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PABALTIJO VALSTYBĖMS 
SIŪLO SUSIJUNGTI

P. Jackson'as Amerikoje įkurto 
Laisvosios Europos Komiteto pir
mininkas, rugp. 3 d. Naujorke 
kalbėjosi su š'o komiteto lietu
viškosios grupės nariais. Kalbėda • 
mas apie Europos ateitį, p. Jack
son'as išreiškė mintį, kad jis svei
kintų Pabaltijo valstybes, jei jos 
parodytų iniciatyvą dėl didesnio 
tarpusavio susijungimo. Palaips
niui prie jų galėtų prisijungti fe
deracijos bei kitos formos saitais 
Lenkija, Čekija, Slovakija.

Balkanų valstybės taip jau ga
lėtų panašia forma susijungti. Bel
gija, Olandija ir Liuksenburgas 
vėl sudarytų vienetą. Vėliau tokie, 
sritini iš valstybių junginiai galė
tų sudaryti tokios bei kitokios for
mos Europos jungtines valstybes.

KARAS SU RUSIJA 
NEIŠVENGIAMAS

Amerikos senatorius McCarra- 
n‘as, demokratas, vidaus saugumo 
komisijos narys, po to, kai komi
sija paprašė daugiau paskirti pi
nigų vidaus saugumui sustiprinti, 
spaudos atstovams pareiškė, kad 
karas su Rusija neišvengiamas. 
Minėtos komisijos tikslas yra 
įspėti Ameriką dėl to pavojaus. 
Turime kraštą saugoti iš vidaus. 
Amerikoj yra 50.000 komunistų ir 
pusę milijono jų simpatikų.

GREIČIAUSI LĖKTUVAI
BRITANIJOS GYNYBAI

Pirmieji 25 amerikiečių spraus- 
miniai naikintuvai, vadinamieji 
F-86 Sabre (Kardas), rugpiūčio 
27 d. atskrido į savo bazę Anglijoj. 
Jie priklauso amerikiečių 116-tam 
naikintojų daliniui, kuris yra per
keltas į Angliją ir įjungtas į jos 
gynybą. Dar 50 tokių naikintuvų 
netrukus atskrisią.

F-86 Sabre yra greičiausi nai
kintuvai pasauly, skrenda grei
čiau už garsą. Jie jau pasižymėjo 
Korėjos kare.

AMERIKOS DARBININKU
SKUNDAS

Amerikos laivų statyklų darbi
ninkų profesinė sąjunga įteikė 
prez. Trumanui skundą dėl to, kad 
Amerikos pagalbą, pagal Marshal- 
Tio planą, gaunančiuose Europos 
kraštuose statoma Sovietams 42 
laivai. Šį reiškinį darbininkų są
junga laiko kaip skandalą į kurį 
tuojau prašo atkreipti dėmesį.

250 A BOMBELIŲ PER METUS
Plačiai skaitomas amerikiečių 

žurnalas A,Look“, paskelbė (turįs 
patikimų žinių apie atominių bom
bų gamybą. Amerika kasmet pa
daranti 250 atominių bombų. Ji 
rengiasi ir vandenilinių bombų 
gamybai nežiūrint pesimistinės 
nuomonės vieno žymesniųjų Ame
rikoj atominių specialistų, kuris 
pasakė netikįs, kad tokia, bombą 
galimi padaryti šioje planetoje.

DARB1ECIU PAREIŠKIMAS
D. Britanijos Darbo Partija, da

bar esanti valdžioje, išleido pa
reiškimą, pavadintą „Musų pirmo
ji pareiga — taika“. Pareiškime 
sakoma, kad dabartinė darbiečių 
vyriausybės ginklavimosi progra 
ma negali būti mažinama tol, kol 
nepasirodys pasaulio taikos pa
gerėjimo galimybės.

ANGLIJOJ NAMAI BRANGSTA
Esamais duomenimis, Anglijoje, 

išskyrus Londono miestą, visur ki
tur kyla namų kainos. Jos kyla 
dėl sumažėjusios gyvenamųjų na
mų statybos, statybinės medžia
gos, ir darbo pabrangimo bei kitų 
priežasčių.

V METAI

S AVA I T Ė S ĮVYKIAI
NUTRŪKO KORĖJOS KARO 

PALIAUBŲ DERYBOS
Po to, kai JTO kariuomenės va

dovybė atmetė komunistų kal
tinimą būk jos lėktuvas numetęs 
bombą Kaesongo neutralinėj zo
noj, netoli komunistų delegacijos 
būstinės, komunistai nutraukė ka
ro paliaubų derybas. Jie reikalavo 
naujo vietovės tyrimo ir aiškino, 
kad tik po to galėsią derybas at
naujinti. Ee to komunistai prade 
jo reikšti naujus JTO kariuome
nei kaltinimus, būk jos aviacija 
buvusi įskridus į Kinijos terito
riją.

JTO kariuomenės vadovybė vi
sus tuos kaltinimus atmetė, kaip 
pramanytus ir savo ruožtu pareiš
kė, kad sutinka derybas dėl karo 
paliaubų pradėti, kai tik komunis
tinės kariuomenės vadovybė pa
reikš savo sutikimą. Dar karta, ty
rinėti Kaesongo srities neutralu
mo pažeidimą nesutiko, nes nuo 
kaltinimo pareiškimo dienos iki 
šio laiko (per savaitę) komunistai 
toje srityje galėjo bet kokių įro
dymų parengti

Vadinasi, jau savaitę kaip karo 
paliaubų derybos yra nutruku
sios.Kaip aiškėja, toks įvykis JTO 
kariuomenės vadovybei nebuvęs 
staigmena, nes paaiškėjo, kad de
rybų nutraukinėjimas ir jų vilki
nimas sudaro komunistų taktikos 
dalį. Be to .tokia derybų eiga esan
ti siejama ir su San Francisko 
konferencija, kur bus pasirašoma 
taikos sutartis su Japonija.

Bendrai paėmus, neginčijama 
dėl komunistų noro karo paliau
bų derybas atnaujinti, bet jei jos 
ir bus atnaujintos, tai susitarti 
galimybių, beveik nematyti.

Tuo tarpu Korėjos fronto dau
gely vietų kovos pasmarkėjo. Kai 
kuriose jo vietose komunistai net 
aštuonis kartus puolė ir mėgino 
JTO kariuomenę iš užimamų po
zicijų išmušti.

Nežiūrint stiprios JTO aviacijos 
veiklos, komunistai karo paliaubų 
laiką išnaudojo savo kariuomenės 
pajėgas pagausinti ir reikalingus 
dalykus atsigabenti į pozicijas.Dėl 
to dabar jie gali surengti dar di
desnį puolimą, kokius šiemet jau 
buvo surengę.

NUTRŪKO BRITU PERSŲ 
DERYBOS

Tris savaites trukusios Eritų 
Persų derybos dėl naftos Tehera
ne rugp. 23 d. nutrūko, nes Per
sai atmetė ir antrąjį Britų siūly
mą, kuriuo siekta patikrinti Bri
tų pareigūnams įmanomas darbo 
sąlygas naftos tiekimo laukuose. 
Britų delegacija iš Persijos grįžo. 
Tuojau iš naftos laukų buvo at
šaukti ir Britų specialistai į Abada- 
ną. Ten jų palikta tik 350, rafinė- 
rijai prižiūrėti.

Derybos nutrūko dėl persų min. 
pirm. Mosadek'o atkaklios laiky
senos. Jis, kaip aiškėja, turto su- 
valstybinimą supranta taip, kaip 
apie tai Markso „Kapitale“ ir Le
nino raštuose parašyta.

Derybų atnaujinimas dabar 
priklauso persų geram norui. Bri
tai derybas pradės tik gavę tokį 
Persų pasiūlymą, kuris rodys, kad 
yra galimybių susitarti.

Atrodo, kad kol Persų valdžio
je bus Dr. Mosądek'as, sunku ti
kėtis, jog galima bus dėl naftos 
susitarti, nes aršus jo nacionaliz
mas neleidžia praktiškais klausi
mais diskutuoti. Užtat belieka 
laukti, kol Mosadek‘ą pakeis ki
tas, saikingesnis politikas, su ku
riuo bus galima derėtis.

Persų valdžios pasikeitimą ga
li pagreitinti vidaus neramumai, 
kylą dėl skurdo ir nedarbo augi
mo. Pasirodo, tuose naftos laukuo
se, iš kurių pasitraukė Britų spe
cialistai, tuojau kilo nedarbas.Per 
kelias dienas darbo neteko apie 
20.000 darbininku. Nemažesniu 
tempu nedarbas didės ir kituose 
naftos laukuose, iš kurių Britai 
pasitraukė.

.Šiuo laiku Amerikos ambasado
rius Persijoje, Dr. Grady's bando 
Persus įtikinti pateikti Britams 
siūlymą, kad galima būtų derybas 
pradėti.

Prez. Truman'o patarėjas p. 
Harriman'as iš Persijos išvyko. 
Pakeliui į Ameriką jis buvo sus
tojęs Londone, kur tarėsi su Bri
tų min. pirm. Attlee.

SAN FRANCISKO 
KONFERENCIJA

San Franciske prasidedanti 
rugs. 4 d. konferencija taikos su
tarčiai su Japonija pasirašyti, vi
są laiką tebėra susidomėjimo žen
kle. Iš 53 valstybių, buvusių kare 
su Japonija, konferencijoj daly
vauti pareiškė norą 49. Indija ir 
Burma atsisakė dalyvauti konfe
rencijoje. Pirmoji — nesutinka su 
Amerikos ir D. Britanijos pasiū
lytu projektu, o antroji — kad 
nenumatyta jai japonų padarytų 
karo metu nuostolių atlyginimas. 
Arabų valstybių Lyga patarė sa
vo nariams pareikšti tam tikrus 
rezervus dėl pasiūlyto taikos pro
jekto.

Sov. Rusija stengsis išnaudoti 
šiuos nuomonių skirtumus savo 
tikslui ir, kaip prileidžiama, ban
dys konferencijos darbus trukdy
ti. Gromyko, Sov. Rusijos delega
cijos vadas, atvykęs Naujorkan, 
pareiškė, kad Rusija patieks savo 
pastabas dėl taikos sutarties pro- 
pekto, o kokios bus tos jo pasta
bos, paaiškės laike konferencijos.

Turint prieš akis ne visų konfe
rencijos dalyvių visišką pritarimą 
pasiūlytam taikos projektui, skai
tomasi su galimybe, kad konferen
cija nebus tokia sklandi, kaip pra
džioje buvo manyta ir kad ji ga
lės ir ilgiau užtrukti.

PRANCŪZŲ LAIMĖJIMAS 
INDOKINIJOJE

Pereita savaitę pracūzai, labai 
drąsiu žygiu, užpuolė Indokinijo
je komunistinių Vietmino partiza
nų centrą. Puolimas buvo tiek ne
tikėtas. kad komunistai nepajėgė 
didesnio pasipriešinimo suorgani
zuoti ir pabėgo. Spėjo pabėgti ir 
raudonųjų partizanų vadai.

Tuo žygiu prancūzai paėmė ko
munistų s.mdėlius, kuriuose rado. 
1.400 tonų ryžių, 300 jaučių, 800 
kitų gyvulių ir didelį kiekį sprogs
tamosios medžiagos Šis nuostolis 
komunistams buvo tiek didelis, 
kad jie tuojau sumažino savo žmo
nėms ryžių dienos davinį iš 1000 
gramų iki 300, vadinasi, ikj bad- 
miriavimo normos.

Pienas — vienas sveikiausių >r 
lengviausiai virškinamų maisto 
produktų. Iš suvartojamo pieno 
kiekio beveik galima spręsti apie 
žmonių sveikatingumą. Daugiau
sia pieno suvartojama Suomijoje. 
Ten kiekvienam gyventojui per 
metus tenka 254 litrai pieno. To
liau seka Švedija — 233 litr., Is
landija — 225 litr., Kanada 215 
litr., Norvegija — 214 litr-, 
Danija — 170 litr. Japo
nijoj, kur mirtingumas yra 
vienas didžiausių pasauly,kiekvie
nam gyventojui suvartoto pieno 
tenka tik 2 litr per metus.

PASKIRAS 
NUMERIS 
10 PENU
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AMERIKOS MISIJOS 
ISPANIJOJ

Šiuo laiku Ispanijoje yra dvi 
Amerikos misijos. Ūkinė — prof. 
S. Surfin'o ir karinė — gen. J. J. 
Spry'o vadovaujama. Jos tiria Is
panijos ūkinės sąlygas jr karinį 
pajėgumą ir ruošia sutartį, pagal 
kurią Amerika galės Ispanijoj 
gauti savo aviacijai, sausumos ka
riuomenei ir laivynui bazes, ku
rios patikrins Iberų pusiasalio gy
nybą ir sumažins iki minimumo 
galimybes jam patekti į priešo 
rankas.

Sutartis, kaip spėjama, lies 
šiuos esminius dalykus: 1) page
rinimą trijų svarbiausių karo lai
vyno bazių: Kartagenoj, Kadize ir 
EI Feroly, taip jau ir keleto uostų 
išplėtimą; 2) 40 Ispanijos aero
dromų išplėtimą; 3) Ispanijos 
uostų panaudojimą Europoj esan
čios Amerikos kariuomenes reika
lams. 4) Ispanijos geležinkelių pa
gerinimą jr riedmenų padidinimą;
5) Ispanijos gamybinės pajėgos 
išplėtojimą, kaip sunkiosios pra
monės, taip ir maisto pramonės;
6) Ispanų vienos šarvuotos ir de
vynių pėstininkų divizijų sumo- 
derninimą.

Kiek liečia lėšas Ispanijos ūkio 
pajėgumui sustiprinti, tai spėjama, 
kad tam tikslui bus reikalinga po 
150 milij. dolerių kasmet laike 
penkerių metų, nekalbant jau apie 
pagalbą kariniams reikalams.

INDUOS IR PAKISTANO 
GINČAS

Indijos ir Pakistano santykių 
įtempimas neatslūgo. Santykiai 
įsitempė dėl kariuomenės telkimo 
Kašmiru pasieny. Dėl šio veiksmo 
abu kraštai apkaltino vienas kitą 
ir pasiskundė Saugumo Tarybai.

Ginčo priežastis — Kašmiras, 
didelis ir turtingas kraštas, kurio 
priklausymas, skirstantis Indiją 
naujai įsikūrusioms valsybėms: 
Indijai ir Pakistanui, liko neišs
pręstas.

Priklausymas vienai bei kitai 
va'stybei buvo sprendžiamas pa
gal tikybą. Musulmonai sudarė 
Pakistaną, o budistai — Indiją. 
Kašmire gyventojų daugumas 
yra musulmonai, bet krašto val
do zas ir valdžia — budistai, kurie 
nori, kad ir kraštas priklausytų 
Indijai.

Pakistanas sutinka, kad Kašmi- 
re būtų įvykdytas gyventojų atsi- 
klausimas, bet Indija nesutinka. 
JTO paskirtasis tarpininkas Kaš
myro priklausomybės reikalu, ne
rado abiems valstybėms priimtino 
būdo tą klausimą išspręsti.

Dabar šis klausimas, tik kita 
forma, kaip taikai grėsmė, atsi
dūrė Saugumo Taryboje.

Nežiūrint kilusio ginčo, Indija 
ir Pakistanas, rugpiūčio 15 d. mi- 
rėdamos savo nepriklausomybės 
keturių metų sukaktį, pasikeitė la
bai gražiais linkėjimais. Tų valsty
bių ministerial pirmininkai pa
sižadėjo bendradarbiauti ir drau
giškai sugyventi.

DĖLKO MAŽIAU 
RAUDONARMIEČIŲ 

DEZERTIRUOJA
Neseniai į Vak. Berlyną atbė

gęs raudonosios armijos majoras 
G. Klimovas pareiškė, kad pasku
tiniuoju metu mažiau raudonar
miečių į vakarus dezertiruoja, 
kaip tuoj po karo. Dezertfravimą 
sulaiko žiaurios priemonės prieš 
dezertiravusiųjų gimines ir viso
kie poveikiai, skirti nuo dezertira- 
vimo atgrąsyti. Tais sumetimais 
raudonarniečiai kriminalistai šau
domi viešai, prieš išrikiuotą dali
nį. kaip tariamieji dezertirai, ku
riuos vakarų valstybės sugrąžinę. 
Klimov'o nuomone, nuo karo pa
baigos iki šio laiko į vakarus de- 
zertiravo apie 1.200 raudonarmie
čiu Dabar tik apie 4 raudonar
miečius per mėnesį į vakarus de- 
zeitlruoja.

Daugely vakarų Europos kuror
tų yra plaukiojančios kėdės. Vie
na tokių kėdžių matyti ir šiame 
paveikslėly. Joje moteris patogiai 
sėdi ir skaito laikraštį. Iš pirmo 
žvilgsnio atrodo keista. Kaa paplū
dimy dar reiktų plaukiojančių kė
džių, lyg ten nebūtų mėgėjams 
valčių paplaukioti arba saule bes«- 
kėpin.intiems kranto pasėdėti, pa
sirodo, ne mažai vasarotojų ne
mėgsta smėlio, ypač kai jis prie 
odos kimba ir daug jų paniškai 
bijo vabzdžių, kurie jų pliką odą 
pasirenka sau kaip poligoną pasi
vaikščiojimams. Tokioj kėdėj, to
liau nuo kranto nuplaukus, nebū
na nei vabzdijos, nei smėlio grū
delių, o kepintis saule galima ne
blogiau, kaip krante.cekoslovaki.lv sugadino

SANTYKIUS SU JAV
Čekoslovakijos komunistinės 

valdžios Pragoję surengtas teismi
nis spektaklis Amerikos žurnalis
tui W. Oatis'ui jo nuteisimas ka
lėti labai papiktino amerikiečius, 
ypač už tai, kad Oatis'ui kaltini
mai buvo pramanyti. Amerikiečių 
nepalanki nuotaika Čekoslovaki
jos atžvilgiu pasireiškė dideliu 
šaltumu ir priimant naująjį Čeko
slovakijos pasiuntinį. Kongresma- 
nas Frank Chelf'as savo laiške 
naujajam ambasadoriui pareiškė: 
„Jūs esate taip laukiamas šiame 
krašte, kaip raudonųjų skruzdžių 
spiečius laike šeimos iškilos, ir 
taip mėgiamas, kaip šlapias, blusų 
užėstas šuo, nuo grandinės nutrū
kęs per namų atidarymo iškil
mes“.

Naujasis Čekoslovakijos pasiun
tinys JAV yra Prochazka. Jo ski
riamųjų raštų įteikimas prez. 
Truman'ui truko tik 5 min. Pre
zidentas pareiškė, kad nuo užs. 
reik. min. Masaryk'o mirties, Če
koslovakijos santykiai su Ameri
ka nuolat blogėja. Į tai Prochazka 
atsakė, kad jis stengsis santykius 
pagerinti Tuomet prezidentas pas
tebėjo, kad tegu Čekoslovakija 
santykių gerinimą pradeda Ame
rikos žurnalisto Oatis'o paleidimu 
iš kalėjimo.

ATOMINIAI GINKLAI 
PO 2 METU

Po dviejų-trijų metų atominių 
ginklų raida pasieks tokį išsirutu- 
lojimo laipsnį, kad aviacija juos 
galės naudoti taktiniams tikslams, 
kaip priešo kariuomenės žygiui 
stabdyti ir jos telkimams trukdy
ti, — pareiškė Amerikos aviacijos 
min. T. Finletter'is. Ministeris ra
gino didinti gynybos priemonių 
gamybą. Tik tuomet Amerika ga
lės patikrinti savo europiniams 
sąjungininkams, kad jos kariuo
menės smogiamoji jėga yra dides
nė kaip buvo numatoma ir dėl to 
priešo puolimas Atlanto santar
vės valstybių bus nesėkmingas.

NUBAUDĖ ABDULOS ŽUDIKUS
Amane, Jordanijos sostinėje, 

baigėsi teismas, teisęs sąmoksli
ninkus, dalyvavusius Jordanijos 
karaliaus Abdulos nužudyme.Pats 
žudikas, tuoj po pasikėsinimo 
prieš karalių mečetėje, buvo nu
šautas. Teista 10 asmenų, šeši jų 
nubausti mirties bausme, kurių 
du už akių, o likę keturi ištei
sinti.

IS JUROS IŠTRAUKĖ MIG-15
JTO kariuomenei pavyko iš jū

ros ištraukti netoli Korėjos kran
to nuskendusį sovietinį, spraus- 
minį naikintuvą MIG-15. Dėlto 
vakarų aviacijos specialistai da
bar galės pagrindinai ištirti šį lėk
tuvą, apie kurį sklido gandas, kad 
yra geriausias šiais kaikais nai
kintuvas.

VLIKo IR LOZORAIČIO 
PASITARIMAI

VLIKo atstovų ir Lietuvos Dip
lomatų šefo St. Lozoraičio pasita
rimai dėl glaudesnio bendradar
biavimo, kaip „Tremtis“ praneša, 
bus rugsėjo 1 d.
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SAVO GYVENIMO BEJIESKANT
Iš tėvynės išblokštas žmogus 

pasijunta praradęs savo tikrovę, 
o j svetimą realybę jis nepajėgia 
įaugti. Praėjusio gyvenimo įspū
džiai, tartum kino filmas, atsiga
mina jo vaizduotėje ir gramzdina 
į neišvengiamą vienatvę.

Išblokštasis žmogus, jeigu ben
dri reikalai nesusieja jo su naujos 
tikrovės žmonėmis, nemato apie 
save asmeningumo, net atsitikti
nai sutiktuosius pergyvendamas, 
tartum, aplinkos objektus. „Jis 
neretų prakalbėti į juos, pabūti su 
jais, bet čia pat mato, kaip jie 
tolsta, lieka nebylūs. Jis, tarsi, ma
to vaikščiojančias galvas, judan
čias kojas, maskatuojančias ran
kas, tačiau visa tai nebesijungia 
vienybėn“ (dr. Pr. Gaidama
vičius).

Tokiam žmogui į pagalbą ateina 
dailioji literatūra. Skaitydamas 
apysaką ar romaną, jis su vienu 
skaitytojų gali aiškiai pasakyti: 
„Jieškau savo gyvenimo, savo 
problemų, savo troškimų, siekimų, 
savo situacijos, savo atsiminimų 
analogijos“.

1. SKAITYTOJAS IR DAILIOJI 
LITERATŪRA

Rašytojas, kurdamas dailiosios 
literatūros kūrinį, dažnai neįsi
vaizduoja skaitytojų, kurie po ku
rio laiko jį, skaitys juo gyvens ir 
džiaugsis arba skųsis. Jeigu jo 
kūrybinė vizija koncentruotųsi 
ne tik apie aprašomąjį objektą, 
bet praregėtų nors dalelę prie jo 
kūrinio pasilenkusių galvų, ne 
kartą jis pajaustų didesnį atsakin
gumą ir su įsibėgėjusiomis minti
mis nenuvestų skaitytojų į neišs
prendžiamos problematikos lau
kus.

Šį kartą nerašysiu, ko skaityto
jas turi jieškoti dailiosios lite
ratūros kūrinyje. Tai būtų per
daug sausas ir didaktiškas užda
vinys. Priešingai, — noriu para
šyti apie .tai, ko patys skaitytojai 
nori atrasti skaitomoje knygoje. 
Tam tikslui remiuosi lenkti prieš 
dvejus metus paskelbta anketa. Į 
minėtą anketą atsakė 132 
žmonės — 61 vyras ir 55 moterys 
tarp 20 ir 61 metų amžiaus. Jų 
tarpe esama įvairių profesijų ir 
įvairaus išsilavinimo žmonių — 
nuo savamokslių iki aukštąjį mo
kslą baigiusių.

Ko visi tie žmonės jieško dailio
joje literatūroje?

Visa ko, kas tiktai yra žmoguje 
ir pasaulyje. Liesdami žmogų, jie 
sakosi literatūroje j iešką patys 
savęs, savo AŠ ir pasaulėžiūros 
papildymo: liesdami pasaulį, pri
sipažįsta norį pažinti patį kūrėją, 
papildyti savo tuščia, aplinką nau
ja draugyste, pažinti ir surasti 
naujų meninių ir etinių vertybių.

2. SAVĘS BEJIESKANT 
Pasirodo, labai klaidingai mano 

tie, kurie galvoja, kad skaitytojas,
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— Jieškau atsakymo j mane 
kankinančius klausimus; jieškau 
gyvenimo tikrovės. Tai niekis, 
kad gyvenimą turiu, tarsi už sa
vęs, kad turiu 69 metus...

e) Kai kuriems (14) apysakos 
tarsi papildo gyvenimą, nuvesda- 
mos į kūrėjo vizijos pasaulį, kuris 
taip pasiilgtas ir mielas:

— Jieškau tai, ko man trūksta 
gyvenime ir — kas svarbiausia— 
atrandu.

— Kiekvienas mūsų turi tiktai 
vieną ir tai ribotų pergyvenimų 
gyvenimą; to mums permaža, tad 
j ieškome jų apysakose.

— Nepaisant gausios šeimos, 
visuomet jaučiausi vieniša, ištroš
kusi šilumos, meilės, draugystės. 
Viso to, ko man taip labai trūko, 
j ieškojau knygose ir, žinoma, visų 
pirma apysakose. Manau, kad visi 
skaitytojai knygose jieško tai, ko 
jiems gyvenime trūksta: berniu
kai — nuotykių, kelionių, kovų 
ir k.; jaunesnės mergaitės — nuo
stabių istorijų apie burtininkes ir 
karaliūnus; vyresnės — meilės; 
visos vargšės siuvėjos, tarna'tės 
ir kitos džiaugiasi „Raupsuotąja“ 
ir panašiomis apysakomis.

— Pati nekažin kiek pergyve
nau, bet dvasioje — ir dar kaip. 
Tų pergyvenimų maistas tai apy
saka, kuri nuvedė ten, kur fiziniai 
negalėjau nukeliauti.
3. PASAULYJE BESIDAIRANT

Tačiau skaitytojai apysakose 
jieško ne tik savęs: jie jaučiasi 
gyveną pasaulyje, kuris dažnai 
yra viliojantis, bet nepažįstamas, 
masinantis, bet nesuprantamas. 
Šiuo atveju skaitytojai išeina tar
tum iš savęs ir įeina į platesnį 
gyvenimą.

a) Didelė skaitytojų dalis (45), 
skaitydama apysakas, jieško me
ninių vertybių — grožio, estetinio 
pasitenkinimo, gero stiliaus:

— Gražaus apysakos stilius 
man yra maloniausia muzika.

— Apysakoje ne j ieškau pana
šumo į mano gyvenimo situacijas 
ir nekuriu bei nekūriau savo gy
venimo, besiremdamas apysakų 
prielaidomis... jos mane atplėšia 
nuo tikrovės, suteikdamos pilną 
estetinę satisfakciją.

— Imdamas į rankas apysaką, 
iš anksto džiaugiuosi laukiamais 
intelektualiniais ir dvasiniais ma
lonumais, kaip jaunuolis džiaugia
si būsimais nuotykiais ir pergy
venimais.

b) Palyginti didelis būrelis (30) 
apysakose jieško etinių ir mora
linių vertybių, jieško tvirtų cha
rakterių arba tokių veikėjų, kurie 
savo pavyzdžiu padėtų „prisi
kelti“:

— Mano charakteris nuo jau
niausių metų buvo ypatingai ug
domas fiktyvinių apysakos veikė

jų, taip gera, kaip ir bloga pras
me. šiuo antruoju atveju tačiau 
blogis buvo taisomas tolimesne 
skaityba.

— Apysaka man buvo saviauk
los elementorius, daug geresnis 
auklėtojas nei tėvai. Tai visų pir
ma dvasinę raidą, etinių pažiūrų 
sudarymą, religinės pasaulėžiūros 
išdirbimą. Apysaka sužadino ma
no vidinį gyvenimą... žmogus pats 
nebegali visų gyvenimo klausimų 
permąstyti ir išspręsti.

c) Kitiems (19) apysakos su 
įvairiais veikėjais patiekia tarsi 
naujų draugų, su kuriais susigy
vena ir bendrauja vienatvės va
landomis:

— Apysaka tai tartum susitiki
mas su mieliausiais pažįstamais; 
jei jie nepažįstami, tai dar įdo-. 
mesni.

— Tylaus būdo ir menkų 
„draugijinių“ gabumų žmogus 
mielai bendrauja su apysakos 
naujais pažįstamais, kurie yra la
bai gyvi, taigi — nedaug reikalau
ją pasikalbėjimuose.

— Pastebėjau, kad žmonės, ku
rie su pasididžiavimu sako, jog 
niekuomet neskaito apysakų, ne
tinka draugystei: jie nemoka kal
bėti kitomis temomis, kaip tik 
apie esamųjų santykius, kainas ir 
pokštus. Jiems tartum stinga tos 
švelnios alyvos, kuri padeda ma
šinos — kokia yra ir žmogus — 
ratams lengvai suktis, jr tas leng
vumas žmonėms suteikia ypatingo 
žavumo.

d) Įdomu, kad net 14 skaityto
jų prisipažino skaitą apysakas, 
norėdami pažinti kūrėją, jo osi- 
chiką, pasaulėžiūrą, talentą bei 
kultūrą. Atsimenant literatūros 
istoriką Gundolfą, galima tvirtin
ti, jog šie dar geriau supranta 
skaitomą kūrinį, eidami į jį per 
jo autorių:

— Jieškau talento, bet jieškau 
ir netalentingumo..

— Apysaka gali duoti medžia
gos, tiriant įvairaus tipo autorių 
psichiką ir pasaulėžiūrą.

— Jieškau autoriaus sielos: jei 
yra labai skurdi, — meldžiuosi už 
ją; o jeigu turtinga ir turi ko duo
ti, — randu joje pagalbos.

Taigi, negalime tvirtinti, kad 
skaitytojai nežinotų, ko jieško 
dailiojoje literatūroje. Kiekvienas 
jų gilinasi į turinį ne tiktai dėl 
turinio, bet ir dėl aukštesnių ver
tybių. Tuo būdu dailioji literatūra 
padeda išeiti jiems iš savo viena
tvės, iš savo siauresnio ar plates
nio pasaulio.

Ypatingai atsidūrus kelių žmo
nių draugėje galima greit įsitikin
ti, ar tie žmonės gyvena tiktai 
kasdienybe, regimu ir apčiuopia
mu pasauliu, ar dėka skaitybos 
pajėgia prasiveržti pro kasdieny
bės dusinantį kiautą. Ta prasme

LIETUVIU
KAIP KURIASI LIETUVIAI 

AUSTRALIJOJ
„Laisvoji Lietuva“ įdėjo p. J. 

P. Kėdžio informaciją apie tai, 
kaip kuriasi Australijos lietuviai. 
Pasirodo: „Dauguma lietuvių, ku
rie per metus ar du susitaupo di
desnį kiekį pinigų, juos stengiasi 
investuoti į žemės sklypą, o pas
kui statyti namą, arba perkasi ga
tavą. Tokių tautiečių, kurie šitaip 
savo uždarbį investuoja, susida
rys apie 90%. Likusieji 10% suda
ro tokie, kurie savo sutaupąs in
vestuoja pirkdami ūkius, įsitaisy
dami gamybines dirbtuves ar par
duotuves, arba kitokiu būdu imasi 
savistovumo1 ‘.

Dėl ko daugumas Australijos lie
tuvių savo sutaupąs investuoja 
į tokias ūkio šakas, kurios mažiau
sia procenuioja įdėtą kapitalą? 
J. P. Kedys taip aiškina: „Šiame 
krašte yra paprotys, kad kiekvie
na šeima turi tik sau nedidelį na
mą, paprastai vieno buto 4—6 
kambarių. Esant tokiai padėčiai 
išnuomavimui kambarių, jau ne
kalbant apie butus, yra labai ne
daug ir be to jų kainos pernelyg 
brangios, šeimai su mažais vai
kais gauti butą yra neapsakomai 
sunku. Taigi emigrantas, kuris gy
vena valdiškose stovyklose, yra 
priverstas gyventi atskirai nuo 
šeimos. Štai šitas būtų trūkumas 
ir verčia daugumą, kaip lietuvius 
taip ir kitataučius emigrantus, 
pirmuosius sutaupytus centus 
investuoti į pastogės įsigijimą, kad 

prasmingi vieno anketos dalyvio 
žodžiai:

— Nuoširdžiai gailiuosi žmonių, 
kurie, gailisi laiko apysakoms. 
Kaip jie apiplėšti!

Mūsų tremties literatūra nėra 
gausi. Naujų knygų ne kažin kiek 
sulaukiame. Tačiau nevisi ir jas 
perskaito. O kiek daug dvasinio 
peno galima rasti, pvz., V. Ramo
no „Dukles raudonam saulėleidy
je“ arba A. Vaičiulaičio „ Kur ba
kūžė samanota“ apysakų rinkiny
je! Daug perlų galime atrasti net 
tremties laikraščių atkarpose 
spausdinamų apysakų ištraukose.

Randame tenai ne tik gyveni
mo kovą laiminčius, bet ne kartą 
ir pralaiminčius; randame ne tik 
gyvenimo prasmę suprantančius, 
bet ir jos jieškančius; randame 
net pasiklydusius bei besimurdan
čius gyvenimo jovale. Ir nuosta
bu: kiekvienas toks veikėjas kal
ba mums taip, kaip tikrame 
gyvenime sutikti žmonės. Kaip 
tvarkingai gyveną — sugestija 
eiti tiesiu keliu, taip nusigy
venusieji — įspėjimu nesekti jų 
klystkelių.

Išėjome į didelį gyvenimą, tad 
ir jieškokime jo logikos ir klaidų 
dargi ir literatūroje. Juo daugiau 
skaitysime, juo būsime dvasiniai 
turtingesni. J. Kuzmickis

SPAUDA
atsipalaidavus nuo aukštos nuo
mos mokėjimo.

„Antroji priežastis dėl ko mūsų 
tautiečiai tampa daugumoj namų 
savininkais yra ta, kad lietuviai 
nėra mėgėjai taip vadinamų „biz
nių“, nes kiekvienas „biznis“ yra 
susietas su didesne rizika prarasti 
sunkiai užvargtą centą, nors jis 
ir pelną neša didesnį. Taigi lietu
viai savo sutaupąs investuoja 
į namus, kurie jo savininkui ne
graužia galvos dėl bankroto“.

KULTŪRA, KULTŪROS, 
KULTŪRAI

Tokiu linksniavimu Vyt. Alan
tas „Nemuno“ žurnale nagrinėja 
lietuviškos kultūros klausimus. 
Žodį kultūra, anot autoriaus, 
„mes linksniuojame gan atkakliai. 
Suvažiavę iš Vakarų Vokietijos 
intelektualai tą žodelį supopulia
rino, ir suaktualino, bet tik patį 
žodį, o pats kultūros arklas, kaip 
stovėjo, taip ir tebestovi įstrigęs 
į kietą nejudrumo, apatijos ir vi
suotinio apsnūdimo podirvį. Mes 
vis das tebelaukiame pavasarinio 
Perkūno, to senovės lietuvių smar
kuolio dievaičio, kuris trenktų iš 
giedro dangaus ir praskaidrintų 
apsnūdimo nuotaikas, apvaisinda
mas ne tik mūsų smagenis naujo
mis idėjomis, bet ir sutrenkdamas 
mūsų valią joms įkūnyti...
„Sunkiausia išjudinti vežimas ta

da, kai susiduria du metodai, avi 
nusistovėjusios pažiūros į tą patį 
dalyką. Nepriklausomos Lietuvos 
tremtinys lietuvis kultūrininkas, 
patekęs į Amerikos lietuvių visuo
menę, randa čia tvirtai ir giliai 
įsišaknijusias kultūrinio darbo 
tradicijas Bet kuris Amerikos lie
tuvis kultūrininkas su pasididžia
vimu tau pasakys:

— Per dieną mes sunkiai dirba
me fabrike ar biznyje, o vakare, 
atliekamu laiku, dirbame kultūri
nį, politinį, visuomeninį darbą.

„Tais žodžiais jie nori pasakyti, 
kad, sugrįžę iš fabrikų, — dau
giausia gal Iš biznių, — jie rašo 
straipsnius laikraščiams, rašo kny
gas, eina į posėdžius, choro ar sce
nos veikalų repeticijas, sako pra
kalbas, organizuoja visokius mi
nėjimus, rinkliavas, piknikus, 
klausosi radijo valandėlių, skaito 
lietuvišką spaudą ir 1.1, žodžiu, 
varo kultūrinį darbą, kada turi 
laiko, kada nėra per daug pavar
gę nuo pagrindinio savo darbo,ka
da yra nuotaika, noras dirbti ir 
t.t. Ta nuomonė dažnai ’r, sakau, 
su pasididžiavimu pareiškiama ir 
lietuvių spaudoje. Čia kultūrinis 
darbas kitaip nesuprantamas, kaip 
priedas prie pagrindinės profesi
jos, kaip pasiaukojimas, už kurį 
niekas tau neatlygina
„Aišku, tokiam kultūrinio darbo 

papročiui netrūksta ir idealizmo. 
Amerikos lietuviai veikėjai, kaip 
ir laužo Amerikos gyvenime įsi-

įsigilinęs į knygos turinį, visai už
simušta ir savęs nebejaučia. Kaip 
tik priešingai: daugelis knygos 
veikėjuose jieško savęs su visomis 
savo problemomis ir trūkumais.

a) Daugelis skaitytojų (22) 
apysakose jieško patys savęs, ši
tą jieškojimą jie išreiškia įvai
riausiomis mintimis:

— Jieškau savęs. Savo minčių, 
savo pažiūrų, savo paties gyve
nimo.

—- Jieškau kažin ko, kas mane 
sudomins, t.y. kas pakiš proble
mas ir gyvenimiškas situacijas, 
kuriose gyvenu ar galiu atsidurti. 
Apysakoje galiu visuomet per ana- 
logiam —atrasti save, o tuo atve
ju visuomet įdomu pažiūrėti į šios 
rūšies veidrodį...

— Knygose jieškau žmonių 
charakterio, panašaus į mano, 
į artimuosius ir pažįstamus... ly
ginu jų elgesį su savo...

— Kiekviena mano perskaityta 
gera, vertinga apysaka suteikia 
man tam tikro intelektualinio ne
rimo: liepia man galvoti, nagri
nėti, daryti išvadas ir dažnai min
timis grįžti į save.

b) Kiti skaitytojai (17) jieško 
apysakose savo pasaulėžiūros pa- 
pildyno, sutvirtinimo. Apysakos 
padeda jiems pagilinti pasaulė
vaizdį, praplėsti jį:

— Jieškau aiškiai suformuluo
tų minčių, kurios manyje glūdi, 
bet kurių man nepavyko iki šiol 
išryškinti. Noriai jieškau prešingų 
pažiūrų, nes tai padeda man suda
ryti savo išvadas.

— Rašytojo ir mano samprota
vimų sutapimas leidžia man įsiti
kinti; kad esu gerame kelyje... 
Tokią apysaką parskaitęs, lieku 
tikrai tvirtesnis žmogus.

TRE ČIASIS 
ŽMOGUS

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

3.
— Seniai bebuvau čia! — sako 

Tadas, rodydamas ranka šviesiai 
nudažytus namus, stovinčius ant 
kalniuko. — O tavo, Jurgi, pėdsa
kų, tur būt, dar nesulygino vėjas.

— Mano pėdsakus seniai praei
vių voros sudrampalino. Su šiais 
namais nesigiminiuoju.

— Tai tarp tavęs ir Elenos nie
ko rimto? O kažką buvau girdė
jęs. Julija spėliojo. Tai tikra uoga, 
brol, Apsižiūrėk!

— Nevisi mergaitėse tik spalvų 
ir linijų jieško, — nusijuokia Jur
gis. — Nevisi ir uogas renka.

— Tai, vadinasi, geli! Net sve
čio teisių negerbi...

Durys jau čia pat.
Tadas pirmas palypėja laiptais 

ir paskambina. Kaire ranka sug
niaužia cigaretę ir numeta į dar
želį.

Duris atidaro Elena. Jos veidas 
baltas kaip sniegas, antakiai pa
juodinti, rausvose lūpose šypsena. 
Tamsi suknutė, suveržta per lie 
menį, liesą veidą dąr labiau blyš
kina.

— Tadas! —- net suploja ranko- 
mis. — Iš kur? Kaip? O,, ir Jurgis 
teikiasi, nors kartą mūsų slenkstį 
peržengti!

—'Ateinava miegančių karalai
čių pamatyti! — atsako Tadas, 
paimdamas ją už abiejų rankų. — 
Manait nepasiilgau?

Mergaitė ištrūksta iš jo glėbio.

pasveikina Jurgį ir paprašo abu į 
erdvų kambarį.

— Atleiskite, kad pas mus ne
tvarka,— sako. —Mat, nelaukėme 
tokių svečių. Kas galėjo tikėti! 
Palaukite, aš bėgu Juliją pašauk
ti. Tegu ir ji pasidžiaugia! — ir iš
bėga pro kitas duris.

— Suspėsite, Ele! — skuba at
siliepti Tadas, bet jai išėjus, mirk
teli Jurgiui: — Na, matai! Džiau
giasi tave pamačius! Tikra uoga!

— Palauk, aš pažiūrėsiu, kaip 
tavo karalaitė atrodo, — atsikerta 
nepatenkintas Jurgis. — Tu visuo
met matai net tai, ko kitas nė ne
pastebi.

— Na, na! Nedumk man akių! 
Pats mačiau, kaip raustelėjai. Nuo 
mano akių, brol, neišsisuksi!

— Kaip tu matei, kad į uogelę 
žiūrėjai?! Bat ji, rodos, nelabai 
raudona...

Tuo metu suskamba Elenos juo
kas ir tarpduryje pasirodo abi 
mergaitės. Julijos veidas raustelė
jęs, akys spindi, tamsūs plaukai 
banguoja ant jaunų pečių. Iš kar
to įsmeigia akis į Tadą, bėga pas 
jį, bet vidury kambario, lyg ką 
atsiminusi, staiga sustoja. Rankos 
sudėtos kaip • maldai.

Jurgis žiūri tai į Juliją, tai į Ta
dą, kuris patrina rankas, prieina 
prie Julijos ir paspaudžia jos de
šinę. ,

— Nelaukei, tur būt? — klau
sia. — Nesitikėjai?

— Nesitikėjau, Tadai! O, čia ir 
Jurgis! — ir paduoda jam ranką. 
— Malonu, kad mūsų kalniuko ne
pamiršote.

Visi susėda apie apskritą sta
liuką. Tadas prislenka prie pat 
Julijos ir pakužda kažką į ausį.

Jurgis atsiduria šalia Elenos ir pa
sako kelis žodžius apie ramų va
karą.

Julija šypsosi. Sakytum, ji rami 
ir patenkinta. Veide nematyti jo
kio rūpesčio. Moteris, atrodo, yra 
puiki gyvenimo menininkė, kuri 
moka prisiderinti prie įvairių si
tuacijų. Iš šalies stebint, rodos, ji 
visa širdimi paskendusi pokalbyje 
ar susisvajojime, o kas iš tikrųjų 
vyksta jos viduje, — tur būt, ji 
tik viena težino.

Tadas vengia garsiai kalbėti.
Kelis kartus jis pažvelgia į Jur

gį ir Eleną, nusišypso, bet jied
viem nieko nesako.

— Man tikrai iuostabu, kad ma
ne atsiminei, — sako pusbalsiu Ju
lija. — O maniau, kad jau niekuo
met manęs neaplankysi.

Jurgis žvilgteri į Tadą. Jo gal
va nuleista, o veide klaidžioja aiš
kus nervingumas. Rodos, jis ven
gia Julijos žvilgsnio ir pats į ją 
nežiūri.

— Tau jau kuris laikas viskas 
nuostabu, Julija, — pagaliau, ne
žiūrėdamas jai į akis, atsako. — 
Seniau taip nebūdavo.

— Taip, seniau taip nebūdavo, 
nes tada ir pati nepažinau gyveni
mo vylių. Tada žavėjausi tavimi, 
ilgėjausi, o sulaukusi džiaugiaus, 
Paskum tu palikai mane. Ne tik 
tu išvažiavai, bet jr tavo dvasia 
mane apleido. Kas man beliko? 
Nerimti, graužtis ir skendėti me
lancholijos ūkanose. Per ilgas die
nas ir dar ilgesnius vakarus, kurie 
liko tušti ir neprasmingi, galėjau 
kartoti Mauriaco žodžius: aš jau
čiu kas sekundę atkenčianti už sa
vo meilę!...

Tadas pakelia akis, mįslingai

žiūri į sunerimusią Juliją, tartum, 
studijuodamas jos išvaizdą. Ne, ja 
akys neužsidega kaip seniau 
džiaugsmo žiburėliais, o jo veide 
veltui j ieškotum vidinės laimės 
spalvų. Priešingai, — jis, rodos, 
pats stebisi, kaip galėjo seniau 
laikyti ją tobulybe...

— Tu puikiai dėstai traktatą 
apie meilę, — atsiliepia, o jo balso 
gaida priverčia Juliją susigūžti.— 
Aš pripažįstu: mes abu bendra
darbiavome, statydami tuos rū
mus. Mums tada šalia mudviejų 
daugiau niekas neegzistuoja. Skri
dome kaip sakalai, kilome į pačią 
saulę. Bet ar dabar nesijaučiame 
sužeisti — tu ir aš? Ar kažkas — 
kažkoks trečiasis — nepervėrė mū
sų abiejų? Ar paskutinių mėnesiu 
laikotarpyje mes abu galėjome 
vienas antram pasakyti: visa, kas 
mes esame ir ką turime, yra mu
dviejų?

— Tadai, ar tie žodžiai taikomi 
tik man? Ar tu mane vieną kalti
ni? — įsmeigia į jį akis. — Būk 
teisingas ne tik man , bet ir sau! 
Na?

— Šiandien aš turiu būti teisin
gas, Julija, — nuleidžia akis ir 
prisimerkia. — Kalbu tau, gal net 
nekaltinu, bet mąstau ir aš. Apie 
save. Esame katalikai. Abu. žino
me, kad moterystė neišardoma. 
„Ką Dievas surišo, žmogus tene- 
perskiria“, — rodos, taip šv. Raš
te pasakyta. Ar tu apie tai pagal
vojai?

— Aš ne tik galvojau, bet ir gy
venau ta mintimi. Tačiau ir šian
dien galiu su Barbro pasakyti: 
„Aš nenoriu niekur kitur gyventi, 
kaip pc tavo stogu ir tavo na
muose!...“
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galėjus; geležini dėsnį, kad kiek
vienas darbas turi būti apmoka
mas. Jie dirba iš pasiaukojimo, ir 
šiuo atveju negalima jiems nepri
pažinti tam tikro kredito, bet šian
dien, turint galvoje kultūros le
miamą reikšmę .tiek Amerikos lie
tuvybei, tiek kovai dėl Lietuvos 
laisvės atgavimo, kyla visoje nuo
gybėje klausimas; ar tokio veiki
mo pakanka? Ar kultūrinės pro
blemos yra tokios problemos, ku
rias galima išspręsti atliekamu 
laiku?“
„Įsigalėjęs Amerikos lietuvių 

kultūrinėje veikloje mėgėjiškumo 
principas, be abejo, yra supran
tamas pirmųjų lietuvių ateivių 
kultūrinio lygio bei jų ekonomi
nės padėties sumetimais, bet da
bartinis dalykų stovis toli gražu 
nebėra patenkinamas, žiūrint į 
kultūros reikalus mūsų dienų 
akimis, o ypatingai norirut kultū
rinę veiklą plėsti, gyvinti ir gilin
ti. Pagalvokime, kas atsitiktų su 
mokykla, jei mokytojai tik po dar
bo fabrike galėtų mokyti vaikus 
ir už tai negautų jokio atlygini
mo, be viešos padėkos. Kas atsi
tiktų su medicinos mokslu ir ligo
niais, jei daktarai nepragyventų 
iš savo amato, o turėtų duoną už
sidirbti fabrikuose ir tik atlieka
mu laiku galėtų studijuoti medi
cinos klausimus ir priiminėti li
gonius? Galima įsivaizduoti, ko
kia anarchija įsfivyrautų valsty
bės reikaluose, jei valdininkai tik 
atliekamu laiku ir kada nori atli
kinėtų viešuosius reikalus! O juk 
kultūrinio darbo sritis yra tokia 
plati, kad jei jai paskirsi ir visą 
savo gyvenimą bei kiekvieną savo 
darbo dieną, tai ir tada dar bus 
per maža laiko. Jei kultūrininkas 
dirba savo srityje, tik atliekamu 
laiku, jis daro nuostolį ne .tik sau, 
bet ir tai visuomenei, kur gy
vena“.

Kaip į tai tektų žiūrėti? Auto
rius mano, kad:

„Pykti, erzintis ir svaidytis pa
triotiškai retorinėmis frazėmis ne
būtų prasmės. Mes tik turime 
konstatuoti, kad mūsų kultūros 
darbo organizavimo fronte tebėra 
visiškas merdėjimas. Vienur kitur 
pasireiškia šioks toks kultūrinis 
veikimėiis, bet, imant apskritai, 
per visą mūsų lietuvišką visuome
nę — naująją ir senąją — skamba 
galingai „šūkis: never mind“!“

Autorius mano, kad kultūros 
darbas palengvės, jei visos srovės 
dėl jo, panašiai, kaip dėl politinės 
veiklos, susitars ir sudarys atitin
kamą vadovybę.

Apie praktiškas kultūros darbo 
paskatinimo priemones ir būdus, 
p. V. Alantas taip jau plačiai iš
sitarė ir savo samprotavimus sus 
kirstė i 4 punktus. Jie numato 
premijas literatūrai, paskatinimą 
lietuviškiems milijonieriams į- 
steigti savo vardo kultūros reika
lams fondus; Lietuvių kultūros 
fondo atgaivinimą, ir rimtos lei-

— Bet ar tu vis dar tikiesi ras
ti manyje atitikmenį? Ar tiki, kad 
mudu abu galime būti viena?

Julija nuleidžia galvą. „Ak, — 
juk tai grumtynės, ne žodžių gla
monė'“ Staiga ji pasijaučia nuvar
gusi ir, pakėlusi galvą, mato Jur
gio akis, tartum dvi liepsnas, ka
bančias erdvėje. Jos žiūri į Tadą. 
Jos kažin ką kalba, kažin ką la
bai piktai prikaišioja.

Tačiau jos minčių siūlas jau 
aptrūkęs. Jau ji nesumegs jo. Da
bar Jurgio akių liepsnose jai pra
deda šokinėti grakšti šokėja, vy
lingai tiesianti į Tadą rankas.

— O kaip einasi Jūratei? — 
staiga, lyg pabudusi, paklausia. 
— Rodos, ji taipgi kažkur iš
vykusi?

— Iš kur toks stilingas klausi
mas? — truputį sumišęs atsilie
pia. — Kam tie gelią žodžiai a 'a 
rodąs ir t a i o g i ?

— Dėl to, kad stilius — tai žmo
gus, — jos balsas leidžiasi piktais 
bemoliais. — Dėl to, kad ji yra tas 
trečiasis žmogus, kuris dviems ne
leidžia „būti vienu“.

— O Zigmas? — paklausia Ta
das.

Julija valandėlę žiūri jam į akis 
ir, rodos, renka žodžius atsakui. 
Tadas iš anksto žino, kad jie bus 
pikti ir šiurkštūs. Jis jau iš anksto 
žino, ką atsakys.

Tačiau Julija rezignuodama at
sidūsta prisimerkia ir vėl oakclia 
akis. Ji vėl mato Jurgio akis, bet 
jau kaip nutolusius žiburėlius.

— Kas gero pas jus, Jurgi? — 
tyliu balsu paklausia. — Taip se
niai nematytas. Atrodo, visai mus 
Užmiršote...

— Ačiū, Julija! — atsako, žiū
rėdamas į cigaretę degantį Tadą.

OKUPUOTOJE LIETUVOJE
KAir A'AkODO LIETUVOS MIESTAI

„Draugo“ korespondentas iš Vo
kietijos pateikė vieno neseniai iš 
Lietuvos grįžusio, vokiečio pasi
kalbėjimą, kiiriame jis apibudino 
Lietuvos miestus.Tas vokietis dir
bo pas vieną Panemunes ūkininką 
ketverius metus ir per tą laiką su 
savo šeimininku lankė įvairias 
Lietuvos vietoves. Jo pareiškimą 
apie kai kuriuos Lietuvos mies
tus, suglaudę, čia pateikiame.

Jurbarke Dūdavau beveik kiek
vieną ketvirtadienį arklių turgu
je su savo šeimininku, bet man 
tekdavo matytį tik turgavietės ra
joną iki bažnyčios Tame rajone 
mačiau tik trijų mūrinių namų 
griuvėsius, o kiti namai tebestovi. 
Bažnyčia taip pat tebestovi ir vei
kia — atidaryta. Mano šeiminin
kas sakė, kad ir kunigas yra.Taip 
pat mačiau ir keletą naujų medi
nių namukų, pastatytų arba bai
giamų statyti.

Į Jurbarką atvykdavau su savo 
šeimininku pirkti arklių, kurie 
Jurbarke yra geresni ir pigesni. 
Už gerą arklį Jurbarke mokėda- 
vom 1.500 rublių. Nupirkę porą 
arklių vesdavom juos į Kauną ir 
ten parduodavom, gaudavom ųž 
kiekvieną po 1.900 — 2.000 rublių. 
Tokiu būdu mano šeimininkas už
sidirbdavo pinigų rugiams pirkti.

Tokios kelionės būdavo pavojin
gos. Reikėdavo kelyje saugotis mi
licininkų. Jei nutverdavo rusų mi- 

dyklos įsteigimą lietuviškiems 
raštams leisti.

KANADOS TABAKO 
AUGINTOJŲ VARGAI

Ne mažai Kanadon nuvykusių 
lietuvių įsitaisė tabako ūkius. 
Juos "cabakininkyštės imtis paska
tino užpereitais ir pereitais me
tais buvę neblogi tabako derliai 
ir tas faktas, kad tabako ūkis yra 
pelningesnis, kaip kitų šakų ūkis. 
Šiuo laiku tabakas jau yra užau
gęs ir nuo laukų imamas. Kokios 
šio ūkio perspektyvos?

Apie tai pluoštą žinių pateikia 
„Nepr. Lietuva“. Iš jos aiškėja, 
kad šių metų tabako derlius yra 
vidutinis, o vietomis net labai 
geras. Šis faktas ne tik pradžiugi
no tabako augintojus, bet net pas
katino juos daugiau žmonių sam- 
dytis.Tačiau kasi atėjo tabako nuė
mimo laikas, tai daugelio tabako 
augintojų viltys išblėso, nes dide
li tabako plotai parudavo nuo rū
džių. Dėlto kai kurie tabako au
gintojai nemano iš viso tokio ta
bako r.uc lauko imti, ir ruošiasi 
aparę jį pasėti žiemkenčius.

Specialistai, žiną iš kur tos rū
dys atsiranda, bet nežino kaip nuo 
jų tabaką apsaugoti.
„N.L“ kreipėsi i Kanadon atvy

kusius lietuvius agronomus, pra
šydama paaiškinti tabako augin
tojams, kaip tabako derlių nuo 
rūdžių apsaugot1.

— Visai neblogai. Gyvenu papra
stai, be jokių tragedijų, — pasako 
ir truputį nurausta,, tartum gė
dindamasis savo žodžių.

Valandėlę spengia kurtinanti 
tyla. Julija tyli, tartum nusivylusi 
visu tuo vakaru ir neturėdama ką 
atsakyti. Ji tebežiūri į Jurgį ir, 
rodos, svarsto jo žodžių prasmę. 
Bet tada suskamba Elenos balsas, 
kuriame aidi noras nutraukti kan
kinančią tylą:

— Kažin, mielasis? Jūsų žodžiai 
be reikalo liejasi į šio vakaro su
temas. Iš šalies žiūrint, daug kas 
visai kitaip atrodo...

Tadas pakelia į Eleną akis.
— Vyrai tragedijas mergaitėms 

palieka, — pasako. — O jei jos 
nori ką pagąsdinti, tai jau jų pa
čių reikalas.

— Bet juk niekas jūsų negąs
dina, — atsikerta Elena. — Ar 
tik jūs, vyrai, ne perdaug vaiz
duote gyvenate?

— Mes visi — tik žmonės, — 
stengiasi sušvelninti situaciją Jur
gis. — Vyrai niekuomet nenori 
kovoti su mergaitėmis, nors jos 
r.et abiem pirštinėm kovon šauk
tų. Jie nori būti riteriais, ginan
čiais jų teises ir garbę.

— Taip iš tikrųjų ir turėtų bū
ti, — pritaria Elena.

— Bet gaila, taip nėra, — pri
deda Julija. — šiandien vyrai vis 
dar nepamiršta paskutiniojo karo, 
kuris įsigėrę į patį jų kraują. Jie 
pamiršo, kad vienąkart tartas žo
dis nelaužomas, kad gyvenimas 
tarp žmonių — tai ne stypčiojimas 
apkasuose, tykojant ką nors nu
dėti. Paskutinysis karas galutinai 
užmušė riteriškumą.

— Jūs turėtumėte atsiminti, 
kad dabar nebe viduramžiai, — 

licininkai, tai vietoje suimdavo ir 
pasodindavo į kalėjimą. Už tokią 
„spekuliaciją“, kaip rusai vadina, 
grėsė 25 m. kalėjimo.

Seredžiuje ta p pat teko būti. 
Seredžius labai nukentėjo šių me
tų ankstyvą pa/asarį, kai sniegui 
tirpstant ir susigrūdus ledams, 
Nemunas ties Seredžium buvo la
bai augštai pak tęs ir apsėmęs pa
kalnėje stovintį miestelį. Tada 
Nemunas sugriovė 22 namus ir 
prigėrė 9 žmonės. Rusai, norėda
mi ledų susigrūdimą pašalinti, 
pradėjo bombarduoti Nemuną iš 
lėktuvų. Ištisą dieną trys lėktu
vai bombardavo Nemune susigrū
dusius ledus. Kiekvienas lėktuvas, 
iš eilės, apsukęs porą ratų aplink, 
išmesdavo 6 bombas ir grįždavo į 
Kauno aerodromą naujų paimti.

Čekiškėj taip pat teko būti.Tas 
miestelis buvo labai sunaikintas, 
bet matėsi naujų medinių na
mukų.

Kaunas karo metu buvo labai 
apgriautas. Priešais paštą, antro
je gatvės pusėje — link Įgulos 
bažnyčios, buvusieji labai dideli 
ir gražūs namai (Pieno Centro 
Rūmai?) visiškai! sugrihujti. To-« 
je gatvėje yra ir daugiau sugriau
tų namų. Miesto pakraščiais ma
tyti naujos statybos medinių ir 
mūrinių namų, bet nedaug. Įgu
los bažnyčia stovi vidury tos gat
vės, d ties ja esanti aikštė vadina
si Parado aikštė. Ten dažnai pa
raduoja rusų kariuomenė. 7

Gatvėmis vėl kursuoja autobu
sai, bet tik kas 20 minučių. Auto
busai atrodo neblogai, balti, rau
dona, plačia juosta aplink dažyti. 
Kainuoja 20-24 kapeikos.

Laisvės alėjoj, netoli nuo Įgu
los bažnyčios, vidury gatvės nuo
lat kabo Stalino paveikslas, iš
temptas ant vielų. Šonuose dvi 
raudines vėliavos su kūju ir pjau
tuvu.

Visos krautuvės valstybinės ir 
prekių languose yra, tik laba1 
brangios. Daugiausia matyti deg-. 
tines. Viskas labai brangu ir pras
tos rūšies.

Gatvėse girdisi veik išimtinai 
tik rusu kalba. Lietuviai gatvėje 
irgi vengia kalbėti lietuviškai, kad 
nebūtų įtarti, kaip liaudies prie
šai. Matosi •>. aikštant labai daug 
rusų karininkų, bet kareivių ma
žiau, nes jiems draudžiama mieste 
laisvai vaikščioti.

Visas miestas atrodo daugiau 
rusiškas, ne lietuviškas.

Vilkėją teko lankyti daug kar
tų. Euvau ir Vilkijos bažnyčioje 
vieną sekmadienį, žmonių buvo 
labai daug. Miestelis truputį ap
daužytas. Miestelio pakraštyje 
statoma eilė mažų mūrinių namu
kų, kurių teko matyti ir kitose 
vietose. Į juos talpina iš Rusijos 
atvežtus kolonistus — „burlio
kus“.

atkerta Tadas. — Šiuo metu Dul- 
cinejos taipgi ne perdaug savo 
garbe rūpinasi. Tokį vadinamą 
riterį jos pasirengusios pirmos 
po šimts pypkių pasiųsti. Šian
dien triumfuoja Sanšos Panšos, 
kuriems svarbiausia — nauda, 
geras laimikis, atseit — geras 
šansas.

Jurgis stebi Tadą ir Juliją. Jis 
jaučia, kad abu gal ir galėtų rasti 
bendrą kalbą, jeigu naliestų savo 
žaizdų.

— Panele Julija! — sako. — Su 
svečiais neapsimoka leistis į tuš
čias filosofijas. Gerai žinau, kad 
mūsų mielas Tadas, jei tik būtų 
reikalas, iš pačios ugnies jus iš
trauktų. žodžiai rai dar ne viskas

Julija šnaira žvilgteri į susi
mąsčiusį Tadą, kuris, atrodo, neiš
girsta Jurgio pasakymo.

— Matote, Elenute, — paskum ' 
kreipiasi į savo kaimynę, — atė
jome ir nemokame net geros nuo
taikos palaikyti. Seniai sakiau, 
kad mes ne tik nervų, bet ir galvų 
neteksime tuose miestuose. Ste
biuosi, kad jūs visą laiką vienoda 
— rami, linksma, niekad nuotai
kos neprarandate. >

— O jūs? Sėdite kažkur užsida
ręs ir nė žmonėms nesirodote. Tur 
būt, nervus saugoj ate.

— Aš, kągi aš, — atsako Jurgis, 
žiūrėdamas į Tadą ir Juliją, kurie 
vėl pradeda vienu kitu sakiniu 
pasikeisti. — Apie mane neapsi
moka kalbėti. Kiti kur kas įdo
mesni. Su siela, kaip jūs mėgstate 
sakyti...

— Tik jau nevaidinkite! Labai 
prašau!

— Ar kaip... Julija ir Tadas?
— Ne, ne kaip Julija. Juk ji vi

sai nevaidina! — ir pasilenkusi

KAS DEDASI UZ GELEŽIMIS 
UŽDANGOS

Be didžiųjų spaudos organų. į 
šį klausimą duoti atsakymą sten
giasi visa eilė vokiečių, lenkų ir 
ukrainiečių laikraščių. „Ost-West- 
Kurierplačiai apžvelgęs parti
zanų kovas Lietuvoje, No. 30 pa
žymi, jog tikras dalykas, kad tiek 
Pabaltijo valstybėse, ypač Lietu
voj, tiek Čekoslovakijoj ir Vengri
joj jau visu smarkumu reiškiasi 
protestas prieš darbo žmonių ge
rovės pablogėjimą. Nepasitenki
nimas Sovietais didėja už visos 
gelež. uždangos, o pasyvus pasi
priešinimas visame Pabaltijy 
įgauna vis aštresnes formas. Lat
vijoj, Lenkijoj ir Čekoslovakijoj 
kom. partija įsakė imtis drastiškų 
priemonių prieš visus „nerimo kė
lėjus“. Vengrijoj ir Rumunijoj 
Jugoslavijos pasienis brutališkiau- 
siai „išvalomas nuo nepatikimų 
elementų“. Rumunijoj Banato 
provinciją užėmė Sovietų kar’ai. 
Visose satelitinėse valstybėse ar
mija ir policija paskubintu tempu 
pervedama tiesioginei Sovietų ka
rių vadovybei

Lietuvoj komunistai silpniausi. 
Dar nacių laikais laisvasis pasau
lis gėrėjosi lietuviais, nedavu
siais žmonių į SS legijonus, o da
bar — ryšium su Vilniuj kilusiais 
neramumais — vėl gėrisi lietuvių 
atsparumu ir ryžtingumu. „Stutt- 
garter Nachrichten“ No. 166 ko
mentuodamas baltų rodomą So
vietams pasipriešinimą, drauge su 
šveicarų laikraščiais pažymi, kad 
Lietuvoje kom. partijos padėtis 
yra dar kritiškesnė nei Latvijoj. 
Lietuvoj kom. partijoj tėra 
24.000 narių, arba vos 0,8 proc. 
visų gyventojų. Tai yra pats ma
žiausias partijos narių skaičius 
bet kuriame Sovietų valdomam 
krašte, pabrėdžia dienraštis. Be 
to, ir prie tų pačių dar reikia pris
kirti „Pravdos“ 1949 m. atvirai 
pripažintus kelis tūkstančius kom. 
p. narių, 1945 m. iš Rusijos im
portuotų užimti svarbių vietų 
Lietuvoje. Latvijoje kom. partija 
turi tik 31.213 narių, arba 1,5 proc. 
Tiek jų c. komiteto sekr. Peise 
„Cinoj“, tiek Rygos miesto part, 
sekr. NovickovEs konstatavo, kad 
„ideologinis darbas mokyklose ir 
un>te“ yra tiesiog skandalingas. 
Estijoj nuo 1950 m. Taline nebuvo 
priimtas į partiją nė vie
nas darbininkas, partijos na
rių 88 proc. sudaro tik įvairūs pa
reigūnai ir valdininkai. Net tokioj 
Lenkijoj’ ir Rumunijoj narių skai
čius tesudaro vos 3 proc, Čekoslo
vakijoj, Vengrijoj ir Bulgarijoj — 
7 proc. Visa tai rodo, kaip kad pa
žymi dienraštis, jog kraštų už gel. 
uždangos, o ypač Pabaltijo vals
tybių, sovietams subolševistinti 
toli gražu nevyksta taip, kaip, kad 
jie norėtų, arba kaip jie giriasi tie
są iškraipančio j savo spaudoj.

tylesniu balsu prideda: — Ji tik
tai jaučiasi nusivylusi...

— Kuo nusivylusi? Tadu?
— O kuogi kitu?! Negi jumis?

— ir šelmiškai nusišypso. — Ju
mis gali tik kita nusivilti.

— Įdomu, kas tokia?
— Ta, apie kurią nė nepagalvo

jate, — sako nuleidusi akis, — ku
riai piktų žodžių nepagailite... Juk 
jei ne Tadas, ir šiandien nebūtu
mėte mudviejų aplankęs. Na, ar 
ne tiesą sakau?

— Kad manęs čia paprastai 
niekas nelaukia. Aš tinku tik XX 
amžiaus Don Kichotui ginklane
šiu, — nusišypso.

— O iš kur jūs žinote? Gal kas 
labai laukia... ir nesulaukia. Ak, 
ir kodėl taip viskas susiklosto, 
kad laukiamasis vis ne ten, kur 
reikia, pataiko.

— Bet juk Tadas šiandien kaip 
tik gerai pataikė!

— Ak, aš visai ne apie Tadą! 
Aš apie...

— Ji apie tave kalba! Ar dar 
nesupranti? — staiga Jurgis iš
girsta Tado balsą. — Elenute, Jur
gis kaip ta giria be aido.

— Judu žiūrėkite savo aidų,— 
atsako paraudusi Elena.

Jurgis žvilgteri į Tadą, bet jo 
žvilgsnis nuslysta prie Julijos. Ji 
sėdi visa nukaitusi, kramto pada
žytas lūpas ir laibais pirštais 
glamžo cigarečių dėžutę.

— Žinai ką, Jurgi? — sako at
metęs į užpakalį rankas Tadas.— 
Ir aš ne ten, kur reikėjo, patai
kiau. Be reikalo tik sutrukdžiau...

— Jūs man nieko nesutrukdėte,
— atsako Julija. — Tu, Tadai, da
raisi visai nepakenčiamas. Greitai 
neleisi net gatve pereiti.

— Ale eik, kur nori ir su kuo

Rugsėjo 8-osios ir Karaliaus 
Mindaugo 700 metų krikšto 

MINĖJIMAS 
MANCHESTEKYJE 

Minėjimas bus rugsėjo 15-16 d- 
šia tvarka:

Rugsėjo 15 d.
5 vai. 3 J min. vainikų uždė
jimas ant nežinomo kareivio 
kapo Manchesteryje, St. Pe
ter Square (atvyks t antie j i 
renkasi ten).
6 vai. 30 min. pobūvis-šokiai, 
dalyvaujant C. Vald. ir ki
tiems svečiams, Cheetham 
Town Hall, Cheetham Hill 
Str. Bilietai pai duodami prie 
įėjimo, kaina 2/6.

Rugsėjo 16 d.:
10 vai. ryte, iškilmingos pa
maldos Notre Dame koply
čioje, Bignor Str., kuriose 
dalyvaus Salfordo Vysku
pas.
2 vai. p.p. iškilmingas minė
jimas ir koncertas, Haulds- 
worth salėje, Densgate 90. 
Minėjimo bilietai gaunami 
visuose’ Man Chester io Ap. 
skyriuose ir liet, socialiniame 
klube, 121, Middleton Rd., 
Crumpsall, Manchester 8. Bi
lietų kainos: 5, 4, 3 ir 2/6 ši
lingai. Klubo patalpose bus 
atdara gausi eksponatais, 
tautodailės parodėlė.

Ekskursijos prašomos pra
nešti savo atvykimą klubo- 
adresu.

Manchesterio ir visų apy
linkės skyrių, bej tolimesnių 
vietovių tautiečius kviečia
me juo gausiau dalyvauti. 
Prašome kviesti ir svečius- 
s vetimtau čius.

Apygardos Valdyba

L.L. Meno Sambūrio „Vaidi
la“ rugsėjo 15 ir 16 d. Lietuvių 
Klubo parapijos salėje, 345a, 
Victoria Park Rd., London, E.9. 
stato A. J. Kaulėno 6 paveikslų 
dramą

MILŽINAI
Bilietai iš anksto gaunami 

pas valdybos pirmininką P.Ma- 
šalaitį, 17a, Chambord St., 
Bethnal Green, London, E.2. ir 
Liūdžiu krautuvėje.

Bilietų kaina 5, 4 ir 3 ŠU. 
Provincija bilietus gali įsigyti 
paštu.

Pradžia 6 vai. vak. (2)

Latvių Katalikų Bendruomenės 
Bradfordo skyrius 

rugsėjo 1 d. 16 vai. 30 min.
Church House, North Parade, 

Brad/orde, rengia 
KONCERTĄ

Programoj dalyvauja: latvis solis
tas baritonas E. Krumins ir estė 
pianistė D. Kokere. Po programos 
— šokiai. Maloniai kviečiame vi
sus lietuvius atsilamcyti. Bilietai 
bus parduodami prie įėjimo.
LKB Bradfordo Skyriaus Valdyba 

nori, mažyte! Kaip ir šį vakarą.
— Tadai,tu manęs nesupranti...

— Taip, nesuprantu.
— Ir nenori suprasti.
— Negaliu...
Elena žvilgteri į Jurgį, kuris 

žaidžia savo laikrodėlio grandi
nėle.

— Tai matai, Elenute! Ne taip 
lengva pataikyti. Kas kita krep
šinį žaisti.

— Jūs nebūkite toks kietas. Ir 
šiurkštus. Taip jums visai ne
tinka.

— O ką aš turiu daryti?
Elena akimis parodo Tadą ir 

Juliją.
— Tai jų reikalas!
— Julija, — staiga išgirsta ner

vingą Tado balsą, — aš tyčia at
vykau nieko nepranešęs. O tave 
susitikti tikrai norėjau. Tu kal
tini mane, priekaištauji. Bet ge
riau žiūrėk savęs...

— Taip, ne tau suprasti mergai
tės sielą, — atsiliepia Julija. — 
Vyras esi ir iš mergaitės reika
lauji tokios aukos, dėl kurios ji 
turėtų nuo visų devyniais užrak
tais užsirakinti. Atvažiavai kaip 
seklys, nieko man nepranešęs. 
Norėjai rasti užsidariusią ir tavęs 
belaukiančią. Bet ar pagalvoji 
apie mano širdį, apie jos baisias 
kovas, apie tą padėtį, į kurią ma
ne įstūmei? Klaidžioju kaip tam
siame labirinte, o man rankos 
nepaduodi. Kitas ištiesia ranką ir, 
kai tu juokies iš mano nelaimės, 
argi turiu jos nematyti? Tadai, ar 
tavo elgesys nestumia manęs 
j glėbį to, kurio negaliu pamilti? 
Ar tu neniekini manęs?

— Taip, — atsiliepia Jurgis,— 
mes visi plūduriuojame kaip

3
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PRANCŪZIJA IR PRANCŪZAI
Dabar mums gyvenant tarp sve

timųjų. visiškai pasikeitė mūsų 
santykis su kitomis tautomis.Mes 
apie jas susidarėme naują vaizdą. 
Tremtinius visad patraukia tur
tingieji kraštai.Tik ten galima ras
ti darbo ir šiek .tiek geriau įsikur
ti. Bet nusistebėjimas ar pasigė
rėjimas naujojo krašto turtingu
mu, jo aukštu gyvenimo lygiu 
ir išoriniu žvilgėjimu, nejučiomis 
subendi inamas: vieno krašto ypa
tybės dažnai priskiriamos visiems. 
Naujai susidaranti nuotaika iš
reiškia ne tiktai lietuvio santytį 
su anglais, prancūzais, amerikie
čiais, bet ir, aplamai imant, su sve
timtaučiais.

Toje nuotaikoje matyti daug ne
pasitikėjimo savimi. Prieš svetimų 
kraštų turtingumą tremtinys, ne
tekęs visko, jaučiasi lyg sugniuž
dytas. Mes to nusižeminimo kom
plekso nenorime pripažinti, bet 
jis yra. Lietuviai tvirtai tiki iš
saugoję tą patį patriotizmą, atsi
laikę prieš svetimą įtaką, jie tiki 
išliksiu tremtyje, bet veda svetim
tautes, kuria nelietuviškas šeimas, 
ne visad sąlygomis pateisinamas. 
Tas reiškinys, taip būdingas lietu
viams — yra dažnesnis, negu kitų 
tautybių tremtiniams. Jo priežas
tis glūdi tame pačiame nesižemi- 
nimo jausme, pasitikėjimo savimi 
ir tautos ateitimi netekimu, susi
žavėjimu visa kas yra svetima: 
turtu, kultūra, moterimis.

Mes garsiai išreiškiame savo 
viltis ir nusistatymus, patylomis 
elgiamės priešingai, nejausdami 
tai. Už tą mus slegianti jausmą at
silygindami, mes pasitenkiname 
ugdydami savyje svetimiesiems, 
šalia nusistebėjimo, tam tikrą nea
pykantą, panieką.

Tremtinių santykyje su sveti
maisiais Prancūzijos atvejis yra 
ypatingas. Joje apsigyveno ne
daug tremtinių, bet jos vaidmuo 
paliečia, tam tikru atžvilgiu, vi
sus. Gal būt nė vienas kraštas ne
buvo lietuviu taip mylimas iš tolo 
ir neapkenčiamas iš arti. Nuo pat 
senovės laikų Prancūzija veikė 
lietuvio vaizduotę: iš ten ateidavo 
revoliucinės mintys, elegantiški 
didikų vaikų mokytojai, mados, 
kvepalai, žavus atrodė tas kraš
tas. Bet su juo,, susidūrus, nusivy
limas buvo visų lietuvių didelis. 
Prancūzija neatitiko vaizduotėje 
sukurtą paveikslą. Kaltė už tai su
verčiama tam kraštui, bet ne 
vaizduotei. Tas greitas nuomonės 
pakerimas yra labai svarbus 
tremtinio santykiui su svetimais 
kraštais suprasti.

Reikalinga yra Prancūziją pa
žinti ir politiniu atžvilgiu. Ji vai
dino ir visad vaidins Europoje 
svarbų vaidmenį, nuo kurio labai 
priklausys mūsų krašto likimas.

Tremtinių neramina taip pat 
kultūriniai klausimai. Griežtai nu
sigręžus nuo slavų, nepasitikint 

skenduoliai. Kumštimis numuša
mo kito pirštus, įsikabinusius 
į besisūpuojančias lentas. Rūpina
mės tik savimi. Kiti tesižino- 
Svarbu, kad tik mums gerai... Ir 
susimąsto.

4.
Juodu slenka nuošalios gatvės 

šaligatviu ir žiūri i juodus šešė
lius, kurie, ištiesę minkštas ran
kas, tartum, nori suspausti abu 
: vieną gniužulą.

Tačiau tarp jų yra ir kitokių 
šešėlių.

žmonės yra tokios būtybės, ku
rios niekad nežiūri į savo praeitį 
ar klaidas, bet nuolat rausiasi ki
tų paslaptyse. Skaisčiausią meilę 
dažnai aptemdo ne jausmo.stygis 
ir ne prisirišimo silpnumas, bet 
mylimo žmogaus tikri ar tariami 
pėdsakai praeities keliuose.

Kiekviena širdis, nors ji būtų 
vargana ir gyvenimo apiplėšta, 
trokšta tyros ir niekeno nepažei
stos kito širdies.

— Kodėl tu negali man būti 
nuoširdus, Tadai? — klausia mer
gaitė, žiūrėdama jam į akis. — 
Juk tu negali visko paslėpti. Akla 
būčiau, jei nejausčiau ir nepaste
bėčiau, kad tu dabar visai kitoks.

Tadas šaltai ima Juliją už ran
kos. Kurį laiką laiko ją savo 
delne ir nieko nesako. Julija su
nerimsta ir švelniai atsipalai
duoja.

— Ir tu dabar kita! — sako 
atsidusęs. — Ir tavo ranka jau 
nebe ta...

— O ar ne tu mane tokią pada
rei? Ar ne tu žaidei mano jaus
mais, kalbėdamas gražiausius žo
džius, o kartu ir kitai juos karto
damas? Kaip aš galiu būti nuošir
di ir laiminga su tavimi, kai įsi

senosiomis tautinės kultūros tra
dicijomis, pavyzdžių ir įkvėpimo 
vieni stengiasi ieškoti vokiečiuo
se, kiti prancūzuose, treti ameri
kiečiuose. Visi tie kraštai,, sumai
šius juos krūvon, kažkaip neaiškia 
sudaro Vakarus.

Šio rašinio tikslas yra ne tiek 
parodyti Prancūzijos įdomybes, 
kiek pabandyti išaiškinti keletą 
tremtinio santykių su svetimuoju 
pasauliu, pasiremiant vieno kraš
to pažinimu iš arčiau.

1. Prancūzo būdingi bruožai
Jokia galbūt tauta nėra apie 

save sudariusi tokių prieštarau
jančių nuomonių, kaip prancūzai. 
„Kiekvienas žmogus turi dvi tė
vynes: savąją ir Prancūziją“. Jo 
je iš tiesų viso pasaulio žmonės 
randa antrąją tėvynę. Tarp jų bu
vo ir mūsų Milašius. Bet kadaise 
ponia Hanska rašė Balzakui, kad 
ji galėtų mylėti Prancūziją, jei 
joje nebūtų prancūzų. Daug sve
timtaučių taip pasakytų ir dabar.

Net to paties žmogaus nuomonė 
apie prancūzus kinta. Jis atva
žiuoja į Prancūziją susižavėjęs 
kraštu, iš pradžių ten viskuo gė
risi. Paskui viskuo nusivilia. Paga
liau, dažnai pereina prie saikingos 
ir pastovios simpatijos. Vis tik 
Prancūzijoje gyvenančių svetim
taučiu simpatija prancūzams yra 
mažytė, palyginant ją su kitų 
kraštų draugiškumu tai tautai. 
Ypatingai šis jausmas pastebimas 
Pietų Amerikoj.

Tų prieštaravimų priežastis glū
di pačiame prancūzų būde. Pran
cūzai visame pasaulyje laikomi ne
tikros moralės žmonėmis, linku
siais į meną, vaizduotės išdaigas, 
nesidominčiais kasdienybe. Pary
žius laikomas meno ir mados sim
boliu. Iš tikrųjų, prancūzas savo 
kasdieniniame gyvenime yra la
bai paprastas žmogus, mėgstąs ra
mumą.. bifsteką su keptomis bulvė
mis ir mielai praleidžiąs laiką vir
tuvėje

Prancūzės, nežiūrint pusės pa
saulio įsitikinimo, kad jos tesido
mi madomis ir ypatingai skrybė
lėmis, yra rūpestingos, taupios 
šeimininkės, sugebančios išsivers
ti labai menkomis pajamomis. Sa
vo šeimininkavimo apsukrumu jos

S
 DELS Coventrio Skyrius | 
ruošia visai Coventrio apygar- Į 
dai

RUGSĖJO 8 DIENOS 
MINĖJIMĄ 

Programoje: Trumpas žodis 
šventės proga 

ir
Londono Meno Sambūrio „Vai
dilos“ premjera

MILŽINAI
A. J. Kaulėno 6 pav. drama. 

Minėjimas įvyks Coventry, 
Warwick Rd., Sibree Hall, rug
sėjo 8 d. 16 vai.

DBLS Coventry Skyrius 

vaizduoju tave su ana antrąja?.. 
Atmeni, ką man kalbėjei atsisvei
kinant? Pameni, ką man rašei? 
Argi jau tada nemelavai man? 
Neapgaudinėjai?

Tado veidas apsiniaukia. Tam
sių šešėlių fone jis slenka kaip 
audrą pranašaująs debesys.

— Julija, — staiga jis sušunka, 
— pasakyk, ko tu iš manęs nori?! 
Ką aš tau padariau?! Tu tai visai 
tyra? Ištikima?

— Taip, Tadai, esu tau ištiki
ma, — skanduodama kiekvieną 
skiemenį, atrėžia mergaitė. — Esu 
tokia pati, kokią mane tąsyk atsi
sveikinai. O tu? Sakyk, ar tu ga
lėtum tą patį pasakyti?

Vietoje ką atsakydamas, Tadas 
pažvelgia į ją tokiu žvilgsniu, kad 
Julijos kūnas net pagaugais 
nueina.

— Taip, tu neatsakai, nes nega
li man meluoti, — tęsia isikarščia-

Sve.*imam sodely 
Senis atsidūrė. 
Net ir obuoliuką 
Rankoje jau turi... 

sutaupo daugiau, negu išleidžia 
skrybėlėms. Bet daugelyje, net 
turtingos miesčionijos, šeimų vy
ras turi dar geresnį nusimanymą 
virtuvėje, negu moteris. Jis tuo 
savo sugebėjimu didžiuojasi ir jį 
kasdien naudoja.

Mat, prancūzas yra nepaprastai 
gerai išpusiausvyrinto būdo žmo
gus. Jis domisi viskuo, bet nieku 
perdaug, jis turi- aštrų protą ir 
daug nuovokos įvairiose gyveni
mo srityse, tačiau jokioje per
daug. * * *

Lietuvio požiūriu, tas tempera
mentas atrodo iš tikrųjų perdaug 
išpusiausvyrintas, taip kad jame 
galima matyti net didelį trūkumą, 
kur gal ir yra pagrindinė tos pu
siausvyros priežastis: jautrumo 
stoka.

Prancūzus pažįstant pagal jų ra
dijo programą ar pagal Montmar
tre kabaretų dainas, nuomonė bū
tų visai priešinga: atrodytų, kad 
jie skęsta sentimentalume. Pa
grindinė jų dainininko rūšis yra 
chanteur de charme, žavįs klausy
tojus moterišku balsu ir dainuo
jąs, žinoma, apie meilę.

Bet tikrumoje jausmas prancū
zo gyvenime beveik neturi vietos. 
Jaunas prancūzas mielai klausosi 
dainų apie meilę, dar mieliau ve
džiojasi mergytes pavasarį po 
mieste sodus, bet jis tuokiasi la
bai anksti, veda ne iš meilės, o iš 
išskaičiavimo, padaro, kaip sako
ma, mariage de raison, vedybas 
praktiškais sumetimais, tapdamas 
pavyzdingu mažos šeimos tėvu.

Savo šeimoje jis susitvarko ne
pasiduodamas jausmams. Prieš ve
dybas, susiradęs darbą ar tarnybą, 
ten dažniausiai ir pasilieka iki' 
amžiaus pabaigos, dirbdamas pro
tingai, išsikombinuodamas, suma
numo ar streikų pagalba, geresnį 
atlyginimą, iš kurio gerai išlaiko 
šeimą, ypatingai stengdamasis juo 
geriau ją maitinti. Sekmadienį jis 
praleidžia meškeriodamas, vadi
nasi naudojasi ta priemone papra
mogauti, kuri nereikalinga p:nigų. 
Daugių daugiausia, jis nuperka, 
retkarčiais kokią dovaną savo 
meilužei, parnešdamas ta pačia 
proga gražią skrybėlę ir savo 
žmonai.

Vaikams užaugus, — jie papras
tai būna du, — sūnui iš anksto 
duoda praktišką profesiją, o duk
terį, jei ją turi, išleidžia juo anks
čiausia už vyro, turinčio gerą dar
bą: praktiškos vedybos antroje 
kartoje.

Tas pats jautrumo trūkumas 
matyti jo santykiuoes su žmonė
mis. Jis yra mandagus, linkęs grei
tai patarnauti, priima ir išleidžia 
draugus su šypsena, ramia, šiek 
tiek šaltoka. Aukštojoje visuome
nėje tas šaltas mandagumas, poii- 
tesse, įgyję naują savybę, finesse, 
kuri reiškia ižvalgumą santykiuo
se su žmonėmis, daugiau priklau
santį proto aštrumo ir gero išau
klėjimo, negu jausmų.
(Bus daugiau) A. Bartkus 

vusi. — Juk tu žinai, ką savo ki
šenėje nešioji..

Tadas, lyg elektros srovės už
gautas, staiga net krūpteli.

— O ką? Ką aš kišenėje nešio
ju? — paklausia.

— Manai, nežinau? Ogi Jūratės 
nuotrauką su intymiu užrašu: 
„Mano vieninteliui...“

Julija nusikvatoja ir jos isteriš
kas juokas nuskamba tuščioje ga
tvėje, kaip pamišėlės klyksmas.

— „Mano vieninteliui...“ — pa
kartoja. — Dieve mano, tai tu ma
nei, įtikinsi mane, kad tai papra
sta pažintis ir paprastas draugiš
kumas?! Juk mes abu gerai žino
me, kada ir kam taip rašoma.

— Bet, Julija, — Tadas atrodo 
susipainiojęs ir, lyg kokią pikta
darystę bedarant, sugaustas, — 
tu per rimtai ir perdaug tragiškai 
į tą paprastą įrašą žiūri...

— Ne, Tadai, ne tragiškai, gal

SUSIGRIEBIMAS PAGUNDOS METU

Sąžinės graužimo, 
Nuovados, teisėjo, 
Štai ko bijo senis, 
Cypėj nesėdėjęs.

Stebisi šis ponas, 
Kad žmonių dar liko, 
Žinančių, ką reiškia 
Jiems garbės dalykas.

Miela butų neštis,
Bet — juk vaisius vogtas, 
Pradeda žmogelis 
Aiškiai susivokti.

IŠ MUSU GYVENIMO
Brazilijos lietuviai gali pasi

džiaugti dideliu lietuvių kultūri
niu laimėjmu: pramoninko St. 
Vencevičiaus pastangomis pavyko 
gauti liet, radijo pusvalandis Sao 
Paulo Piratiminga radijo stoty. 
Pirmoji radijo programa buvo lie
pos 17 d. Transliacijos būna 2 kar
tu per mėnesį po 1 ir 15 d. kiek
vieną trečiadienį brazilų laiku 
22,30 vaL

Lietuviai studentai. Spaudos ži
niomis, šiuo metu JAV studijuoja 
apie 150 lietuvių, Vokietijoj 50, 
Kanadoj 20 ir apie 50 kt. kraštuo
se. Tuo būdu iš viso studentų bus 
apie 270, prie kurių pridėjus ke
lis šimtus vakarais studijuojan
čių. šis skaičius pasieks pusę tūks- 
t an ties.

Centro Europos Krikšč. Demo
kratų Unija pradėjo leisti dvisa
vaitinį žinių biuletenį, kurį siun
tinėja JAV laikraščiams, infor
macinėms agentūroms, spaudai ir 
bažnyt. hierarchijos atstovams ir 
kt. Jis siuntinėjamas ir lietuvių 
spaudai užsieny. Vienu jo redak
torių ir lietuviškojo skyriaus ve
dėju pakviestas geografas dr. VI. 
Viliamas. Minimosios Unijos 
vykd. komiteto vicepirm. yra 
prof. K. Pakštas, o iždininkas Pr. 
Vainauskas.

Prof. B. Kodaitis, Vytauto Di
džiojo Universiteto astronomijos 
katedros vedėjas, neseniai su žmo
na atvyko Amerikon ir apsigyve
no Detroite.

BALFo centras Amerikoj pra
nešė, kad aukos lietuviams trem
tiniams šelpti pamažu plaukia. 
Birželio mėn. pinigais gauta 2.155 
dol. ir gėrybių — 1.283 svarai.

Tuo pat laiku lietuvių šelpimui: 
Vokietijoje, Australijoje, Prancū
zijoje ir Lenkijoje BALFas išmo
kėjo 14.811 dol , o emigracijai ir 
įkurdinimui — 445 dol.

Vokietijoj gyvenantiems DP 
nustatvti terminai paruošti emi
gracijai dokumentus. Emigruo-

VAKARAS
S. LAUCIUS

Žaroje fabrikas prasikala, 
Paryškindamas nuobodų ekraną. 
Vakaras šaltą koją įkelia 
Į rūsčią pastogę mano.

Susirenka slapto posėdžio 
Dieną išsisklaidžiusios mintys. 
Krūtinėje karčios nuosėdos 
Pradeda skausmu tvinti.

Pabunda vėjas pasiutėlis
Ir sieną išversti mėgina. 
Tartum čia tuštinamas butelis.

O aš n?audžiu savo tėvynės, 
Pagalvę it pavasarius apkabinęs, 
Didmiesčio lėbavimo minutėmis.

net perdaug paviršutiniškai. Kar
tais man atrodo, kad tarp mud
viejų nieko neatsitiko. Kitą vaka
rą rymau viena prie lango ir, o 
Viešpatie, tavęs laukiu... Laukiau 
tavęs ir dabar. Laukiau visuomet. 
Kasdien. Mylinti mergaitė visuo
met laukia. Ji niekuomet nepra
randa vilčių. Aš, gal būt, galėčiau 
tau visa atleisti. Taip man atrodo. 
Užmirščiau ir tą nuotrauką. Bet, 
Tadai... bet tu to nenori... Tu eini 
prie manęs, imi mane už rankos, 
bet gerai jaučiu, kur tada tavo 
mintys ir apie ką svajoji...

— O kode tu nutyli Zigmą? Ko
dėl jį slepi savo suknios klostėse?

— Aš nekalbu apie jį, nes kai 
tu esi, jis man neegzistuoja.

— O kai manęs nėra, tu lakstai 
su juo!

— Ak, Tadai! Jūs, vyrai, laiko
te save išmintingais, bet kartais 
nudundate aklus ir kurčius. Ma

j antienas į Kanadą reikia paruoš
ti iki rugs. 1d., į Australiją ir N. 
Zelandiją — iki spalių 1 d., Bra
zilijon ir Venecuelon — iki 1952 
m. sausio 1 d.

N. Zelandijoj yra apie 300 lie
tuvių. Jie persiorganizavo į Pa
saulio Lietuvių Bendruomenę.  Val- 
dybon išrinkta: A. Butkus, Br. 
Gerdvilytė, V. Skridulaitis, VL 
Butkienė, V. Procuta, P. Čepulis, 
M. Pakalniškis ir V. Gerdvilis. To 
Krašto lietuviai leidžia savo lai
kraštį, vardu „N. Zelandijos Lie
tuvis“. Jį redaguoja VI. Butkienė-

V. Jonaitienė, gyvenanti Aus
tralijoj, iš Europos gavo didesnį 
kiekį rūtų sėklų. Pasidalinusi sėk
las su draugėmis, užveisė Austra
lijoj rūtų

J. Griška, buvęs Eltos redakto
rius Lietuvoje, prieš porą metų 
atvyko Amerikon. Tačiau jau de 
vyni mėnesiai kaip serga ir gydo
si Tutlando sanatorijoje, Mass.

T. Daukantas, gen., buvęs kraš
to aps min. apsigyveno Argenti
noje. Sunkios gyvenimo sąlygos 
susilpnino jc sveikatą.

MontreaKo lietuviai studijuoja. 
Ten gyvenąs lietuvių jaunimas 
rodo didelį palinkimą mokytis. 
Pavasarį televizijos mokslą baigė 
J. Paškevičius. A. Morkūnas ir N. 
Baltrukonis dabar pradėjo elek
trotechnikos studijas. Be jų stu
dijuoja ir daugiau lietuvių.

Nedarbas Kanadoje. Pastaruoju 
metu Kanadoj miestuose pradė
jo didėti nedarbas. Pav. Toronte 
liepos mėn bedarbių skaičius pa
didėjo net 3.000 ir pasiekė arti 
lo 000. Iš viso tuo laiku bedarbių 
skaičius Ontario provincijos mies
tuose buvo 41.000 arba apie 5.000 
daugiau, kaip Dirželio mėn. Ne
darbas pradėjo didėti dėl to, kad 
daugelis pramonės įmonių, dėl 
persitvarkymo ir prisitaikymo 
prie karinės gamybos, atleido ne 
mažai darbininkų. Tuo tarpu že
mės ūky darbininkų pareikalavi
mas tebėra didelis.

Kadangi daugelis naujai atvy
kusių lietuvių apsigyveno Onta
rio provincijoje, dėl to nedarbas 
palietė ir juos.

Lietuviška trobelė parodoje. 
Broctono, JAV, lietuviai parodos 
aikštėje pastatė lietuvišką trobe
lę, kurioje nori parodyti parodos 
metu (nuo rugs. 8 iki 15 d.) lietu
viškos tautodailės dalykus. Trobe
lėje, be kitu dalykų, bus tautiniai 
audiniai, A. Tamošaitienės išaus
tas kilimas Mindaugo krikštui at
žymėti, tautiniai kilimai, lietuviš
ki moterų drabužiai, gintaro ir 
medžio dirbiniai. Parodą organi
zavo Dr. Vaitkus ir P. Visčius; ją 
tvarkyti pakviesta p. A. Tamošai
tienė — iš Kanados.

nai, Zigmas nežino, kad tau aš 
nerūpiu?! Esti tikra, kad jis ne
drįstų i mano kambarį įžengti, 
jei būtų tikras, kad mudu su ta
vimi manova niekuomet nesiskir
ti. Kas kita Jūratė... Ji žino, kad 
my’iu tave. Ji puikiai viską žino. 
Bet ji nepaiso manęs, yra akla, 
kaip ir aš kadaise buvau tavimi 
apakusi. Ir žinai ką. Tadai? Ir šita 
mergiščia sulauks kada nors ma
no likimo. O gal, gal... ji ir už ma
ne tau atkeršys...

Tadas iškelia galvą, mosteli 
nervingai rankomis, tarytum no
rėdamas paskutinius žodžius visai 
ištrinti, kad jų nė atminimo ne
liktų.

— Pala, Julija! — sušunka. — 
Tu jos nekoliok! Tu jos neužgau
liok! Tu neniekink jos! Jei tu ją 
žemini, tuo pačiu ir man į veidą 
purvą teški!

Julija sustoja. Ji kaip medis
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KUN. A. KAZLAUSKO JUBILIEJUS
Simpatingas, daugelio Anglijos 

lietuvių gerai pažįstamas 
kun. Kazlauskas pereitą savaitę 
šventė 25 metų nuo įstojimo į Ma
rijonų vienuolyną sukaktj. Ta 
proga jūsų benaradarbis pateikė 
keletą klausimų, liečiančių jubi
liato veiklą.

— Kokie jūsų įspūdžiai apie gy
venimą?

— Gyvenimas yra gražus ir 
įdomus kiekvienam, kuris žino jo 
tikslą ir savo uždavinius ir bent 
retkarčiais apie tai pagalvoja.

— Kuriuos savo gyvenimo lai
kotarpius maloniausia prisime
nate?

— žem. Kalvarijoj 
metus vikaraudamas 
gražią, 600 vietų salę, 
mant Marijampolės 
viceklebonu ir klebonu, organiza
vimo ir administravimo darbas 
taip pat sekėsi. Pavyko pastatyti 
800 vietų salę, kur buvo įrengtas 
miesto teatras ir modernus kmas. 
Pagrindinai atremontavome baž
nyčią. Tai buvo, bene, pasekmin- 
giausias mano gyvenimo laiko
tarpis

— Kiek žinau, iki pasitraukimo 
iš Lietuvos klebonavote. Kaip se
kėsi okupacijos metu?

— Darbą labai trukdė bolševi
kų ir vokiečių okupacijos. Buvo 
sunkių ir pavojingų momentų. Ne 
kartą buvau tardomas ir ne vieną 
naktį teko praleisti ne savo kam
bary. Plačiau, bent dabar, neno
rėčiau apie tai kalbėti.

— Ką manote apie tremties gy
venimą ir tremtinius?

— Mūsų daugumai tremtis nė
ra jau taip sunki, kaip mes, kar
tais, manome. Palyginkime savo 
gyvenimą su Tėvynėje likusio Bro
lio gyvenimu ir pasijusime laimin
gi. Savo gyvenimu nesame paten
kinti daugiausia dėl to, kad gyve
name svetur, o mūsų mintys ir 
siela — Tėviškėj. Lietuviais trem
tiniais Britanijoj esu patenkintas. 
Organizuotąją mūsų dalį laikau 
pilnai subrendusiais lietuviais, ku
rie gali būti pastatyti prieš bet 
kokį egzaminą tiek tremtyje, tiek 
grįžę namo. Tiesa, pasitaiko nesu
sipratimų — ne angelai esame, o 
tik žmones — svarbu, kad suge
bame klaidas pažinti ir pasitaisyti. 
Manau ,kad D. Britanijos lietuvių 
vieningumas, kuris vis pasiseka iš
laikyti, nežiūrint kai kurių griau
namų pastangų, yra geriausia mu
sų bendruomenės atestacija. Man 
skaudu dėl neorganizuotosios mū
sų tautiečių dalies. Kiekvieno 
tremtinio pareiga būtų prisidėti 
prie lietuviškosios veiklos, remti 
savo institucijų darbą ir išlikti 
morališkai tvirtais ir pajėgiais, 
kad grįžę savo kraštui būtų nau
dingi. Kuo pateisins savo pasi
traukimą iš Tėvynės tie, kurie 
prie bendro darbo neprisideda,

vienerius 
pastačiau 

Vėliau bū-
parapijos

aš nežinau. Ypač šiuo metu, kai 
daugelis emigruoja, Britanijos lie
tuviams tenka visas savo jėgas 
įtempti, kad galima būtų išlaikyti 
gražiai varomą DELSų rangos 
darbą ir paiemii jos leidžiamą lai
kraštį.

— Ką manote dėl emigracijos į 
kitus kraštus?

— Tai kiekvieno asmeninis rei
kalas. Kas yra tikras, kad kitame 
krašte galės geriau gyventi — te
važiuoja.

— Kokie jūsų asmeniniai pla
nai?

— Esu kunigas ir vienuolis. 
Mano planai priklauso nuo mano 
vyresnybės.

Biografinės žinios: Kun. A. Kaz
lauskas gimė 24.9.1907, Ilgižių kai
me, Raseinių aps. Baigė Marijam
polės Marijonų gimnaziją ir V. D. 
Universiteto Teologijos Fakultetą. 
Marijonu tapo 1926 m., kunigu 
įšventintas 1933 m. Kaune 1934 
—1935 m. — Žem. Kalvarijos vi
karas, 1935—1936 m. — Marijam
polės Marijonų gimnazijos kape-, 
lionas, 1936—1940 m. — Marijam
polės parapijos (vienos didžiausių 
ir moderniškiausiai tvarkomų Lie
tuvoje) viceklebonas ir klebonas 
iki pasitraukimo iš Lietuvos 1944 
m. Vokietijoj visą laiką ėjo lietu-

įauga į žemę ir negali pajudėti. 
Pakelia iki pusiau rankas, suspau
džia kumštis. Judina jas kaip švy
tuokles, nori kažin ką pasakyti, 
tačiau žodžiai nepraslysta pro jos 
gerklę. Pagaliau praryja tartum 
kokį kamuolį, o jauna krūtinė šo
kinėja, kvapą gaudo.

Kai ašaros sužvilga jos akyse, 
kai iškeltos rankos uždengia jas 
ir visas kūnas ima trūkčioti, tar
tum nenorėdamas matyti to vaiz
do, staiga užgesta vienintelis ži
bintas gatvėje.

Julija springsta nuo grubių žo
džių, kad nė Tadas negali pernešti 
jos skausmo. Jis kalba kažin ko
kius žodžius, kurių Julija negali 
suprasti, o paskum apkabina ją 
už pečių. (Bus daugiau.)_________

MANCHESTERIO NAUJIENOS
Lietuvių Klubą vėl puošia, tre

čiais iš eilės metais, liepos 28 d. 
KOyO laimėta pereinamoji taurė. 
Nors dalis Manchesteriškių pagal 
planą buvo kitur išvykę, tačiau li
kusieji, kaip dera, atšventė laimė
jimą. KOVAS Manchesterio garbė 
ir džiaugsmas. Šalia pereinamo
sios Taurės patys Manchesteriš- 
ki ii KOVUI parvežė gražią DBLS 
Centro Valdybos dovaną, kuri ir
gi Klube.

Liepos 28.—31 ir rugp. 3.—6 d. 
Manchesterio Lowton skyriai eks- 
kursavo po Londono parodą, įžy
mybes, na ir Lietuvių Namus. 
Džiaugiasi daug ko matę, tik nu
siskundžia, kad Lietuvių Namuo
se, žadėto svetingumo, bei broliš
ko nuoširdumo nerasta. Net nepa- 
rūpir-.ta po Londoną vadovas.

Rugp. 5 d. buvo Manchesterio 
skyriauis susirinkimas. Svarstyta 
ir aptarta Sąjungon narių verba
vimas, lietuviams kapuose kapų 
pirkimo ir ten pat atitinkamo pa
minklo pastatymo klausimas, 
BRITANIJOS LIETUVIO prenu
meratorių skaičiaus pakėlimas, 
Savišalpos Fondo įstatų priėmi
mas, Tautos Fondo sustiprinimui 
išrinktas atskiras rinkėjas — Br. 
Tamulionis.

Tą pat dieną laimingi ir laimin
gai grįžo visa 10 stovyklavusių 
Skautų Stovykloj ir čia pat Klu
be skleidė saulėtus stovyklos įs
pūdžius.

Rugp. 11 d. .apygardos valdy
ba Blackley linstitute suruošė dis
kusijas politiniais klausimais.Kal- 
bėtojai buvo: J. Matulionis ir 
Žymantas. Po diskusijų — 
šokta.

Rugp. 18 d. buvo didelės
lietuviškos dvasios Petro Klezo ir 
Mildos Prekerytės vestuvės. Ves
tuvių puota įvyko Liet. Klube, kur 
jaunieji susilaukė iš įvairių orga
nizacijų, pskirų asmenų, bei šei
mų daug sveikinimų ir dovanų.

Tą pat dieną Lietuviškoji Sa- 
vaigalio Mokykla, mokytojo Aug- 
Zubricko vadovaujama aplankė 
Manchesterio Universiteto Mu
ziejų.

Apygardos Valdyba visu smar
kumu ruošiasi Mindaugo ir 700 
metų Lietuvos krikšto jubilėjui. 
Nežiūrint, kad Londono choras 
atsisakė dalyvauti, programa sve
čių ir vietinių pejėgų bus įvykdy
ta. Bilietus jau dabar galima 
gauti pas rengėjus. Patartina iš 
anksto, kad paskutinę minutę ne
tektų likti už durų.

Savaitgaliais intensyviai dirba 
naujai perorganizuota tautinių šo
kių grupė.

Manchesterio choras, F. Preke- 
rio vadovaujamas, jau turėjo pir
mas repeticijas.

V. Turčinskui sunkiai sekasi or
ganizuoti orkestras, nes trūksta 
muzikantų..

Lietuvių Klubas nuolat graži
nasi, puošiasi iš vidaus ir iš lauko. 
Namų prieky, talkininkaujant 
daugeliui, puiki ir didi J. Šiaučiu- 
lio ornamentika.

Klube, be skaityklos-knygyno, 
sekmadieniais veikia po piet ir 
kioskas, kur įvairių knygų bei lai
kraščių galima pirkti pas kiosko 
vedėją Gerdžiūną. Ss.

St. 
pa-

ir

vių tremtinių kapeliono pareigas 
Dresdene, Berlyne, Stuttgarte. Po 
vokiečių kapituliacijos buvo pas
kirtas inspektorium — dekanu 
W uertenbergui ir Badenui. Oku
pacijos metu visą laiką aktyviai 
dalyvavo rezistenciniam darbe. 
Vokietijoj dirbo L. R. Kryžiaus 
valdyboje.

Į Angliją atvyko 1948 m. sau
sio 15 d. ir dirba Lietuvių Bažny
čioje, Londone. Antri metai yra 
DBLS Centro Valdybos vicepir
mininku. Buvo Lietuvių Namų 
Bendrovės direktorius. (d)

NOTTINGHAMAS KRUTA
Rugpiūčio 25 d. įvyko DBLS-gos 

Nottinghamo skyriaus visuotinis 
susirinkimas. Jis buvo gausus, 
tačiau nepakankamai našus. Po 
įdomaus ir aktualaus P. S. Kuz
minsko žodžio apie permenką mū
sų susirūpinimą tautiniais reika
lais ir apie mišriųjų šeimų tolera
vimą, sekė trumpa darbotvarkė 
su dviem klausimais, būtent, na
mų pirkimo ir švietimo. Vieninte
lė teisėtai išspręsta problema bu
vo bendruomenės namų pirkimo, 
nes, balsuojant už pirkimą, pasi
sakė daugumas, o prieš — tik keli 
nariai.

Buvo norėta išrinkti ir namų 
pirkimo komisiją, pasiūlyti kandi
datai, bet, vienam savo kandidatū
rą atšaukus, paskui vyko ne komi
sijos rinkimai, bet pirmininkau
jančiojo lyg ir patikrinimas ar se
kantieji kandidatai palaiko savo 
kandidatūras. Ta proga, kandida
tai viens po kito išsibraukė, išsky
rus vieną. Tuo būdu dabar veikia 
nerinkta (nebalsuota) vienašmenė 
namų pirkimo „komisija“, kurią 
sudaro p. S. K-kas.

Svarstant švietimo klausimą, 
dėl mažo mokinių skaičiaus vargo 
mokyklos gaivinimas atkrito, bet 
buvo apsistota prie suaugusiųjų 
švietimo, įsteigiant kažką pana
šaus i liaudies universitetą, ta
čiau, nesuprantamais susirinkimo 
pirmininko p. A. Suopio sumeti
mais, pritarimas skyriaus valdy
bai tuo reikalu nebuvo balsuoja
mas, vadinasi, pakabo ore.

Po susirinkimo buvo malonioji 
dalis — šokiai. čiobrelis.

SKAUTU STOVYKLOS ĮSPŪDŽIAI

— Dėl ko gj neatidarai barjero? 
Juk traukinys praėjo.

— Negaliu, kol nenuvažiavo už 
kalno; ko geęa, neužkopęs ims 
■atatupstas riedėti.

,,B. Lietuvio“ administratorę
MERKYTĘ

ir
KOJELAVIČIŲ 

lietuvišką šeimos

z.
P. M.

Sukūrusius 
židinį, sveikina, laimės ir skai
draus gyvenimo linki
DBLS centro vald., tarnoutojai 

ir „B. Lietuvio“ redaktorius

DBLS 
narius

P-

Centrinio Skyriaus

S. MERKYTĘ
ir

p. M. KOJELAVIČIŲ 
sukarusius lietuviškos šeimos 
židinį, sveikina ir ilgo, laimin
go gyvenimo linki.

Centrinio sk. Valdyba 
ir nariai

DBLS Lowtono skyriaus pir
mininką

Petrą KLEZĄ
ir

Mildą PREKERYTĘ 
sukūrusius lietuvišką šeimos 
židinį, sveikina ir laimingo gy
venimo linki.

DBLS Lowtono skyriaus 
Valdyba ir nariai

Manchester!© Lietuvių So
cialinio Klubo valdybos narį 

p. P. KLEZA 
ir

p. M. PREKERYTĘ 
sukarusius lietuvišką šeimos 
židinį, sveikiname ir linkime 
gražios ateities ir laimingo gy
venimo.

Klubo Valdyba ir nariai

Apie Skautų stovyklą VII-28.— 
VIII.5.) prie Darley Moor jau 
šiek tiek žinome iš skelbimų, ko
respondencijų, ir iš apsilankiusių
jų pasakojimų apie ją, gal kiek 
atitrauktine forma, noriu ir iš 
kaiką pastebėti.

1. Skautais Britanijoj, nežiūrint 
net skautus palietusių emigracijų, 
susidomėjimas ir pasitikėjimas 
auga. Kai praeitais metais stovyk
laujančių tebuvo tik 30, šiais me
tais — 63.

2. Šiemet Skautų tovykla susido
mėjo ir DBLS Centras^Nors mate
rialiai dar vis nerado būdų jauni
mą stovykloj paremti, bet remta 
moraliai, raginta net ir ne skautus 
(tokių buvo 16j stovykloje daly
vauti. O paskutinio vakaro lauže 
ir pats DBLS Valdybos pirm. M. 
Bajorinas prakalbėjo.

3. Jau šiemet ir mažesnių cent
rų stovykla susidomėjimas buvo 
didesnis. Ana, Manchesterio-Low- 
tono ekskursijos viena po kitos, 
tai vykdamos, tai parvykdamos iš 
Londono aplankė savo jaunuosius. 
O ir ne bet kaip aplankė — eks
kursijų vadovai įteikė didžiausias 
dėžes lauktuvių, pasidžiaugė jau
nųjų darbais; mokykla kelia ūpą, 
kad net mažųjų darbai verti vyre
sniųjų džiaugsmo ir dėmesio. Vy
resniųjų ne tik apsilankymu, bet 
ir per laikraščius atkreipto dėme
sio jaunieji didžiu dėkingumu 
neužmiršo ir ilgai neužmirš.

4. Jau šiemet ir paskutiniam 
lauže dalyvavo daugiau: atvyko 
didesnės ekskursijos iš Alsagerio, 
Wolverhamptono, kiek mažesnės 
iš Derbio ir kitų vietų, nekalbant 
jau apie nuolatinius lankytojus 
ir nuolatinius visokiais būdais rė
mėjus Darley Mooro lietuvius.

Tik stebėtina, kad Nottingha- 
miškiai pro šalį vykdami į Black
pool!, nesiteikė savųjų aplankyti.

Dar daugiau stebėtina, kad tik
rieji skautų vadovai, Britanijos 
skautininkai, stovykla, o ir išvis 
skautišku 
josi.

5. Nors 
jaunimo, 
riems buvo rimtų priežasčių ne
būti, bet buvo tokių, kurie rimtų 
priežasčių ir negalėjo surasti. 
Kai kas jaunimui daroma, tai ne
randama reikalo pasinaudoti, o 
čia pat, apsisukus, dejuojama, kad 
vaikai ištautėja, kad nieko neda
roma, kad jais niekas nesirūpina, 
atrodo, lyg: „turi ausis ir negirdi, 
turi akis ‘ir nemato!“

O jaunimas nutautėjimui yra 
minikščiausia duona. Ir dėlto, kad 
jis turi būti visokio veikimo ir 
dėmesio centre, turi būti ne tik 
kalbama, bet ir daroma. Ir reikia, 
pasigėrėti, kad, ana, toks P. Bu
laitis, net tris vaikus stovyklon 
atsiuntė. Kitos šeimos, nors viso
kių bėdų spaudžiamos, atsiuntė 
po vieną, net po du. Ir ne tik at
siuntė, bet dar visaip rėmė.

6. Saulė, tyras oras, žalios pa
krantės, ošią medžių gojai, sotus, 
šviežias maistas jaunuosius veikė, 
kaip sveikata. Tai su pasigėrėjimu 
pastebėjo ne tik apsilankę savieji 
svečiai, bet ir anglų aukštieji 
skautų vadai. County ir District 
Commissioner'iai.

7. Stovykla lietuviškai dvasiai 
daugiau kaip kūnams teikė nau
dos. Mieste vaikui, kai lietuviškai 
kalbančių vaikų kaip ir nėra, kai 
jie tarp savęs prie kitų greičiau, 
nei vyresni gėdisi motinos kalba 
kalbėti, tai čia buvo galima tik 
lietuviškai kalbėti, dainuoti, ką 
kita veikti, o F. Prekeris net juo
ktis ir verkti lietuviškai mokė. 
Čia visur — kiekviename darbe, 
žaidime, papuošime, virtuvėj, pa
lapinėj buvo reiškiama tik lietu
viška siela ir visi ja gyveno. Todėl, 
jei pradžioj stovyklavimo ir buvo 
tokių „dipukų“ lietuvių, kurie 
sakės: „Aš to nemoku lietuviškai 
pasakyti“, tai baigiant stovyklavi
mą, jau tokio klausimo net nebu
vo O šešetas net lietuviškai išpa
žinties išmoko prieiti. Gi jau čia 
gjmus Onytė Liudvinavičiutė, kai 
Vadeiva K. Vaitkevičius pašneke
sy išaiškino — kas yra lietuvis ir 
kad ne tik gražu, bet ir garbinga 
būti juo, taip džiaugės, kad ir ji 
lietuvė ir kas vakaras prie laužo 
visus stebino savo karališkai sa
komais eilėraščiais, kurių ją dėdė 
pamokęs.

8. Su stovyklos užsibaigimu, 
nemirė skautai ir ta graži dvasia, 
kuri buvo stovykloje. Kiekvienas 
dalelę to laužo ugnies parsinešė 
į namus.Reikia, kad tėvai-globėjai 
ją vis pakurstytų, kad tie, kurie 
yra skautai, galėtų atlikti parei-

veikimu mažai domė-

daug stovykloj buvo 
bet ne visas. Kai ku-

gas. Reikia, kad visi jaunieji mo
kytųsi būti organizuoti, mokytųsi 
priklausyti lietuviškoms organiza
cijoms. Reikia, kad vsas jauni
mas priklausytų vienintelei Bri
tanijoj veikiančiai jaunimo orga
nizacijai — skautams, reikia juos 
visus surašyti.

O proga yra. Kur tik yra kele
tas skautų, ten turėtų būti kuria
mi skautų vienetai — skiltys, ku
riose moKomasi atlikti didžiąsias 
pareigas, kurios programose nu
statytos. O kur jaunimo mažą, 
kur tik vienas, kitas — paskiri, 
šiems, šios stovyklos metu, yra 
lKurta dvi skiltys: berniukams ir 
mergaitėms. Berniukų vadu sk'lti- 
ninku paskirtas, prityręs organi
zatorius ir veikėjas skautas vytis 
Juozas Bružinskas (18, Charles- 
worth Grove, Pelion, Halifax). 
Panašią skiltį mergaitėms organi
zuoja Vyr. skautė I. šalkauskaitė 
(36,Turner Rd., Edgware, Middlx). 
Kur yra skautų vienetai, tie tesi
kreipia į vietinius, o kur nėra — 
berniukai ir mergaitės, buvę ar 
nebuvę skautai, skautės — tesi
kreipia nurodytais adresais, gaus 
informacijas. Visas lietuviškai 
skautiškas veikimas bus varomas 
laiškais—spauda ir kitokiu skau
tams įprastu būdu, o sekančio} 
stovykloj jau antspauduos tik nu
dirbtus darbus. Nepalikti neor
ganizuoto jaunimo!

9. Jeigu tėvai mane, stovykla
vusį su jų vaikais, paklaustų, ką 
turėčiau jiems pasakyti, tai pasa
kyčiau, kad dabar toks metas, ka- 
d.a vaikus Lietuvai, o kartu ir sau. 
nuo mirties gali išgelbėti tik ta 
pati, carų laikais praktikuota, 
VARGO MOKYKLA, kad jei Lie
tuvoj ir Vokietijoj tėvus pavada
vo lietuviška mokykla, organiza
cijos, aplinka, tai čia, nors kai kur 
kaikas panašaus ir yra, bet tai tik 
maži dalykai, turį mažą įtaką, 
kad tėvams, motinai, it anuomet, 
prie ratelio, iš Aukso Altoriaus 
vęl reikia viskuo, visokios meilės, 
nors ir vargo mokykla, tapti.

Pastebėjau, kad vietinis nedis
ciplinuotumas yra smarkiai pavei
kęs jau ir mūsų jaunuosius — 
drausmė šlubuoja, trūksta dera
mo klusnumo ir pagarbos vyres
niesiems. Mes žinom ką galima pa
daryti, kai yra drausmė, kai drau
sminga kariuomenė, kai 
sę žmonės ir kas būna 
milijonai, kaip palaida 
tvarkos, drausmės per 
daugiau neišmokysi, pr>e jos rei
kia iš mažens pratinti.

Dar norėtųsi priminti ir tai, 
kad vaikai perdaug išlaidus: per
ka, kas papuola, ko reikia ir nerei
kia. Tuo pačiu tėvų prakaitas, o 
kartu ir vaikai, nueina vėjais. Jie 
ir užaugę, be savęs, kitų, net ir tė
vų nematys. O savanaudžiai mū
sų savanorių, knygnešių ir parti
zanų tėvynei niekas daugiau ne
bus, kaip tik gėda. Mano žiniomis, 
tik vienas vaikas atvyko savo 
sutaupytais, už įvairias paslaugas 
gautais penais, stovyklon ir nieko, 
daugiau nepirko, kaip tik skautų 
ženklelį. O ar tas vaikas neturi 
širdies?! Sekantiems metams te- 
taupo visi. Malonumai, be vargo, 
nustoja daug reikšmės.

10. Didį, darbą atliko stovykla 
Britanijos lietuviškajam iauni- 
mui. Tačiau ir jai suorganizuoti, 
kai net plyno lauko trūksta net 
siūlo galo, kai dėl tiek asmenų, 
reikėjo daug ir apsinaminimo da
lykų ir virtuvės įrankių ir maisto 
ir eibės kitų dalykų, kai reikėjo 
daugybės rašinėjimo, kvietimo, 
kad šion puoton suvyktų, rei
kėjo ir milžiniškų pastangų ir tie
siai atkaklaus pasiryžimo. Tą visą 
naštą, su labai mažomis išimtimis, 
išvežė pats Britanijos skautų Va
deiva skautininkas K. Vaitkevi
čius. Didžiai gražus-vado skaučiu- 
kams ir visam jaunimui pavyzdys ‘ i 
— gyventi ir dirbti kitiems—TAU 
JAUNOJI LIETUVA!

Viską, ką gero ir gražaus ši sto
vykla davė, sunku išskaičiuoti. 
Čia norisi užbaigti vieno aukšto 
anglų skautų vado žodžiais, kuris 
po stovyklos apžiūrėjimo, po va; 
karienės, laužo, prie lietuviškų 
vartų atsisveikindamas tarė: „Jūs 
čia susikūrėt mažą Lietuvą ir aš 
linkiu jums greitai jon grįžti!“ 
O kiek daug gero lietuviui gali 
duoti nors mažutė Lietuva (taigi 
ir stovykla)! M. N.

susiklau- 
kai, nors 
bala. O 
dieną ir

Perleidžiamas butas su baldais. 
Dėl išvaižiavimo Kanadon, perlei
džiamas 6 kambarių butas su bal
dais. Teirautis pas: A. Baltrušai
tis, 5, Falcon Bldgs, Old Bethnal 
Green Rd., London, E.2.
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TRUMPOS NAUJIENOS KNYGOS, S
* Gerėjant Jugoslavijos santy

kiams su Vakarų valstybėmis ir 
švelnėjant komunistiniam režimui 
pačioje Jugoslavijoje, vis daugiau 
jugoslavų iš Vokietijos Dp sto
vyklų grįžta į savo kraštą. Kas 
mėnuo iš Muencheno išeina trau
kinys į Jugoslaviją su grįžtančiais 
jugoslavais.

* Pereitą savaitę Alpių kalnuo
se, Bergamo apylinkėje, du kalnų 
kopėjai, paslydę krito žemyn 
į kiaurynę. Tačiau už vieno uolos 
kyšulio užsikabino virvė, kuria 
jie buvo susijungę. Dėl to jie paki
bo virš gilios prarajos. Tik po tri
jų dienų atvyko gelbėtojai, bet 
juos rado jau negyvus.

* Amerika paskyrė pusantro 
milij. dolerių Berlyno vaikų mai
stui pagerinti. Tai jau ketvirti 
metai, kai Amerika paskiria dide
les sumas Berlyno vaikams nuo 
bado gelbėti.

* Berlyne vagys pavogė Britų 
mokomąjį tanką, šveiso prietai
sais supiaustė ir pardavė kaip ge
ležies laužą.

* D. Britanijoj paskirta spe
ciali komisija išnagrinėti siūlomą 
skyrybų įstatymo projektą, šis 
projektas liečia tik iširusias šei
mas, kurios tokioje būklėje gyve
na ne mažiau kaip 7 metai. Komi
sija susideda iš 12 vyrų ir 7 mo
terų.

* Pereitą savaitę Bukarešte 
buvo minima septintoji metinė su
kaktis Rumunijos pavertimo Rusi
jos satelitu. J minėjimą Kremlius 
buvo atsiuntęs delegaciją su marš. 
Vorošilov'u priešaky. Jis savo kal
boje užsipuolė anglosaksus, kad 
kad jie ruošiąsi karui ir išdrožė 
pranašystę Titui, kad jis ilgai 
nedšsilaikysiąs valdžioje, nes Ju
goslavijos liaudis rasianti būdą 
kenčiantį kraštą išvaduoti.

* Uraganas, arba nepaprastai 
stipri, atogrąžų kraštams budin
ga audra, kuri nusiaubė Jamaikos 
salą, per Karibų jūrą ir Meksikos 
įlanką pasiekė Meksiką ir ten pa
darė daug ždcs. Nežiūrint toli 
nueito kelio, uraganas dar labai 
stiprus buvo ir vartė namus.

* Prancūzų policija patyrė kad 
du egiptiečiai, fanatiškos musul
monų organizacijos nariai, tykoja 
karalių Faruk'ą užmušti. Jis šiuo 
laiku gyvena Prancūzijos pietuo
se ir vis dar tebelošia. Faruk'o 
apsauga dėlto yra labai susti
printa.

* Mažiau bus D Britanijoj par
duodama nyloninių kojinių, pa
reiškė kojinių gamintojų sąjungos 
pirm. Kennewell’is, nes nyloninė 
medžiaga reikalinga kariniams 
tikslams Tačiau apie 8 milij. po
rų šios rūšies kojinių per metus 
dar bus parduodama.

* Prancūzijos vyriausybė nuta
rė pakelti kviečių kainas. Dėlto 
duonos kilogramas pabrangs apie 
12 frankų. Iki šiol jis kaštavo 39 
fr. Ryšium su duonos kainos pa
kilimu, pradės kilti ir kitų daly
kų kainos, o kartu su jomis pasi
pils ir reikalavimai uždarbius di
dinti.

* Šiaurės Karolainoje, JAV ne
seniai buvo labai dideli Amerikos 
kariuomenės manevrai. Dalyvavo 
per 100.000 karių. Manevrai buvo 
kalnuotoje vietoje, panašioje Ko- 
rėgos žemėvaizdžiui. Puolimas ir 
gynimasis ėjo taip jau Korėjos 
kare įgytais patyrimais. Puolėjai, 
puldami naudojo visokias spiegi
mo, klykimo ir triukšmo kėlimo 
birbynes, švilpynes, kąip šiaurės 
korėjiečiai ir kinai .Kopėjoje pul
dami JTO kariuomenę.

* N. Zelandija, Australija ir 
JAV rugsėjo 1 d. San Franciske

— Šalto vandens stiklas ir dar 
su ledais, karštą dieną supiltas va 
čia, iš karto suglebimą pašalina. 

pasirašys tarpusavio gynybos su
tartį.

* Sąjungininkų kontrolinė ko
misija uždraudė vokiečiams nau
doti bet kokius ženklus su nacine 
svastika. O ženklus dėvėti vokie
čiai mėgsa. Ypač daug ženklų yra 
kariškų. Vak. Vokietijos vyriau
sybė priversta buvo susidomėti 
naciniais ženklais ir juos „sū- 
respublikinti“. Pagal pateiktą pro
jektą, 64 ženkluose svastika bus 
pakeista arais.

* Amerika pareikalavo vak. Vo
kietiją sulaikyti visas komunisti
nės Kinijos lėšas vak. Vokietijoj.

* 1939-1945 m. kare su Vokieti
ja buvo 67 Valstybės. Iki šiol 17 
valstybių oficialiai užbaigė su Vo
kietija karą, 28 pareiškė besiruo
šią karo tęstinumą baigti, o kitos 
visai .tuo dalyku nesidomi. Iš to 
seka, kad dabar su Vokietija dar 
50 valstybių yra karo būklėje.

* Amerika, D. Britanija ir Pran
cūzija suteikė Jugoslavijai 50 
milj. dolerių, kaip ūkinę pagalbą. 
D. Britanijos dalis sieks per 4 
milij. svarų.

* Neseniai 4 čekai: du vyrai ir 
dvi moterys, lėktuvu pabėgo į Ko- 
burgą, vak. Vokietijoj ir paprašė 
leidime apsigyventi, kaip politi
niams emigrantams.

* Ką tik įvykusiame Sidney, 
Australijoje, vilnų pardavime pa
sireiškė tolimesnis vilnų kainos 
kritimas. Vilnų kaina krito 5 proc. 
Daugiau vilnų buvo pirkta į D. 
Britaniją ir Japoniją.

* Amerikiečių Atominės Ener
gijos komisija pranešė, kad ji ne
trukus rengianti Nevados smilty
nuose eilinius atominių sprogimų 
mėginimus. Vieno bus leista žiū
rėti ir spaudos atstovams.

* Netrukus Bri.tų specialistai 
išvyksta į Australiją, kur.Woome- 
ros poligone bus mėginami naujie
ji Britų vairuojamieji raketiniai 
sviediniai.

* Prancūzai kariniu gubernato
rium Marokui paskyrė gen. Guil- 
larmę, dabartinį prancūzų kariuo
menės vadą Vokietijoj, vietoj ’ki- 
šiolinio gubernatoriaus gen. Juin'o.

* JAV šiuo laiku yra arti pus
trečio milijono svetimšalių. Visi 
jie, pagal neseniai išleistą įstaty
mą, turi kartą metuose policijoje 
registruotis.

PRAŠO LONDONO LIETUVIŲ 
BAŽNYČIAI PARAMOS

Londono lietuvių bažnyčios de
koravimo darbas gerokai įpusėtas. 
Atliekant dekoravimo darbus va
duojamas! lietuviškos dailės mo
tyvais. Norima įtaisyti, pav. ir lie
tuvio dailininko drožtą menišką 
žirandelį. Tačiau visi tie bažny
čios darbai priklausys to, kiek'lie
tuviai juos parems pinigiškai. Pi
niginės paramos laukdama ne tik 
iš pasiliekančiųjų šiame krašte 
gyventi, bet ir emigruojančiųjų į 
kitus kraštus.

Visiems aukotojams nuoširdžiai 
dėkojama. Mielai laukiamos au
kos. kurios įteikiamos arba siun
čiamos L. Lietuvių bažnyčios 
adresu: Rev. J. Sakevičius, 21 The 
Oval, Hackney Road, London, E-2.

PAMALDOS
KEIGHLEY — rugsėjo 9 d., 

12,30 vai.

SKAITYTOJU LAIŠKAI
„PROŠEPANUI“ NEPATIKO 

LIETUVOS ŽEMĖLAPIS
Londone išeinąs lenkų dienraš

tis „Dz. Polski“ rugp. 23 d. num. 
įdėjo M. Žukowski‘o laišką, pava
dintą — „Lietuvių grobikišku- 
mas“. Šiame laiške jis piktinasi, 
kad Nottinghamo lietuviai dujų 
fabriko rūmų viename langų įdėjo 
žemėlapį greta kitų savo tauto
dailės dirbinių. Žukowskį labiau
sia sujaudino tai, kad žemėlapy 
ne tik Vilnius, bet ir Suvalkai, 
Gardinas ir daug kitų „lenkų 
miestų“ parodyta kaip Lietuvos.

Matyt tam „prošepanui“ nesu
prantamas toks dalykas, kad kaip 
nukniaukimas bet kokio daikto, 
taip ir pagrobto krašto dalies oku
pacija, nors ir 20 metų nusitęsusi, 
nesuteikia teisės savintis ją. Tas 
žemėlapis .teisingas, nes visos tos 
žemės, kurias anas prošepanas sa- 
vinasi, tikrai yra Lietuvos.. Jos 
Lietuvos buvo ir bus. A. Veržlė
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Gimdymo ligoninėse, vengiant 
sumaišyti naujagimius, paprastai 
būdavo imami jų pirštų atspaudai. 
Tačiau maži piršteliai sudaro keb
lumų identifikacijai ir dėlto dau
gely kraštų dabar imami vaiko 
kojų atspaudai.

SOVIETINIS JUMORAS
Apie namus ir pagarbą

Mokytoja, visiems savo moki
niams, davė po Stalino paveikslą 
ir kitą dieną klausią kiekvieną, ką 
jie su juo padarė.

— Aš pakabinau paveikslą sie
noj, priešais duris, taip, kad kiek
vienas, įeinąs galėtų jį matyti, — 
sako vienas mokinys.

— Aš pakabinau jį kambario 
kampe, kur paprastai būna ikona 
ir uždegiau žvakę po juo, — pasa
kė kitas.

— O tu, Petreli, «— paklausė 
mokytoja. — Kur tu pakabinai 
mūsų vado paveikslą?

— Niekur, — Petrelis numykė.
— Kodėl niekur nepakabinai?
— Kitos keturios šeimos turi 

sienas, o mes gyvename kamba
rio viduryje.

Atsargus kiškelis
— Stok! —' bliauna sieną sau- 

gęs enkavedistas, pamatęs besi
kėsinanti pereiti sieną kiškelį. ’— 
Kur bėgi?

— I Lenkiją.
— Kas tave verčia ten bėgti?
— NKVD įsakymas.
— Koks?
— įsakymas suimti kupranu

garį.
— Tugi ne kupranugaris.
— Kai suims, — aiškina kiške

lis, — tai jau neįrodysi NKVD, 
kad nesi kupranugaris.

SPORTAS
SPORTO ŽINIOS

1952 m. vasarą, Helsinkyje 
įvyks Pasaulinė Sporto Olimpia
da. Amerikos ir Europos geriausi 
sportininkai jaj intensyviai ruo
šiasi.

Patiekiame šiemet pasiektus 
geriausius Europos sportininkų 
rezultatus:

100 m. bėgime Geister (Vokie
tija) 10,5 sek.

200 m. bėgime Zandt (Vokieti
ja) 21,4 sek.

400 m. bėgime Geister (Vokie
tija) 47,4 sek.

300 m. bėgime Ulzheimer (Vo
kietija) — 1 : 52,4 min.

1500 m. bėgime EI Malbrouk 
(Prancūzija) 3 : 48,6 min.

3000 m. bėgime Schade (Vokie
tija) 8 : 15,8 min.

3000 m. bėgime su kliūtimis Se- 
gadin (Jugoslavija) — 910,2 
min.

5000 m bėgime Reiff (Belgija) 
14 : 10,8 min.

10.000 m. bėgime Roetzer (Au
strija) 30 : 58,2 min.

Šuoly į aukštį Swensson (Šve
dija) — 2,00 m.

Rutulio stūmimas. Reino Lipp 
(Estija) 16,95 m.

Jieties mėtymas: Peterson
(Švedija) 76,55 m. Ši pasigėrėtina 
pasekmė yra geriausią šiuo metu 
pasaulyje.

Kūjo mėtymas. Strandlie (Nor
vegija) 57 m.

Kaip iš patiektų duomenų ma
tyti, didelę pažangą padarė Vokie- 
ttijos sportininkai, kurie per ga
na trumpą laiką Europoje vėl ėmė 
pirmauti trumpų bėgimų atstu
muose ir kitąmet įvyksiančioje 
Sporto Olimpiadoje sudarys gana 
rimtą konkurenciją trumpųjų at
stumų bėgimo favoritams — ame
rikiečiams. (m. k.) I

LITHUANIAN BULLETIN Nos 
1-6, January-June 1951.

Šis biuletenio numeris daugiau
sia skiriamas Lietuvos Nepriklau
somybės 33 metinėms paminėti. Ir 
kai perverti jo gausius puslapius
— negali atsistebėti koks milžiniš
kas darbas yra atliekamas pasi
šventusių Amerikos lietuvių savo 
tėvynės išlaisvinimo labui.

šiais metais Vasario 16 minėji
mas sutapo su lietuviškų translia
cijų per „Voice of America“ pra
džia. Ta proga gauta sveikinimų 
iš oficialių JAV įstaigų, o parla
mento atstovas D.J. Flood’as sa
vo kalbą baigė lietuvišku sakiniu:
— Kas bus, kas nebus — Lietuva 
nepražus.

Galima suprasti, kad ne be di
delių pastangų iš JAV lietuvių or
ganizacijų 6 JAV valstybių guber
natoriai oficialiai paskelbė savo 
valstybėse vasario 16 d. — Lietu
vos Rcspubbkos diena. Juos pase
kė Baltimorės, Chicagos, Los An
geles ir kitų miestų burmistrai. 
(O, kad tai padarytų Londonas, 

Manchesteris "ar Nottinghamas! 
J- L.).

JAV Senate ir Atstovų Rūmuo
se Lietuvos Nepriklausomybės 
dieną buvo apstu kalbų, paklau
simų vyriausybei ir gražių žodžių 
Lietuvai. Apie 70 senatorių ir 
parlamentarų pasakė ta proga 
kalbas, išleido aplinkraščius ar 
pasiuntė sveikinimus Amerikos 
Lietuvių Tarybai. Visi jie kėlė 
aikštėn Lietuvai padarytą skriau
dą ir reiškė drąsius įsitikinimus, 
kad jau artėja Lietuvos išlaisvi
nimo valanda. Nėra galimybės pa
cituoti, nors mažą dalį, tų gražių 
žodžių, kurie ta proga buvo pasa
kyti Lietuvos vardu. Pav., atsto
vas P. J. Philbin’as, suminėjęs 
Lietuvos kančias ir persekiojimus 
po marksistinės diktatūros jungu, 
sušunka: „Ir ką mūsų didi ir lais
va vyriausybė yra padariusi šitai 
ir kitoms tautoms padėti? Ką pa
darė Kongresas, ką padarė Vals
tybės Departamentas?“ Išvadoje 
jis siūlo „nutraukti diplomatinius 
santykius su prispaudėjais, kol 
jie pripažins žmogaus teisių prin
cipus“...

Žymus congressman’as MeCor- 
mack'as, kuris, pagal anglų spau
dą, daugiausia yra įbauginęs 
amerikiečius galimu Sovietų ato
miniu užpuolimu, savo kalbą už
baigė šitokiu sakiniu: „Mes tiki
me, kad neužilgo baltasis vytis vėl 
lėks laisvas, kam anksčiau, ir net
rukdomai plevėsuos geltona-žalia- 
raudona vėliava, simbolizuodama 
Lietuvos nokstančius javų laukus, 
jos žalius miškus ir patrijotų krau
ją, kuris ir šiandien tebėra lieja
mas“. Panašių kalbų ištraukų biu
letenyje pilni 7 puslapiai. Koks tai 
didelis ir neįkainuojamas ginklas 
kovoje už Lietuvos laisvę!

Plačiai atpasakotas brošiūros 
„Švietimas Tarybų Lietuvoj“ turi
nys, kuris rodo, kaip stachanovie- 
tišku tempu iš lietuvio vaiko ug
domas „sovietinis žmogus“, ši 
brošiūra jau buvo mūsų spaudoj 
apibūdinta, todėl plačiau jos ne
minėsim. Taip pat nebekartosime 
•išsamių biuletenio Kronikos ir 
žinių iš Lietuvos skyrių, nes jų 
teikiama medžiaga buvo ir „B. 
Lietuvyje’. Biuletenis baigiamas 
foto kopijomis tų dokumentų, ku
riais remiantis įvykdyti didieji 
1941 m. lietuvių trėmimai.

Buletenį leidžia Amerikos Lie
tuvių Taryba, Naujorke. Tad jai 
ir tenka mūsų padėka už jos kruo
pštu ir didelį darbą.

„WHY STALIN MUST BE 
TRIED FOR MURDER” by Wil
liam Attwood and Seymour Frei- 
din. Atspaudas iš Colliers, 
June 30. .1951.

Tai keturių puslapių spaudinys 
gausiai iliustruotas nuotraukomis 
ir žemėlapiu. Spaudinio autoriai, 
remdamiesi autentiškais lietuvių, 
latvių ir estų pabėgėlių parody
mais, nušviečia dabartinę padėtį 
Pabaltijo valstybėse. Iš parody
mų aiškėja, kad genocide, t.y. ma
sinis tautų naikinimas, vyksta pil
nu tempu. Todėl Sovietų vadai, 
kurie yra pasirašę Genocido Kon
venciją, turės stoti prieš tarptau
tinį teismą ir atsakyti už žmonių 
žudynes. Esą toks teismas numa
tomas sudaryti JTO pilnaties su-

RAUDINIAI
sirinkimo metu Genevoje. Sovie
tų S-gaa, kaip JTO nariui jis bus 
privalomas.

Spaudinio pirmame puslapy 
didelė Praveniškių kalėjime nu
žudytų žmonių nuotrauka.

LITHUANIAN CALVARY, by 
Thaddeus V. Tuleja. Reprinted 
from The Sign, June, 1951.

šito keturių puslapių atspaudo 
iš katalikų žurnalo „The Sign“ au
torius yra istorijos asist. profeso
rius St. Peters College, Jersey Ci
ty. Jis plačiai ir išsamiai aprašo 
Katalikų Bažnyčios padėtį dabar
tinėj Lietuvoj ir pavaizduoja vys
kupų, kunigų ir tikinčiųjų perse
kiojimus. Iš per 1600 parapijų da
bar esą likę mažiau, kaip 400. Pas
kutinis Lietuvos vyskupas K. Pal
tarokas esąs miręs bolševikų ka
lėjime. Norintieji dalyvauti šv. 
Mišiose, turi pirkti iš valdžios bi
lietą, kuris kaštuoja 7 rubliai.

Aprašomos partizanų kovos ir 
kaip kankinami tardomieji. Ta
čiau lietuviai esą nepraradę savo 
tikėjimo ir vilties. Autorius žavi
si saujele lietuvių maldininkų, ku
rie pernai Jeruzalėje prie Trečios 
Kryžiaus Kebų Stoties altoriaus 
padėjo paprastą, bet jaudinantį 
užrašą: „Lord! Save Lithuania”.

Atspaudas iliustruotas keturio
mis būdingomis nuotraukomis.

Linkėtina, kad minėti atspau
dai juo daugiau paplistų angliškai' 
kalbančiame pasaulyje. J. L.

KARYS, Nr. 9. 1951 m. liepos 
mėnuo. Red. S. Urbonas, leidžia 
„Kario“ leidykla, Brooklynas, 28 
puslapiai teksto su viršeliu, ilius
truotas

Šis numeris išleistas maženio 
formato, beveik tokio, kaip Lietu
voje ėjo. Turinys gana įvairus ir 
įdomus. Yra ir karinių aktualijų.

PLB VOKIETIJOS KRAŠTO 
VALDYBOS LEIDYKLOJE 
galima gauti šių lietuviškų 

knygų:
I. LIETUVIU KALBOS VADO
VAS, Prof. Skardžius ir kt. 606 
pusi., įrišta 30/-, 2. PRINCAS IR 
ELGETA, Mark Twain. Apysaka, 
192 pust-, įrišta, iliustruota, 7/-,
3. LIETUVIŲ LITERATŪRA, Pr. 
Naujokaitis, 316 pusi., įrišta 10/-,
4. ESMAIČIO ir kitų autorių va
dovėliai.

Netrukus leidykla išleidžia A 
Giedriaus TĖVU PASAKOS. 
Kreiptis į Leidykla (Litauisches 
Zentralkomites, Hannover, He- 
gelstr. 7, Germany) arba pas vie
tos platintojus. Platintojams nuo
laida. Pareikalavus-siunčiame ka
talogą.

DBLS Nottinghamo skyrius 
rugsėjo 8 d.

Rengia tautos šventės minėjimą
Minėjimas bus Lietuvių Klube, 

6 vai. popiet. Meninę programos 
dalį išpildys: vaidybos grupė, p. 
Lauciaus vadovaujama, „Rūtos“ 
choras, p. Untulio diriguojamas 
ir tautinių šokių grupė, p. Melny- 
ko vadovaujama.

Kviečiame vietos ir apylinkės 
lietuvius gausiai atsilankyti.

Skyriaus valdyba

Nottinghamo Liet. Klubo 
„Romuva“ visuotinas

NARIŲ SUSIRINKIMAS 
šaukiamas rugsėjo 1 d. 7 v .vak. 
ne Sycamore Rd. mokykloje, 
kaip ankščiau buvo skelbta, 

« bet LILAC St. patalpose.
Nariams dalyvavimas būti

nas. Klubo Valdyba

Pranas Vilkas prašomas skubiai 
prisiųsti savo adresą DBLS cen
trui.

ŠACHMATAI
Uždavinio Nr. 5 sprendimas

1. B h 6, B a 7:
1. - , Rbl;
L - . gi;

2. B b 7 ...
2. B x Be7
2. B x gi..
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