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RUSIJA REIKALAUJA
3 LIETUVIU
Sov. Rusija įteikė Švedijai no
tą, reikalaudama išduoti tris lie
tuvius žvejus, neseniai pabėgu
sius į Švedija. (Žiūr. „B. Lietuvio '
29 num. 1 pusi.).
Rusija savo notoje kaltina tuos
lietuvius kaip „nusikaltėlius, ku
rie pabėgo palikę rusus ir Rusijos
turtą pavojuje“. Kaip žinoma, mi
nėti lietuviai atbėgę į Švediją, pa
prašė švedų vyriausybę suteikti
jiems, kaip politiniams pabėgė
liams, apsigyvenimo teisę. Švedų
vyriausybė dar neišsprendė jų
prašymo.

TAIKOS SUTARTIS SU
JAPONIJA
Taikos sutarties projektas su
Japonija yra įteiktas visoms, su
Japonija kare buvusioms valsty
bėms dėl jo pasisakyti. Jos savo
pastabas turės pareikšti iki rugp.
13 d., o rugsėjo 4 d. prasrdės tai
kos sutartimi su Japonija suinte
resuotų valstybių konferencija. Ji
šaukiama San Franciskė,, Ameri
koje.
Konferencijon
pakviesta
apie 50 valstybių.. Ten bus ji ir
pasirašyta.

TAIKOS SĄLYGĄ
Taikos ir tikro saugumo viltas
bus tik tuomet, kad Atlanto san
tarvės valstybių karinės pajėgos
prilygs Sov. Rusijos pajėgoms.,.;—
pareiškė Britų krašto aps. ministeris. Paminėjęs Sov. Rusijos ir
jos satelitų ginkluotų pajėgų dydį,
minsteris pažymėjo, kad Atlanto
santarvės valstybių galia yra di
desnė, o kai dėl tankų ir moder
niųjų lėktuvų statybos, tai greit
jos pralenks ir Rusiją. Bet, kari
niu atžvilgiu, dar toli Vakarams
iki Rusijos. Dabartinis momentas
yra kritiškas ir dėl to negali būti
kalbos apie posūkį nuo pasirinkto
kelio arba ginklavimosi-tempo su
mažinimo.

DR. P. KARVELIS LONDONE
Šiomis dienomis Anglijon buvo
atvykęs Dr. P. Karvelis, VLIKo
narys. Kiek ilgiau jis buvo susto
jęs Londone. Čia jis aplankė min.
Balutį ir turėjo pasitarimą su lie
tuviais visuomenininkais bei oiga-l
nizacijų atstovais. Jis domėjosi šitr
krašto lietuvių gyvenimu, jų kul
tūrine ir visuomenine veikla. Sa
vo ruožtu, p. Karvelis mūsų visuo
menininkus painformavo ir apie
VLIKo veiklą. Anglijoje būdamas
p. Karvelis aplankė ir savo pažįs
tamus.

VLIKO LAIKRAŠTIS
„Tremties“ žiniomis, VLlKe ki
lęs sumanymas leisti laikraštį. Jis
informuotų lietuvių visuomenę
apie laisvinimo darbus. Laikraščio
redakcija būtų sudaryta iš įvairių
srovių redaktorių.
Mūsų žiniomis, šio laikraščio
nei pasirodymo laikas, nei jo lei
dimo vieta, bei periodas, nei kiti,
su laikraščio leidimu susiję klau
simai dar nėra aptarti. Jo pasiro
dymo tektų laukti tik apie šį ru
denį.

TAIKA NE BET KURIA KAINA
Britų užsienio reik. min. Morrison'aš kalbėdamas Britų parla
mente per debatus užsienio politi
kos klausimais, pažymėjo, kad D.
Britanija siekia taikos. Ji trokšta
visam pasauliui taikos, bet ne bet
kuria kaina taikos,' o tokios, kuri
pasauliui suteiktų laisvę sociali
niu ir ekonominiu atžvilgiu kilti.

GALI DAR PAKILTI KAINOS
Kai kurių maisto produktų kai
nos, drabužių, ir namų apyvokos
dalykų D. Britanijoj turės pakilti,
pareiškė Britų parlamente finan
sų ministeris- Norint esamas kai
nas palaikyti, iždui tektų labai, di
deles sumas primokėti. Tat parei
kalautu mokesčius padidinti, ko
vyriausybė nenori daryti.

V METAI
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S AVA I T Ė S
SUSTABDYTA ABADANO
NAFTOS VALYKLA
Persų ir Britų ginčas, kilęs dėl
persų užsimojimo nusavinti naf
tą, kartu ir naftos pramonę, Ame
rikos prezidento specialaus pasiun
tinio p. Harrman'o padėtų pas
tangų dėka, žymiai sušvelnėjo.
Praėjusią savaitę Persai įteikė
Britų vyriausybei siūlymą naftos
ginčio klausimu, kuriame pageida
vo tuo klausimu tartis su Britu
vyriausybės atstovais, bet ne su
naftos
bendrovės įgaliotiniais,
kaip ginčo pradžioje. Persų pasiū
lymas, kaip spėjama, buvęs ben
dro pobūdžio ir pripažinęs Bri
tams teisę į naftos valymą, jos ga
minių transportavimą ir parda
vimą.
Britų vyriausybę, išklausiusi iš
Teherano atvykusio p. Harriman'o
pranešimo ir apsvarsčiusi Persų
pasiūlymą pateikė jiems savo siū
lymus ir sutiko siųsti delegaciją į
Persiją kai tk bus gautas Persų
atsakymas.
Britų delegacijai vadovaus R.
Stokes'as, žaliavų ministeris.
P. Harriman'as grįžo į Persiją.
Atvykęs į Teheraną jis pareiškė
turis daugiau optimizmo, kaip į
Londoną vykdamas.
Liepos ‘31 d. sustabdyta Abadano naftos valykla, nes prisipildė
visi benzino sandėliai. Nežiūrint
tai, Britų technikinis personalas
iš Persijos nebus atšauktas.
Tuo pačiu laiku į Abadano van
denis atplaukė keturi Britų koiitrtorpediniai laivai. Be to, Persų
įlankoje yra dar 9 Britų karo lai
vai, arba didesnės karo laivyno
pajėgos, kokios ten buvo po karo
pabaigos, o Basroj, priešais Abadaną, stovi „Mesina“ laivas, pri
taikytas tankams iškelti.
Atrodo, kad Persų ir Britų de
rybos dėl naftos artimiausiu laiku
prasidės.

I V Y K IA 1;^.

DERYBOS DĖL KORĖJOS KARO
PALIAUBŲ
Po 18 dienų trukusių Kaesonge
pasitarimų, pagaliau, buvo susi
tarta dėl svarstytinų klausimų
tvarkos: Ji lietė: 1) demarkacijos
linijos zoną tarp kariaiujančių pu
sių, 2) karo veiksmų sustabdymo
tvarką, 3) belaisvių pasikeitimą ir
4) susitarimų pasiūlymą suintere
suotoms valstybėms.
Pradėjus svarstyti demarkaci
nės linijos klausima, pasireiškė
nesuderinamas nuomonių skirtu^
mas. JTO kariuomenės atstovai to
kią liniją siūlė toje vietoje, kur
dabar frontas yra, tuo tarpu ko
munistų kariuomenės atstovai ją
siūlė vesti 38 lygiagrete. Abi pu
sės kietai laikosi savo nusistaty
mo, dėl to derybos nejuda iš vie
tos. Tokia derybų padėtis yra jau
keletas dienų. Susitikę delegacijos
pakartoja savo siūlymus, išdėsto
argumentus ir išsiskirsto. Kaip il
gai tai gali tęstis, sunku pasakyti.
Kai kurie stebėtojai prileidžia,
kad mėnesį arba ir du.

KORĖJOS KARAS
Nežiūrint pasitarimų dėl Korė
jos karo paliaubų, kovos Korėjoje
tebeeina. Į šiaurės vakarus nuo
Kaesongo buvo dideli mūšiai, ku
rie truko ištisas penkias dienas.
Ten komunistai panaudojo nema
žas pajėgas, dėl to JTO kariuome
nei teko net laikinai pasitraukti
iš užimamų pozicijų.
Iš viso, kaip aiškėja, komunis
tai paliaubų derybas išnaudojo
naujam puolimui pasirengti. Jie į
frontą sutraukė dideles žmonių ir
medžiagų mases ir dėl to didelio
masto puolimą gali bet kada pra
dėti. Tuo tarpų JTO kariuomenė,
prieš paliaubų pradžią turėjo ge
ras galimybes komunistus pulti,
bet dabar jau jų neturi.
PIRKĖJŲ NEVEIKIA PIGŪS
PARDAVIMAI
Įdomus
reiškinys pastebėtas
Londono prekyboje
Gyventojai,
įgąsdinti nuolatiniais pranešimais
apie kainų kilimą, kiek galėdami,
liovėsi pirkę, ypač tokius dalykus,
be kurių dar gali verstis. Nepa
veikė jų nė sezoniniai, pigesne
kaina, pardavimai. Per pardavi
mus buvo labai atpiginta baldų,
avalynės, drabužių, kailių ir kon
servų kainos.
Daugelis firmų, nesulaukę per
skelbtąjį „išpardavimo“ laiką ti
kėto pirkėjų skaičiaus, „išparda
vimų laiką“ prailgino nesaistyda
mi jo laiko atžvilgiu. Tačiau ir tai
nepaveikė pirkėjų. Pirkėjų vistiek
mažai.
Panašus re’škinys „sezoninių pi
gių pardavimų“ atžvilgiu pastebi
mas ir kituose Anglijos miestuose.
IŠEIVIUS LIEČIANTI “SUTARTIS
Ženevoje posėdžiaujanti tarptau
tinė konferencija
ir svarstanti

5 MILIJONU KARIUOMENĖ UŽ
GELEŽINĖS UŽDANGOS
Bevan'as, žinomas Anglų Darbo
partijos veikėjas, buvęs ilgametis
sveikatos min., neseniai pasitrau
kęs iš vyriausybės kartu su ki
tais dviem dirbusiais ministeriais- Wilson'u ir Freeman'u, dėl
skirtingos nuomonės ginklavimo
si klausimu, sudarė Darbo parti
joj sparną. Iš jų pareiškimo aiš
kėja, kad jie vis dar mano pasau
lio taiką išgelbėti derybomis su
•Sov. Rusija. Anot jų pareiškimo,
karas nėra neišvengiamas, bet jis
taps neišvengiamas, jei ginklavi
mosi lenktynės toliau truks. Dėl
to visos pastangos turį būti deda
mos per ateinančius dvejus metus
su Rusija susitarti.
Šitokią jų pažiūrą smarkiai kri
tikavo Britų ir Amerikos spauda,
suminėdama gausius argumentus
iš praeities atsitikimų, kurie ro
do, kad Sov. Rusija, jei. ir susita
ria. tai nesilaiko susitarimų ir
Naif'as Jordanijos
karaliaus
kad ji visą laiką ginkluojasi ir di Abdulos jaunesnysis sūnus, po tėdina savo ir savo satelitų karines vos mirties, paskirtas regentu ar
pajėgas. Apie Rusijos politiką ne ba karūliauį vietininku.
mažai teisybės pasakė ir įvai
rūs politikai,
praeitą
kalbėję
susirinkimuose. Iš jų, dėmesio
prašosi
Britų
karo
vicemin.
Wyatt'o pareiškimas Birminghame. Jis pasakė, kad Rusijos ka
riuomenė dabar sudaro 215 divi
zijų, arba daugiau, kaip keturi
milijonai žmonių. Rytų Vokietijoj
rusai turi 22 kovos divizijas, ku
rių 18 yrd šarvuotos ir daugiau
kaip 5000 tankų. Be to 60.000 ka
riniais vienetais suorganizuotų vo
kiečių.
Tuo pačiu laiku Londone lan
kęsis Jugoslavijos
parlamento
ųžs. reik, komisijos sekr. V. Dedyer'as pareiškė, kad Rusijos sa
telitai: Bulgariją, Vengrija ir Ru
munija kartu turi per 830.000 ka
reivių, arba tris kartus daugiau,
kaip taikos sutartys leidžia. Ru
sija savo satelitams teikia ginklus
ir karo reikmenis.

išeivių ir be pilietybės žmonių tei
Admirolas L. D. MacCormick'as,
sinę būklę, pasirašė atatinkamą
sutartį. Ją tuo tarpu pasirašė tik paskirtas Amerikos karo laivyno
11 valstybių, jų tarpe ir D. Brita viršininku, vieton neseniai miru
nija. Sutartis įsigalios tik kai ją siojo adm. Sherman'o.
pasirašiusiųjų valstybių ją pat-1
virtinis parlamentai. Ši sutartis
LAISVOSIOS EUROPOS
bus svarbi milžiniškai išeivių ma
UNIVERSITETAS
TREMTY
sei, siekiančiai pusantro milijono
žmonių, dabar pasklydusių laisva
Albany (Naujorko
sostinėje)'
jame pasauly.
įstaigtas Laisvosios Europos uni
Sutartis patikrina išeiviui, atsi versitetas tremtyje. Jam lėšų pa
sakiusiam savo kilmės krašto glo rūpins „Laisvosios Europos tauti
bos dėl baimės būti persekioja nis komitetas“ ir kitos organiza
mas, to krašto globą, kuriame jis cijos. Universiteto centras bus
apsigyveno. Tačiau ji numato tik Naujorke. Jo studentai mokysis
tiems išeiviams globą, Kurie iš sa vak. Europos universitetuose. *
vo kraštų pasitraukė dėl priežas
Įsteigtojo universiteto tikslas -—
čių, buvusių iki 1951 m. sausio 1d. parengti jaunų, gerai išmokslintų
Toliau ši sutartis patikrina išei specialistų jų kilmės kraštanis,
viams tas pačias teises, kaip apsi kurie bus reikalingi, kai tie kraš
gyvenimo krašte piliečiams sočia tai bus išlaisvinti iš bolševikinės
liiiiu, išradimų ir autoriaus teisių vergijos.
atžvilgiu. Darbo atžvilgiu išeiviui
Jau per 100 studentų, kilusių iš
teisė garantuojama tik tiek, kiek rytų Europos kraštų, tarp jų ir
to krašto įstatymai svetimšaliams lietuvių, pareiškė norą pasinaudo
leidžia darbą.
ti šio universiteto lengvatomis
• ■j
Jokių, išeivio judėjimo laisvę
liečiančių nuostatų sutartis netu
NERAMUMAI BULGARIJOJ
ri. Nenumatytas net iki šiol prak
Ateinančios iš Jugoslavijos ži
tikuotų „Travel Document“ davi
nios skelbia apie didelį Bulgarijoj
mas.
ūkininkų bruzdėjimą, kuris kilo
PRANCŪZIJA DAR BE
dėl komunistinės valdžios reika
VYRIAUSYBĖS
Prancūzijos prezidentas
Au- laujamų didelių pyliavų. Kadangi
riol'is buvo pavedęs sudaryti vy ūkininkai geruoju nestato paskir
riausybę penkiems, iš eilės, parti tų jiems pyliavą, dėl to jos ima
jų vadams ,bet nei vienam jų ne mos prievarta. Pyliavoms išreika
pasisekė. Visi, kuriems ta misija lauti į kaimus pasiųsta milicija ir
buvo pavesta, mėgino sudaryti kariuomenės būriai Kai kuriose
naują vyriausybę iš vidurio par vietose įvyko kruvini ūkininkų
iijų. Kadangi partijos nesutaria susirėmimai su pyliavų reikalaudėl: paramos religinės mokykloms tojais. Dalis ūkininkų, gyvenusių
suteikimo, 2) atlyginimo dydžio ir Jugoslavijos pasieny, dėl šio te
3) konstitucijos reformos, dėl to roro, metė ūkius ir bėga į Jugos
prezidentas patarė visoms parti laviją.
’
, -rrvi
joms, išskyrus kraštvtiniąsias —
IZRAELIO PARLAMENTO
komunistus ir de Gaull'io sąjūdį,
sudaryti bendrą komisiją ir sude
RINKIMAI
rinti minėtais klausimais nuomo
Ką tik įvykę Izraelio, žydų vals
nes, o vyriausybę pavedė sudary tybės, parlamento rinkimai, nei
ti M. Patsche'i buv. finansų min. vienai rinkimuose dalyvavusiai
ir nepriklausomųjų dešiniųjų par partijai daugumos nedavė. Kiek
tijų atstovui, jau antrą kartą.Pas dangau atstovų turės naujajame
tarasis sutiko prezidento pasiūly parlamente saikingųjų socialistų,
tai partijų komisijai pirmininkau dabartinio min. pirm. Ben Gurioti ir, jei paaiškės palimybė, tai n‘o partija, surinkusi apie 40 proc.
imsis vyriausybę sudaryti.
balsų. Kairieji socialistai surinko
D. BRITANIJOS GYVENTOJAI apie 13 proc., o komunistai —• 3
Jau paskelbta dalis duomenų iš proc. balsų. Dėl to ir ateity bus
D. Britanijos gyventojų surašymo, koalicinė vyriausybė iš saikingųjų
įvykusio š.m. balandžio 8 d. Ben socialistų ir liberalų konservatorių
dras jos gyventojų skaičius tuo partijos atstovų.
met buvo 50.210.000. Per paskuti
niuosius 10 metų Anglijos, Škoti NAUJA ITALIJOS VYRIAUSYBE
jos ir šiaurinės Airijos gyventojų
Naują vyriausybę sudaryti Itali
skaičius padidėjo 5%.
Gyvenamasis plotas^ gyventojų jos prez. Einaudi's pavedė de
tirštumo atžvilgiu, pasiekė 750 gy Gasperi'ui, buvusios vyriausybės
ventojų 1. kv. myliai arba tiek min. pirm, ir krikščionių demokr.
gausiai gyvenamas, kuriam tuo vadui. Naujoji vyriausybė suda
atžvilgiu gali lygintis tik Olan ryta iš krikšč. demokratų ir respu
blikonų partijų atstovų. L
dija.
De Gasperi’s naujojoje vyriau
žiūrint gyventojus pagal lytį,
sybėje,
be pirmininko pareigų, tu
moterų yra per pusantro milijono
daugiau, kaip vyrų, šį perviršių rės ir užs. reik. min. pareigas.
sudaro senesnio amžiaus moterys, Buv. užs. reik. min. Sforza naujo
nes. kaip aiškėja, jos Šiame kraš joje vyriausybėje dalyvauja kaip
ministeris be ministerijos.
te ilgiau gyvena kaip vyrai.
Londone gyventojų skaičius pa
siekė 8.346.137.
Per paskutinįjį 7 MILU. PADIDINTAS
dešimtmetį jo ir kitų miestų gy
ATLYGINIMAS
ventojų skaičius žymiai padidėjo,
šiemet, laike pirmojo pusmečio,
bet, kaip aiškėja, ne kaimo gyven D. Britanijoj padidintas daugiau,
tojų mažėjimo sąskaita. Kaimo gy kaip 7 milijonams darbininkų at
ventojų mažėjimas miestų sąskai lyginimas vidutiniškai apie 7 šil. 6
ta sustojo. Ir šis reiškinys tik pir p. savaitei, o dėl atlyginimo padi
ma kartą dabar pasireiškė per pa dinimo sekantiems 5 milijonams
skutinįjį šimtmetį.
darbininkų dar tariamasi. Tuo
ANGLŲ KVAKERIAI ’.
tarpu pernai, tuo pačių lauku, bu
. MASKVOJE
vo padidintas atlyginimas trik pus
Liepos mėn. gale į Maskvą bu trečio milijono darbininkų.
vo nuvykusi Anglijos kvakeriu
(religinės sektos) delegacija, tai
TIRIA KARO BELAISVIU
kos .reikalais. Ji nuvežė 6 punktų
LIKIMĄ
;
pasiūlymą, pagal kurį turėtų bū
ti pagerinti vakarų ir Rusijos san
JTO tam tikra komisija pradė
tykiai ir pasiekta taika. Delega jo tirta daugelio tūkstančių iki
cija tikėjosi bus priimta labai šiol nežinomų karo belaisvių liki
aukštos asmenybės Kremliuje, bet mą. Japonija pareiškė, kad Sov.
ia nriėmė tik užs. reik, vicemin. Rusijoj yra 370.00Q japonų, kurie
Malik'as. Jis į.delegacijos siūlymą ten laikomi kaip .karo belaisviai,
atsakė cinišką!,
perstatydamas O Vokietija —r kad per 400.000 vo
Rusiją, kaip didžiausią taikos ša kiečių karo belaisvių dar tebėra
lininkę.
Rusijos ir jos satelitu kraštuose.
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„BRITANIJOS LIETUVIS"

PLB IR TAUTOS FONDAS
menė, nei kita organizacija nega
Tautinio susipratimo ir lietuvių li nutarti apdėti išeivius privalo
vienybės ženklan kiekvienas lietu mu mokesčiu. Bet, suprasdami rei
vis moka nuolatinį tautinio soli kalo svarbą, kiekvienas iš mūsų
darumo įnašą (Liet. Chartos 11§). laisva valia turime apsispręsti
remti Tauios Fondą.
Pastaruoju laiku T. F. Atstovy
Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės pobūdį kun. Krupavičius aiš bė siuntinėja organizacijoms atiku
kina šitaip: PLB yra ne draugija, lapus, pagal kuriuos kiekvienas
bet tautinė bendruomenė. Į drau lietuvis gali kas mėnesį aukoti ar
giją rašosi nariu, kas nori. Į tau įmokėti tautinio solidarumo įnašą
tinę bendruomenę gi priklauso T. Fondui. Pinigų surinkimas tu
kiekvienas lietuvis .nepaisant, kur rėtų didesnį pasisekimą, jei visos
jis gimė ir kada gimė, r.ori būti organizacijos savo vietovėse suda
bendruomenės nariu, ar nenori, rytų savanorių aukų rinkėjų tink
kalba lietuviškai, ar nekalba, nau lą, nes retas žmogus pats prisiruodingas bendruomenei ar žalingas, šia pasiųsti paštu savo įnašą. Or
bendruomenes garbė ar gėda, tik ganizacijų vadovybės galėtų taip
šį pasaulį išvydęs, ar jau lipa į pat apdėti mažu mokesčiu T. Fon
do naudai klubų ir įvairių pramo
karstą.
PLB turi du tikslu — pagrindi gų lankytojus, bent vieną kartą
nį ir atsitiktinį. Pagrindinis — iš per mėnesį.
Artėjančių pasaulio įvykių aki
laikyti išeiviuose lietuvybę. At
sitiktinis — atkovoti Lietuvai lais vaizdoje mūsų vieningumas yra
vę. Kalbant apie D. Britanijos lie būtinas. Mūsų visų kuklūs, bet
tuvių bendruomenę, tenka pasa nuoširdūs įnašai Tautos Fondui
kyti, kad pagrindinį tikslą atsiek parodys mūsų vieningumą.
J. Vilčinskas
ti (išlaikyti išeiviuose lietuvyoę)
neblogai vyko lig šiol veikusioms
čia liet, organizacijoms. Įvairios
draugijos, kurios veikia gal jau
per 30 metų, savo įstatuose, rei
kia manyti, neturėjo įrašyto to
tikslo, bet faktinai daug nuveikė
Petras
Pilka
tam tikslui pasiekti. Mums tenka
tik jų pradėtą darbą tęsti.
Jį šiandien vedėm per gatves ir
Antras PLB tikslas — atkovoti
[šaukėm:
Lietuvai laisvę — yra šios dienos Prikalt prie kryžiaus ji! prikalt!
tikslas. Pavergtoji tėvynė uždeda Ir nepajutom, kaip po kaukėm
pareigą kiekvienam lietuviui, gy Pradėjo mūsų veidas balt.
venančiam laisvajam pasaulyje,
kovoti dėl to tikslo visomis gali Kas pirmas akmeni į jį paleido?
momis priemonėmis.
Aš pirmas iš visos minios.
Tuščios būtų mūsų pastangos, Aš pirmas spjoviau jam į veidą,
jei mes nebūtume susiorganizavę, Kai jis suklupo iš kančios.
tūkstančiai mūsų būtų išsisklaidę
po žemės rutulį, nieko mes nega Ir prikalėm už miesto jį prie
[kryžiaus.
lėtume pasiekti, jeigu kiekvienam
mūsų net ir labai rūpėtų tėvynės Ant žaibo, vėjo ir lietaus.
raikalai. Nieko negalėsime nu Ir verkt pradėjau namo grįžęs,
veikti ir susirašę į draugijas, su Kad niekas neverkė žmogaus.
sirinkę į suvažiavimus ir nubal
savę gražias rezolucijas, jeigu ne
turėsime lėšų savo veiklai. Todėl JUODAI APSIRENGUS
į PLB statutą, kaipo priemonė žvaigždžių toks kritimas —
[neišpasakytas!
tikslui pasiekti, yra įrašyta Tau
tos Fondui lėšų telkimas.
O aš niekur, niekur neradau
[žvaigždės
Jau bemaž 10 metų kai įsteig
tas Tautos Fondas, bet dar ir šian Kaipgi gali būti žodis išsakytas?
dien ne visiens yra aišku, kam T. Žodis be prasmės?
Fondas reikalingas. Atsakydamas
į panašų klausimą, prof. J. Ka Kam budžiu aš šiąnakt, atsidaręs
[langus?
minskas, T. Fondo Valdytojas pa
žymi, kad T. F. yra mūsų rezis Niekas neišėjo, niekas nesugrįš.
tencijos sukurtas iždas vesti ko Ak, tu, mano laime, juodai
[apsirengus —
vai už Lietuvos išlaisvinimą. Tai
yra svarbiausias ginklas, be kurio Ko tu beldies į duris?
visos mūsų, didžiausio pasišventi ’
P. Alf. GRACHALSKĮ
mo žadinamos pastangos, dažnai
ir
liktų be realių pasėkų. T. Fondas
p. A. RAMANAUSKAITĘ
yra tylus, bet ištikimas mūsų ko
sukūrusius lietuviškos šeimos
vos palydovas, be kurio pati kova
židinį, nuoširdžiai
sveikina,
būtų neįmanoma, kaip negalima
laimės ir saulėto gyvenimo
yra kūno gyvybė be pastoviai ir
linki.
pakankamai stipriai plakančios
Kanados lietuviai: J. Morširdies.
”
kuškis, St. Jurgelis, J. KavoPastovios T.Fondo pajamos vienu
lėlis ir P. Armonas.
būdu tegali būti parūpintos—pas
toviu, savanorišku, bet kiekvie
nam lietuviui moraliai privalomu
apsidėjimu Lietuvos laisvinimo
reikalui. Mūsų sąlygose solidaru ----- ■ / JONAS MEKAS ■ ■ mo mokestį Tautos Fondo naudai
turėtų rinkti iš savo narių (ir ki
Jonas Mekas, jaunas, daug ža
tų lietuvių gyvenančių toje apy dąs literatas ‘ir laikraštininkas,
linkėje) visos lietuviškos organi prieš kelis metus, kartu su savo
zacijos D. Britanijoje.
broliu Adolfu, debiutavo pasakų ir
VLIKas ir Vykd. Taryba, suda baladžių rinkiniu „Knyga apie ka
rydama finansinį planą, paskirstė ralius ir žmones“.
kiekvieno krašto lietuvių bendruo
Nuvykęs Amerikon aktyviai da
menei surinkti tam takrą dalį lė lyvauja lietuvių literatų gyveni
šų Tautos Fondui. Pinigams rink me. Neseniai „Gabijos“ knygų lei
ti ir juos saugiai .aikyti Tautos dykla išleido keturių autorių no
Fondo vadovybė paskyrė atskiruo velių rinkinį vardu „Proza', iš ku
se kraštuose T.F. Atstovybes. To rio čia dedama Jono Meko novelė
kia atstovybė yra ir D. Britani „Fete de Rose“, yra viena būdin
joje.
giausių šio rinkinio novelių.
D. Britanijos Lietuvių Bendruo-’
menės Tarybos buvo išaiškinta,
— Didžiausią pergyvenimą man
kad mes lengvai galėtume savo yra palikus moteris, kurią tema
uždavinį atlikti, jei visi, kas už čiau vienintelį kartą savo gyveni
dirba ar turi kokių pajamų, sąži me, ir tai tik trumpą akimirką.
ningai mokėtų Tautos Fondui po Yra žmonių, su kuriais pragyveni
1 šilingą į mėnesį. Kiekvienas lie pusę gyvenimo, ir jų neatsimeni.
tuvis, niekeno neraginamas, turė Šitos gi aš nė vardo nežinau,' ir
tų pats tą mažą įnašą pasiūlyti sau ją vadinu tik Fėte de roses ir
t Tautos Fordo atstovybės įgalio tačiau jos niekada neužmiršiu.
tam rinkėjui. Tautinio solidarumo
Vyras sėdėjo savo kampe, atsi
įnašai turėtų būti mokami regu rėmęs pečiu geltono medžio atloliariai, kad Tautos Fondas gautų šos, ir, minutėlei nutilęs, žiūrėjo
pastovias įplaukas.
į langą užuolaidas. Vėjas pūtė jas
Įnašo mokėjimas parodo mūsų ligi kambario vidurio ir jos leng
tautini susipratimą. Todėl visų vai pleveno ir vyniojosi.
pažiūru lietuviai turėtų apsidėti
Mes buvome penkiese kambary.
.mokesčiu Tautos Fondui. Įnašas Aš užėjau tik aplankyti Marijos,
visiems pajėgiamas — po pusę pe tačiau dar radau ir šitą vyriškį.
no į dieną arba po 1 šil. į mėnesį. Aš jo nepažinau, kaip ir niekas
Tai sudaro apie vieną ketvirtada daug apie jį nežinojo. Jis į šitą
lį nuošimčio vidutinio mūsų dar miestą buvo tik neseniai atvažia
bininko uždarbio. Niekas negalėtų vęs ir neturėjo jokių pažįstamų.
skųstis įnašo didumu. Reikia tik O kadangi jis apsigyveno šitame
truputi geros valios ir susipratimo. pačiame name, tik vienu aukštu
Nei Pasaulio Lietuvių Bendruo aukščiau, tai mėgdavo užėjęs ret-

NEVERKĖ
ŽMOGAUS

FETE DE ROSES

DU

DIKTATORIAI

IR PUSĖ

Amžiną atilsį Peter Cheiney'sJis buvo neblogas, vidutinio mas
to, puskroninių knygelių rašyto
jas. Jis mirė prieš porą savaičių
vienoj Londono ligoninėj. Daug tų
jo knygelių perskaičiau. Jis turė
jo vieną gerą ypatybę — visus žo
dinio msno išradimus, priklausan
čius Aristoteliui, Sofokliui ir eilei
kitų garbingų senovės Graikijos
ar Romos filosofų . bei rašytojų
suvesti vieno garbei, būtent —
Konfucijui: visa, kada, kur kas ar
ką išmintingesnio pasakė — Cheiney buvo viena; Konfucijus tai
pasakė. Ir iš tikrųjų, kam čia daug
vargti su vardais ir amžiais? Sve
timu išradimu operuodamas, bet
nenorėdamas jo pavogti, garbę ati
duodu kitam; Konfucijus tai pa
sakė.
Taigi, anot Cheiney Konfuci
jaus, pasaulyje viskas keičiasi, ir
baisiai greit keičiasi. Juk dar dau
gelis mūsų pamena, kaip prieš ke
letą desėtkų metų pasaulyje buvo
daug rūsčių valdovų, visokių ka
ralių, kurie savuosius laikė su
gniaužtoje kumštyje, lyg kokie sa
vavaliai diktatoriai. Tiesa, ir da
bar dar yra karalių, tačiau jie
daugiausia eina tik gražaus pa
veikslo auksiniuose rėmuose pa
reigas. — Jie visiškai nebediktatoriški. Tačiau du diktatoriai pa
saulyje visgi dar yra likę: genero
las ir maršalas — Franko — Ispa
nijoj ir Ūsorius — Rusijoj.
Aš gi prie šio duumvirato noriu
pridėti ir tretįjų — pusę diktato
riaus — gink, Dieve, ne Truman'ą, ne nes jis yra tik preziden
tas — bet Ameriką.
Anot
Cheiney
Konfucijaus,
Franko yra diktatorius (dar iš
gimnazijos laikų atsimenu, kad lo
tyniškai dico, dixi, dictum, dicare
— yra sakyti, tarti, taigi diktatorus būtų lyg ir sakytojas, įsakyto
jas, įsakymų davėjas, kitaip ir
trumpai sakant — valdovas, kurio
įsakymams nepasipriešinsi; nedrįs
tu tarti, kad jis būtų ir tarėjas,
nes ši sąvoka mums nesvetima!),
taigi Franko yra diktatorius, nes
jis yra generolas — nes jis kovojo
prieš raudonąjį marą, kuris norė
jo Ispaniją sudemokratinti iki ru
siškojo imperializmo, nes jis tos
kovos metu davė tokius įsakymus,
kuriems nebuvo galima prieširttis
— nes jis tą karą laimėjo: išgel
bėjo Ispaniją ir, kas žino, galbūt
ir Europą. Jeigu jam patiko ir to
liau Ispaniją valdyti—tai yra jau
grynai ispanų ir Franko reikalas,
nors aš esu įsitikinęs, kad tai kar
tu yra ir mano reikalas. Ir šį dik
tatorių aš gerbiu: jeigu jis ir da
bar dar neatsisako diktatoriaus ti
tulo ir teisių, tai ir labai gerai da
ro — r.es kova dar nebaigta, o tik
žada prasidėsi — prieš antrąjį dik
tatorių.
Tas antras diktatorius yra Ūso
rius. Jis yra diktatorius todėl, kad
jis yra maršalas (kaip jis šitą

garbingą karinį laipsnį pasiekė,
tik viena VKP(b) istorija težino
ir pasakyti tegali, nes viskas, kas
buvo nieks — anot Duonelaičio—
bus viskuo — anot šventojo him
no) — nes jis panoro ne tik Rusi
ją, bet ir visą pasaulį išvaduoti iš
laisvės, duonos, iš buto, iš tėvynės,
iš turto, iš gyvybės. Tikrai, mil
žiniškas uždavinys! Daug Euro
pos bei Azijos tautų jau pasisekė
praryti — nieko nuostabaus, nes
jis pradėjo ryti mažiausias, todėl
nepajėgiausias jam priešintis, bet
dar daugiau liko. Todėl ir jo kova
dar nebaigta, o tik žada, kaip rei
kiant, prasidėti. Dar reikia išlais
vinti pusė Azijos, pusė Europos,
visa Afrika, visa Amerika, Austra
lija, Zelandija ir eibės visokių sa
lų. Daug darbo šitas diktatorius
turi prieš akis.
Atrodo kad pasauly nebėra, kas
jį sudraustų, nes Afrika iš viso ne
pajėgi, Azija dar tik pradeda aug
ti, Europa dūsta, nežinodama, ko
ji norėtų; tačiau, ačiū Dievui, yra
likęs dar vienas didelis žemynas
— Amerika. Toj Amerikoj, reika
lo iššauktas, auga trečiasis dikta
torius — trumpai vadinamas JAV.
Šitas diktatorius yra labai skir
tingas nuo pirmųjų dviejų: jis nė
ra nei generolas, nei maršalas. Jis
yra demokratinis žinojimas, pasi
ryžimas, valia.
Neperseniai šiais metais Jung
tinės Amerikos Valstybės atšven
tė 179 nepriklausomybės sukaktį,
kai jos nusikratė D. Britanijos
globa. Jungtinės Amerikos Valsty
bės sukurtos žmonių, kurie ten su
sirinkę iš viso pasaulio kampų, ku
rie skubėjo į ten dėl visokių
priespaudų namie, kurie leidosi į
platųjį pasaulį, laisvę ir nuotikius
mėgdami, vargo bei nežinios nebi
jodami. Laisvės ir darbo
meilė
sukūrė JAV ekonominę galybę,
kaip šalia jos vergijos, naikinimo
ir mirties meilė sukūrė tariamą
Rusijos galybę. Dėl to Amerika ir
išėjo kovon prieš Ūsorių, dėl to
Amerika ir ėmėsi pasaulinio tos
kovos vadovavimo. Dėl tto, kiek
Franko yra paprastas
sakyčiau,
normalus diktatorius,, kiek Ūso
rius yra vergijos, žudymų ir mir
ties diktatorius, tiek JAV yra vi
sų laisvės ir gerovės diktatorius,
gal, pusė diktatoriaus — nes tai
ne vienas asmuo, sugniaužtame sa
vo kumštyje laikąs milijonus spur •
dančių gyvybių, bet tai visų lais
vę ir gerovę mylinti didelė visuo
menės grupė, kuri iš Ūsoriaus
darbų jį pažino, kuri laisvo susi
tarimo keliu pasiryžo jo mirties
dalgiui pasipriešinti ir kuri stip
ria valia eina pirmyn, nežiūrėda
ma, ar tas patinka, ar nepatinka
kai kuriems mažučiams, bet dar
vis didelius tebevaizduojantiems,
Europos tūzams.
Tokios mintys kyla svarstant
pastaruosius Amerikos žygius Is
panijoj. Kaip žinoma, po pilietinio

karčiais pasėdėti, ir taip valando
mis išbūdavo tylus savo kampe,
tik žiūrėdamas ir klausydamasis.
Tik šį vakarą, kalbai kažkaip nu
krypus apie moteris, jis irgi pra
bilo, o kad lietus vis dar lijo,, tai
mes palengva gurkšnojome savo
aroatą ir klausėmės.
—Nemanykite, kad aš jums no
riu papasakoti kokią nors labai
keistą istoriją. Pats subtiliausias
gyvenimas- yra paprastas, ir jo
nuotykis yra ne išviršinis, o giliai
mūsų viduje — mūsų sielos nuo
tykis. Ir šitai, ką aš jums noriu
papasakoti, yra ne kas kita, kaip
mano sielos nuotykis, tik man vie
nam teįmanomas. Galbūt kaikas
gerai pažįsta tą moterį, galbūt kad
ji yra ir kaikieno žmona — bet
niekam ji nėra Fėte de roses — tik
man.
Vyras vėl valandėlę nutilo. Jis
vėl klausėsi lietaus, žiūrėjo ramiai
į abi priešais sėdinčias merginas,
tada vėl tęsė toliau:
— Aš kartais mėgstu, eidamas
sau vienas, užsukti į Saint Patriko
bažnyčią. Man patinka vienam,
netrukdant, kur nuošaliame suo
le, taip niekur nieko, tylomis pasė
dėti. Nuo vaikystės mėgstu vienu
mą ir šitą malonią bažnyčios tylą.
Tą dieną, apie kurią kalbu, baž
nyčioje, nors ir vakare, buvo dau
giau žmonių. Aš pasirinkau patį
paskutinį suolą, atsišliejęs nugara
kolonos. Aš žiūrėjau į priešais
suklupusius žmones ir nežinau,
apie ka galvojau. Tada, staiga,
mano žvilgsnis sustojo ant vienos
merginos. Ji stovėjo visai arti ma
nęs, priešais, ir šiek tiek šonu,
kad aš galėjau matyt beveik visą

jos veidą. Ji turėjo kažką labai
kilnaus ir labai šilto, ir jos veidas,
kiekvienas bruožas, ir rankų lai
kysena, mazgu surišta skarelė
išdavė didelį nuošii durną ir papra
stumą. Aš pirmą kartą mačiau
tokį tyrą ir tokį vidinės ramumos
pilną veidą, ir ji buvo tikrai graži,
kai taip stovėjo bažnyčios susimąs
tyme. Ir tada ji, nejučioms, pasi
gręžė į mano pusę ir mūsų akys
susitiko. Tik akimirkai — aš ma
čiau, kad ji pastebėjo mane ją
stebint, — ir tame žvilgsny buvo
toks nuostabus tyrumas ir geru
mas, kad aš žiūrėjau, pats netikė
damas, kad tokių sielų gali būti.
Ir ji truputį šyptelėjo, labai pa
prastai ir vaikiškai — ir aš ir da
bar nežinau, kas buvo jos šypse
noje: ar ji išskaitė ką iš mano
žvilgsnio ir tik išlygino tai, nedi
deliu atskambiu, ar tik šiaip sau,
kartu į savo vidų užsižiūrėjus, —
aš nieko dabar apie tai negaliu
pasakyti. Lygiai, kaip man ir tada
tai nebuvo visai aišku. Tas nusi
šypsojimas buvo iš taip giliai, kad
žodžiai jo nebesiekia.
Tačiau aš nežinau, kas buvo —
ar įėjo naujų žmonių, ar kas kita,
kad aš minutė nusigręžiau į kitą
pusę, tik labai trumpai, ir tačiau
kai vėl atsigręžiau ir pažiūrėjau
priešais — jos ten jau nebebuvo.
Aš pradžioj pamaniau, kad ji paė
jėjo kiek į priekį, arčiau, bet kai
žiūrėjau, priešais aš jos nemačiau.
Aš išėjau iš bažnyčios ir ilgai sto
viniavau ir žiūrėjau, bet žmonių
minia tekėjo didžiule srove pro
šąli, ir nieko nebuvo galima ma
tyti.
Dažnai taip esti, kad krinta

Ispanijos karo, daugelis protingų
valstybių su Ispanija buvo nutrau
kę bet kokius diplomatinius san
tykius, tą savo žygį paversdamos
tarsi protestu prieš diktatorinį
Franko režimą. Amerika buvo pir
moji, kuri šio nonsenso atsisakė.
Ja tuojau pasekė ir kitos valsty
bės. Dabar Amerika, vykdydama
savo misiją užkirsti kelią pasauli
nei rusiškojo imperializmo eks
pansijai ir gerai suprasdama stra
teginę Ispanijos padėtį, pasiryžo
ir ją panaudoti. Nors tuo reikalu
derybos su Franku ėjo jau seniai,
bet galutiniai žygiai įvyko tik pe
reitą savaitę.
Amerikai reikalingi Ispanijos
nostai laivyno bazėms Kartagenoj,
Kadise, EI Ferrole ir Santa Kruz
de Teneriffe ar aerodromai Barse
lonoj, Madride, Sevilijoj ir Va
lensijoj. Amerika pasiryžusi šiuos
uostus bei aerodromus pritaikyti
savo oro bei jūrų laivyno reika
lams. Už tai Ispanija iš Amerikos
gaus dolerių, pagerinti, karo reikalms pritaikyti, savo kelius bei
geležinkelius, pakelti pramonės
pajėgumą, savo kariuomenę apgikluoti moderniškais lėktuvais,
tankais bei kitais karo pabūklais.
Specialiam Amerikos pasiuntiniui
admirolui Sherman'ui pasisekė vi
sus tuos klausimus jau tiek pas
tūmėti pirmyn, kad Franko, geres
nio susitarimo dėlei, net 14 savo
ministerių pakeitė.
Nors Anglija
ir Prancūzija
šiems Amerikos žygiams iš tradi
cijos ir nepritaria, reikia būti vi
siškai tikriems, kad Amerikos pa
siryžimo niekas nebesutrukdys:
nes šie žygiai daromi ir tų pačių
užsispyrusių jų laisvę ir gerovę
apsaugoti. Jau nebe jie yra savo
likimo lėmėjai, bet Amerika, kuri
stipriai atžygiuoja kaip pasaulio,
taigi ir mūsų, laisvės ir gerovės
tiekėja.
Amerika ateina. Lėtai, bet stip
riai, nebeatšaukiamai, nebesugrą
žinamai Amerika ateina. Gal ji ir
kapitalistas, gal ji ir kapitalistinis
diktatorius, bet jeigu ji man neša
ne mirtį, bet gyvenimą, ne tremtį,
bet namus, ne vergiją, bet laisvę
— aš lyg jauno eržilo nebesuvaldau džiūgaujančios širdies. Ką
man įeiškia dar metai, kiti trem
ties vargo, kad aš žinau, jog stip
riai, nebeatšaukiamai Amerika
ateina — su ja ir mano kelionė
į laisvą Tėvynę ateina.
Al. Dičpetris
Rugpiūčio 4 d. 18 vai. St. Pa
trick's, Parish Hall, Paradise St.,
Bradforde rengiami lietuvių
šokiai
Gros A. Korneliaus kapela ir
veiks alučio bufetas. Kviečiami
visi tautiečiai atsilankyti.
Bradfordo skyriaus valdyba

Rugpiūčio 5 d., sekmadienį, Lon.
dono Liet. Soc. Klube, 345a Victo
ria Park Rd.
Bus šokiai
Gros lietuviška kapela. Pradžia
<7.30 vai. vak.
Klubo valdyba
praeinant kuris veidas, ir net
stabtelėjęs pažiūri į jį. Ir po to, po
valandos kitos, vėl pamiršti, — tai
labai to rimtai neimdamas, aš ir
šį kartą greit šį susitikimą pri
miršau, norint ir visą vakarą, ir
dar užmingant, šitas veidas stovė
jo prieš mano akis. Aš užmigau ta
me nusišypsojime, ir aš užmigau
kaip vaikas.

Galbūt, kad kitą dieną aš irgi
būčiau apie tai galvojęs, jeigu
vienas keistas dalykas nebūtų nu
kreipęs mano minčių visai į kitur.
Rytą, dar lovoje, vos pramer
kęs akis, aš kambary pajutau
keistą nepažįstamą
kvepėjimą.
Man tai buvo keista. Jokių gėlių
pas mane kambary nebuvo, ir jo
kių kvepalų niekada nevartojau
ir nelaikiau. Aš apžiūrėjau visur.
Kambary buvo tik mano stalas,
knygos ir lova — labai vienuoliš
kai, kaip buvau jau nuo vaikystės
įpratęs, ir nebuvo nieko, kas ga
lėtų būti šito keisto kvepėjimo
priežastimi.
Teradau vienintelį
sprendimą: kas nors, man besispraudžiant per minią, gatvėje, pri
silietė mano drabužio iškvėpinta
nosine ar ranka.

Tačiau kai tas kvepėjimas nei
šnyko ir kitą dieną, ir trečią,. ir,
atrodė, dar stiprėjo, aš pradėjau
apie tai galvoti iš naujo. Aš aiš
kiai jaučiau švelniai lengvą rožinį
kvepėjimą. Aš lyginau jį su visais
ligi šiol man pažįstamais kvepa
lais, ir negalėjau rasti jam jokio
atitikmens. Jame buvo truputis
rožių, ir truputis jazminų — bet
tai nebuvo vien rožės ar jazminai.
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UETUVIU SPAUDA
PASITARIMAMS ARTĖJANT

Taip
įvardintam
straipsny
„Tremtis'* nagrinėja artėjančio
VLIKO ir Diplomatijos Šefo St.
Lozoraičio pasitarimus. Toks fak
tas, iš vienos pusės duotų pagrin
do manyti, kad ikišiolinis tų veiks
nių bendradarbiavimas nebuvo
pakankamas, bert: iš kitos — tokia
išvada nereikštų ir tikrosios pa
dėties, pastebi „Tremtis“, nes
„Lietuvos laisvinimo veiksniuose
visą laiką bendradarbiavimo dva
sios nestigo, — pažymi laikraštis.
— Tik ji gal nebuvo pakankamo]
aukštumoj ir dabar vėl kaip tik
dedamos pastangos dar glaudžiau
apjungti visas pozityvias pajėgas,
kad darbas būtų dar našesnis.
„Ar tatai bus atsiekta? Tai yra
didelis klausimas, kurio išspren
dimas priklauso abiejų pusių ge
ros valios. Rugpiūčio pradžioje,
kaip jau teko skaityti spaudoje,
įvyks Lietuvos Diplomatijos šefo
min. Lozoraičio ir VLIKo atstovų
susitikimas. Tasai susitikimas pa
rodys, kas vyravo pasikalbėji
muose: — bendradarbiavimo būti
numas ar kiti išrokavimai, išeiną
iš ambicij-i, grupinės „strategi
jos“, ar kurių kitų užmačių.
„Šiandien, kai savo tarpe kalba
ma apie glaudesnį bendradarbia
vimą, taip pat primatą turėtų tu
rėti Lietuva, Lietuvos laisvinimo
reikalas, jėgų apjungimas tam
laisvinimui. Jei bus žvilgčiojama
į laisvinimo reikalą pro kuriuos
nors akinius ar turimas kuris ki
tas išrokavimas — net ir susita
rus artimiau bendradarbiauti nie
ko konkretaus nebus pasiekta.
Bendradarbiavimas tėra galimas
tik ten, kur einama atvira širdimi.
„Ar besibastant benamiškume
nebus įvykęs sielų ir protų apdul
kėjimas — tatai pasakys gebėji
mas rasti bendrą kalbą Lietuvos
laisvinimo darbo plotuose, šian
dien, manding, turėtų vyrauti ne
ambicija ar išrokavimas, bet rei
kalo būtinumo supratimas“.

GERIAUSIAS MAISTAS IS
^LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
r*
Seniausia Londono lietuvių
parduotuvė siūlo:
Daniškas bekonas dėž.
3/Airiška salami
1 sv. 5/Daniška salami
Isv. 7/Kiaulienos dešros
1 sv. 5/6
Rūkyti lašiniai
1 sv. 4/3
Sūdyti laišiniai.
1 sv. 4/Olandiškas sūris
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. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY
ROAD, LONDON, E.2. Telef.:
SHOreditch 8734.

Aš greičiau jį galėčiau apibūdinti
sakydamas, kad jame buvo trupu
tis mėlyno. Jazminas su mėlynu,
ir kartu tolima rožių priemaiša.
O kartais rožės prasimušdavo ir
būdavo jaustis vien tik rožės. O
kartais vien jazminai. Ir vėl susi
maišydavo. Man tai buvo neaišku.
Tačiau didžiausias nustebimas
buvo, kai paklausus apie šitą kve
pėjimą draugus, jie visi juokėsi
ir tvirtino nieko nejaučią. Šitą
kvepėjimą jaučiau tik aš vienas.
Ir tai man buvo dar neišaiškinamiau.
Aš nuo vaikystės, kaip jau mi
nėjau, esu labai savy pasinėręs
ir jautrus žmogus. Gimnazijoje
ir universitete mane laikydavo
poetu, muziku ir dailininku —
žiūrint, su kuo reikalų turėdavau.
Aš buvau jautrus visiems tiems
menams, aš juos gerai pažinau,
bet aš nieko nekūriau. Man patiko
tik tas pats vidinis išgyvenimas,
aš nenorėjau nieko užrašyti ant
popiečio, man rodės tai visai berei
kalinga, Ir dėl mano jautrumo
dažnai atsitikdavo, kad mane mė
nesiais persekiodavo kažkada kaž
kur girdėtas, ir tik dabar iš pasą
monės staiga iškritęs muzikinis
fragmentas, ar matytas vaizdas,
nedidelė akimirka, ir aš mėnesiais
galvodavau ir jieškodavau, mėgin
damas atsekti, iš kur jis ir kaip
jis pas mane pateko. Daiktai, nuo
taikos, vaizdai dažnai kankina ma
ne. Ir todėl ir dabar, galvodamas
apie šitą kvepėjimą, aš bandžiau
tai aiškints savo jautrumu. Gal
būt, kad aš jį tikrai kažkada kur
nors buvau sutikęs, kurioje nors
gėlių parduotuvėje ar kiturkur,
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KĄ DAVĖ LIETUVOJ ŽEMĖS
REFORMA?
Pradėjus vykdyti žemės refor
mos įstatymą (1920 m.) kaip tik
Lietuvoje Įsikūrė 40.000 naujaku
rių ir 90.999 mažažemių gavo pa
pildomai žemės, o iš 274.815 že
mės ūkių skaičiaus per 50 ha pa
siliko vos 2 proc. su trupučiu, gi
dirbamos žemės plotas padidėjo
veik 1 milijonu
ir
pasiekė
2.935.000 ha
O kaip toliau žemės ūkio pa-

sūs: rankovės
kreivai įsiūtos,
skvernai nelygūs. Panevėžio „Ka
napė“, virvių įmonė, pagamino
APIE LIETUVIUS
žanga rutuliojasi? Maskolius K. netinkamų vartojimui virvių ir
PARTIZANUS
Liaudis, okupantų
pastatytasis t.t Fabrikuose gaminiai sukrauna
Lietuvos žemės minist., mulkini mi rūsiuose ant grindų, kur jie pū
Šveicarų Beromuenster viduti
mo tikslais išleistos brošiūros „Že va ir genda.
nėmis ir trumpomis bangomis bu
mės ūkio pakilimas Lietuvoje“ 22
vo padarytas pranešimas, pava
ĮBRUKTOSIOS TEMOS
pusi, rašo: „okupaciniais metais
dintas Sov. Sąjungos kova prieš
vokiškieji grobikai (turėtų pažy
MOKSLEIVIAMS
partizanus, kur iš tikro buvo kal
Okupuotos Lietuvos gimnazijose bama tik apie Lietuvos partiza
mėti: bolševikų draugai) iš Lietu
vos išveže ir sunaikino 224.000 visą gegužės mėnesį vyko iš kla nus. Jame buvo pažymėta, kad
arklių, 390.000 karvių,
770.000 sės į klasę keliamieji ir baigia SSSR yra įsteigusi nują ordiną,
kiaulių ir 277.000 avių. Bendra mieji egzaminai. Rašomiesiems kurį gauna „atsižymėjusieji ko
suma nuostolių, kuriuos fašistai egzaminams iš lietuvių literatūros voje prieš banditizmą“. Visi žino,
okupantai padarė Lietuvai, sudarė abiturientai turėjo tikrai „įdomių“ kad visi Sov. Sąjungos rinkimai
17 milijardų rublių“. Tenka lauk temų pasirinkti. Pav. „Kova dėl parodo 99-100 proc. tautų ar ats
ti, kada K. Liaudis parašys, kiek tarybinės tėvynės laisvės ir ne kiros tautos .palankumą“? Kodėl
nuostolių lietuvių tautai padarė priklausomybės pagal A. Fadajevo toks ordinas steigiamas ir kas juo
kiti okupantai: bolševikai. Ar ir romaną Jaunoji Gvardija“, „Di apdovanojamas, jei visi yra reži
jam, nors ir komunistui, jei nebi džiosios stalininėms statybos-kelias mu patenkinti?
jo tiesos, šie grobikai nepasirodys į šviesią komunizmo ateitį“, „Lie
Tuo tarpu Lietuvoj veikė ir te
dar didesni už anuos?
tuvių tauta broliškųjų tarybinių beveikia partizanai, kurie kovoja
Ką bolševikai dar geriau moka tautų šeimoje žengia į šviesią ko už savo kraštą, už savo idealą, už
už jų puolamus buvusius draugus, munistinę ateitį“, „Buožinio išnau vakarų civilizaciją, už laisvę, už
vokiškuosius grobikus, tai iš kitų dojimo demaskavimas Petro Cvir tikėjimą, skelbė šveicarų radijas.
grobti gerybes. Taip ir pats auto kos kūryboje“, „Tėvynės meilė Partizanai ten pradėjo veikti ir or
rius prisipažįsta, kad 1944 m. „iš Puškino kūryboje“ ir pan. Abitu ganizuotis 1940 m., po sovietų oku
dvarininkų, buožių, vienuolynų ir rientai šį egzaminą, iškaltais ša pacijos. Paminėtos 1941 m. birže
vokiškųjų pakalikų buvo atimta bloniniais sakiniais, išlaikė paten lio 14-15 d. masinės deportacijos,
1.575.094 ha žemės“, o tada buvo kinamai, nors jie mieliau būtų birželio 21-22 d. sukilimas, išlais
1947 m. jau įmanoma „iš esmės parašę rašomuosius darbus temo vinimas Kauno, Vilniaus, Šiaulių
likviduoti vokiečių okupacijos pa mis: „Rusų okupantų priespauda“ ir kt. miestų dar prieš vokiečių
darinius LTSR žemės ūkyje“. Ka ar „Ašarų kelias į Sibirą“.
kariuomenei įžengiant, t.y. bolše
da bus galima iš esmės likviduo
vikų užnugary. Paminėtos aukos,
ti sovietinės, okupacijos padari DŽIAUGSMAS PER PRIEVARTĄ sukilėlių skaičius. Nepriklausomy
nius Lietuvai? Ir kaip gyvena tie
Profesinės sąjungos ansamblio bės skelbimas, nacių politika —
96.336 bežemių ir mažažemių vadovas V. Jakėlaitis, bolševikų pašalinimas lietuviškų organų.
„pritvirtinti prie žemės“?
įsakytas, sukūrė 11 naujų sovieti Konfliktas su naciais dėl liet, da
nės Lietuvos „liaudies“ šokių, linių, jų nuginklavimas, vienų į
MENAS GALINGAS IR
skirtų naujai įsteigtų kolchozų gy mišką pabėgimas, kitų į KZ de
PELNINGAS
ventojams. Naujieji liaudies šo portavimas.
Šubolševikinus meną Lietuvoje, kiai turi tokius pavadinimus: „ko
Antrą kartą, 1944 m. bolševi
lietuviškieji dailininkai tokių ste lektyvinis darbas“, „traktorininkų kams į Lietuvą atvykus, partiza
buklų prikepa, kad net patiems šokis“. Trūksta dar rusiškos na- nai buvo jau susiorganizavę ge
paskui gėda juos parodyti. Vil gaikos ar politruko nagano šok’ų. riau ir visur priešinosi. Partizanų
niaus Dailės muziejaus direkto Rusai okupantai naujaisiais šo eilėse yra vis 1 socialinių sluoksnių
rius Filipaitis tokių šedevrų jau kiais yra sužavėti ir visą ansamblį žmonių. Labai griežta disciplina.
pilną sandėlį prikrovė, nedrįs gabena į Maskvą, kad jis ten rusus Jie turi miškuose karo mokyklas.
damas jų viešai rodyti. Pasirodo, „palinksmintų “. „Dailės“ kombi Partizanai Kovoja
uniformuoti
kaip ir visoje bolševikų sistemoje, nate užsakyti „liaudies kosciu- (sena, Neprikl. Lietuvos unifor
Meno Reikalų valdyboje paveik mai“, nors tiems, sovietiniams ma). Partizanų esama dviejų rū
slų pirkimo komisijoj susitupėjo „liaudies“ šokiams, geriausia tiktų šių: legaliame gyvenime ir nele
bolševikinių dailininkų klikelė, dabartiniai kolchozininkų dėvimi galiame Per pirmus antrosios
kurie pirmojo eilėje savo paveik lopyti skudurai ir tuščios tarbos okupacijos metus partizanai turė
slus ir nuperka, nors jie būtų tik ant pečių.
jo labai daug nuostolių. Dabar pa
pradėti. Komisijos narė Vaineikykeitė taktiką. Visas partizanų ju
tė pardavė savo „Bolševikės por
TEBEGAMINA MULKALUS
dėjimas yra centralizuotas. Jo cen
tretą“, kitas narys Mickevičius
Norėdami dar daugiau žmonėms tras esąs kažkur prie Vilniaus.
pardavė
„Lietuvių
delegacija apdumti akis, komunistai Lietuvo Bolševikams nepasisekė jo ligi
Kremliuje“, nors paveikslai buvo je stato 3 filmos apybraižas: apie šiol surasti. Liet, partizanai palai
vos apmesti piešti. Iš dailininko raudonąjį gestapininką „rašyto ko ryšius su lenkų, ukrainiečių,
Mergašilskio nupirkta pora pa ją“ A. Gudaitį-Guzevičių ir prie latvių rezistentais. Nepaisydami
veikslų, už vieną sumokėta 40 jo prideda dar Dotnuvos selekci visų sunkumų, lietuviai turi ryšių
tūkstančių rublių, už kitą irgi ne jos stotį ir Sov. Sąjungos bokso ir su Vakarų pasauliu. Kova yra
mažai. Abiejų paveikslų viešai meisterį lietuvį A. Šociką. Kai tas labai kieta, ir paskutinę granatą
negalima parodyti.
vąžinėjo įpo užsienį, sovietai vi toks kovotojas palieka sau, nuneš
sur skelbė, kad jis rusas ir tik da damas galvą, kad neatpažintų
STACHANOVIETIŠKI
bar, propagandai, jau prireikė jį NKVD, nes pastaroji kerštauja ir
NIEKALAI
vėl padaryti lietuviu.
baudžia visai nekaltus: gimines ar
Okup. Lietuvos prekybos minis
draugus, šis pranešimas sužadino
ters draugas A. Mikutis viešai
SENA SEKIOTOJA
didelį klausytojų susidomėjimą,
pripažino, kad Lietuvos fabrikai
Jau ir E. Petrauskiene-Žalinke- nes tuo metu visi radio, ypač
stachanovietišku tempu gamina vičaitė seka vyro pėdomis: tas „Tout de Suisse“ proga, klausėsi.
niekalą. Tuo metodu kepama duo padarytas Stalino premijos „lau Jis buvo transliuojamas ne tik
na blogai iškepama, „Inkaro“ gu reatu**, o ji gavo surežisuoti dai Šveicarijai, bet ir į užjūrį, iš viso
mos avalynę reikėjo grąžinti į fa nų ir šokių montažą „Klestėk, ša 4 bangomis ir per 5 stotis.
briką perdirbti, o bendrai, visa lie gimtoji“. Muzikinis jo vadovas
fabrikų pagaminama avalynė ne-; buvo „stalininis laureatas“ J. Šve
PAMALDOS
labai galima dėvėti. „Lelijos1, das, o šokių ir žaidimų — toks pat
ROCHDALE — rugpjūčio 12 d.
„Dobilo“ siuvyklų gaminiai bai „laureatas“ J Lingys.
10,30 vai.

ir jis tik dabar iššoko iš mano pa
sąmonės, labai ir labai pavėluotas
reagavimas, ir visu savo aiškumu.
Bet kvepėjimo, kurio prigimtis
yra taip medžiaginė, aš negalėjau
sau išsiaiškinti vien pavėluotu
pasąmonės reagavimu, vien pasą
mone, ir kai dar tas kvepėjimas
buvo toks aiškus ir šviežias, ir
jis "taip ilgai nenyko ir laikėsi visur
kartu, kur tik aš neėjau.
Ilgainiui tai virto savotiška kan
čia. Aš būtinai norėjau sau išsiaiš
kinti, kokie tai yra kvepalai, ko
kios gėlės ar kokių cheminių jun
ginių. Aš galvojau, kad tai man
padės išaiškinti, kaip jie pateko
į mano gyvenimo orbitą.
Aš dienų dienomis prastovėda
vau gėlių parduotuvėse, aš žiūrė
jau į visas gėles, kvėpindamas jas
ir lygindamas su šituo eteriniai
mėlynu rožių kvepėjimu. Niekur
tokio kvepėjimo nebuvo. Aš kaip
pamišėlis — tikrai taip galėjo dau
gelis pagalvoti — vaikštinėjau po
gėlių krautuves, po gėlių sodus, ir
kvėpinau kiekviena man naujai
sutiktą gėlę, bet nei viena gėlė ne
turėjo šito kvepėjimo. Tada aš
ėmiau vaikštinėti po kvepalų par
duotuves, aš šnekėjau su kvepalų
chemikais ir visaip bandžiau jiems
nusakyti šito keisto kvepėjimo
spalvas ir niuansus, ir po to jie
žiūrėjo ir galvojo, tačiau visi
traukė pečiais, ir nė vieni kvepalai
neatitiko šitiems. Todėl aš, nieko
panašaus nerasdamas, pavadinau
juos pirmu atėjusiu į galvą vardu,
Fėte de roses, ir ant to pasilikau.
Visa tai baigėsi tuo, kad aš pasi
dariau beveik ligonis — mano

svoris krito, aš nebegalėjau mie
goti, aš apie nieką kita negalvojau
ir nieko kito nejaučiau, kaip šitą
kvepėjimą, šitą rožių, jazminų ir
mėlyno mišinį, kuris lengvai sklei
dėsi aplink mane ir sekė kartu.
Kaip vampyras jis laikės įsikibęs
manęs, ir nepaleido. Ir, manyda
mas bepaminštąs, aš neradau nie
ko kito, kaip kreiptis pas gydyto
jus. Vienoje ligoninėje kaip tik
dirbo vienas mano mokslo drau
gas, dabar gydytojas, ir aš dažnai
buvau stebėjęsis jo sugebėjimais
tiek medicinoje, tiek psichoanali
tiko] e
Jį radau laisvą tą dieną. Jis sė
dėjo savo kambarėlyje ir basas,
naktinėse šlepetėse susirietęs ant
sofos, grojo fleita. Jis buvo laimin
gas mane, taip retą svečią, sulau
kęs jo dienai paįvairinti, ir jo pir
mas sakinys buvo, kad jis yra įsi
mylėjęs. Aš vis tik priverčiau Jį
pasiklausyti mano istorijos su
kvepalais. Jis juokėsi ir nenorėjo
tikėti, kad taip yra, tačiau man
tai užsispyrus betvirtinant, jis
ėmė įtikėti. Tačiau ir jis nieko ne
galėjo pasakyti.
Buvo jau vakaras, kai ėjau na
mo, ir visas miestas buvo pasken
dęs šviesose. Ir dabar, man taip
einant gatvėmis ir galvojant, aiš
kiai jautėsi tas pats kvepėjimas,
aiškiai, nenuginčijamai. Aš ėjau
nusiminęs ir be viltes rasti iš to
bet kokią išeitį ir sprendimą. Aš
viską buvau jau išbandęs, aš bu
vau viską pergalvojęs, kad suse
kus šitą paslaptingą kvepėjimą,
ir dabar aš nieko nebegalėjau
daugiau numatyti. Nieko. Aš žiū
rėjau, kaip pro mane plaukė mi

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAIP SOVIETAI ŽLUGDO
LIETUVOS ŽEMĖS ŪKĮ

Kadangi niekas netiki komunis
tų skelbiamais „laimėjimais* že
mės ūkyje, ypač įvedus kolchoz’nę sistemą, tai jie žmonių prakai
tu surinktais pinigais leidžia vi
sokias brošiūras, kuriose, klasto
dami duomenis, stengiasi jais pūs
ti žmonėms miglą į akis, anot vie
no pereitais metais atvykusio iš
Lietuvos mūsų tautiečio, visi ma
to, kaip ten, kur „seniu jūravo
kviečiai ir lyg mūras kilo javas,
šiandien stypso kolchozų usnys**.
Viena tokių brošiūrų yra ir K.
Liaudies „žemės ūkio pakilimas
Lietuvoje“.
Tas, tariamasis pakilimas, tėra
nebent tik autoriaus galvoje, ta
čiau kad galėtų tikėti kiti, prira
šyta daugybė klastotų duomenų,
kuriais, komunistiniu akipėšiškumu ir operuojama. Palyginus kad
ir britų veikale „The Baltic Sta
tes'* (išl. 1938 m. Londone) pas
kelbtus 1930 m. duomenis su
komun. spaudos šiandien skelbia
mais „laimėjimais“, matyti, kad
jiems ir dabar dar toli iki tų lai
mėjimų, kurie buvo N. Lietuvoj
pasiekti po ilgo ir vargaus karo
per dešimtį metų, būtent 1930 m.
Tada, pvz., miežių buvo gaunama
iš vieno ha 10,7 kvintalo, 1951 m.
tikisi nuo 7,5 iki 8,5, o 1955 m.
„užplanuota gauti“ nuo 9,5 iki
10,5; grūdų 1930 m. gauta 11.9,
1951 m. — nuo 7,85 iki 8,85, 1955
m. — 10 iki 11; linų 4 nuo 2,2 iki
2,2 iki 2,4 — 2,6. Nors 1930 m. Lie
tuvos teritorija siekė tik 55.000
kv. km., o šiandien LTSR apima
62.500 (vadinasi, sovietinius skai
čius tenktų mažinti dar 12 procen
tų), tada Lietuvoj raguočių buvo
l.033.000, o 1935 m. bus (bent taip
užplanuota) tik 800.000; melž. kar
vių buvo 800.000, o bus tik 390.000,
kiaulių buvo 1.027.000, 1955 m. bus
500.000; avių buvo 603.000, o 1955
m. bos 260.000.
Po 33 komunistinio valdymo
metu Rusijos gyvulių ūkis nebuvo
pasiekęs net 1913 m lygmens.
1946 m. pačių komunistų spauda
paskelbė šį gyvulių procento su
mažėjimą Lietuvoj: arklių 39,3, ra
guočių 50,3, Kiaulių 61, avių 45 Iš
viso Sovietai gyvulių ūky 1955 m.
bus pasiekę tik 56 proc. 1930 m.
lygmens, nekalbant jau apie pas
kutinių metų N. Lietuvos gyvulių
ūkio pakilimą.

ŠVEICARE RADIJAS

nios žmonių, ir buvau vienui vie
nas su Fėte de roses.
Ir tada, staiga, aš sustojau prie
Saint Patriko bažnyčios. Kaip se
niai joje bebuvau! O, jau visi me
tai greit bus. Aš prisiminiau vėl
tą mielą ir jaukią nuotaiką, kurią
aš mėgdavau savo vienatvėje kar
tais joje gerti. Ir kai aš taip stovė
jau dabar ant laiptų ir žiūrėjau
pro atidarytas duris j vidų, mano
atminty staiga iškilo anas prieš
keletą mėnesių matytas merginos
veidas. Jis taip staiga vėl iškilo
atminty, ir taip gyvas, kaip aną
vakarą, kad aš pats buvau nuste
bęs ir galvojau, kaip aš tai ligi
šiol buvau taip pamiršęs. Tikrai,
nuo ano vakaro aš nebuvau nė
sykio šito veido prisiminęs. Ir kai
aš dabar savo pasąmonėje jį vėl
mačiau, šitą nuoširdų, paprastą
veidą, su tokiu nuostabiu akių ir
lūpų sudėjimu, aš pajutau, ir man
pačiam buvo tai taip keista, kaip
šitas veidas, šitas nusišypsojimas
— šita visa jos ano vakaro nuo
taika susiliejo su šituo paslaptingu
kvepėjimu. Jie susiliejo ir perėjo
vienas per kitą, susirišdami kaip
sunertų rankų pirštai, išvien ir
nebeišskiriamai. Aš stovėjau ant
bažnyčios laiptų nuostabos eks
tazėje, sekiau pats savy tą keistą
ir nesuprantamą metamorfozę, ir
man dabar, staiga, buvo visiškai
aišku šito kvepėjimo spalva. Man
staiga nebebuvo jokio vidinio pa
reikalavimo žinoti, kas jis yra —
aš betarpiai ir labai tikrai dabar
jaučiau jį esant ana mergina. Tai
buvo tapatu su jos ano vakaro
nuotaika ir šypsniu, negalėjo būti
jokio kito atitikmens, jokios gėlės,

kuri taip kvepėtų, kaip šitai, kaip
šitos mergaitės siela. Aš negalėjau
to kitaip pavadinti — tai jos siela,
kuri, kaip paslaptingi kvepalai,
vienu jos nusišypsojimu įaugo
many.
Aš stovėjau dabar ant bažnyčios
laiptų lygiai kaip aną vakarą, kai
jieškojau jos, ir ,ta pati minia plau
kė pro šalį ir mirgėjo savo rūbais
gatvių šviesose. Ir dar daug kartų
esu po to taip stovėjęs ir žiūrėjęs
— tačiau jos aš niekados nebesuti
kau. Ir dar keista — nuo ano va
karo, kai ji vėl iškilo mano pasą
monėje, ir dabar jau visam laikui,
— aš ir dabar, kai jums pasakoju
apie tai, ją taip aiškiai matau, vi
sai, kaip aną vakarą, su tuo nuo
stabiu nusišypsojimu ant lūpų, —
nuo to vakaro aš nebejaučiu ano
kvepėjimo — ir man lyg truputį
ir gaila jo. Aš nežinau, kaip tai
kas išaiškintų, man yra tik viena
aišku, kad tas kvepėjimas ir šitas
veidas yra tas pat. Pasąmonė turi
savo logiką ir savo dėsnius ir aš
per mažai juos pažįstu, kad im
čiausi aiškinti, kodėl vienu laiku
tas nusišypsojimas many buvo
vien tik kvepėjimas — to aš nežinau.kas :š viso buvo toji moteris,
kas ir iš kur ji, ir kaip vadinas —
man ji yra tik Fėte de roses, nuo
stabiausia moteris, kokią esu savo
gyvenime sutikęs.

Virėjai Ir namų ruošos darbi
ninkai gali gauti darbo. Anglų k.
žinojimas pageidautinas. Kreiptis:
Continental Domestic Agency,
106, Edgware Rd.. London. W.2.
Tel. AMBassador 1422.
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TUMAS-VAIŽGANTAS

„Draugas“ surengė konkursą palašyti straipsnius apie ryškiausias
lietuvių asmenybes. Konkurso už
davinys buvo iškelti nuopelnus tų
lietuvių kultūrininkų, rašytojų, pe*
dagogų, politikų, visuomenininkų
ir kitų, kurie daugiausia nusipelnė
1900-1950 metų laikotarpy.
Premijos buvo skirtos už tris
straipsnius. Pirmoji suteikta prof.
St.
Kolupailai,
parašiusiam
straipsni apie kan. Tumą-Vaiž
gantą. Straipsnis tikrai ryškiai
apibudino tą, visiems pažįstamą ir
simpatingą asmenį, dėl to kaip
būdingas ir platesnio dėmesio ver
tas rašinys, čia ir pateikiamas,
truputį sutrumpintas.
—o —
Visų gerbiamas ir mylimas
Žilagalvis kanauninkas Tumas,
istorinės Vytauto bažnyčios rekto
rius, žymus rašytojas Vaižgantas,
literatūros daktaras, Universiteto
profesorius, kultūrininkas ir vi
suomenininkas, daugelio organiza
cijų steigėjas ir siela,labai populia
rus ir gerbiamas Kauno veikėjas,
jaunimo ir menininkų globėjas,
prieš savo norą politikas ir politi
nių kalinių užtarėjas, originalus
ir simpatingas žmogus, taurus lie
tuvis, karštas patriotas, optimistas
ir altruistas...
Kas nežino Tumo? Jis rodė
daug meilės ir tolerancijos visiems
lietuviams ir buvo visų gerbiamas
ir mylimas. Tumą gerbė net poli
tiniai priešai ir kitataučiai, nors
jis nesivaržydavo tarti jiems at
viro tiesos žodžo.
Jaunas kunigas Tumas ryžtin
gai kovoja prieš svetimas įtakas
provincijos klebonijose. Jis imasi
spaudos darbo ir tampa, jo žo
džiais, savosios, lietuviškos visuo
menės tarnas, ne, dar daugiau,jos
vergas! Atkirstas nuo Lietuvos,
lyg tremtinys, Švedijoje, ilgesio
kankinamas, jis parašė „Pragie
drulius“, kur atvaizdavo Lietuvos
atbudimą, jos kovą už laisvę, iš
kėlė jaunosios kartos idealus.
Daug rašė. Be stambesnių kūri
nių, Vaižgantas rašė daug straips
nių visoje mūsų išsišakojusioje
periodikoje. Jis rašė daug ir daž
nai, įvairiomis aktualiomis temo
mis. Nevengė publicistikos ir kri
tikos, rašė teatro ir literatūros
recenzijas-Jo kalbos stilius papras
tas. aiškus Ir tiesus. Štai keli pa
vyzdžiai;
— Lermas, rietenos, bylos —
tai ne lietuvių gyvenimas, tik jų
gyvenimo akompanimentas, kad
žmonės nesugyžtų, bet taip rody
tų savo esmės gyvybę.
— Šlifuotąją žievę nuo ruso nuskutęs randi totorių, gi apyšiurkščią žievę nuo lietuvio nugrandęs
randi europietį...
— Kepti svetimų kraštų kaš
tanai vieni niekai prieš lietuvių
lauke keptas bulves...
Tumas — profesorius, Vytauto

DUMAS DUMUI
o o NELYGU o o
— Pulgis

Andriušis —

Iš Adelaidėje spausdinamos
knygos „Sudiev, kvietkeli.“
Einant ulytkeliu nuo Baikio pa
kalnėn, žiūrėk, iš Vėtrinio kami
no verčiasi, lyg kančiukas, dūmų
srovė, paskleisdama aitrų smalėkų kvapą, kuris, .sumišęs su teletninko ajarų ir takišių garais,prieš
saulei tekant taip džiovina šner
ves žmogaus, anksti kėlusio ir dar
nevalgiusio.
Sinklio dūmas nesiverčia, bet,
atsiprašant, košiasi pro visą pir
kios stogą, padengtą žaliomis sa
manų kepurėmis; prižliėgusiomis
patvartėmis
ir
užgriozdytais
prieklėčiais vaikščioja tik ką pa
kapotų žagarų smilksmas, nuo ku
rio darosi šleikštu gerklėje ir pra
deda ėsti rėmuo, iš sėdžiaukos, už
tvarto dvokiant dumblui, kuris
lyg pasinaudodamas ankstyvo ryt
mečio tyla, nevaržomai leidžia į
orą savo pavietres.
— Ap-syk! — nusičiaudi Rūpi
nas nugulėtais kailinukais eida
mas į Ažupį pažiūrėt iš nakties
uždėtų bučių.
Iš Šonaucko želmens, užgulto
nuo ulytkelio sodo obelų, lyg iš
dvivamzdžio
šauna
melsvas
švirkštas į užsimiegojusį dangų,
nešdamas nors ir alksninių, bet
gerai išsistovėjusių per žiemą
malkų garus, neužsilaikydamas
pasterbliuose, neėsdamas šeimynai
akių, sakytum kodilas nuo alto

Didžiojo Universiteto Lietuvių li
teratūros katedros docentas, „raš
liavos“ tyrinėtojas, įdomus ’r
mėgiamas lektorius. Pats
skundėsi permažai mokslo ėjęs,
buvo plačiai išsilavinęs ir pasaulio
matęs.
Populiarus kunigas
Kaip kunigas, kanauninkas Tu
mas buvo labai populiarus Kaune:
savo ugningais ir turiningais pa
mokslais į kuklutę Vytauto baž
nyčią sutraukdavo visą Kauno
šviesuomenę, kartu ir tuos, kurie
šiaip vengė bažnyčių ir nemėgo
pamokslų. Tikintiesiems jis rasda
vo visados paguodos ir patarimo
painiuose gyvenimo reikaluose.
O jungtuvės „pas Tumą“ tapo
priežodžiu.
Nebuvo Lietuvoje kito visuomeninko judresnio už Tumą. Nebuvo
kultūros ar visuomenės organiza
cijos, prie kurios jis ne būtų pri
sidėjęs: jfs buvo iždininkas bent
kelių valdybų! Nebuvo sąjūdžio,
kurio neremtų Tumas savo auto
ritetu, ar bent nebūtų iškilmingai
pašventinęs vėliavą. Nebuvo kul
tūrinio įvykio, kur nebūtų savo
žodžio taręs Tumas. Jo kalbos bu
vo gyvos, nuoširdžios, nenuobo
džios. Ypatingai jautrų žodį tarė
kanauninkas, palydint kalbininką
K. Būgą:
— Kas Tave, Kazimierai, išaugštino taip, kaip karalių... Tą
Pamokslą galima lyginti su kla
siškomis Cicerono prakalbomis!
Petrapilio seime. Teko Tumui
dalyvauti politikoje, nors jis jos
nemėgo. Dar 1917 metų Petrapilio
Lietuvių Seime pasisako už nepri
klausomybę; kitų išjuoktas pareiš
kė. „Daugiau aš ne politikas“ ir
toks buvo įamžintas Varno šar
žuose _,Ant politikos laktų“.
Jis nepriklausė politinėms parti
joms, nors dalyvavo Krikščionių
demokratų pirmosios programos
sudaryme.
Manyta, kad jis buvo artimas
Tautininkų sąjungos vadovybei;
savo įtaka jis išvadavo iš kalėjimo
keletą kairiųjų pakraipų žurnali
stų, kurie jį vėliau apvylė... Gar
siausias Tumo politinis žygis: val
stybės teatre premjeros metu jis
išdrįso viešai protestuoti prieš
tai, kad buvęs Respublikos prezi
dentas buvo patupdytas į kalėjimą
už nusikaltimą spaudos įstatymui
redaguojant laikraštį.
Labai mylėjo Tumą jaunimas,
o ypatingai menininkai. Kiekvie
name jauname talente Tumas pa
stebėdavo „deimančiukus “, kiek
viena jauna dainininkė buvo „lak
štingala '. Piktesni kritikai šaipėsi
iš Tumo kiek perdėtų recenzijų,
bet jos kėlė sparnus gabiam prie
augliui. Kiek iš tų „deimančiukų'
išaugo tikrų deimantų, kuriais
lietuviai didžiuojasi prieš pasaulį!
Įdomi asmenybė
Kanauninkas Tumas buvo įdo

riaus į žvaigždėtas Padeksnių baž
nyčios lubas.
Pro liepą grįžtelėjus į dėdės
Kazimiero pirkią, atrodo, iš tenai
visai neina dūmas, nes viršum ka
mino tiktai dreba įkaitintas oras,
kartkartėmis išmušdamas raudo
ną sviltą, kuri, pasisukiojusi aukš
tybėse, vėl nusėda ant obelų, —
kaip kad ir dera beržinėm, dar
užpernykštėm malkom, sumūrytom visais trobų pašaliais.
Grigaliaus pavirtusiu kamino
vamzdžiu nedaug beišeina dūmų
ir jie mieliau sunkiasi stogo sky
lėmis, skleisdami aplinkui sutrę
šusių tvorgalių marą, taip kad net
tvarte čiaudi kiaulės, o šuva, suk
damas plačiais ratais po kluonie
ną, pabėga į Pabružakalnio beržy
ną baidyti varnų.
— O čia dar kuo užsvilino, kad
tau grausmelis! — braškindamas

mi asmenybe. Mažo ūgio, žila gal
va, šviesiu veidu, spindinčiomis
akimis, amžinai skubąs siauromis
Senamiesčio gatvėmis ar autobu
su, seniau tramvajum — korike,
kartais su skėčiu, bet dažnai be
privalomos kunigui skrybėlės —
tokį Tumą prisimena Kauno gy
ventojai. Anksti rytą, kad niekas
nematytų, jis išeidavo į Nemuno
krantą ir basas, paraitęs sutaną,
braidydavo po smėlį ir džiau
gėsi, kaip vaikas.
Kiekviename susirinkime ar šei
mas pobūry kanauninkas Tumas
visada būdavo mieliausias garbės
svečias. Linksmas, optimistas, sa
vo žmogus. Malonus, bet ne tri
vialus, draugiškas, bet ne įkyrus,
familiarus, bet ne ciniškas.
Pinigų nemėgęs tretininkas
O
kanauninko
augštaitiškas
vaišingumas! Per vardines, šv.
Juozo dieną, per jo butą pereidavo
visa Kauno šviesuomenė. Visi bu
vo mieli svečiai ir susigrūdę ank
štame bute jautėsi kaip kaimo
vestuvėse.
Tumas nemėgo pinigų. Kiek
gaudavo, išleisdavo jaunimui rem
ti. Kelis savo giminaičius išleido
į augštąjį mokslą. Pats sakydavo:
esu tretininkas; mūsų reguliaminas neleidžia turėti turto. Turto
ir nepaliko, jo asmeniniai daiktai
pateko į muzėjų.
♦ * ♦
Mūsų jaunos inteligentų kartos
gyvenime Tumas buvo skai
sti žvaigždė: jis švietė kilniu savo
gyvenimo pavyzdžiu, meile' bro
liams ir gimtajam kraštui.
Jei Tumas buvo tipingas lietu
vis, norėtume, kad mes visi būtu
me tokie, kaip jis.
Tikėkime, kad mūsų tarpe at
siras daugiau Tumų!
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Liepos 15 d. Hanovery įvyko
PLB Vokietijos Krašto Lietuvių
Tarybos atstovų
suvažiavimas.
Iš tarybos pirm. Pr. Zundės pra
nešimo paaiškėjo, kad šiuo metu
Vokietijoje yra 4.104 lietuviai,
turį pilną IRO globą arba DP sta
tusą ir 3.152 — tik dalį globos.
Iš viso Vokietijoj dar yra apie
9.000 lietuvių.
Pastaruoju laiku iš Vokietijos
išemigruoja apie 200 lietuvių per
mėnesį. Geriausiu atveju, jų ga
lės išemigruoti apie 1.400. Emigra
cijai pasibaigus, manoma liks, ne
spėjusių išemigruoti, senelių ir
ligonių apie 6.000.
Vokietijoj gyveną lietuviai, ne
didelėmis kolonijomis yra išbar
styti 155 vietose. Dedamos pastan
gos lietuvius, gyvenančius arčiau
sovietinės zonos, perkelti į pa
reini.
Vak. Vokietijoj šiuo laiku veikia
10 lietuvių pradinių mokyklų, du
vaikų darželiai ir gimnazija Diepholze
Krašto
Valdyba,
turėdama
prieš akis lietuvybės išlaikymo

uždavinius, įsteigė knygų leidy
klą. Lietuviškai spaudai infor
muoti apie lietuvių gyvenimą ji
leidžia biuletenius. Tais pačiais
tikslais ji leidžia biuletenius vo
kiečių kalba kitataučiams infor
muoti.
Sielovados tvarkytojas tėvas
Bernatonis savo pranešime pažy
mėjo, kad dabar Vokietijoj yra
25 dvasiškiai. 16 jų dirba pasto
racinį darbą, o kiti — seneliai. Be
sielovados, rūpinamasi ir sociali
niais bei šalpos reikalais.
Svarstant ateities darbo planus,
išryškėjo šie svarbiausi momen
tai: 1) dėti visas galimas pastan
gas pagelbėti norintiems išemi
gruoti, 2) gi tiems, kuriems bus
lemta palikti Vokietijoje, bus de
damos pastangos tvirčiau įsikurti,
3) siekti sutelkti lietuvius koloni
jomis, kur būtų įmanomesnis
kultūrinis, bendruomeninis, švie
timo darbas.
Ir sekantiems metams perrink
ta ta pati Bendruomenės taryba:
Pr. Zunde, E. Simonaitis ir Pr.
Karalius.

4 normalios lietuvių pr. mokyklos
(2 jų išlaikomos bendruomenės)
ir 6 vargo mokyklos (lituanist.
kursai arba popiečio mokyklėlės).
PLB Vokietijos Krašto Valdyba
per metus toms mokykloms išlai
kyti išleido 5.454,40 DM.
Kultūros Fondas. PLB Vokieti
jos Krašto Valdybos nutarimu at
gaivinamas Vokietijos lietuvių
Kultūros Fondas, šan. liepos 16 d.
Hannoveryje įvyko pirmasis suk
viestųjų kultūros darbuotojų pa
sitarimas visais kultūros darbų ir
Kultūros Fondo veiklą liečian
čiais
klausimais.
Nusistatytą
sutelkti
į
Kultūros
Fondą
visas Vokietijoje pasilikusias pa
jėgas:
rašytojus,
dailininkus,
muzikus,
žurnalistus,
pedago
gus.
Numatoma
suorganizuoti
skrajojančių
tautinių
šokėjų
ir dainininkų grupę (ansamblį),
vaikų teatro grupę, bent vieną
chorą. Tai būtų vienetai, kurie,
remiami ir skatinami Kultūros
Fondo, galėtų palaikyti lietuvišką
dvasią mūsų ’šblaškytose bendruo
menėse.
Taip pat į Kultūros Fondo užda
vinius įeis ir rūpinimąsis mūsų
varge atsidūrusiais kultūrinin
kais.
Lietuvių tremtinių surašinėji
mus, PLB Vokietijos Krašto Val
dybos ir BALFo, birželio mėn.
pradėtas, jau baigiamas. Suraši
nėjimas apima apie 90 proc. lie
tuvių tremtinių, gyvenančių vak.
Vokietijoje.
Surašinėjimo davi
niai, pagal surašytus klausimus
surašymo lapuose, yra labai įdo
mūs. Jais numatoma pasinaudoti
emigracijos, Vokietijoje įkurdini
mo ir kitiems reikalams.
Birželio mėn. 23 d. Bad Salzųflene buvo sukviestas visų trijų zo
nų BALFo įgaliotinių ir tarnauto
jų pasitarimas. Pasitarime buvo
aiškintasi visa eilė svarbių BALFo
veiklą ateityje liečiančių klau
simų.
,
.. .
Vokietijoje jau pradėjo veikti
Tremtinių Bankas. Paskolos bus
duodamos Vokietijoje pasiliekan
tiems tremtiniams, nortintiems įsi
jungti į Vokietijoj ūkinį gyveni
mą, steigiant įvairias įmones. Pas
kolos bus ribotos paskiriems as
menims 5.000 markių, o bendro
vėms ir kooperatyvams iki 50.000.
Reikėsią mokėti tarp 2 į — 5% pa
lūkanų. Paskolos ilgalaikės.
Mohawk. Tokiu vardu keturi
Kanados lietuviai pavadino baldų
krautuvę, kurie ją neseniai ati
darė Toronte.
Smuikininkas I. V ašyliūnas pro
fesoriauja Popoyano (Kolumbijo
je) konservatorijoje. Jis suorgani
zavo kvartetą, kuris eilėje Kolum
bijos miestų jau suruošė koncer
tusDr. Agota šildlauskaitė pak
viesta į Otavos universitetą dės
tyti vaikų psichologijos.

pakinkliais paskubina žingsnį Rū
pinas ties Dindžioko kraušėmis,
kai iš kamino pliūpteri lyg kano
pų, skudurų dūmas, išsiskirstydamas po agrastų krūmus, kur jau
kapstosi vištos.
Kančiukais, čiurkšlėmis, ka
muoliais, stūgelėmis dūmas sku
ba palikti kaminus ir, prieš pasileisdamas į aukštą Vįščių dangų,
melsvu rūku persunkia sodus, pat
vorių medžius, teletninkų karklus,
kurie tuomet atrodo lyg ežero
dugnan nugarmėję šešėliai.
Kiekviena viščiškio pirkia turi
savo dūmą, kuriuo permirkę stalo
prieskinkiai, pečėros, duonkepės,
ažupečiai, kraitinės skrynios ir
patys žmonės nuo to laiko, kai
kaimas, išsiskirstęs girias, pradėjo
gyventi čionai, ant aukšto kalno.
Kai Sinklys ateina pas Baikį pa
sėdėt, dar žengiant per priemenę,

pirkia jau pasmilksta žalio alks
nio žagarų kartėliu; o Grigaliui
praėjus ulytkeliu, iš jo kailinių
muša suplėkusių tvoragalių ma
ras. Net gi pačiuos Dievo namuo
se po pakylėjimo išsiskleidus kodilo dūmams, žiūrėk stovi ties pi
lioriumi patiesęs koją Dindžiokas,
o aplinkiniai žmonės nei iš šio nei
iš to ima trauktis atatupsti, lyg
tai rinkdamiesi geresnę vietą
stovėti.
O, manote, kad pakūrus pečių,
šnypščia ir žaliomis putomis ver
da tiktai malkos, negyvi pagaliai?
Tai
—
namų
dvasios,
ne
rasdamos viduje ramybės, pa
giežos kupinos, veržiasi su dū
mais pro kaminą laukan, pasako
damos kaimui apie Sinklio nesantaikas, kaip jisai muša savo pa
čią labui rytui, kaip patsai tingi
iš rudens prisikapoti malkų ir vai

kams neleidžia kirsti alksnių, ku
riais užžėlę visos galilaukės, nes,
girdi, gaspadoriai juoksis, jog
Sinklys naikina savo mišką. Kaip
vieną kartą, pamatęs žmoną belaužiant nuo kamlikinės obelies
nudžiūvusią šaką, ja kruvinai sumušo vargšę moterį, girdi, žmo
nės ims šnekėti, kad Sinklys jau
obelimis pradeda kūrenti pečių.
Ateitų kas svetimas prie pečiaus
koptūro ir paklaustų: ką gi tu
verdi savo šeimynai, Sinklien? Ji
nai, betrindana suodinos skarelės
kuliu išgraužtas dūmų akis, ką gi
bepasakytų po to, kai Sinklys ne
leido jai lipti kopėčiom ant aukšto
ir, atėmęs peilį,patsai atnešė siau
rą lašinių bryzelį, kurio vos pa
kaks batviniams pramėst?
Grigalius, visą jaunystę išsidau
žęs po svietą, sugriovęs Adaliai
gyvenimą, o kai jinai po viso to

VOKIETIJOS

MENAS

Bradforde, vyručiai,
Bus netrukus šokiai.
Naują meilės tango
Adomėnas mokos.
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LIETUVIU

BENDRUOMENĖS

GALING

Pučia muzikantas
Nebe pirmą sykį,
Ir kaimyną nervai
Jau seniai pakrikę.

Statys J. Kruminuį paminklą.
Lietuvių Rašytojų Draugija Ame
rikoje pradėjo rinkti pinigus ne
seniai Vokietijoj mirusio rašytojo
J. Krumino antkapiui pastatyti.
Antkapis būsiąs kuklus ir kaštuo
siąs apie 130 dolerių.
Lietuvių spauda laisvajam pa
sauly. Lietuvių Bibliografinėj tar
nyboje paprašė lietuvių spaudos,
einančios laisvajam pasauly, sąra
šą ir Amerikos užsienio reikalų
ministerija. Tas sąrašas turėjo 93
periodinius leidinius. Iš jų eina:
JAV — 52, Argentinoje — 2,
Australijoje — 2, Austrijoje — 1,
Belgijoje — 1, Brazilijoje — 5,
D. Britanijoj — 4, Italijoj — 1.
Kanadoje — 7, Kolumbijoje — 1,
Prancūzijoje — 3, Švedijoje — 1,
Šveicarijoje — 2, Urugvajuje — 2,
Venecueloje — 1, Vokietijoje — 8.
IŠ MŪSŲ MENININKŲ VEIKLOS
Londone (Kanadoje) buvo su
vaidinta H. Kačinsko ir J. Palu
binsko atkurta pagal K. Inčiūros
4 v. drama „V. Kudirka“ ir suvai
dinta
Alanto
„Buhalterijos
klaida“.
Ypač gražiai kyla tarp svetim
taučių ir mūsų dailininkai. An
ksčiau jau buvo skelbta apie
dail. Puzino pasisekimus Kalifor
nijoje, o šit prancūzai gražiai įver
tino Paryžiuj sėkmingai besireiš
kiantį mūsų dail. V. Kasiulį. Jo
iš eilės jau 4-ji Paryžiuj suruošta
paroda praėjo dideliu pasisekimu,
nors ten yra apie 50.000 meninin
kų. Veik visi paveikslai buvo iš
parduoti.
Šiuo metu vak. Vokietijoje, be
Vasario 16 gimnazijos, veikia dar

ESNIS

SUVAŽIAVIMAS

UŽ

KUMŠTI

Kam čia skųstis teismui,
Kam dar gaišti laiką,
Jei staiga dūdorių
Numalšinti reikia.

Argi kas žiauresnio
Dar galėjo būti,
Bet senukas dūdą
Pučia, kaip ir pūtęs.
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KALBOS DALYKAI LIETUVIU TREMTINIU ARCHYVAS PRAŠO TALKOS
VILIOTI AK VILIOTI
Dabartinėje amerikiečių lietu
vių spaudos kalboje kartais var
iniams veiksmažodis vylioti
(su
ilguoju y), bet tai yra ne gerai:
šis žodis turi būti rašomas su
trumpuoju
šakniniu i, būtent
vilioti, šis veiksmažodis yra kir
čiuojamas priesagoje ir vartoja
mas šalia vilti, vilią, vylė, vyli
aus, apvylimas ir vylius „apgau
lė“. Toliau greta vilioti dar sutin
kame ir vilionė, panašiai kaip kad
šalia abejoti yra vartojama abe
jonė, šalia dėkoti, dėkonė, kartoti
— kartone „kartojimas“, medžio
ti — medžionė „medžioklė“ ir kt.
Žemaičių ir kaikuriose pažemaitės augštaičių tarmėse šalia
ginti, minti, pilti, pinti, trinti sa
koma gynioki, mynioti, pylioti, pynioti, trynioti, bet šie veiksmažo
džiai daugiausia kirčiuojami ne
presagoje, o šaknyse. Lyg kokią
išimtį sudaro vynioti: šis veiks
mažodis vienų lietuvių kirčiuoja
mas šaknyje, kitas priesagoje; be
to, šalia jo jau nebepažįstamas ir
pirminis veiksmažodis vinti, jei,
apskritai, šioks kada nors galėjo
būti; plg. ginti — gynioti, minti —
mynioti ir kt.
Šiaip jau mūsų kalboje, kirčiuo
jant priesagą, gana dažnai veiks
mažodžiuose su -ioti vartojamas
trumpas šakninis i, pvz. mirti —
mirioti, pirkti — pirkioti „pirki
nėti“ ir kt. Kaip šie veiksmažodžiai, panašiai su trumpu šakni
niu i sakomas ir vilioti.
Kad vilioji (ne vylioti) yra gar.a senas darinys, rodo dar tas
taktas, jog jis jau nuo senovės
vartojamas ir pažįstamas dauge
ly dabartinių tarmių; plg. dar
kilti — kiloti (latvių cila: t, irgi
sutrumpuoja i) ir kt. Taip pat iš
bendratinio kamieno vilio- yra
dar sudarytas ir viliokas „vilioto
jas, apgavikas“ arba vilioklis „t.
p.“. Bet kas kita yra vylingas
„viliotojas, sukčius“: jis yra atsi
radęs šalia vylius „apgaulė“ pa
našiai, kaip seiliūgas šalia seilius
ir kt., o vylius šalia vilti turi tokį
pat pailgintą šaknies balsį, kaip
jau ir gyrius .pagyrimas, pasigy
rimas“ šalia girti, skyrius šalia
skirti, vyrius „verpetas vandeny
je; varstomasis durų prietaisas
(zoviesas)“ šalia virti, verti ir kt.
(Iš Dr. P. Skardžiaus ir S. Barzduko tvarkomo
„Mūsų kalba“
skyriaus „Drauge“).

Istorinės Medžiagos Rinkimo
Komisija, veikusi Vokietijoje, rin
ko istorinę medžiagą ir siuntė
į šv. Kazimiero Seserų Vienuoly
ną, Čikagoj, apsaugai. Susidarė
didelis archyvas, kuris yra pava
dintas „Lietuvių Tremtinių Archy
vu“. Vykdomoji Taryba paskyrė
V. Liulevičių tą archyvą tvarkyti
ir toliau plėsti. Jis prašo talkos.
Kad būtų lengviau orientuotis,
ką reikia siųsti, patiekia siųstinų
dalykų planą:
Išvykimas iš Lietuvos: 1. Bėgi
mas į užsienį 1940 m. 2. Išvežimas
darbams į Vokietiją. 3. Išvežimas
į koncentracijos stovyklas. 4. Bė
gimas į užsienį 1944 m.
Darbas: 1. Darbai karo metu
(apkasų kasimas, darbai fabri
kuose, ūkiuose ir kt.). 2. Darbai
stovyklose (malkų kirtimas, šlavi
mas, statyba, dirbtuvėse ir kt.).
3. Tremtinio — emigranto darbai.
4. Darbo kuopos, b. Švietimas ir
kultūrinė veikla. 6. Specialybių
kursai.
LTB organizacinė
struktūra:
1. LTB Centro Komitetas. 2. LTB
Apygardų Komitetai. 3. LTB Apy
linkių Komitetai. 4. Pasaulio Lie
tuvių Bendruomenė.
Stovyklinis gyvenimas: T. UNRRA laikai. 2. IRO laikai. 3. Screeningai. 4. Stovyklų vaizdai- (kam
bariai, eilės pri? maisto, drabužių
dalinimo ir kt.). 5. Kultūrinis gy
venimas (mokyklos, kursai, paro
dos, paskaitos, sportas, pramogos
ir kt.).
6. Religinis gyvenimas
(koplyčios — bažnyčios, procesi
jos, kryžiai, paminklinės lentos
bažnyčiose ir kt ).
Emigracija: 1. Emigracinių ko
misijų lankymasis. 2. Būriai žmo
nių prie skelbimų lentų.
3. CIC
apklausinėjimas. 4. Atsisveikini
mas su išvykstančiais. 5. Pereina
mose stovykylose. 6. Kelionė laive
(darbai, pamaldos,pramogos, laik
raščiai ir kt.). 7. Išlipimas uoste.
8. Emigranto dalia.
Repatrijacija į Lietuvą: 1. Repatrijacinių komisijų lankymasis
■ stovyklose
2. „Tėvynės Balso“
propaganda. 3. UNRRA propagan
da už grįžimą. 4. Prievartos grą
žinimai.
Religinis gyvenimas: 1. Išleisti
paveikslėliai, paveikslai, maldakknygės, medalikėliai ir kt. 2. Pa
statytų lietuviškų kryžių bei įmū
rytų bažnyčiose paminklinių lentų
nuotraukos ii jų padarymų bei
■išlaikymo aktai ir istorijos.
3Rugpjūčio 5 d. 4 vai. p.p. Man- Tremties „bažnyčių“ ir „kleboni
chesterio Lietuvių Soc. Klube
jų“ bei klebonų su kunigais foto
su gyvenimo sąlygų aprašymais.
šaukiamas visuotinis
4. Tremtiniai kunigai emigracijoj.
DBLS narių
susirinkimas
5. Lietuvių Tautinė Delegatura ir
Vyr.
Sielovados
Tvarkytojo
Dalyvavimas būtinas.
DBLS Manchester!© skyr. valdyba Įstaiga.

kartą atvažiavo pasikieminėti, dar
neturėjo gėdos jai vėl oasipiršti,
Žilinsko už tai išmestas už apikaklės iš pirkios ant gonkelio šlapių
akmenų, paskui galutinai nusivazojęs, kibdamas dėl nieko į akis
bernams kokinėse, vaikų pešioja
mas, keičiamas keikią dėl mergų,
vis labiau apleisdamas usnimis že
mę, įskaudindamas širdį savo se
nam tėvui, kuris jau viena akimi
žiūrėjo į Padeksinių smėlėtus ka
pus. Motinai mirus, samdydamas
iš visokių pabalių mergas, paleido
nsai ūkio vadeles iš savo rankų
ir jei ne tėvas, kuris dar kartais
pasitempdavo, tai seniai jau būtų
iukūrentos Grigaliaus tvoros, ne
turėtų kur veistis šimtakojai ir
sliekai.
Sausas alksninis dūmas Sonaucto pirkioje kvepia sandora, prieš
Sieną sukirdus šeimai, suklaupia
risi prie stalo, garsiai kalba po
lius, po to, valgant sprangius
aminius blynus, susuktus tūtelė
ms ir pamirkomus riebiame dažilyje, tėvas sako: „Tu, Jurgiok,
susikabink dalgį nuo prieklėčio,
jinai, tą, kur vakar įtveriau, ir,
nuėjęs Papjaulin, prasuksi atolo,
?er daug jau išbėgo žolė; kad ne
padėtų žydėt...“ „Tu, Uršul, įs
tatysi tuos keturius kupečiokus
šieno Tarpuraisčiuose, o, apdienojus, pavartysi; po pietų, jei nelis,
mes su Jurgioku kinkysimės ko
tus.“ .,O tu, Baliuk, dabok, tik
neužvejok karvių ;matai, pati darbymetė, kiekvienas pieno lašas
brangus!“ šonaucko pirkioje, ro
dos, net dryžasai katinas žino san darbą, nes, suėdęs riebaluotą
mazeklį, išlakęs šukele pieno, rąiydamasis patsai nukiūtino daržo
larpežiais tiesiai į klojimą.
Dėdės Kazimiera namuose dar
^vakariai kiekvienas žino savo
rytojaus darbus, jei, aišku, bus

gražus oras; ir, atsikėlę nuo stalo
riebaluotomis burnomis, nusitvė
rę kepures nuo medinių kablių,
išsibarsto į tekančios saulės už
degtą atšlaimą. Tik jau ne čia iš
girsi
amžiną rytmetinį alasą:
,,Moč, ja kur gi šerdekšninkas?
Tėvai, pakapok kūlalių! Kur už
kišai pustyklę?“ Dėdės Kazimiero
senoje, bet dar kietoje rankoje
išaugo į vyrus ir brolvaikiai Ma
mertas ir Antanėlis, nežinodami
atsitikimo, kad šerdekšninkas mė
tytųsi paklojimės varnalėšose.
— Tau čionai, matai, dėl to ir
dūmas dūmui nelygu, — kikena
išsičiaudėjęs Pupinas, už Dindžioko daržų išėjęs iš kaimo ir, paga
liau, atsikvėpęs laukų plotais, ku
rie vis nuokalniau besileisdami
baigėsi ežeru, prislėgtu rūko debe
siu, jau baigiančio tik'pti saulės
atokaitoje.

— Koks tavo būtų noras, jei vi
sagalinti apysakos valdovė pasiū
lytų pagalbą.
— Paprašyčiau įsiūti ištrūku
sią sagą.

Organizacinis gyvenimas: 1. Or
ganizacijų įstatai, ženklai, vėlia
vos, archyvai ir kt. 2. Organiza
cijų kongresų konferencijų ir ki
tų suvažiavimų nutarimai — pro
tokolai, foto ir kt.
Švietimas ir mokslas: 1. Vaikų
darželiai. 2. Pradžios mokyklos.
3. Gimnazijos. 4. Specialinės mo
kyklos. 5. Specialybių kurąai. 6.
Kalbų kursai 7. UNRRA Univer
sitetas.
8. Baltic Universitetas.
9. Kunigų Seminarija Eichstaete
(Bavarijoj). 10. Lietuvių Kolegija
Romoje. 11. Tremtyje ranka mul
tiplikuoti, rotatoriumi ar spaustu
vėje spausdinti vadovėliai.
12.
Mokyklų vadovybių bei mokyklų
kolektyvų foto. 13. Švietimo įstai
gų archyvai. 14. Švietimo Valdy
ba, įgaliotiniai, inspektoriai. 15.
Įvairių tipų mokyklas lankančių
mokinių laimėti pagyrimai, atžymėjmai, ženklai ir kt. 16. šeštadie
ninės, sekmadieninės ir panašios
mokyklos. 17. Lietuvių kalbos va
dovėliai, iš kurių tremtinių vaikai
emigracijoj mokosi kalbos.
18.
Asmenų, pasiekusių tremtyje ar
emigracijoj aukštąjį mokslą, foto,
atspausdinti darbai ir gyvenimo
sąlygų aprašymai.
Menas: 1. Tremtyje ir emigraci
joj sukurtų dalykų foto kopijos.
2. Rengtų meno parodų plakatai,
katalogai, bilietai ir kt. 3. Meni
ninkų foto su gyvenimo sąlygų ap
rašymais, kuriose teko gyventi ir
kurti.
Muzika: 1. Tremtyje ir emigra
cijoje muzikų sukurtos giesmės,
dainos ir kt. 2. Užrekorduotos (į
plokšteles įdainuotos) dainos ir
giesmės. 3. Muzikų foto su gy
venimo sąlygų aprašymais, kurio
se teko gyventi ir kurti ir kt.
Kūno kultūra: 1. Tremtyje ir
emigracijoje
laimėtų
varžybų
aprašymai, foto, ženklai. 2. Cen
trinių vadovybių foto.
Spauda: 1. Tremtinių leisti ar
leidžiami
laikraščiai,
žurnalai
(rimti ar juokų, spaustuvėje ar
rotatoriumi spausdinti,ar ranka ra
šyti) 2. Metraščiai ar šiaip progi
niai leidiniai. Visokios tremtyje ar
emigracijoje išleistos knygos ar
knygelės. 4. Sieininiai ir knygos
formato kalendoriai. 5. Knygų lei
dyklos. 6. Rašytojų ir žurnalistų
foto, kūriniai ir gyvenimo sąlygų
aprašymai, kuriose teko gyventi
ir kurti.
s
Tautinė reprezentacija: 1. Viešai
rengtų Kalėdų eglučių foto su ap
rašymais. 2. Eglučių lietuviški pa
puošalai. 3 Tautiniai paveikslai.
4. Parodų foto ir katalogai su skel
bimais ir kitais priedais. 5. Teatrų
vadovų bei kolektyvų foto. 6. Vai
dinimų programos, skelbimai, bi
lietai, vaidintojų foto ir kt. 7. So
listų foto, jų rengtų koncertų skel
bimai, programos ir kt. 8. Meno
ansamblių vadovų bei ansamblių
sąstatų foto, rengtų pasirodymų
skelbimai programos, bilietai ir
kt 9 Laiški! blankai su Lietuvos
vaizdeliais ir lietuviškais įrašais.
10. Vokai su Lietuvos vaizdeliais
ir lietuviškais įrašais. 11. Lietu
viškos atvirutės. 12. Lietuviškos
lėlės.
13. Minėjimų rezoliucijos,
foto ir kt.
Lietuvos vadavimas: 1. Lietu
vos valstybės atstovai ir jų veikla
tremties metu. 2. VLIKo ir Vyk
domosios Tarybos veikla. 3.Tautos
fondas. 4. Rinkliavos, atžymėjimai, kvitai ir kt.
Politiniai kaliniai: 1. Politinių
kalinių (1940-1941 m.) sąrašai, fo
to ir atsiminimai. 2. Červenės da
lyvių foto, sąrašai ir išlikusiųjų
atsiminimai. 3. Rainių miškelio
aukų sąrašas, foto ir mačiusiųjų
nukankintuosiuos atsiminimai ir
kt. 4. Praveniškių žudynės. 5.
1941-1945 m. vokiečių kalėjimuose
ir koncentracijos stovyklose buvu
sių politinių kalinių sąrašai, foto,
atsiminimai ir kt.
Korespondencija: 1. Gautieji iš
Amerikos, Didžiosios Britanijos ir
kitų kraštų lietuvių charakterin
gi laiškai, kuriuose buvo suprasta
ar visai nesuprasta
tremtinio
būklė. 2. Tremtinių laiškai, ku
riuose aiškinama kodėl pabėgo ir
pasipasakoja savo būklę. 3. Oku
pacijų metu gautieji laiškai iš Lie
tuvos. 4. Gautieji laiškai iš Sibi
ro ar kitų Rusijos valdomų kraštų.
Lietuvos valstybės vyrų foto:
1. Nepriklausomybės akto paskel
bimo dalyviai. 2. Prezidentai. 3
Ministerial. 4. Kariuomenės vadai
ir generolai. 5. Seimo atstovai.
Ivairos laisvos profesijos: Ad
vokatai, gydytojai, inžinieriai ir
kt tremtyje ir emigracijoje.
Atsivežtieji iš Lietuvos suveny
rai: 1. Žemė, smėlis. 2. Gintaras.

3. Pinigai. 4. Medaliai. 5. Ordi
nai ir kt.
Turto savininkai: 1. Įgyto aejudomo turto (namų, ūkio ir kt.) fo
to su aprašymu. 2. Foto prie sa
vo automobilio.
Prekyba ir pramonė: 1. Preky
bos reklamos dalyka' (pieštukai
su firmų adresais, degtukai, ka
lendoriai, raktams šniūreliai ir
kt.). 2. Įmonių foto.
Tremtinių geradariai: 1. Siunti
nių siuntėjai. 2. Affidavitų davė
jai. 3. Garantijų sudarytojai. 4.
BALF. 5. LRK. 6. ALT ir kiti
junginiai bei
paskiri asmenys,
kurie rūpinosi DP įstatymo pravedimu ir šiaip judino tremtinių
įsileidimo klausimą. 7. NCWC ir
kitos organizacijos, kurių globoje
vyko emigracija.
Filatelija: 1. Įvairiomis progo
mis išleistieji ženklai. 2. Lietu
vos menininkų pagaminti pašto
ženklai.
Sfragistika: 1. Buvusių organi
zacijų, mokyklų, parapijų, komi
tetų ir t.t. antspaudai (pridedant
raštelį nuo kada iki kada buvo
vartoti). 2. Esamų jungtinių ant
spaudų spaudai.
Tremtiniai ginklu kovoja prieš
komunizmą: 1. Sargybų kuopos. 2.
Dėdės Šamo kariškoje tarnyboje
ir kituose kraštuose.
Mūsų mirusieji: 1. Kalėjimuose
ir koncentracijos stovyklose. 2.
Stovyklose ar privačiai gyvenusių.
3. Ligoninėse. 4. Tragiškos mirtys.
5. Paminklų foto su įrašų tekstais.
Tremtyje mirusių sąraše įrašyti
keletą asmenų, dalyvavusių laido
tuvėse ar žinančių mirties aplin
kybes ir palaidojimo vietą.
Visokią istorinę medžiagą siųsti Į:
Lietuvių Tremtinių Archyvas,
2601 W. Marquette Road,
CHICAGO 29, ILL.
CHICAGO 32, ILL U. S. A.

Retai kas žinom kad žmogaus
širdis laike 24 valandų plakteria
per 100.000 kartų. Tuo laiku ji,
kaip stebuklingas siurblys,' nuva
ro kraują į tokį atstumą, kuris iš
tiestas siektų 186 milijonus mylių,
arba tiek, kad galima būtų žemės
kamuolį apjuosti 7.500 kartų per
pusiaujį arba storiausioje jo daly.

SKAITYTOJU LAIŠKAI

VISUR PROGŲ YRA
AMBASADORIAUTI
A. Keblys, buvęs Lietuvių Jū
rininkų sąj. įgaliotinis D. Britani
joj, gyvenęs Corby, jau atvyko
Kanadon. Apsigyveno jis Montrealy.
Keliavo Graikų linijos- laivu
„Neptunia“. Kartu su juo vyko
jūr. K. Šįlbelis ir dar 17 lietuvių
iš Anglijos ir p. Kvietkų šeima iš
Airijos.
Kelionė buvusi gera. P. K. Simbeli's gerai reprezentavo lietuvius.
Kelionės metu laive suruoštose
stalo teniso pirmenybėse jis laimė
jo pirmą vietą ir laivo kapitono
dovaną: puikų žiebtuvėlį ir gero
prancūziško vyno bonką.
P. Keblys rašo, kad Montrealy
dėl darbo gavimo bėdos nėra, bet
įsikūrimą pradžia, kaip ir visur,
nelengva. Jis gavo darbo, už kurį
atlyginama, pradžioje, po 90 cen
tų į valandą. Darbo tempas daug
DĖMESIO MANCHESTERIO
smarkesnis,
kaip
Anglijoje, —
CHO RISTAMS-ĖMS
pastebi jis, — dėl to išsitinginia
Ap. Valdyba, norėdama at
vusius ir sub’iuškusius raumenis
gaivinti buvusį Manchesterio
tenka patampyti. Tik pamažu jie
meno ansamblį, rugpiūčio 12 d.
atgauna reikalingas formas. Nes
3 vai. p.p. maloniai kviečia vi- varbu tai, — rašo'jis, — bet tai,
sus-as Manchesterio ir apylin kad centai į kišenę byra. Maistas,
kės choristus-stes susirinkti į kambarys, drabužių skalbimas ir
lietuvių socialinio klubo patal kitos pragyvenimo išlaidos reika
pas. Chorą vesti sutiko p. F.
lauja 15 dol. per savaitę. Palygi
Prekeris.
nus pragyvenimą Kanadoje su
Laukiame gausaus dalyva- Anglija, atrodo brangiau. Bet Ka
vimo.____________ Ap. Valdyba
nadoje žmogus valgai, ką nori ir
Mgr. Wanda Swiderska, atlieka kiek nori. Nuobodu tik be , B.
mediciniškas kraujo analizes (Was- Lietuvio“. Įsivietinęs tuoj papra
ilin.) •*
sermann, Kahn), šlapumo, išaiški šė siųsti jį.
na ankstyvą nėštumą, metaboliz
Nelauk, kol sustos tamstą lan
mą, ir t.t. 16, St. Gabriels Rd., Lon- kęs „B. Lietuvis“. Tuojau panau
don, N.W.2, tel. GLA 8776,_______
jink „B. Lietuvio“ prenumeratą,
Pirmojo pusmečio prenumerata jei buvai jį tik pusmečiui išsira
jau pasibaigė.
šęs.

Talentai
Sumoka poetas krūvelę pinigų,
ir jo knyga išleista. Kas nori, ga
li jo eilėraščiais gėrėtis, gali kri
tikuoti, girti, peikti. Antrąją jo
knygą gal jau išleis kuris nors
leidėjas, kuris verčiasi nepraktiš
kais dalykais. Kažkaip jauno poeto
ar beletristo kelias, nors ir var
gingas, gal ir lengvesnis į žmones,
negu kitokių talentų. Jiems irgi
reikia mokytis, skaityti, studijuo
ti, bet tai pasiekiama ir tada, kai
dėl sąlygų universitetai nepri
einami. Jiems tenka tik turėti no
ro ir valios dirbti. Todėl ir šian
dien, k rd ir jokių mokyklų nelan
kydami, literatūriniai talentai tebedygsta ir tebestiprėja.
O kur dingti dailininkui, kuriam
netrūktų gabumų, bet kuris be
šios srities mokyklos niekada ne
bus dailininkas? Mokykla jam

būtina. Ką daryti jaunam daini
ninkui, kuris turi gerą kakarynę
ir iš kurio išaugtų lietuvis daini
ninkas?
Dažnai pasisielojame, kad šen
ar ten trūksta chorvedžio. Jei jau
nėra, vargu Ką nors padės ieškoji
mas ir skelbimas laikraščiuose.
Chorvedžiu niekas negimė, o mu
zikalūs talentai tokie ir mirs, jei
niekas nepasirūpins leisti jų į mu
zikos mokyklą, kur iš talento iš
kepamas specialistas.
Gyva tauta reikalinga ne tik
šieno piovėjų, bernų ir piemenų,
anot Valančiaus, bet ir talentų,
kurie ją puoštų, kurtų kultūrines
vertybes, vadovautų kultūriniam,
gyvenimui.
Jei laisvoje valstybėje daili
ninkas, baigęs mokyklą, turėjo
vilties iš savo specialybės darbo
pragyventi, tai šiandien tokių
vilčių žymiai mažiau tegali turė
ti net ir beaugąs dainininkas ar
talentingas chorvedys. Bet mūsų
lietuviškajam gyvenimui šitokie
žmonės lyg tikra druska. Štai pa
dainavo jauni solistai. Solistai?
Ar be mokvklos iš jų išeis solis
tai? Nėra chorvedžio. Padaryki
me! Jei mums reikalingas chor
vedys, tegu kuris nors talentingas
ir į šitokį darbą linkęs jaunuolis
lanko mokyklą! Kadangi ir tas ta
lentas toks pat fabriko darbinin
kas, tai gal mes galėtume atlygin
ti jam ne už mokykloje sugaištą
jį laiką, ne, nors mokyklai sumo
kėtąjį mokslo mokestį. Išmokęs
jis mums bus naudingas. Išmokę
dainininką, bent žinosime, kad tu
rime išsiauginę talentą, kuris gal
ir mums padainuos. O daillminkas taip pat labai pravers. Tru
— Kvailystė taip bijoti šuns.
putį iš mūsų kišerės. iš mūsų or
— Ne taip kalbėtum, kada taip ganizacijų kasos, ir nauda mums
arti šuns būtum.
patiems sugrįžtų.
S. Baltaragis.
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* Laisvės žygio organizacija, ži
nomo Amerikos politiko H. Stassen‘o vadovaujama, ruošiasi šie
met savo narių skaičių padidinti
iki pusketvirto milijono, ši orga
nizaciją telkia lėšas „Laisvosios
Europos Komitetui“ finansuoti.
•Pastarasis, kaip žinoma, stato ra
dio stotis, kad per jas galėtų teik
ti teisingas informacijas geležinės
uždangos atskirtoms tautomš.
* Strasburge, Prancūzijoje, įvy
ko Europinės Tarybos užsienio
reikalų ministerių konferencija.Ji
svarstys tarptautinės konferenci
jos sušaukimo reikalą Europos
išeivių klausimui spręsti.
* Amerikos krašto
apsaugos
vicemin. F. Pace senato komisijai
pareiškė, kad Sovietai gali bet ka
da Persiją arba Jugoslaviją už
pulti ir dėl to JAV gali būti bet
kuriuo metu į tretįjį pasaulinį ka
rą įtraukta.
f
* Liepos'31 d. dideli sovietiniai
karo
laivai
naikintojai,
po
10.000 talpos, iš Baltijo jūros iš
plaukė į šiaurės jūrą, link Mur
mansko. Tai pirmas, po karo, di
desnių Rusijos karo laivų pasiro
dymas už Baltijos jūros, kuris
kaimyniniuose kraštuose atkreipė
dėmesį.
, * Praeitą savaitę 9 asmens, iš
Prancūzijos pusės, mėgino per
plaukti Lanašo kanalą, siauriau
sioj jo daly, tarp Anglijos ir Pran
cūzijos. Iš 9 tik dviem pavyko:
olandui Ph. Rising'ui, 41 m. amž.
laikrodininkui ir egiptiečiui Abdel
Latif Abou Hiefui, 22 m. stu
dentui.
* Apie 300 senų namų Londone
bus nugriauta ir vietoj jų pasta
tyta nauji. Kitus 12.000 namų nu
matoma naujais pakeisti laike
penkerių metų.
* Dar dvi Europos valstybės:
Švedija ir Portugalija atsisakė to
liau naudotis Marshairio planu
teikiama pagalba, pareikšdamos,
kad ateity jos pačios, savo jėgo
mis, gali verstis. Pirmoji šios pa
galbos atsisakė D. Britanija, o ją
netrukus pasekė ir Airija.
* Atlantoje (JAV pietuose) vie
nos savaitės būvyje teismas nu
baudė 20 vyrų už žmonų mušimą.
Psichologai linkę manyti, kad toks
reiškinys galėjo kilti dėl didelių
karščių priežasties, kurie ten jau
keli mėnesiai tęsiasi.
* Graikijos parlamentas, ilgai
svarstęs įstatymo papildymą dėl
moterims
suteikimo balsavimo
teisės renkant parlamentą, atmetė.
* Dėl ilgai užtrukusio Britų
Persų naftos ginčo, kai kuriuose
-Europos kraštuose pradėjo trūkti
.benzino. Pav. viena Olandų orinio
susisiekimo b-vė dėl tos priežas
ties sustabdė susisiekimą su Au
stralija.
* Vakarų Vokietijoj yra labai
išbujojęs šmugelis. Laike pirmojo
.šių metų pusmečio buvo sulaikyta
per 6.000 žmonių bešmugeliuojant
į rusų okupuotąją zoną.
* Praėjusią savaitę Londone
įvykęs 650.000 angliakasių atstovų
suvažiavimas nutarė atšaukti ank
styvesnį nutarimą,
draudžiantį
dirbti angliakasiams šeštadieniais
vasaros metu. Taip nuspręsta sie
kiant daugiau iškasti anglies ir
padidinti jos atsargas žiemos lai* Amerika didina dirbtinės gu
mos pramonę. Jai išplėsti, prez.
Truman'as dar paprašė parlamen
tą paskirti 2 milij. dolerių.
. • Nėra įstatymo, draudžiančio
.svetimšalius priimti į Britų ka
riuomenę, — pareiškė Britų kraš
to aps. min. Shinwell‘is parlamen,te. — tačiau jie priimai tik išimti
nais atsitikimais.

ŠACHMATAI
Uždavinio Nr. 1 sprendimas
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* Danų ligoninės laivas „Jutlandia“, išbuvęs Korėjos vandeny
se apie 5 mėn., grįžta atgal.
* Austrijos
kalnuose, netoli
Salzburgo, aras sužeidė kalnų ožį.
Kuomet prie jo priartėjo medžio
tojas, tai ir pastarąjį aras užpuo
lė ir sužeidė.
* Britų finansų ministeris apri
bojo dividendų (metinio pelno)
mokėjimus akcininkams. Dėl šios
priežasties biržoje krito daugelio
bendrovių akcijų vertė. Dividendo
mokėjimų suvaržymas, be kita ko,
sumažins ir darbininkų reikalavimus didinti atlyginimą.
* Amerikos krašto aps. ministeris pareiškė, kad šiemet, nuo kovo iki birželio mėn. Amerika vak.
Europos sąjungininkams pasiuntė
karinių dalykų už vieną milijardą
dolerių. Tarpe pasiųstųjų reikme
nų buvo: 4.509 tankų ir šarvuočių,
900 lėktuvų, 2.900 sunkiųjų pa
trankų, per 190 laivų ir apie
19.000 įvairių autovežimių.
* Milžiniška Amerikos „Bethle
hem Steel Corps * įmonė šiuo metu
bando pritaikyti atominę energiją
laivų ir nardomųjų laivų varik
liams.
•* Amerikos krašto aps. min. gen.
Marshairis parlamento užs. reik,
komisijai pareiškė, kad 1952 m.
Amerika Europoje mano turėti sa
vo kariuomenės
apie
340.000
žmonių.
* Danija ir Švedija, norėdamos
išvengti nesusipratimų, kylančių
dėl jų žvejybos laivų Baltijos jū
roj su Sovietų aiškinimu teritori
nio vandens ploto dydžiu, pasiūlė
Rusijai pavesti tą klausimą išlaiškinti Tarpt. Hagos Tribunolui.

KEISČIAU KAIP PASAKOJE

Maskvos radijas praneša: „Naujorko gatvės yra pilnos darbinin
kų vaikų, išblyškusiais, liesais
veidais, apsirengusių skudurais.
Amžinai jie stovi prie liuksusinių
viešbučių durų elgetaudami.
„Dažnai jie pasirodo Penktoje
Avenue ieškodami maisto šiukšlių
krūvose. Čia jie stebi vieną tur
tingiausių kvartalų — milijonie
rių kvartalą, čia jie mato vieną
gražiausių krašte namų, turtin
giausiai išpuoštą ir statytą geriau
sio Amerikoje architekto.
„Tas namas yri mažo šuniuko
Toby, kuriam jo šeimininkė, pa
kvaišusi amerikietė, paliko 75 mi
lijonus dolerių.
„šuniukas miega auksinėje lovo
je, aptarnaujamas 45 patarnauto
jų ir šešių teisininkų, šuns kam
bariai (valgomasis, kabinetas, vo
nia) yra įrengti pagal paskutinės
mados reikalavimus.
„Šis vaizdas duoda gerą sąvoką
apie Amerikos gyvenimo būdą... •.
Taip praėjusią savaitę kalbėjo
Maskvos radijas, o aš klausyda
masis vis negalėjau suprasti ar
čia tikrai vaizdas iš Naujorko, ar
gal iš... Maskvos. Būtų visai au
tentiška, tik šuniuko vardas turė
tų būti kitoks.
SAUSAS BENZINAS
Švedų laikraštis „Expression"
praneša, kad šiuo metu Ameriko
je dideliu mastu gaminamas revo
liucinis kuras. Čia kalbama apie
visiškai paprastą benziną, kuris
cheminio vyksmo pagalba įgyja
kietą formą.
Naujo kuro išradėjas pavadino
šį produktą „Carburolithe“, jis
yra grūdų formos, atskiros dalys
kviečių grūdo dydžio ir elastiškos,
kaip guma. Gaminant šį gaminį
svarbiausias vaidmuo tenka nat
rio silikatui ir bakalitui. Skysto
be.izino toną pakeisti sausu benzi
nu kainuoja tik apie du doleriu.
Šiuo laiku Amerikoje jau stato
mi motorai,
pritaikyti sausam
benzinui. Bet, o tai irgi svarbu —
papristu cheminiu vyksmu sausą
benziną galima paversti vėl skys
čiu ir tada jį gali naudoti kiekvie
nas paprastas motoras. Didžiausia
sensacija betgi yra ta, kad sausas
benzįnas nedega.
Naujas gaminys yra labai tau
pus, nereikalauja cisternų vago
nui, kurie grįždami negalėjo jo
kio krovinio imti. Taip pat nerei-

ANGLIJOS LIETUVIU KREPŠINIO MEISTERIS
Liepos 28 d. Manchesterio
YMCA salėje įvyko paskutinės ir
pačios lemtingiausios pirmenybių
rungtynės
tarp
Manchesterio
KOVO ir Halifaxso VILNIAUS.
Kaip jau buvo minėta, nors V IL
NIUS ir turėjo vieną pralaimėjimą
prieš KOVĄ, bet laimėjimas šių
rungtynių būtų pastatęs juos virš
KOVO didesnių įmestų krepšių
santykiu. Buvo tikėtasi susilaukti
įtemptų ir gražių rungtynių. Ir
neapsivilta, ypač, stebint pirmą
kėlinį.
šiame kėlinyje gausus
V. 0 30. II
skaičius žiūrovų turėjo progos pa
sigrožėti gražiu žaidimu, stipriu
t ,
Kas yra „klabotermanas“ retas tempu, gražiomis pasuolėmis. Vil
kas težino. Apie jį gali papasako niečiai parodė tiesiog meistriškų
ti nebent tik senas jūrininkas, ku pasuočių. Didelis nuopelnas už tai
riam jūrininkavimas teko pradėti tenka naujajam VILNIAUS kapi
dar tais laikais, kai laivai netu tonui Bruzgelevičiui. KOVAS, taip
rėjo variklių dr plaukė naudoda pat, neatsiliko. Ypatingai džiugu
buvo stebėti koviečius vėl atgau
mi vėją, burių pagalba.
Apie „klabotermaną“ yra įdo nant tempą ir žaibinius prasiver
Jei
koviečiai
būtų
miausių istorijų, kurios sako, kad žimus.
visus1
prasiveržimus
jis yra gera vėlyjąs vaiduoklis. Jis išnaudoję
(nors
ir
taip
pasirodydavo laivo vairuotojui — rezultatas
būtų
buvęs
žymiai
tik pavojaus metu, prieš staiga didelis)
kylančias audras, arba kada grės didesnis. Labai dažnai mėtyta iš
davo pavojus susidurti su apleis po krepšio tris ar keturis kartus
tu laivu. Tokiais atvejais jis savo ir nepadaryta krepšio, Koviečiai
kaulėta ranka nurodydavęs vai dar turi padirbėti dėl artimų me
ruotojui ir kryptį. O kai artėdavo timų. Bet koks priešingas vaizdas
staigi audra, tai savo apsiaustu -buvo tolimų distancijų metimuose:
beveik kiekvienas tolimas metišlepterėdavęs į bures.
puiTais laikais jūrininkai, kaip ir mas buvo pilnas. Ypatingai pirkioje
formoje
buvo
Narbutas
medžiotojai, apie šį vaiduoklį pa
sakodavo nuostabiausias istori mame kėlinyje „įsodinęs“ 7 tolijas. Tačiau patobulėję navigacijos mus metimus. I-mas kėlinys baiprietaisai ir bures pakeitusios lai giamas 33:22 KOVO naudai.
Vos kelioms antro kėlinio minu
vo mašinos padarė galą šiai ro
mantikai. Ji liko tik senuose ir tėms praėjus, jau nebebuvo abe
dailininkų pieštuose paveiksluose, jonės kas bus šių rungtynių laimė
tojas: koviečiai pradėjo pirmauti
kaip intriguojąs padavimas.
visose srityse. Vilniečiai nebepajė
gia surasti atsakymą nepaprastam
KOVO tempui ir pamažu pradeda
rezignuoti, bet, šimtas pypkių, ne
kalingi ypatingi sandėliai ir cis
ternos, paprasti laivai ir autovežimiai galės gabenti sausąjį benzi
ną, kaip nepavojingą krovinį. J.S.
Kalinys negali gyventi be vil
ties.
A. Gervydas
AR ILGAS ŽAIBAS
Visi matėme žaibą, bet tik re
Išradimai ir moksliniai atradi
tas galėtų teisingai atsakyti, ar il
gas žaibas. Kartais sakoma 50, 100 mai yra atlikti tų žmonių, kurie
metrų, ar keleto 100 metrų. Tuo iš jų nesiekė asmeniškos naudos.
M. Planck (1932)
tarpu retai pasitaiko žaibų, trum
pesnių kaip 1 km. Ilgiausias pas
Palik paslapčiai vietą savyje;
tebėtas žaibas siekė beveik 50 km.,
bet ir tai dar nėra ilgiausias žai- neark nuolatos savo dirvos savęs
tikrinimo noragu.
bas.
Henry Frederic Amiel
KĄ REIŠKIA LTSR
Rusų okupuotoj Lietuvoje leiNei badas, ne* sotumas, nei betdžiamuose komunistiniuose laikraščiuose dažnai mirguliuoja tokia kas kitas, kas viršija natūralias ri
grupė didžiųjų raidžių: LTSR. bas, yra gera ar sveika.
Hipokratas
O ką tos raidės reiškia? Žinoma,
Kodėl obuolys yra raudonos
visokių aiškinimų gali būti. Ta
čiau bene labiau vykęs bus tas, spalvos, galbūt, yra toks pat svar
kurį „Draugas“ pateikė. Pagal jį, bus klausimas, kaip tas. dėl ko jis
Maxwell Gaiser
tos raidės yra pirmosios šių žo krinta žemėn.
džių: Latrų
Talka
S oV.i etų
Rusijai.
Tokių žmonių, — pabrėžia lai
kraštis, — kurie savo valstybę
RESPUBLIKOS PREZIDENTŲ
pripažįsta kitai valstybei (ir dar
PAGERBIMO AKADEMIJOS
tokiai žmogžudiškai, — galima bū
PROGRAMA
tų pridėti) — negalima kitaip va
dinti, kaip tik latrais.
DBLS Coventrio apygardos val
IR KATINAS PASIILGO PIENO dybos ruošiama Lietuvos Respu
Prezidentų
Pagerbimo
„Komsomolskaja Pravda“ praė blikos
jusią savaitę žiauriai sukritikavo Akademija įvyksta šį sekmadieni,
Konstantiną Simonov'ą, Stalino rugpiūčio 5 d., Akademijos pro
premijos laimėtoją, rašytojų są grama tokia: 12 vai. — pamaldos,
jungos vicepirmininką ir Aukš 16 vai. — akademijos atidarymas
čiausios Tarybos narį. Jo mirties ir paskaitos: prezidentas Antanas
keršto šaukiąs nusikaltimas — Si- Smetona (skaito V Dargis), pre
monov’as paraše 23
poemas, zidentas Aleksandras Stulginskis
kurios buvo daugiau erotinės, ne (skaito J. Matulionis), preziden
gu dialektinės. Jis rašė tik apie tas Kazys Grinius (skaito St. Kuz
„Jį“ ir „Ją *, šaukia „Koms. Prav minskas), 17 vai. 30 min. — Lie
da“. Kodėl „jas“ myli „ją“? Ar tuvos Pasiuntinybės Londone ats
dėl jos aštrių, lanksčių smegenų? tovo M. Bajorino ir DBLS Centro
Ne! Jis žiūri į ją kaip į aistros valdybos vicepirmininko kun. A.
Kazlausko kalbos, 18 vai. — aka
abjektą...
demijos uždarymas: DBLS CovenVYNO MILTELIAI
trio apygardos vicepirmininko JEsamais nuotatais, prancūzų ka Senkaus žodis ir Tautos himnas.
reivis kasdien turi gauti 1 litrą
Akademija įvyksta Brooklands
vyno. Tačiau vyno pervežimas su
daro nemažų sunkumų, dėl to ki stovyklos salėje (iš miesto centro
tuose kraštuose esančius prancū pasiekiama autobusu Nr. 5 Couzų kareivius sunku vynu aprū don, važiuoti ligi Hoynestone Rd.).
Po akademijos bus joje dalyva-i
pinti. Ieškant išeities, prancūzu
chemikams pavyko rasti būdą vy vusių lietuvių bendras susitikimas
ną paversti milteliais, panašiai, prie alučio, netoli stovyklos esan
kaip kr.d yra pienas paverčiamas. čiame sodelyje. Apygardos sky
Kaip aiškėja, vienas nedidelis vy riai ir visi tautiečiai kviečiami
no miltelių pokelis, praskiestas gausiai atsilankyti į Akademiją dr
vandeniu, duodąs 6 litrus vyno. tuo pagerbti Lietuvos Respublikos
Ateity kareiviams, vietoj skysto prezidentus.
DBLS Coventrio apygardos
vyno, bus duodama vyno milte
valdyba
liai
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be aštraus priešinimosi. Vienu me
tu vilniečiai atsigauna ir kelia
minutes prispaudžia KOVĄ, be
vėl greitai tuęi nusileisti šios
rungtynėse neabejotinai parodyta
aukštesnei koviėčių klasei.
Ir taip, gana didelių rungtynh
rezultatu: 79:47 KOVAS laimi an
trus
metus Anglijos Lietuvi:
Krepšinio Meisterio vardą, nepra
laimėjęs nė vienų rungtynių.
Žaidė ir taškus pelnė: KOVAS
— Narbutas 20; Stabačinskas 19
Baleiša 10; Tamoliūnas 10; Alek
navičlus 6; Puzinas 6; Glatkaus
kas 5; Butkus 3;
VILNIUS — Dambrauskas 16
Ciakas 11; Bruzgelevičius 8; Šie
nys 7; Navickas 3; Vilutis 2.
Tuo budu vicemeisteriu, st
dviem pralaimėjimais prieš KO
v Ą, vėl liko VILNIUS, trečio:
vieton didesniu įmestų krepšit
santykiu prieš ŠARŪNĄ, iškopė
Nottinghamo NEMUNAS, o Brad
lordo ŠARŪNUI teko pasitenkint
«-ta vieta.
Taip pasibaigė 1950-51 mūs:
krepšinio pirmenybės. Koviečia
dar kartą įrodė, kad tebėra pajė
giausia lietuviška k-da Anglijoje
taurė,
iškilminga
Meisterio
įteikta po rungtynių, vėl sto
stiklu
Mancheste
vės
po
Klube iki se
rio
Lietuvių
kančių pirmenybių ir mancheste
riečiai galės didžiuotis prieš kitai
lietuviškas kolonijas.
Kalbant apie manchesteriečtas
norėtųsi pabrėžti porą žodžių apų
jų parodytą didelį sustdomėjlm
ir supratimą sportinių reikalų, be
suruoštą po rungtynių abien
k-dom priėmimą Lietuvių Klube
kur prie gausiai apkrautų štai:
buvo draugiškai ir maloniai pra
leista keletą valandų, pasidalint;
įspūdžiais, sulaukta šiltų sveikini
mų laimėtojui KOVUI ir linkėji
mų sekantiems metams VILNIUI
Ypatinga padėka tenka DBLS-ga
Manchesterio Apygardos Valdyba
Pirmininkui, DBLS-gos Manches
terio skyriaus pirmininkui, Lietu
vių Klubo valdybos pirmininkui ii
naujajam KOVO vadovui p. 2e
maičiui, kurio asmenyje kovie
Šiai atrado seniai ieškotą klub<
vadovą, kurio visos jėgos ir dar
bai ir paskirti KOVUI. Taip pa
negalima nepaminėti Sporto Są
jos, kurios vadovybė su p. Vihičit
priekyje turėjo nešti didelę šit
pirmenybių naštą ir kurios dėk;
Šios pirmenybės praėjo labai sėk
mingai. Nepamirština ir DBLS-go
Centro Valdyba, kurios kasmetini
finansinė parama įgalina Sportt
Sąją orgartizuoti šias pirmenybe
ir šiaip kitas žaidynes.
Ir taip metai po metų mūši
sportinis gyvenimas įeina į vi
stipresnes vėžes (jei emigracija
banga į užjūrius neišardys) ir jai
susikūrė savo tradicinius — kas
metinius žaidimus: šachmatų pir
menybes, pavasario krepšinio tui
nyrąs, stalo teniso pirmenybes i
krepšinio pirmenybes, todėl Angli
jos lietuviai ne be pagrindo gal
didžiuotis turį aktyviausią sporti
ninku šeimą tremtyje. Už tai pa
dėka tenka visai lietuviškai visua
menei, bet, aišku, laurų vainiki
užkabinsime lietuviškam sporti
ninkui, paspausime jam rank^
padėkosime už tai, ką padarė š
palinkėsime nenuleisti rankų i
veikti toliau. V. Steponavičius

— štai tau puikus pyragaiti
o vidury pielyčia.

