnai ministerių, 
ambasadorių ir diplomatų titulais 
susitinka su Vakarų pasaulio val
stybių vyrais, štai ką kalba faktai, 
kur jis tarptautinio masto pasita
rimuose su Vakarų pasaulio val
stybių atstovais sprendė pasauli
nius ekonominius bei gerovės 
klausimus:

1. Tarptautinė Pabėgėliams Šel
pti Organizacija (IRO): Amerika 
sumokėjo 237 milijonus dolerių, 
Rusija — nieko;

2. Tarptautinis Vaikų Pagalbos 
Fondas: Amerika sumokėjo 74 
milijonus dolerių, Rusija — nieko;

3. Tarptautinis Bankas atsitiku
siems kraštams finansuoti: Ameri
ka sumokėjo 635 milijonus dole
rių, Rusija — nieko;

4. Palestinos pabėgėlių organi
zacija: Amerika sumokėjo 30 mi

vaidinimus, montažus; daininin
kams vertė dainų tekstus, kūrė 
kupletus, dalyvavo humoro lai
kraščių išleidime, spausdino ir 
svietan leido kitų autorių knyge
les, pats daug kūrė ir išleido ba
ladžių rinkini „Sugrįžimo Laivas“. 
Karta prof. J. Brazaitis yra rašęs: 
.Kūrėjo oydis matuojamas ne 
tik tuo, kiek jis savo kūryboje 
nauja ir sugestyvia forma yra at
skleidęs ligi tol neiškeltas buities 
gelmes; matuojamas ir tuo, kiek 
jis turėjo reikšmės bendruomenei 
— ar savo laikų, ar paskesnėms 
kartoms“. Tremties bendruome
nės- istorijoje J. Kruminas yra įra
šęs vieną šviesesnių puslapių, 
kuriuos galės vertinti paskesnės 
kartos.

—o—
1916 m. pabaigoj J. Kruminas 

pavargo sunkiame tremties kely: 

VIS DĖLTO PATAIKYTA

šauta — neprašauta! 
Paukštis turi kristi. 
Jei nesugalvojo 
Kokią nors kiaulystę-.

Už taiklumą šauliui 
Dovana, kaip reta. 
Lai pasaulis žino! 
Lai pasaulis mato!

Ir už tai dar lankia 
Didelis medalis, 
O, be to, ir garsas 
Britų Festivaly.

lijonų dolerių, Rusija — nieko!
O ankstesniuose pasitarimuose 

ji yra sutikusi savo proporcingą 
dalį sumokėti.

„Taigi“, šiuos duomenis paskel
bęs „Reader s Digest“ (1951 m. 
birželio mėn.; sako: „šie duome
nys yra įrodymas, kalbąs garsiau 
už Rusijos melo propagandą“.

Šitaip valstybišku mastu į akis 
meluodama, Rusija dar akiplėšiš- 
kiau bando vakarus už nosies 
vedžioti: ji neva nori keturių di
džiųjų užsienio reikalų ministerių 
pasitarimo pasaulinį įtempimą 
sumažinti — ir Paryžiun susiren
ka jų atstovai sudaryti ministe- 
riams darbotvarkę. Atstovų pasi
tarimai tęsiami diena iš dienos, 
savaitė po savaitės, mėnuo po mė
nesio — ir be jokių rezultatų. 
Vien todėl, kad Rusija vaidina 
komediją, vien todėl, kad Ūsorius 
mano, jog jis daug laimi, Vakarus 
vedžiodamas už nosies.

Galų gale Vakarams ši komedi
ja nusibosta ir, be to, ji atliko 
savo — pats misteris Gromyko 
įrodė uzurpatiškus Rusijos kėslus, 
jis pats Rusiją demaskavo, jis pats 
išaiškino kriminalistą — ir vaka
rai po 74 posėdžių ją nutraukia, 
kaip neduodančią lauktų rezultatų

Taigi, visas tas smulkmenas 
krūvon suėmus, per trumpą laiką 
po antroj a pasaulinio karo, — bet 
per labai plačias pasaulio teritori
jas — Rusija pati išaiškino save 
kaip didžiausią pasaulinio masto 
kriminalistą. Net geros valios ir 
tingiems Vakarams pasidarė visiš
kai aišku, kad šis kriminalistas 
ruošiasi galutinam smūgiui — visą 
pasaulį praryti. Gindami save ir 
pasaulį, Amerikos vadovaujami, 
Vakarai sukrunta: jų gynyba jau 
bazuojama pasaulinio masto stra
tegija — Amerika, kaip pajėgiau
sias partneris, likusiuosius stipri
na ir ekonomiškai, ir kariškai; vi
sas žemės rutulys apjuosiamas 
bazėmis — ne tik kad tas krimina
listas niekur negalėtų nė nosies 
iškišti, bet kad jis galų gale būtų 
sugautas ir nubaustas.

Atsakingi Amerikos pareigūnai 
ne kartą yra pareiškę, kad Ame
rika. taigi ir Vakarai, bus visiškai 
pajėgūs sudrumsti bet kurią agre
siją 1953 metais. Taigi Rusija aiš
kiai žino, kad 1953 metais ji nebe
turi jokios vilties savo planų įvyk
dyti.

Tad ko, visa tai žinodama, sie
kia Rusija? Jei tikėti Amerikos 
žodžiais, o jais netikėti nėra pa
grindo, 1953 m. Rusija nebeturi 
jokių šansų smogti ir nugalėti, 
kai dabar ji per 48 vai. galėtų 
įsiviešpatauti visoj Europoj. Ypač 
žinant, kad komunizmas turi būti 
maitinamas nuolatine kova, nes 
priešingu atveju jis uždus pats 
savyje, ir kyla tas lemtingas klau
simas — ko laukia Rusija?

Atsakymo šiam klausimui ban
dysiu ieškoti kitą kartą.

Al. Dičpetris

jo pečiais ir širdimi nešama našta 
ėmė sunkėti, dažnai net patį ne
šėją parversdama poilsiui. Tai bu
vo lyg ir antrasis skambutis, jog 
atėjo tikrasis laikas pagalvoti 
apie poilsį, apie audrų apdraskytų 
burių remontą.

Sunkiai leidosi įkalbamas palik
ti nebaigtus rašyti puslapius ir 
vykti sanatorijom Jo paties apsi
sprendimas keitėsi valandomis: 
pyko dėl daromų sugestijų, dėl 
perdėto draugų rūpinimosi, pyko 
ir priekabus darėsi dėl smulkiau
sių dalykų.

Pagaliau apsisprendė, jo žo
džiais: „vykstu trumpam, kad 
atsiganyčiau. Susitiksim pava
sarį“. Išsiskyrėme gal ir ne taip, 
kaip priderėjo seniems draugams. 
Kaltininkas buvau aš, drįsęs neat
sargiai paliesti jo jautrios širdies 
reikalus... Pyktelėjo Juozas: „Bro-

LIETUVIAI
M. Krupavičius VLIKo ir VT 

pirmininkas birželio 26 d. išvyko 
gydytis. VLIKo pirmininko parei
gas eis vice - pirm. prof. J. Bra
zaitis, o V’y’cd. Tarybos — vice- 
pirm prof. J. Kaminskas.

„Welt im Film“ b-vė pado .-anojo 
Diepholzo gimnazijai 3 kopijas 
gimnazijos atidarymo iškilmių, 
užfiksuotų filmoje. Už tai b-vės di
rektoriui įteikta gabiausių audė
jų nuausta tautinė juosta.

Australijos talentų varžybose 
dalyvavo vienintelė DP solistė G. 
Vasiliauskienė ir laimėjo pirmą 
vietą, gavo dovaną ir drauge teisę 
dalyvauti finalinėse rungtynėse, 
kuriose taip pat gražiai pasirodė.

Čikagoj komp. Vanagaičiui pas
tatytas gražus paminklas, kur ša
lia atvaizdo iškaltas ir ,»Ei, pasau
li, mes be Vilniaus nenurimsim“, 
virtęs antruoju Lietuvos himnu.

Arkiv. J. Skvireckas baigia 
tvarkyti naują Senojo Testamen
to laidą, kuri supldnuota išleisti 
Romoje.

Vokietijos PLB išleidžia jauni
mui A. Giedriaus „Tėvų pasakas“, 
iliustruotas dail. J. Kaminsko. J. 
Žilevičiaus Čiurlionio ansambliui 
dedikuotą „Laisvės, laisvės mūsų 
kraštui“ išleidžia „Pašvaistės“ lei
dykla.

Toronte, Kanadoje, lietuviai 
verslininkai yra susiorganizavę j 
Verslo draugiją. Dabar Verslo 
draugijai vadovauja: Žaliaduonis, 
Skirgaila, Paulenis, Budreika ir 
Jurkšaitis.

A. Polišaitis, Lietuvos konsulas 
Sao Paulyje, keletą kartų per me
tus išleidžia portugalų kalba biu
letenį, informuojanti vietos gyven
tojus apie Lietuvos istoriją, lite
ratūrą, meną, ir dabartinę Lietu
vos tragišką padėtį.

Vlada Standi kaitė ir Antanas 
Kairys su savo paveikslais dalyva
vo Brazilijos dailininkų parodoje 
Sao Paulo mieste.

Vokietijoje turintiems likti lie
tuviams PLB valdyba stengiasi 
padėti išgauti darbo ir profesinius 
dokumentus.

Rašytoja P. Orintaitė parašė di
daktinį vaidinimą vaikams. Jis nu
matomas pastatyti Čikagos jauni
mo teatre.

Dramos aktorė A. Katiliūtė pa
sirodė amerikiečių teatralų tru
pės pastatytoj „Bom of Yester
day“ pjesėje.

Dr. V. Tercijonas parašė kny
gą apie Dr. K. Grinių, kaip gydy
toją ir visuomenininką.

Teisia. M. Brakas atvyksta pe
rimti jam skirtų Vykd. Taryboj 
pareigų, nevėliau š.m. rugsėjo 1 d.

Prof. Senas jau ir Kalifornijos 
un-te skaitys baltų kalbotyros pas
kaitas.

Otavoj įsteigta liet, šeštadienio 
mokykla, kurią veda p. Paplaus
kienė.

lau, šito sutvėrimo šeimininkas 
aš pats esu. Būkim demokratai, 
leiskim širdžiai veikti nevaržo
mai“.

—O>—
Nebeteko susitikti su Kruminu. 

Mūsų keliai išsiskyrė; Juozas 
ilgesniam laikui sustoja sanatori
joje, aš pasuku emigracijos bare 
gon.

1948 m mane pasiekė dvi J. 
Krumino suredaguotos ir spaustu
vėj spausdintos Gintarų knygos. 
Spaudoje užtikdavau naujų jo 
eilėraščių, prozos nuotrupų. Kru
minas nerimo ir sanatorijos pasto
gėje.

Vėliau spauda rašė apie Krumi- 
nų emigracijas, spausdino lyrikos 
posmus, dėjo Krumino atvaizdus, 
linkėjo greičiau pasiekti laimės 
šalį.

Sunku buvo susigaudyti ir spau-
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SVETUR
H. Janužys su žmona ir dviem 

Taikus prieš dvejus metus atvy
kęs į X enecuelą, dirbės sunkų li
tinį darbą, per trumpą laiką iš
mokęs ispanų kalbą gavo buhal
terio vietą viename Valencijos 
tekstilės fabrike, o netrukus buvo 
paskirtas ir verpyklos bei šukavi
mo skyriaus vedėju. Jo žmona 
taip pat užsirekomendavo kaipo 

i poetė — menininkė ir darba Va
lencijos radiofone. Kiekviena pro
ga ji stengiasi išgarsinti lietuvių 
tautos vardą. Rašo koresponden
cijas į vietos laikraščius ir žada 
išversti ispanų kalbon Bern. Braz
džionio eilių rinkinį.

Dailia. Jono Rimšos darbų pa
roda. Jau antras mėnuo garsioje 
Buenos Aires „Mūller“ galerijoje 
yra žinomo dailininko Jono Rim
šos darbų paroda. Nors vienu me
tu čia vyksta kelių dailininkų pa
rodos, bet lietuvio dailininko pa
veikslai daugiausia sutraukia žiū
rovų. Argentinos garsiausi daili
ninkai, meno žinovai ir spaudos 
atstovai labai gerai vertina J. 
Rimšos darbus. Parodoje išstatyti 
$ paveikslai, piešti Argentinoje ir 
1S pieštų Bolivijoje, kur dailinin
kas praleido eilę metų. Jo kūrinys 
„BacaniT įkainotas 30.000 pesų, o 

I kiti — apie 10.000 pesų. Sekan
čias parodas dail. J.Rimša numato 
surengti Sao Paulo, Rio de Janei- 

j ro ir Madride. Leonas Kančauskas
Urugvajuje lietuviai gražiai pa

sirodė per procesiją su lietuviško
mis vėliavomis ir taut, drabužiais 
Montevideo gatvėmis. Lietuviškas 
vėliavas pašventinti pasisiūlė pats 
arkiv. Barbieri ir ta proga pasakė 
gražią kalbą. Iš lietuvių pusės kal
bėjo V. Dorelis. Lietuviais arki
vyskupas pasižadėjo rūpintis kaip 

į savo vaikais. Iškilmes gražiai 
aprašė dienr. „EI Bien Publico“.

Paryžiuje įvykusiame tarptau
tinio komiteto krikščioniškajai ci
vilizacijai ginti posėdyje lietu
viams ir baltams atstovavo dr. St. 
Bačkis. Jame ypač buvo svarsto
ma, kaip reiktų išplėsti propagan
dą kovai prieš komunizmą per 

į spaudą, kinus, radiją etc. Buvo 
priimtas ir spec, manifestas. Anks
čiau posėdis buvo Strasburge, o 
kitas įvyks liepos mėnesį 
vėl Paryžiuje. Tuo pat 
laiku Paryžiuj posėdžiavo vien 

i laisvųjų kraštų organizacija 
j J*aix et Liberte“, "kuri kovoja 

prieš komunistus. Ta proga už
megzti ryšiai su vokiečių „Volks- 

I bund fuer Frieden und Freiheit“ 
delegatais. Artėja ir JTO sesija 
Paryžiuje, kuriai lietuviai taip pat 
atsidėję ruošiasi.

Viktoras Šimaitis pagal Jurgio 
Jankaus romaną „Naktis ant mo
tų“ parašė inscenizaciją, pavadin
tą .pirmasis mitingas“ Jis buvo 
suvaidintas Čikagoje birželio 16d.

dos eilučių tvane: Kruminas ir 
toliau leidžia literatūros žurnalą, 
— Kruminas ruošia naują eilė
raščių rinkinį, -— Amerikoje pa
sirodė Krumino proza „Naktis 
viršum širdies“, — Mrs. Krūmi
nienė laukia Amerikon atvykstan
čio Krumino ir t.t.

Visa tai buvo arti tikrovės, bet 
niekas žodeliu neprasitarė, kad 
Juozai trūksta oro, kad džiovinin
kas nebelaikomas ligoninėj, kad 
Kruminas jau ir nebepasikelia iš 
lovos.

Sprūdi liaupsino apie Kruminą, 
bet pati jį apvaginėjo eilė naščiais, 
proza, konkursais. Apvaginėjo jį 

uvaidinimo rateliai, ansambliai, 
g deklamatoriai ir niekas resušuko 
1 garsesniu balsu — „Gelbėkim 

Kruminą.“

Kis belieka pasakyti šioje vie
toje? Sunku kalbėti patyrus, jog 
Jutco Krumino netekome pačia
me jr< kūrybos žiedo išsiskleidime.

J. Kruminas dirbo daug ir než
moniškose sąlygose. Dirbo lyg ir 
nujausdamas, kad jo Sugrįžimo 
Laivas dūžta... pagalbos susilaukti 
neįmanoma... jėgos silpnėja valan
domis...

Mieli broliai lietuviai, padėkim 
>nt krūtinės ranką ir paklauskim 
savęs: ar mes, kurie plaukėme 
Raitija su Gintaro gabalėliais ir 
grožėjomės Sugrįžimo Laivo gra
žiais sakiniais, ar nesame kalti, be 
laiko leidę žūti kapitonui.
________________M. Uryikls
AUKODAMI TAUTOS FONDUI 
PRIARTINSIME TĖVYNĖS 

IŠLAISVINIMĄ
Aukoti galima pagal aukų lapus 

per liet, organizacijas arba siųsti 
tiesi tg Tautos Fondo Atstovybei, 
43, Holland Park, London, W.ll.

KUZMICKU)
Gelese ir didžiam pobūvy Brad- 

fordas per Jonines atšventė savo 
kapeliono kun. Jono Kuzmickio 15 
metų kunigystės sukaktį. Ne toks 
jau didis jubilėjus, ne toks jau se
nas solenizantas, bet kai jo jau to
kia tiršti pradalgė išvaryta, tai su 
tais pat va'go broliais norisi 
kvėptelėti ties ta pradalge ir tos 
pat pradalgės žiedais nupinti bent 
kuklų vainikėlį.

Mylimiausias sūnus. Paskutinę 
1941 m. vasarą per tas pačias Jo
nines, visos, 10 narių, šeimos aky- 
vaizdoj, kunigo tėvas irgi Jonas, 
tik mokytojas, prabilo: „Vaikai, 
daug jūsų užauginau, bet, turbūt, 
niekad nejautėt, kad kas būtų iš
skirtas didesne meile... šiandien 
galiu pasakyti: Jonas buvo mano 
mylimiausias sūnus“, ir abu Jonai 
apsiašarojo. Kai tėvas mylimiau
siam sūneliui be diržo ir sentimen
tų buvo tik pedagogiškas, besirū
pinąs savo ir kitų vaikais, tai mo
tutei jis buvo brangiausias; ji jo 
net iš už geležinės uždangos ieš
kojo ir juo gyveno. Ji jautrioji ir 
rūpestinga motutė ir subrandino 
Jonuko sielą, o šis ankstokai ne tik 
mokyklą, bet ir Jurbarko gimna
ziją (1931 m.) užbaigė.

„Prabaščius“. Ne kiekvienas Svė
dasų parapijoj, nors Kunigiškių 
kaime gimęs, išėjo į kunigus. Su 
kun. Jonu ten 1913.II.8. gimusiu, 
kaip tik taip atsitiko, nors kuni- 
guosna pašaukimas išryškėjęs tik 
4 klasėj. Solenizantas pasakoja, 
kad jam jo pašaukimas jau pen
kių metų vaikui buvo jo senelio 
„išpranašauats“. Kai jis su savo 
tėveliu nuvyko Veiverių par. — 
tėviškėn jų aplankyti. Tai jį, ru
builį, „tiek paritus, tiek pastačius“ 
vaiką, vienaakis, rūstus senelis 
stvėręs ranka už krūtų, pakėlė 
aukštyn ir riktelėjo: „Prabaščius". 
Tikrai, tačiau, į kunigus buvo įš 
ventintas tik baigus Kauno Kun. 
Seminariją — 1936 metais.

Mokytojas. Neopresbyteras Me
tropolito valia, Kauno V. D. Uni
versitete studijuoja lietratūrą ir 
dar bestudijuodams jau moko 
įvairiose pradžios ir amatų mo
kyklose, Vysk. Valančiaus Liau
dies Universitete-Saulės Rūmuose, 
toj pačioj Kunigu Seminarijoj, 
Merkinės Gimnazijoj tremties 
mokslo įstaigose, ypač Aukštesnio
joj Prekybos Mokykloj. Mokyto
jas ne tik klasėj bet ir gyvenime.

Vaikų draugas. Jau nuo IT kla
sės pradeda bendradarbiauti vaikų 
laikraštėliuos: Saulutėj, Šaltinėly, 
Žiburėly, žvaigždutėj — jos net 
1938-1940 m. redaktorium buvo. 
Tremty-leidžia Vėversėlį; dabar 
stipriai bendradarbiauja vieninte
liam vaikų laikraštyje — Eglutėj. 
Apsakymėlių, eilėraščių, scenos 
vaizdelių forma yra mažiesiems 
išleidęs net keliolika knygelių. 
Tremty jo dalykėliai vaikų tea
trui, veik vieninteliai. Visi jo kū
riniai yra didaktiniai; scenos 
vaizdeliai pritaikyti kuriai nors 
šventei, vaikų suprantami ir mie
lai scenai naudojami.

Rašytojas. Daugelyje mūsų pe
riodikos, ypač tremty, randame 
J. Kuzmickas, J. Kuzmionis, J. 
K-kis, J. Gailius prirašytų kultū
rinių — publicistinių straipsnių; 
nors jis pats, sakosi, publicistas 
nesąs. Vokietijoj LIET. ŽODIS, jo 
paties redaguotas jaunimui ŽI
BINTAS, už kontinento. DRAU
GAS, TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI, TĖ
VU KELIAS, LAIKAS, ŠV. KAZ. 
A. AIDAI, DARBININKAS ir kiti, 
tai vis ta dirva, kur iš jo plunks
nos beriama sėkla. Nesvetimas jis 
yra B. Lietuvio skaitytojams, tik 
dabar į B-L. pradėjo žiūrėti, lyg į 
posūnį. Reikia tikėtis, kad savieji 
bus pirmoj eilėj neužmirštami. 
DARBININKO atkarpoj atspaus
dinta ir jau knygai surinkta dide
lė apysaka SUSITIKIMAS. Kana
dos „Rūta“ spaudai rengia iš bol
ševikmečio beletristinį dalyką 
KARTUVĖS. Jeigu kas pasišvais
tytų po sukaktuvininko stalčius, 
tai atrastų spaudai paruoštą: 
KAIP JIS JĄ NUŽUDĖ — kiek
vienas, kas dabar grįšta Lietuvon 
— nužudomas.

Drug jau jo rašalo išlieta, daug 
popieriaus prirašyta, taip kad jau 
ir jo kaimynas — Tumas-Vaiž
gantas, teigęs kad „vežimo popie
riaus neišrašęs, rašytoju nebūsi“ 
jam rašytojo vardą mielai su
teiktų.

Visuomenininkas. Jau nuo pat 
pirmų gimnazijos klasių ne eilinis 
narys jaunimo organizacijose tu
rįs daug ger ą visuomenininko sa- 
wbių: kalbėtojas, gero balso, vaiz
džios kalbos, sąmojingas, kiti pri
gimti gabumai skina kelius tį va

KUNIGYSTES 15
METU SUKAKTIS

dus ir Kun. Seminarijoj visų 
aliumnų galva-dekanas. Lehrtes 
skautai Vokietijoj net garbės na
riu išsirenka. Jau kas publicistas, 
tai ir visuomenininkas, tai jam 
kaip nuospauda skaudūs ir visi 
dienos reikalai. O tų darbų, dar
belių pakiktinai ir jie sukaktuvi
ninkui nesvetimi. Tik ot keista 
kalbėti, kad artojas aria — tam ir 
artojas. Gal to ir nereiktų užsi
minti, tik dar Keisčiau tada, kad 
kartais ir su akiniais žmonės ma
no, Kad kai nekalbama, tai ir nea
riama.

Misljonierius. Tai pati svarbiau
sioji ir atsakingiausioj! sukaktu
vininko pareiga. Atvykęs, kaip vi
si E.V.W., vargais negalais atsiri
šęs nuo įsipareigojimų, pats įsipa
reigojo plėšti kitokius dirvonus. 
O lietuviai plačiai ir įvairiose vie
tose. Bepigu nuvykti „ant gatavo". 
O čia dažnai viskas svetima, daž
nai ne tik pasaulinė, bet ir bažny
tinė vyresnybė aiškiai nenori ir 
daro įvairius kliudymus. Ana, kai 
lenkai karštesni, tai dėl Prestono, 
net Popiežių pasiekė. Vietiniai 
aiškiai nenori lietuviško vaidilos 
prie aukuro, ar su kanklėmis; no
ri kad visur ir visi kuo greičiau 
pasidarytų vieno plauko. Kai ne
nori svetimi, ne ką padarysi, bet 
tikrai keista, kai ir saviesiems ne 
sava, o svetima giesmė saldesnė! 
O kanklininkų vistiek ir dabar 
reik, reik šviesos, vilties, paguo
dos, ugnies ir sukaktuvininkas to 
net motociklu veža. Kelionė veja 
kelionę, laiškas laišką, reikalai 
reikalą, o čia dar kur nepažiūrai, 
visur spauda užversta jo plunks
nos.

It Povilas savo įvairioms ben
druomenėms statė vyresniuosius, 
tai ir sukaktuvininkas bene pir
mas organizavo bendruomenių ko
mitetus. Dabar tai klausimo ne
kyla, o tada buvo primesta ir po
litika ir pakastų šunų ieškota. Bu
vo nesuprastas nei žmonių, nei ku
nigų. Tai tik viena kliūtis, o jos 
juk kasdieninis dalykas ir misijo- 
nierius, jei kiip Povilas ir ne rykš
tėmis, tai liežuviais tikrai skau
džiau plakamas. Ypač, kad ir mi
lijonierius žmjgus ir pavargsta 
karta's savo kely, ar lipdamas 
šventumo kalnan. Kadais Korinto 
bažnyčioj būva suskilę: vieni Pe
tro, kiti Apolo, treti Povilo ir t.t. 
ir Povilas visvien juos visus jun
gė. Šio misijonieriaus sunkią veik
lą klasiškai vaizduoją APUOKO 
vykusi karikatūra: dvi Bradfor- 
diškių, už teisvbę kovojančių ri
terių. eilės priešpriešais smarkiai 
kardais kapojas, o jų vidury jų 
„prabaščius“ visvien šaukia: VIE
NYBĖJE GALYBĖ! Mantrimas.

PAMALDOS
Bradforde. liepos 22d., 12,30 vai
Halifaxe, liepos 29 d., 11,30 vai

GERIAUSIAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių

parduotuvė 
Daniškas bekonas 
Airiška salami 
Daniška salami 
Kiaulienos dešros 
Rūkyti lašiniai 
Sūdyti laišiniai 
Olandiškas sūris

siūlo:
dėž. 3/-

1 sv. 5/- 
Isv. 7/-
1 sv. 5/6
1 sv. 4/3
1 sv. 4/-
1 sv. 3/2

Raugintų kopūstų dėžė 30 oz. 2/-
Raugintų agurkų dėžė 2/6

Jei užsakymas viršija 60 šil.. 
persiuntimo išlaidas pamokame 
mes. Siuntinius galime pasiųsti 

ir į Vokietiją.

J. LTUDŽIUS, 421, HACKNEY 
ROAD, LONDON, E.2. TelcL: 

SHOreditch 8734.

SOCIALISTU INTERNACIONALAS
Birželio 30 d. Frankfurte, v ak. 

Vokietijoj, susirinkę pasaulio so
cialistai pirmo kongreso, atgaivi
no socialistų Internacionalą ir pas
kelbi naują aeKiaraii ją. Ji sxei- 
bia:

So.-ializmo pradžia išsirutuliojo 
iš darbininkų sąjūdžių. Laikui bė
gant vis daugiau ir daugiau žmo
nių darbininkų, tarnautojų, žvejų, 
ūkininkų, prekybininkų, amatinin
kų, menininką ir mokslininkų pra
dėjo suprasti, kad socializmas yra 
jų ateitis. Kad socializmas tinka 
visiems žmonėms.

So rial temas skelbia, kad žmo
gaus išnaudojimas žmogumi turi 
būti panaikintas. Socializmas tapo 
žymiausias veiksnys pasaulio rei
kalus tvarkant ir išėjo iš propa
gandinės būsenos į gyvenimą. Kai 
kuriuose kraštuose jau yra padė
ti tvirti pagrindai socialistinei 
bend -uomenei.

Tarptautinis komunizmas sus
tabdė darbo žmonių sąjūdį ir dau
gelyje kraštų dešimtmečiais suvė
lino socializmo įgyvendinimą. Jis 
iškraipė socialistų tradicijas tiek, 
kad jų negalima atpažinti. Komu
nizmas tapo vienos imperialistinės 
valstybės įrankis. Ten, kur komu
nizmas priėjo prie valdžios, jis pa
naikino laisvę arba atitolino gali
mybes laisvę gauti.

Socializmas yra tarptautinis są
jūdis, kuriam neprivalomas vie
nodas pasireiškimo būdas visuose 
kraštuose. Nepriklausomai to, ar 
socialistai remiasi Markso teorija, 
ar naudojasi naujesniu mokslu, ar 
jie semia įkvėpimą iš tikėjimo ar 
iš žmoniškumo principų, — visi 
jie siekte to paties tikslo — socia
linio teisingumo, aukštesnio gyve
nimo lygio, laisvės ir pasaulinės 
taikos.

Socialistai laikosi planingo ūkio 
pagrindų, bet planavimas nereiš
kia visų gamybos priemonių nu

REUTERIO AGENTŪRA PRANEŠA
Šią savaitę Reuterio Žinių 

Agentūra mini savo veiklos šimt
metį. Tiksliau būtų pasakyti įsi
kūrimo Londone šimtmetį, ne
tikrieji Reuteįio gimimo metai yra 
1840, kada romantišką dil’žanų 
paštą pakeitė pirmasis telegrafas.

18*9 m., neramumų ir bruzdėji
mų Europoje metai, sužadino vi
suotinį susidomėjimą įvykiais jos 
žemyne ir atsikircse jo dalyse. 
Ypatingai tos žinios buvo aktualios 
biržoms, kurios prekiavo užsienio 
pinigais ir vertybių popieriais.

Jaunas, niekam nežinomas, Vo
kietijos žydas Povilas Julius Reu- 
teris sugalvojo žinių perdavimui 
panaudoti telegrafą.

Tuo metu Europos žemyne vei
kė dvi telegrafo linijos: viena vo
kiečių, ėjusi iš Berlyno į Aache- 
ną, kita — prancūzų, iš Paryžiaus 
į Verviers. Netrukus Reuteris 
suorganizavo savo agentūras tuo
se dviejuose pasienio miestuose ir 
sujungė jas arkliniu paštu su 
krašto giluma.

Svarbiausios jo žinios tuo metu 
buvo vertybės popierių kursas bir
žose. Greitu laiku Reuterio tele
gramos įgijo pasitikėjimą Berly
no ir Paryžiaus biržose, tačiau te
legrafo vadovybė dėl savo trum
paregiškumo, nesuteikė Reuteriui 
reikalingos paramos.

1851 m., įrengus pirmąją kabe
lio liniją tarp Calais ir Doverio, 
Reuteris savo įstaigą perkėlė į 
Londoną. Iš pradžių ir čia Reute
ris vertėsi tik ūkinių žinių tieki
mu, bet greit jūs ėmė plėsti savo 
korespondentų tinklą.

Važiuoti, ar nevažiuoti Kana- 
don, suprantama, svarstytinas rei
kalas, tačiau nėra reikalo galvos 
laužyti, jei norima įdomių dalykų 
pasiskaityti. „Klajūne“ rasite 
įdomaus pasiskaitymo, o „Apuo
kas“ pr ilink smins ir jaunavedį ir 
bedergiantį vesti...

38, Melville Rd., Coventry. Iš
siunčiamas tuojau. Kaina — 2/6

DELS Londono I skyr. valdyba 
liepos 21 d. 6 vai. vak., 345a, Vic
toria Park Rd., salėje rengia 
Dariaus-Girėno tragiškos mirties 

minėjimą
Programoje: p. A. Kaulėno pas

kaita ir meninė dalis, kurią atliks 
L. L. Meno Sambūris, valdyba

savinimo. Plana /imas turi būti de
rinamas su privačia nuosavybe. 
Deklaracijoje nieko nesakomą 
apie pramonės ar žemės turtų su- 
valstybinimą, bet aiškiai pasisako
ma už laisvą privačią nuosavybę 
žemės ūkyje, amatuose, smulkioje 
prekyboje ir smulkioje bei vidu
tinėje pramonėje. Valstybė neturi 
leisti privatiems savininkams nau
doti piktam savo teises, bet gali ir 
turi padėti jiems prisidėti prie ga
mybas bei gerbūvio didinimo pla
ningo ūkio ribose. Prie socializmo 
pasisekimo turi prisidėti visi gy
ventojų sluoksniai.

Socializmas gali būti pasiektas 
tiktai per demokratiją. Ir at
virkščiai, demokratija gali būt* 
pilnai įgyvendinta tik per socia
lizmą. Demokratijai reikalinga 
daugiau kaip viena politinė par
tija ir opozicijos teisė. Bet demo
kratija turi teisę ir pareigą apsau
goti save nuo tų, kurie išnaudo
tų jai pačiai sunaikinti.

Kiekviena diktatūra sudaro pa
vojų visų tautų laisvei ir tuo pa
čiu — pasaulio taikai.

Socializmas siekia tokios ekono
minės tvarkos, kur bendrieji rei
kalai turi pirmenybę prieš priva
tų pelną. Pirmieji ekonominės po
litikos tikslai yra didesnė gamyba, 
aukštesnis gyvenimo standartas, 
socialinis aprūpinimas ir pajamų 
bei nuosavybės teisingas paskirs
tymas.

Religingam ir darbščiam lietu
viui, svajojančiam atgauti nuosa
vą žemės sklypą ir turėti nuosavą 
pastigę naujoji socialistų deklara
cija užtikrina ir tikybos laisvę, ir 
smulkią privačią nuosavybę. Tuo 
pačiu šis istorinis dokumentas 
pastato Lietuvos socialdemokratų 
partiją ant platesnio pagrindo ir 
leidžia jai suburti daugau sekėjų.

J. Vilčinskas

Tuo metu Londono laikraščiai 
užsienių žiniis imdavo iš tų kraš
tų laikraščių, kurie Londoną pa
siekdavo gana vėlai. Tuo būdu ir 
žinios būdavo labai suvėlintos ir 
šališkos Reuteris ilgai siūlė re
dakcijoms pasinaudoti jo agentū
ros žiniomis, bet nesėkmingai. Ta
čiau vienas atsitiktinis įvykis 
praskynė Reuterio žinioms kelią i 
laikraščius.

1838 m. sumanus agentūros di
rektorius gavo Nepoleono III su
tarties tekstą, kuria jis, ryšium su 
Italijos žygiu, siūlė dideles ūkines 
nuolaidas. Tas tekstas pasirodė 
„Times“ puslapiuose ir sukėlė są
myšį kituose kraštuose, ypatinga* 
biržų maklerių tarpe.

Nuo to laiko jau joks laikraštis 
negalėjo apsieiti be Reuterio žinių 
iš žemyno, o agentūros garsas ir 
reikšmė buvo iškarto užtikrinta.

Reuteris tuojau ėmė plėsti savo 
tarnybą visame pasaulyje. 1865 m. 
Hanoverio karalius leido Reute
riui pravesti kabelį iš Anglijos i 
Cuxhaveną. Prūsijos vyriausybė 
netrukus tą liniją pratęsė iki savo 
rytinių sienų. Netrukus po to, 
Reuteris pastatė Uniją, jungian
čią Paryžių su Pietų Amerika ir 
dar vėliau suorganizavo ryšius 
tarp Pekino ir Kiachtos. Reuterio 
agentūros tinklas nuosekliai buvo 
gerinamas ir plečiamas. Tam pa
dėjo Reuterio išradingumas ir jo 
korespondentų sumanumas.

Šiandien Reuterio žinių agentū
ra nėra šeimos nuosavybė jau nuo 
1915 m., kai Juliaus sūnus Herber
tas nusišovė. Ji, kaip britų spau
dos organizacija, priklauso visuo
menei. Ji yra taip suorganizuota, 
kad patikrina visišką žinių neša
liškumą. Agentūrą valdo šeši di
rektoriai, kurių trys atstovauja 
Londono spaudą ir trys — provin
cijos. Į agentūrą Anglų vyriausy
bė neturi nė mažiausios įtakos. Ji 
gali tik pasinaudoti agentūra, kaip 
įstaiga specialėms vyriausybės ži
nioms perduoti. Pati agentūra 
niekada nereiškia savo nuomonės, 
o pasitenkina vien faktų perda
vimu. Žinoma, kaip viešojo gyve- 
nimo vaizduotoja, ji perduoda ir 
įvairių partijų pažiūras į tą ar ki
tą klausimą

Anglai labai mėgsta tokias 
trumpas ir išsamias žinias. Dėl to 
Reuterio agentūra turi visišką pa
s’tikėjimą.

Didžiuliai, balti agentūros rū
mai Fleet Streete. TKind one. atlai
kė vokiečių bombardavimus ir 
šiandien savo masvvwnu simboH- 

! zuoja agentūros solidumą. *Tr-
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TRUMPOS NAUJIENOS SPORTO NAUJIENOS
* Izraelis, žydų valstybė, nesu

tinka karo baigimą su Vokietija 
paskelbti Esą, 6 metams po karo 
praėjus,vokiečiai neatsiribojo nuo 
hitlerininkų nusikaltimų, nuo ku
rių žuvo 6 milij. žydų, nepasiūlė 
žydams nuostolius atlyginti ir te
besinaudoja nužudytų žydų turtu.

_>* Italų archeologai netoli Ro
mos rado hipopotamo ir dramblio 
likučius. Šie gyvuliai toje vietoje 
gyveno prieš 70.000 metų.

* Amerikos eksporto importo 
bankas davė Ispanijai arti 6 mili
jonų, doleriu. paskolą anglims ir 
kviečiams Amerikoje pirkti.

* Iki šiol vamzdžiais buvo tie
kiamas vanduo ir benzinas, bet 
dabar Amerikoj tokiu keliu bus iš 
fabrikų tiekiami ir svaiginamieji 
gėrimai į sandėlius. Vadinasi, ame
rikiečiai pirmieji įtaisė šnapsatie- 
kius.

* D. Britanijos karalius Jurgis 
VI, susirgęs birželio vidury plau
čių gripų, pasveiko ir pradėjo 
eiti savo pareigas.

* Rytų Vokietijos liaudies poli
cija pertvarkoma raudonosios ar
mijos pagrindais. Ji ir ginkluoja
ma kaip raud. armija.

* Vengrijos komunistinė valdžia 
išleido „įsaką“, kuriuo skelbia vi
sus bažnyčių pareigūnų paskyri
mus, įvykusius nuo 1946 m. esant 
negaliojančiais. Be to, tas įsakas 
reikalauja, kad bažnyčios pareigū
nų paskyrimui būtų gautas val
džios sutikimas. Savaime supran
tama, Bažnyčios vadovybė nesu
tinka su tokiu Vengrijos valdžios 
kišimosi į bažnytinius reikalus.

* Amerikos karinis lėktuvas, ti
po „Douglas Skyrocket“ pasiekė 
rekordinį skridimo greitį. Jis 
70.000 pėdų aukštyje skrido 1.300 
mylių per valandą greičiu arba tik 
20 mylių lėčiau, kaip tokioj aukš
tumoj sklinda garsas.

“ Amerikietis W. Oatis, Ameri
kos žinių agentūros Associated 
Press korespondentas, Pragoję lai
ke teisminio spektaklio kaltintas 
šnipinėjimu, nubaustas 10 metų 
kalėti. Šis komunistų sauvaliavimo 
akibrokštas Amerikoje sukėlė di
džiausią pasipiktinimą.

* Amerikos spaudos žiniomis, 
Sov. Rusijos aviacija ryt. Vokie
tijoj gavusi modernių, sprausmi- 
niais varikliais bombonešių „TU- 
10“. Jie lekia 580 mylių greičiu per 
valandą ir turi du motorus. Šiais 
bombonešiais pakeisti seno tipo 
bombonešiai.

* Nerami ir įtempta politinė 
būklė pasauly buvo prilaikiusi 
Amerikos turistus. Tačiau pasta
ruoju metu, matyt apsipratę su 
esama būkle, jie pliūpterėjo į vi
sus kraštus. Liepos pradžioje vien 
tik į Europą iš Naujorko uosto iš
vyko 5 laivai su 4.300 Amerikos 
turistų.

• • Spaudoje pasklydo žinios, kad 
Rumunija ruošiasi savo geležinke
lių plotį pritaikyti prie Rusijos ge
ležinkelių platumo. Jei Rumunijos 
geležinkelių plotis bus suderintas 
su Rusijos geležinkeliais, tai tas 
pats bus padaryta ir visuose Rusi
jos satelitiniuose kraštuose. Šito
kio užsimojimo tikslas, savaime 
aiškus. Panašiai buvo padaryta ir 
Sovietų okupuotoje Lietuvoje 
prieš Vokietijos Rusijos karą.

* D. Britanija šiemet 15% dau
giau pirks tabako Amerikoje.

* Persijos šachas susirgo apen
dicitu. Operuoti buvo pakviesti 
trys įžymiausi amerikiečiai gydy
tojai iš Naujorko. Operacija gerai 
pasiesekė. Šachas sveiksta.

* Rytiniame Berlyne vienas lai
vas Sprė kanalu vežė 200 vaiku į 
vasaros stovyklą. Staiga laivo ka
tilas sprogo. Apie 70 vaikų žuvo.

* Amerika. D. Britanija ir Pran
cūzija sutiko suteikti Jugoslavijai 
pagalbą pinigais žaliavoms, maisto 
produktams ir kitiems reikalin
giems dalykams pirkti. D. Brita
nijos dalis sieks apie 10 milij. 
svarų.

* Anglijos sosto įpėdinė Elžbie
ta, su savo vyru yra pakviesta šį 
rudenį aplankyti Kanadą. Iš Ka
nados svečiai vyks ir į JAV. i kur 
juos pakvietė prez. Truman'as.

* Jugoslavijos spauda pranešė, 
kad Rusijos kariuomenė atvyko 
į Rumunijos pasienį, ties Jugosla
vija. Prieš tai iš pasienio buvo iš
vežta 36 traukiniai vietos gyven
tojų jugoslavu.

* Šiemet Nauj. Zelandija 5% 
mažiau eksportuos sviesto ir sūrio 
į D. Britaniją. Pernai N. Zelandi
jos sūris ir sviestas sudarė 90% 
visų šių produktų importo.

* Sovietinėj Autsrijos zonoj du 
mėnesiu degė naftos versmė. Ne
seniai gaisrą užgesino požeminis 
stiprus sprogimas

♦ Naujorko teismas nusprendė, 
kad negali būti palikimo keliu per
vestas turtas į Sov. Rusiją ir ko
munistinę Kiniją.

♦ Prancūzios aerodromuose pas
tebėta sabotaže veiksmai. Keliais 
atvejais rasta užkimšti lėktuvų 
benzino vamzdžiai. Spauda ragi
na geriau apsidrausti nuo penkto
sios bolševikų kolonos.

♦ Liepos 8 d. buvo sovietinės 
aviacijos diena. Ta proga virš 
Maskvos buvo suruoštas lėktuvų 
skridimas su propagandiniais šū
kiais. Aviacijos paradui vadovavo 
Stalino sūnus generolas, o parado 
žiūrėti buvo atvykęs ir Stalinas.

D. BRITANIJOS LIETUVIŲ 
BENDRUOMENĖS TARYBOS 

PIRMASIS POSĖDIS 
(Tęsinys iš pirmojo puslapio) 
Tęsiant Tarybos posėdį sekma

dienį priimtas D.B.L. B-nės sta
tutas, kuriuo plečiamas organiza
cijų atstovavimas taryboje, ir 
smulkiau nustatoma organų kom
petencija. Pasiremiant tuo statutu 
išrinktas dvejiems metams Tary
bos prezidiumas: kun. Gutauskas, 
P. Savoniakas ir P. Vilčinskas.

Bendruomenės Valdybon išrink
ti: P. Varkala, P. Šalkauskas ir 
kun. Sakevičius

Kontrolės komisijon išrinkti: P. 
Senkus, P. Zdanavičius ir P. Čer- 
nis ir Garbės Teisėjais — kun. 
Kazlauskas, P Bajorinas ir P. 
Mockus.

Svarstant Tautos Fondo reika
lus, išklausytas T. F. Atstovybės 
pranešimas ir nutarta kreiptis į 
visas liet, organizacijas D. Brita
nijoje, prašant remti Atstovybės 
pradėtą aukų rinkimą ir kur gali
ma pereiti prie savanoriškai apsi- 
dedamo tautinio solidarumo mo
kesčio.. Siūlomas mokesčio dydis 
— 1 šil. per mėnesį. Didžioji to 
mokesčio dalis eitų į Tautos Fondą 
ir mažesnioji — lietuvybės išlai
kymui šiame krašte, mokyklų 
steigimui ir pan.

Apsvarsčius kitus ateities užda
vinius, taryba baigė pirmąjį po
sėdį ir išsiskirstė iki sekančios se
sijos, kuri numatyta sušaukti 
ateinančiais metais, jei anksčiau 
neiškils būtinas reikalas. J. V.

GALVOSŪKIAI
Gai vosukis Nr. 36 (1 t.)

Ūkininkas vežė į turgų 30 žąsų, 
norėdamas parduoti tris žąsis 
už 1 sv. Jo kaimynas paprašė par
duoti ir jo 31 žąsų po dvi žąsis už 
1 sv. Ūkininkas sutiko ir nuvažia
vęs į turgų pradėjo pardavinėti po 
penkias žąsis uz du svaru. Kai grį
žęs atidavė kaimynui priklausan
čius 15 svarų, tai pastebėjo, kad 
jam liko tik devyni svarai. Kur 
dingo dešimtasis svaras?

Galvosūkis Nr. 37 (2 t.)
Didysis graikų matematikas Py- 

tagoras kartą nubaudė savo vergą 
įsakydamas jam vaikščioti palei 
septynias Dianos šventyklos kolo
nas ir skaičiuoti jas, kol atras 
tūkstantąją koloną

Kolonos buvo vienoje eilėje ir 
vergas turėjo pradėti iš kairės, 
apsigrįžti prie septintosios kolo
nos, skaičiuoti šeštąją kaip aštun
tąją, pirmą kaip tryliktąją ir vėl 
apsigrįžęs antrąją kaip keturiolik
tąją ir t.t.

Baigęs savo žygį, vergas turėjo 
pranešti Pytagorui kuri kolona 
yra tūkstantoji. Kuri gi buvo?

kia?
— Dantys auga.
— Ir aš norėčiau rėkti.
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Kalba — didelė žmogui dovana, 
bet ne tam ji yra suteikta, kad jis 
tik kalbėtų, bet kad ką ir pasaky
tų. Tačiau taip gyvenime nėra, 
nes dažnai žmonės be reikalo kal
ba, per ilgai kalba, niekus kalba, 
ne retas savo kalbą tiek piknau- 
džiauja, kad beklausančius jį, tie
siog kankina. Nuo tokio kankini
mo būdo stengiamasi įvairiais bū
dais gintis. Pa v. per susirinkimus 
varžoma kalbėtoją replikomis, ar
ba kalbėjimu laiko "aprėžimu.

Kalba, kaip kankinimo priemo
nė, žinoma visoms rasėms ir tau
toms, nežiūrint jų kultūros ir ci
vilizacijos laipsnio. Visur su ta 
bėda kovojama Tačiau kova su 
kalbėjimu nelengva, nes, kaip sa
koma, jei neleisi žmogui „liežuviu 
pasidarbuoti“, tai jis į „darbą pa
leis rankas“ ir net kumštis 
sugniaužęs.

Gana originaliu būdu nuo kal
bėjimo kankinimo ginasi viena 
Pietų Afrikos tautelė. Pagal esa
mus papročius, kiekvienas jos na
rys gali į tautiečius prabilti, bet 
kalbėdamas turi stovėti ant vienos 
kojos, o kitą privalo laikyti iškė
lęs aukščiau savo nosies. Tokioje 
pozoje būdamas jis negali ilgai 
„užsiplepėti“, nes greičiau pats 
pavargs, kaip klausytojus savo 
kalba nukankins. Ir jei tik jis sus
vyruoja arba iškeltą koją žemiau 
nuleidžia, tai klausytojai ir pasa
ko, kad ne tik jis, bet ir jie jau 
pavargo ir dėl to abi pusės reika
lingos poilsio.

Pasaulio keliautojai, matę šį pa
protį, žavisi juo ir mano, kad jis, 
perkeltas į vakarus, gerai pasitar
nautų baltajai rasei jos socialinio 
bendravimo reikalais._____________

Šiuo skelbiama, kad Juozas 
AST AŠ AUS KAS, sūnus Jurgio, 28 
metų amžiaus, kilęs iš Vilkaviškio 
apskrities, yra įteikęs Lietuvos 
Pasiuntinybei Londone prašymą 
pakeisti jo pavardę į Juozas 
ASTAS.

Kas turėtų, ar žinotų, bet kurių 
priežasčių, dėl kurių tatai negalė
tų būti padaryta, prašomas apie 
tai pranešti Lietuvos Pasiuntiny
bei, 17 Essex Villas, London, W.8.

Lietuvos Pasiuntinybė Londone
LONDONO „VAIDILA“

Liepos 28 d. (šeštadienį) parapi
jos salėje, 345a, Victoria Park Rd., 
Hackney, E.9, antrą kartą vaidins 
4 veiksmų komediją

„Inteligentai“
Po -vaidinimo — šokiai; gros 

sambūrio džazas. Pradžia 7 vai. 
vak.________________________________

Valė Lukauskaitė, kilusi iš Kar
tenos valse., gyvenusi Anglijoje, 
prašoma atsiliepti arba ją žiną 
pranešti: St. Lukauskas, 6556 So. 
California Avenue, Chicago 29, 
ILL., USA. _______________________

Loadono lietuvių bažnyčios lo
terija. Laimėjimų traukimas 
įvyks liepos 14 d. lietuvių parapi
jos salėje, 345a, Victoria Park Rd., 
London, E. 9._______________________

Proga praleisti atostogas Londo
ne- Išnuomojamas 2 savaičių lai
kui butas, nuo rugpiūčio 4 d. Tei- 
rautis „B. Lietuvis“ Nr. 14.______

Gavau „Kario“ 7 num. Kaina 2 
šil. 3 p. V.Zd.mavičius, 35, Fashion 
St., London, E.l

DBLS Nottinghamo skyriaus 
narius

Michaliną BARONAITYTĘ 
ir

Antaną PETRAUSKĄ 
sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį, sveikina ir laimingo gy
venimo linki.
D3LS Nottinghamo skyriaus 

valdyba ir nariai

„KOVAS“ — „NEMUNAS“ 
PIRMENYBIŲ RUNGTYNĖS 
Liepos 7 a. Manchesteryje, 

priešpaskutinėse mūsų krepši
nio pirmenybių rungtynėse, susiti
ko Manchesterio „Kovas“ su Not- 
tinghamo „Nemunu“. Kaip buvo 
rašyta, kad paskutinėse pirmeny
bių rungtynėse „Kovas“ turės 
antrą susitikimą su Halifax© „Vil
nium“, kuris, nors ir yra pralai
mėjęs pirmąsias rungtynes prieš 
„Kovą“, bet gali šį kartą laimėti 
ir nusinešti šių metų Anglijos lie
tuvių krepšinio meisterio vardą 
didesniu įmestų krepšių (santykiu. 
Tikėtasi, kad koviečiai stengsis 
laike šių rungtynių su notingha- 
miečiais išnaudoti pirmenybę žais
dami namie, savo žinomoje salėje 
ir pasieks didesni krepšių santykį. 
Tačiau viskas ėjo atvirkščiai! 
Nors „Kovas“ ir laimėjo rungty
nes 38:28 (21:11), bet kaip netoli 
buvo nuo pralaimėjimo. Jei pas
kutinėse 3-jose minutėse „Nemu
nas“ nebūtų atleidęs savo spaudi
mo (ką, aišku, „Kovas“ tuoj iš
naudojo, atlikęs 2 metimus), tai, 
neabejotinai, „Kovas“ būtų gavęs 
savo pirmą pirmenybių pralaimė
jimą. „Kovas“ yra praradęs vie
ną savo gerų ypatybių, kuri atneš
davo koviečiams nemažai laimėji
mų, tai greitį ir greitas pasuotes. 
Vietoj veržtis prie priešo krepšio, 
išnaudojant greitį ir greitas pasuo
tes, „Kovas“ leidžia užimti prie-

SKAUTISKUOJU KELIU/
Stovykla

Stovykla prasideda liepos 28 d. 
(šeštadienį) 11 vai. ryte, Darley 
Moor, Nr. Ashbourne, Derbyshire. 
Paskutinis laužas, dalyvaujant vi
suomenei, bus rugpiūčio 4 d. (šeš
tadienį), 6 vai. vakare, o stovyk
los uždarymas — rugpiūčio 5 d. 
12 vai.

Ashbourne pasiekiamas trauki
niais ir autobusais. Iš Ashbourne 
į Darley Moor vaikšto autobusai 
šiuo laiku: šeštadieniais 9, 10.45, 
11.15, 12.30, 1.00, 2.15, 3.15, 5.45, 
6.10, 7.15, 7.45, 9, 9.30; sekmadie
niais — 12.35, 1.00, 2.15, 5.45, 7.15, 
7.45, 9, 9.30.

Registracija pratęsta iki liepos 
25 d. Įsiregistruojant įmokama 10 
šil. kaip dalis 30-ties šil. mokesčio 
už maistą ir palapines stovykla
vimo laiku.

V i e t i n i n k i jos
Manchesterio vietininkijos vie

tininkas vyr. sktn. F. Prekeris, 10, 
Fraser Rd., Manchester 8; jo pa
vaduotojas — vyr. skltn. P. 
Žvirblis.

Nottinghamo vietininkijos vie
tininkas psktn. J. Trečiokas, 6, Si
mons Terrace, Westminster Str. 
Nottingham; jo pavaduotojas — 
vyr. skltn. B. Zinkevičius.

Londono vietininkijos vietinin
kas psktn S. Čeponis, 2, Ashford 
Vineries, Ashford Rd., Fording- 
bridge, Hants.; jo pavaduotojas — 
vytS skltn. Aisbergas.

Visi tų vietovių skautai skautiš
kais reikalais kreipiasi į savo vie
tininkus.

Padėkos
Sesėms O. Rudytei, M. Trečio

kaitei ir G. Uždravytei už tikrai 
nuoširdžią, seserišką vadų suva
žiavimo globą ir skanius sumušti
nius, tariame širdingą, brolišką 
dėkui.

IlI-čias vadų suvažiavimas
* * *

Nottinghamo Meno Sambūrio 
tautinių šokių grupei, jos vadovui 
p. Melnykui ir akordionistui p- 
Čepinskui, už gražų lietuvių at
stovavimą anglų skautų „Summer 
Fete“ Derbyje, tariu nuoširdžiau
sią skautišką ačiū.

Skta. K. Vaitkevičius, Vadeiva.
Pu-metiniai skaitytojai prašomi 

nedelsiant panaujinti „B. Lietu- 
vio“ prenumeratą.________________

Kaip koksai maras atmaurojo 
Lietuvon rusiškas košmaras. Ir 
atėmė kacapai iš lietuvių laisvę ir 
žemę, ir į Sibirą ūkininkus išvarė, 
arba į kolchozus kaip vergus su
varė. O lietuvis be laisvės ir be že
mės jaučiasi lyg nevertas yra nei 
to slieko, kurs žemėje mindžioja
mas raitosi...

Žemė šventoji ir laisvė bran
gioji lietuviui yra mieliau negu gy
vybė. „Draugas“. 

šininkui gynimosi pozicijas ir tada 
bando prieiti prie krepšio. Tai 
dažniausiai ir nepasiseka, nes rei
kia pripažinti, koviečiai nemoka 
prasilaužti pro šoninį dengimą.

Linkiu „Kovui“ antrus metus iš 
eilės išsikovoti Anglijos lietuvių 
krepšinio meisterio vardą, bet jei 
„Kovas“ prieš „Vilnių“ neparodys 
geresnės formos, tai... vilniečiai, 
pirmenybių taurė ir meisterio var
das bus jūsų.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Šių metų Wimbledono lauko te

niso žaidynių, kurios sutraukia 
kasmet geriausius pasaulio lauko 
teniso mėgėjus ir kurias stebėti 
sueina tūkstančiai žiūrovų, jų tar
pe ir įžymūs asmenys, laimėtojais 
tapo:

Vyrų — Diek Savitt (.Amerika) 
nugalėjęs finale Ken McGregor 
(Australija).

Moterų — D. Hart (Amerika) 
nugalėjusi S. Fry (Amerika).

Vyrų poriniai — McGregor ir 
F. Sedgman (Australija) nugalė
ję J. Drobny (Egiptas) ir E. Stur- 
gess (Pietų Afrika).

Moterų poriniai — D. Hart ir S. 
Fry (Amerika) nugalėjusios B. 
Brough ir W. du Pont (Amerika).

Mišrus — D. Hart ir F. Sedgman 
nugalėję M. G. Rose ir N. Bolton 
(Australija).

Kaip iš šių duomenų matyti, ge
riausia pasirodė amerikiečiai, ypa
tingai p-lė D. Hart, kuri laimėjo 
visus 3 titulus. Kalbant apie p-lę 
D. Hart, negalima nepaminėti tai, 
kad ji vaikystės metais sirgo sun
kia kaulų liga ir buvo manyta, jog 
ji bus luoša. Ji netapo luoša, bet 
jos kojos neteko dailumo. Nužiū
rint'tai, D. Hart, vos 10 metų am
žiaus būdama, pradėjo žaisti te
nisą, turėdama pakelti nemaža pa
šaipų iš kitų vaikų pusėė. Ji ry
žosi tapti geriausia lauko teniso 
žaidėja ir šiemet, po 16 metų nuo 
i akėtos į rankas paėmimo, ji tai 
pasiekė.

—o—
P-nia Sheila Lerwill (Anglija) 

pasiekė naują pasaulio moterų 
šuolio į aukštį rekordą — 5 ft. 
inch. (2 m. 22į cm.) pagerindama 
buvusį rekordą 4į cm., pasiektą 
1948 m. Olimpiadoje geriausios 
pasauly atletės p-nios Fanny Blan- 
kers-Koen (Olandija).

Visuose pasaulio kraštuose 
vyksta įtempti pasiruošimai 1952 
m. Olimpiadai Helsinkyje Ypatin
gai ruošiamasi Argentinoje, kuri 
yra pasiryžusi išplėšti iš amerikie
čių pirmavimą, kaip jie tai pada
rė neperseniausiai įvykusioje 
Amerikos kraštų Olimpiadoje.

V. Steponavičius
„VILNIUS“ IŠVYKSTA 

Į LONDONĄ
Halifaxo krerpšinio ekipa „Vil

nius“, čia esančių vasaros atosto
gų meta, išvyksta į Londoną, kur 
turės draugiškas rungtynes su 
Londono Politechnikumo krepši
nio komanda. Rungtynės įvyks 
liepos mėn. 18 d. 20.15 vai., 309, 
Regent St., London, W.l.

Londono Polytechnic yra viena 
pajėgiųjų anglų krepšinio koman
dų. Šių metų Anglijos krepšinio 
pirmenybėse, kuriose dalyvavo 
vien tik anglų krepšinio koman
dos, Polytechnic laimėjo vice- 
meisterio vardą. Prisimenant, kad 
ir mūsų „Vilnius“ iš praėjusių 
metų turi vicemeisterio vardą, į 
šias rungtynes tenka atkreipti 
rimtą dėmesį, nes čia turėsime 
progą palyginti mūsų ir anglų 
krepšinio lygį. Krepšinis angluose 
vįs labiau populiarėja ir. jo žaidi
mo lygis sparčiai kyla, todėl, jei 
dar ne šiandien, tai netolimoje 
ateityje, tikrai mums teks susirū
pinti, jei norėsime bent šioje spor
to šakoje prieš anglus pir
mauti. J. B.

NAUJAS VIDUTINIO SVORIO 
ČEMPIONAS

„Sugar“ Ray Robinson'as, 30 m. 
amžiaus amerikietis, garsus vidu
tinio svorio pasaulio bokso čem
pionas, liepos 10 d. Londone gy
nė čempiono titulą, boksuodama- 
sis su Britų imperijos ir Europos 
vid. svorio čempionu Randolphs 
Turpin'u 23 m. amžiaus, kuriam 
dramatiškoje, 15 _ randų, kovoje 
pralaimėjo. Tuo budu jis neteko 
pasaulio čempiono titulo.

Robinson'o pralaimėjimas yra 
didelė staigmena bokso pasauly. 
Jis buvo laikomas nenugalimas to
kio svorio boksininkas, nes kovo
jo per 130 rungtynių ir beveik vi
sas laimėjo pirmuose randuose.

(mk)
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