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KREMLIAUS
KALIAUSE
• Gyvatė
barškuolė,
norėdama
prisivilioti kraliką, tarška savo
barškalu tol, kol kralikas priartėja
prie jos nasrų. Kremliaus valdo
vai, pajutę mažiausią vakarų vals
tybių pastangą įspėti savo visuo
menę apie barškuolės klastingas
užmačias, neriasi iš kailio, šaukda
mi, kad je žvangina ginklais, norė
dami taikos...
Suprantama, kad šitoje geleži
nės uždangos pusėje, ne tik eili
nių kralikų, bet atsiranda ir šun.
šilų veislės, kurie tvirtina, kad,
girdi, reikia šitame Kremliaus
Žvanginime girdėti muziką...
Taip, pvz., „Sunday Pictorial“
skiltyse, žinomas britų socialistas,
palankus Bevano vedamai politi.
kai, rašo. „Amerikiečių planas yra
aiškus — apginkluoti Vokietiją ir
josios jėga priversti Rusiją pasi
traukti iš Vokietijos, Lenkijos, Če
kijos ir pagaliau iš rytų Europos.
Šitoksai
amerikiečių
planas,
straipsnio autoriui atrodąs pražū
tingas nes, girdi, jei Amerika pra
dėsianti kietos politikos taktiką,
tai Rusija taip pat būsianti nenuolaidi. Atseit, klausykimės barš
kuolės tarškėjimo ir bijodami jos
įniršimo.artėkime...
„
Ačiū dievams, kad šitokių kralikinių politikų Vakarurose mažėja
ir, ypač amerikiečiai, pradeda su
prasti, kad su Kremliaus valdovais
yra tik viena kalba-kumščiu į stalą!
Mūsų laimei, kad Vakarai jau atsi
peikėja ir supranta, kad Kremliaus
valdovai ne tik koncentracijos sto
vyklose, nelaimingąsias aukas, bet
ir „rojuje“ ar užimtuose kraštuose,
piliečius laiko pasmeigę ant enka.
vėdištų durtuvo ir tik šitokia prie
mone jie dešimtmečiais išsilaiko.
Visai analogišką politiką Krem
lius pasirinko ir užsienio politiko
je: įbauginti priešą. Jų enkavedis
tai turi daug patyrimo ir žino, kad
žmogų įbauginus, galima iš jo
daug' ko išgauti,o tai juk taip pi
giai atsieina. Todėl jų vyriausieji
enkavedistai, atvykę į bet kurias
konferencijas ar derybas, tuojau
pat statydavo tokias baisias kaliau
ses, kad ne tik žvirbliai, bet ir vištvanagiai nusigąsdavo ir arba, nie
ko nenutarę, išskraidydavo, arba
nusileisdavo maurojančiai baidyk
lei.
Laikas, tačiau, anot Pulgio, bė
ga visą laiką, o sovietai visur ir
visada (pagal penkmečio planą)
stato tas pačias kaliauses.
Su jomis pradeda apsiprasti ir
geltonsnapiai žvirbliokai, matyda
mi, kad nors ir mosikuoja tuščio
mis rankovėmis ir labai garsiai
šūkauja ši rytų kaliausė, kąsti
nedrįsta.
Atsimename, kiek buvo šūkavi
mų ir grasinimų dėl Persijos, kiek
Kremliaus notų dėl Norvegijos pri
sidėjimo prie Atlanto pakto, dėl
JAV sutarties su Japonija ir, paga
liau, dabar dėl tos pat Vakarų
Vokietijos.
Ryšium su šią sutartimi, Krem
liaus įsakymu buvo pristatyta va
karams įbauginti ir Paryžiaus ko
munistų kaliausės ir Koje salos bc-u
laisvių kaliausė, ir beveik ant
kiekvienos lysvės rytų Vokietiioje
ir Berlyne pastatytos pačios didžio,
sios — blokados baidyklės.
Vakariečiai apuostė, pasitarė,
pasirašė sutartį ir pasakė. „Berly
no užpuolimas, reikš Vakarų Vals
tybių užpuolimą.“
Sovietai žino, kad, ko gera, šiuo
kart neverta blefuoti, nes jie šian
dien mažiau gali rizikuoti pradėti
karštąjį karą, negu prieš tris ar
keturis metus.
Rytų Vokietijos sienos uždary
mas kaip tik ir parodo sovietų bai.
me vakarų įtakos, ypač dabar, kai
Vak. Vokietijai duota laisvė.
Nėra abeionės, kad Kremliaus
„smegenų trestas“ suka galvas,
kaip ir kur pastačius vakarams
naujas kaliauses, tik kažin ar ši
kartą Anglo-saksai, ilgesnį laiką
Vakarų Vokietiją okupavę, nebus
paskaitę vokiečių patarlės: — Tei
reiks šunį mušti, — atsiras ir laz.
da...
Mielą Prieteliu Dipl. Inž. VY.
TAUTA IZBICKA ir panele FELL
CŲĄ BAGDONAITE, sukūrusius
šeimos židinj, sveikina Ir saulėto
bei ilgo gyvenimo linki
ELENA ir JUOZAS
VILČINSKAI

BRITU TANKAI APSUPO SOVIETU
RADIO STOTI BERLYNE
Šios savaitės antradienio ryte
septyni sunkieji britų tankai ne
tikėtai apsupo britų zonoje esan
čią sovietų radio stotį, Berlyne.
Netrukus atvyko Royal Scots pir
mojo bataliono kariai ir trigubo
mis eilėmis spigliuotos vielos kliū
timis aptvėrė visą pastatą. Pėsti
ninkų bataliono kariai su užmau
tais ant šautuvų durtuvais ir au
tomatiniais ginklais ėmė saugoti
pastatytas užtvaras įr įėjimus į
sovietų radio stotį.
Tuo pačiu laiku išstatytos spe
cialios sargybos artimiausiose ge
ležinkelio stotyse ir prie požemio
stočių. Apylinkės rajonams saugo
ti britų kariams padeda 500 va
karų Berlyno policininkų.
Tą pačią dieną britų vyriausy
bės pareigūnas pranešė, kad bri
tų valdžia ėmėsi šitų žyg’.ų, no
rėdama apsaugoti gyventojus,
esančius Berlyne, britų zonoje.
Britų valdžia priėjusi išvados,
kad yra būtinas reikalas kontro
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liuoti įėjimą į radio rūmus, esan
čius Masuren Alėjoje. Tuo metu
pareigūnas negalėjęs pasakyti
kaip ilgai šitokia būklė užsitęsianti, tačiau užtikrino, kad britų vai
džia nėra numačiusi suvaržyti ju
dėjimo tarp atskirų Berlyno
dalių.
Vidudienyje du sovietų vyr.
būstinės karininkai atvyko prie
radio stoties ir kreipėsi į britų
sargybos karininką, prašydami
leidimo įeiti į radio stoties pasta
tą. Sus'rinkę apie apgultąją ra
dio stotį berlyniečiai sutiko sovie
tų karininkus šūkavimais ir švil
pimais. Nesulaukę britų karinin
ko leidimo raudonarmiečiai pasi
traukė. Kitą dieną į Berlyne
esančią britų karinę įstaigą at
vyko du aukštesni sovietų kariš
kiai, prašydami leidimo įeiti į ra
dio stotį. Jiems buvo atsakyta,
kad britų karininlo dalinio vadas
negalįs jų dabar priimti, kadan
gi jis kaip tik šiuo metu yra už

siėmęs aikštėje su kariais, besi
ruošiančiais rytojaus dienos para
dui, ryšium su D. Britanijos Ka
ralienės gimtadieniu.
Apsuptoje sovietų radio stotyje
yra du rusų karininkai 25 raudo
narmiečiai ir keli šimtai civilių
vokiečių tarnautojų. Patikrinto
mis žiniomis pe turį maisto sep
tynioms dienoms. Britų sargybai
duotas įsakymas nieko neįleisti
įeiti į stotį, tačiau nekliudyti, jei
iš ten kas nors panorėtų Išeiti.

Maskviškė ,,Pravda11 kaltina D.
Britaniją už provokacinius veiks
mus Berlyne ir skelbia, kad tai
yra britų bandymas sutrukdyti
stočiai „demokratiškų“ programų
perdavimui. Pati sovietinė Berly
no stotis kas dvidešimt minučių
nutraukia programą ir perduoda
žinias apie stoties apgulimą, sa
kydama, kad šis provokacinis ap
gulimas susilauksiąs „tinkamo ir
pelnyto atpildo“.

SUTVARKĖ KOJE
SALOS BELAISVIUS
Gen. Mark Clark, netikėtai at
vykęs inspektuoti belaisvių sto
vyklas Koje saloje, spaudos atsto
vams pareiškė, kad sąjungininkų
karinę vadovybė panaudosianti
tokias jėgas, kurios bus reikalin
gos sutvarkyti sukilusius belais
vius ir privers juos klausyti sto
vyklos vadovybės įsakymų.
Trumpai prieš gen. M. Clark‘0
inspekciją, į belaisvių stovyklą
nr. 605 buvo pasiųsti du sunkieji
tankai ir amerikiečių pėstininkų
dalinys, kurie, nuėmę visas ko
munistų vėliavas ir plakatus, su
krovė į laužą ir, apipylę benzinu,
sudegino. Visa akcija užsitęsė 10
minučių Kai kuriose kitose be
laisvių stovyklose patys sukilę
belaisviai sunaikino komunistines
vėliavas, ir užrašus ir pakluso sto
vyklos viršininko įsakymams. Į
tas stovyklas, kurios buvo įsitaisiusos tariamus „apsigynimo liz
dus“ buvo pasiųsti liepsnosvai

džiai Ir sustiprintas dalinys tan
kų. Belaisviai nesipriešino ir nie
kur neįvyko susirėmimų.
Stovyklos nr 85 palapinėje ame
rikiečių kariai surado belaisvius
— antikomunistus su surištomis
rankomis. Juos amerikiečiai išsi
vedė iš stovyklos. Likusiose sto
vyklose, kuriose dar laikę sukilę
belaisviai iškeltas komunistines
vėliavas, įvažiavę tankai tutriuškino stiebus įr ašarinėmis bom
bomis išsklaidė susirinkusius be
laisvius.
Komunistu atstovas gen. Naro
Ii įteikė sąjungininkams notą, ku
rioje jis protestuojąs prieš taria
mą blogą elgesį su belaisviais
Koje saloje.
Sąjungininkų
atstovas gen.
Harrisonas pareikalavo, kad ko
munistai praneštų, kur yra dingęs
tūkstantis sąjungininkų belaisvių,
patekusių į komunistų rankas.

GEN. EISENHOWERIO KALBA
Grįžus Gen. Eisenhoweriui į JAV,
jį puolė spaudos atstovai su įvai
riais klausimais. Gen. Eisenhoweris atsakė laikraštininkams neigia
mai, kai jie užklausė ,ar Vakarų
Valstybės, radusius tinkamą progą,
turėtų smogti komunistinėms vals
tybėms? Generolas pareiškė, kad
Vakarai negalį laikyti ofenzyvinės
kariuomenės, bet turį siekti užtik
rinto apsigynimo. — Didelis yra
skirtumas .tarp užtikrinto savęs ap
sigynimo ir pasiruošimo puolimui,
— pastebėjo gen. Eisenhoweris.
Generolo nuomone, nėra tiek pa
vojingas atviras komunistų puoli,
mas, kuris jiems patiems atneštų
nelauktų vaisių, kiek pavojingas
ir grąsus yra jų pogrindžio veiki,
mas.
Prasitardamas dėl trečiojo karo
galimybių, generolas pasakė, kad,
jo nuomone, jokia valstybė nega
linti pradėti karo, nebūdama įsiti.
kinusi, kad jį laimėsianti, tačiau
ten, kur viešpataujanti Rusija, nuo
lat kabo karo grėsmė, todė^JAV
turinčios padėti savo sąjunginin
kams organizuoti apsigynimą.
Kalbėdamas apie Atlanto Pakto
Organizacijos veiklą, gen. Eisen
howeris pastebėjo, kad Atlanto Ta
rybos numatyti kariniai tikslai
ateinančiais metais nesu.larvs dide
lės diferencijos tarp užsibrėžimo
Ii įgyvendinimo. Užklaustas dėl
Amerikos teikiamos pagalbos Ispa
nijai ir Jugoslavijai, generolas at
sakė, kad, jo nuomone, nors šie
abu kraštai ir turi didelę strategi
nę reikšmę dėl savo geografinės
padėties, tačiau jų rėmimas yra
glaudžiai susijęs su tuose kraštuo
se esamais visuomeniniais, dvasi
niais ir politniais klausimais.

Laisvajam pasauliui nukristų sun
ki našta, jei Ispanija ir Jugosla
vija parodytų daugiau supratimo,
liečiantį pagrindines šių kraštų
valdymo formas.
Gen. Eisenhoweris, atvykęs Į sa
vo gimtąjį miestą Abilene, Kansase, pakeitė uniformą į civilius dra.
bužius. Šiame mieste jis pasakė
pirmąją kalbą, kurioje pažymėjo,
kad JAV užsienio politikoje turėtų
būti pašalinta paslapties skraistėAmerikiečiai, kalbėjo generolas,
turi pagrindo neapkęsti tos rūšies
paslapčių, kokios dengė Jaltos kon
ferenciją.
Didžioji kallx>s dalis buvo paš
vęsta Amerikos vidaus reikalams.
Gen. Eisenhoweris pastebėjo apie
trūkumą amerikiečių tarpe vieny
bės, apie perdidelius mokesčius ir
nesveikai išsiplėtusi biurokratiš
kumą. Paliesdamas užsienio politi
ką jis pareiškė, kad Amerikos iš
mokėti milijardai dolerių, kurių di
džioji dalis tekusi Europai, apsau
goja prieš komunizmą ir suvienija
sąjungininkus pasaulinėje ideolo
gijų kovoje. Dydis ir laikas daritinų išlaidu yra susipratusių Ameri
kos piliečių rūpestis, tačiau Ameri
kos bankrotas reikštų netekimą
viso to, kas kiekvienam amerikie
čiui yra prie širdies ir taip pat, —
tęsė Eisenhoweris, didžioji pašau,
lio dalis likti! beginklė prieš Krem
liaus grėsmę. Generolo nuomone,
šitos sumos, kurias kaip tik šiuo
metu svarstąs Kongresas, yra pa
siekusios maksimalinius skaičius
Atlanto sąjungininkams remti. Ti
kiu, pasakė Eisenhoweris, kad atei
tyje šios sumos sumažės ir dėl ši
to nenukentesiąs siekiams tikslas.
Jis savo kalboje pabrėžę, kad

džiuginąs reiškinys yra tas, jog
Europa pradeda atsipeikėti ir su
prasti, kad ji privalo susijungti,
arba patekti į dar blogesnius sun
kumus.
Abu republikonų kandidatai į
prezidentus — sen. Taftas ir gen.
Eisenhoweris beveik lygiomis artė
ja prie finalo. Senatorius Taftas
daugiau populiarus yra ūkininkų
tarpe, tuo tarpu gen. Eisenhoweris
daugiau balsų gaunąs miestuose.
Kalifornijoje laimėjo gubernato
rius Warren, kuris pasižadėjo,
kad tuo atveju, jei jo kandidatūra
neturės laimės praeiti per priešrin
kiminį partijos suvažiavimą, tai
jis savo balsus atiduosiąs gen.
Eisenhoweriui.

POPIEŽIUS SERGA GRIPU
Birželio pradžioje Popiežius susirgu gripu. Nors liga pasireiškė
lengvoje formoje, tačiau gydyto
jų patarimu Popiežius kurį laiką
turėsiąs pasilikti lovoje Visos
audiencijos atšauktos. Gydytojai
mano, kad po kelių dienų Popie
žiaus sveikata pagerėsianti ir jis
galėsiąs priimti kardinolą Spellmaną, atvykusį iš New Yorko.
Pereitos savaitės pabaigoje kar
dinolas atvyko į Romą iš Barcelonos kongreso.
Pirmųjų išvežimų Lietuvoje, Lat
vijoje ir Estijoje minėjimas įvyks
birželio 14 d. 7 vai. 30 min. West
minster Cathedral Hall saleje. Lon
dono ir apylinkės lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti.
Baltų, Taryba

VI METAI

DIDŽIOJI GRĖSMĖ
Mūsų Tauta šiandien yra tykoma dviejų didelių pavojų: su
skursti savo kultūra ir sunykti
savo skaičiumi. Abu pavojai yra
lygiai grėsmingi ir abu lygiai tik
ri. Tėvynėje mūsų kultūrą žlug
do bolševizmas, mėgindamas ją
surusinti ir sukomunistintį. Trem
tyje ją alina rūpestis duona ir iš
sisklaidymas po tolimus pasvie
čius. Tas pat yra ir-su mūsų skai
čiumi. Tėvynėje jis mažėja dėl
kovos prieš okupantą ir dėl są
moningo mūsų žmonių naikinimo
nuolatiniais trėmimais. Tremtyje
jis nežada didėti dėl asmeninių
patogumų noro. Jeigu šie du pa
vojai nebus pergalėti, veltui bus
mūsų pastangos laisvinti kraštą,
nes, jį išlaisvinę, galime pasiro
dyti pusiau subarbarėję ir pu
stau išnykę.
Be abejo, mes nieko negalime
padėti nei kultūrai, nei mūsų
prieaugliui Tėvynėje. Ji yra at
skirta nuo mūsų geležine uždan
ga, ir jos likimą mums belieka
sudėti į dievįškųsios Apvaizdos
rankas. Užtat visu rimtumu prieš
mūsų akis atsistoja mūsų gyveni
mas tremtyje. Čia mes esame lais
vi : galime kultūrėti ar barbarėti, galime kurti šeimas ar senberniaut', galime auginti vaikus ar
šuniukus. Vis dęlto komunistinamos ir naikinamos Tautos aki
vaizdoje ši mūsų laisvė virsta di
dele pareiga: dar daugiau — ji
virsta tiesiog šauksmu išlaikyti
savą kultūrą ir savą prieauglį.
Laisvė tremtyje mums yra duota
kaip tik dėl to, kad čia įvykdytu
me — bent iš dalies — tai, ko
negalima įvykdyti Tėvynėje; kad
į mūsų pasiryžimą bei ištesėjimą
sudužtų barbarybės ir naikinimo
kėslai. — Palikdami vėlesniam
metui grėsmę kultūrai, šį sykį no
rime truputį stabtelti ties grės
me mūsų prieaugliui, nes ji yra
pati svarbiausia. Juk kokios pras
mės turės visi mūsų kultūriniai
laimėjimai, jei nebus, kas jais
džiaugiasi ir naudojasi.
Todėl
grėsmę mažėti mūsų skaičiui pa
šaulyje yra pati didžioji grėsmė,
nes ji kerta mūsų pagrindus.
Savo metu Lietuva buvo imperi
ja nuo jūrų ligi jūrų—pati didžia
usia Rytų Europoje. Šiandien ji
yra tik nykštukas tarp milžinų
savo kaimynų. Mes negalėjome
išlaikyti istorijos eigoje laimėtų
pozicijų ir buvome
priversti
trauktis į visiškai sianrutes savo
lygumas. Mes ne tik neįsiurbėme
į savą tautą svetimų giminių, bet
dargi joms atidavėme nemažą an
tropologinę duoklę. O taip atsiti
ko todėl, kad mūsų buvo per
maža. Mums stigo reikalingo
skaičiaus, kad galėtume ne tik
veržt’s priekin, bet ir išlaikyti
tai, ką laimėjome. Per penkis
šimtus metų mes šio reikalingo
skaičiaus taip pat nepasiekėme.
Antropologin’s mūsų ūkis niekad
nestovėjo aukštumoje, o šiandien
jis yra pasiekęs pačią savo krizės
viršūnę. Prieš mus išniro grėsmė
išnykti arba bent taip sunykti,
jog galime pasidaryti nebepajė
gūs savai valstybei atkurti. Vy
tauto laikais nebuvome pajėgūs
valstybei išlaikyti ,nes buvo per
maža žmonių jai ginti, šiandien
galime būti nepajėgūs valstybei
atstatyti dėl tos pačios priežas
ties: nebus žmonių užpildyti erd
vei — ne tik geografine, bet ir
dvasine prasme. Hamleto klausi
mas: būti ar nebūti atsistoja
prieš mus visu šiurpumu.
Tautos prieauglis yra neatski
riamai susijęs su sveika ir gausia
šeima, o sveika ir gausi šeima
yra neatskiriamai susijusi su tin
kamu jos supratimu bei pergyve
nimu. Naujoji kultūra, pabrėžda
ma žmogaus asmenybę, pasidarė
nepalanki šeimai todėl, kad su
asmenybės iškėlimu iškilo ir jos
savimyla, apsireiškusį susirūpini
mu tik savimi-, nenoru aukotis,
ieškojimu patogaus ir lengvo gy
venimo. Be abejo, reikia rūpin
tis sava sąžine, sava pasaulėžiūra,
savą dorove, šių dalykų niekam

negalima aukoti, nes jie sudaro
žmogiškojo asmens kilnumą. Ben
druomenė neturi jokių teisių į
žmogaus sąžinę, į jo įsitikinimus,
į jo dorovę. Šiuo atžvilgiu žmo
gaus asmenybė yra pati aukš
čiausioji vertybe.
Tačiau šalia šių nelygstamų da
lykų esama ištisos eilės reliaty
vinių, kuriuos asmuo gali ir net
turi aukoti, jeigu nenori virsti
egoistu ir net visuomenės parazi
tu. Gyvendamas bendruomenėje,
žmogus savaime gyvena ne tik
sau, bet ir kitiems. Bičių dėsnis
„viena už visas, visos už vieną“
tinka ir žmonių gyvenimui. Ir
čia turi būti aukojamasi už kitus,
esant reikalui, net ligi gyvybės
netekimo. Kas gyvena tik sau,
savaime išsiskiria iš bendruome
nės. Žmogus egoistas neturi tei
sės reikalauti bendruomenės pa
ramos ar pagalbos, nes jis tokios
pagalbos nė kitiems neteikia.
Prie šių aukos reikalaujančių
dalykų priklauso ir šeima. Ji
duoda žmogui daug laimės; ji iš
skleidžia jo asmenybę; ji telkia
jam vidinės ramybės ir gyvenimo
tikrumo; ji įprasmina profesinį
darbą ir uždarbį. Iš kitos tačiau
pusės ji atneša kartu ir daug var
go, daug rūpesčių, susikrimtimų
ir net nelaimių. Todėl kurti šei
mą ir ją paskui plėsti visados yra
savotiška rizika, kuriai nugalėti
reikia ryžties ir aukos dvasios.
Bet štai, viena egoistinė asmeny
bė kaip tik ir nedrįsta aukotis
tiek, kiek šeima savo prigimtimi
reikalauja. Ne vienas žmogus mė
gina iščiulpti tiktai šeimos laimę,
neprisiimdamas paskui ją einan
čio vargo. Normaliais laikais gal
ir galima pro šitokius šeimos
smaguriautojus praeiti tylomis.
Tačiau dabar, kai Tauta kovoja
už savo egzistenciją, kai prieš jos
akis vis labiau atsiveria grėsmė
išnykti, kiekviena šeima darosi
karys šioje kovoje; todėl kiekvie
nas lietuvis negali čia pasilikti
tik žiūrovas, bet turi savo šeiminį
gyvenimą tvarkytį taip, kad jo
sukurta mažutė bendruomenė iš
tikro taptų didžios tautinės bend
ruomenės išsilaikymo šaltiniu.
Kiekvienas sveikas ir normalus
žmogus stengiasi sukurti šeimą.
Be abėjo, tautoje visados atsiran
da žmonių, kurie šeimos išsižada
aukštesniais sumetimais, kad ne
kliudomi galėtų atsidėti kitiems.
Šis jų vienoks ar kitoks visuome
ninis veikimas atstoja jų šeimos
nuostolį. Tačiau šitokių žmonių
procentas paprastai yra labai ne
didelis. Bet šalia šių pasišventė
lių yra įr kita rūšis nevedančių,
kurie šeimos išsižada dėl savo pa
togumo. Tai yra vadinamieji sen
berniai. Juokingas yra šis var
das, tiesa? Bet dar juokingesnis
yra žmogus, kurs jį nešioja. Sen
bernis yra pats juokingiausisa pa
daras žemėje. Atsisakęs šeimos
savam patogumui, jis pasirodo
esąs egoistas ligi pat kaulų smagenų. Visas jo dėmesys esti su
telktas aplinkui patį save. Jis rū
pinasi sveikata daugiau, negu bet
koks ligonis. Jis bijo skersvėjo
labiau, negu sveikstantysis po tu
berkuliozės. O savo aplinkoje —
kambaryje, kieme, bute, drabu
žiuose, — jis yra netvarkingas,
apsileidęs, nešvarus. Metų metais
gyvendamas vienas, jis virsta tik
ru parazitu, kuris tik čiulpia, pats
nieko neduodamas. Senbernystė
yra didelė žmogaus nelaimė. Ji
yra jo charakterio karstas. Todėl
šiandien turėtų nebūtį nė vieno
lietuvio, kuris sava valia pasilik
tų senbernis. Be abejo, paviršium
žiūrint, senbernio laisvė yra la
bai žavi: eini, kur nori; pareini,
kada nori; darai, ką nori. Bet
giliau pažiūrėjus, ši laisvė pasi
rodo esanti tik gudri apgaulė. Ne
turėdamas šeimos, žmogus neturi
nuolatinio aukos lauko, neturi
nuolatinės progos save pamiršti,
prisitaikyti prie kito, stengtis ki
tą suprasti ir jam įtikti. Senber
nio laisvė yra tuščia: ji yra be
(nukeltą l 4-tą pusi.)
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. — KULTŪRINIS GYVENI M AS
RAŠYTOJO

RUP

Ar gali kas nors sukurti abso čiau šiandien jjs yra bene labiau
liučiai tobulą veikalą, kurs vi siai mėginamas. Juk mes žinome,
kad kova tarp Bažnyčios ir ateiz
siems ir visados patiktų ? Tur būt,
kad ne. Tiesa, mes lenkiame gal mo, tarp konunizmo ir kapitaliz
vas prieš genijus, tačiau, man mo, tarp planavimo bei darbo ir
ding, todčl, kad nematome tobu kąsnių dalijimo šalininkų ir libe
lesnių pavyzdžiu arba kad nesu ralų įgavo pakankamai aštrias
gebame jų pralenkti. Paprastai formas ir nė vieno nepalieka ra
juo didesnio skaičiaus vertintojų mybėje, išskyrus mirusiuosius.
nuomonės sutampa, juo kūrinys
laikomas tobulesniu.
Kalbant apie literatūrą, ji vis
dar nesiliauja pirmavusi savo
gausumu, nes, matyti, naujų fdeju, kalbos meno ir minčių pra
šmatnumo mėgėjai dar neišnykę.
Antra vertus, nelaimei, ji yra vie
na tų prekių, kurią reikia siūlyti.
Jei taip,- tai ant jos labiausiai ir
yra kariami šunes. Vanoja ją iš
manėliai ir neišmanėliai.
Vienas anglų rašytojas pasakė,
kad mūsų kartos plunksnagrau
žių nedaliai jie yra pervėląi gi
mę. Iš tikrųjų, nes po tiekos am
žių rašalo liejimo, po žinomų ir
nežinomų visų tautų literatūros
perlų šiandien jau sunku pakišti
ką nors naujo, ' sunku rasti dar
nepralaužtą ledą, sunku nesusi
gundyti kriminalistika, bene kasdienlškiausiu šio žmogaus nuasmenėjimo, nervingumo, aptvirkimo ir sumaterijalėjimo amžiaus Tai daro įtakos ir į žmogaus dva
reiškiniu. Atrodo, jog nėra kas sią, į žmogų iš viso. Kantresnis
daro, jog šitas kelias nėra labai pradeda bukti brangiausioms žmo
dėkingas, gal net pavojingas, ta nijos vertybėms, o silpnesnis juo
čiau rašytojai vis dar nesiliauja labiau spjauna j viską, skubėda
bėrę žirnius į sieną; vis dar j ieš mas patenkinti aistras, kolei gy
ko, suka galvas, grubiai ir švel vas. Todėl ir rašytojui tarp kryž
niausiais niuansais skverbiasi į minių vėjų išsilaikyti tvirtai ant
žmogaus širdį ir, kaip nepagydo kojų, būti kupinam energijos, tu
mi idealistai bei filosofų partne rėti įžvalgias akis į ateitį ir tu
riai, vaizduodami sugalvotas ar rėti iš ko gyventi nėra taip leng
pastebėtas jo tragedijas šiame va. Reikia būti pašėlusiai užsispy
ašarų klonyje, vis kursto daryti rusiam. Jis turi, kaip sakoma,
šiokias ar kitokias išvadas ir sa liepsnoti, vadinasi, degti, kad siel
vanoriškai gelbsti praregėti, bent vartas arba apatija nepalaužtų,
neužmiršti ar šiek tiek patikėti, ir, žinoma, kada nors užgesti. Jei
kad mūsų gyvenimas galėtų būti vienam kitam kartais ir pavyksta
daug žmoniškesnis, daug gražes pašluoti pinigo, jeį susidaro pa
nis, daug mielesnis ir kad žmo lankesnės sąlygos kūrybai, jis
gus gyvena ne vien tik tam, kad puikiai žino, kad visiško pasiten
valgytų ar savo pranašumo ženk kinimo jis vis tiek neturi, kad jo
lu laikytų žymesnę sąskaitą ban darbas nebuvo be klaidų, be pa
ke. Jų nuomone, žmogus-turėtų gundų ; kad jis dar ne Viską pasa
būti šioks toks karalius, o ne vien
kė, kad maža ko pasiekė, kad dar
civTizacijos vergas.
toli gražu iki dangaus ant že
Priėjimas prie šių dienų žmo mės.
Bet ar kada nors tai įvyks, jei
gaus bene ir yra rašytojui sun
kinsią problema. Pasaulis nieka net prieš du tūkstančius metų dėl
dos nebuvo visiškai ramus, ta panašios minties Kristus buvo

prikaltas prie kryžiaus? Ar ateis
kada gadynę, kai visa dabartinė
literatūra atrodys kaip žiaurios,
savanaudiškos ir gašlios epochos
graudi pasaka? O ar tada nekils
nuobodulio revoliucija, ar nepra
sidės viskas iš naujo Ir ar vėl ne
prireiks policijos, teisėjų, kalėji
mų, ir tragedijų bei komedijų
aprašymų ? O, žmogus yra bene
paslaptingiausias padaras, daug
paslaptingesnis, negu kruopščiau
si mėsinėtoj ai — klasikai yra jį
mums atidengę. Vadinasi, žmo
gaus tyrimui nėra galo, todėl ir
rašytojai, tie sielų laboratorijos
profesoriai ir asistentai, greit
neišnyks, nors kalbama, kad su
sidomėjimas jų pastangomis ir
mažėja. Tiesa, jų darbas darosi
kaskart šakotesnis, smulkesnis,
tačiau atradimų ir paskelbimų
vis dar galima tikėtis, tik į tuos
paskelbimus reikia labai atidžiai
įsiklausyti ir atsargiai juos ver
tinti, nes rimti kūriniai nėra pri
kišamai didaktiški, neskelbia iš
ganymo šūkių ir nenurodinęja
kelių į rojų, bet dažniausiai vaiz
duoja tragiškas situacijas ir ver
čia patį skaitytoją ar žiūrovą
spręsti, kas kaltas, kad žmonės
yra tokie, kad visuomenė yra to
kia, o ne kitokia. Jie verčią susi
mąstyti, kodėl žmogus greičiau
prasikalsta, nęgu kenčia; iš kur
jame atsiranda žiaurumas. Šiaip
ar taip .literatūra yra dorovinimo
talkininkė, jei kalbėsime
apie
meno kūrinius, nors kartais ir jie
turi tendencinių atspalvių. Rašy
tojas gailisi žmogaus..
Tokių gal idealistų, gal utopi
stų legione su savo trigrašiu su
kinėjasi ir šių eilučių autorius,
viena tegalėdamas beveik tikrai
pasakyti, kad nei galvotrūkiškų
lūžių, nei triukšmingų nusigrę
žimu, nei sensacingų atsivertimi!
netenka iš jo laukti, nes jo nebenuvilios į raistą jieškoti Meilės,
Laimės ar Laisvės paparčio žie
do nors ir patraukliausios lau
mės. Mat, sumitęs jau ir numano,
kur tie puikūs dalykai slypi. Nau
jesnių idėjų, įmantresnės formos
ir dailesnio žodž’o tai beveik tik
rai galima tikėtis, žinoma, jei šir
dis ilgiau pasitarnaus, nes su mir
ties angelu juk niekas nėra suda
ręs sutarties.
S. Laucius.

S. LAUCIUS

vos laisvės kovėsi, o ją iškovoję
mokykloje jaunąją kartą rašto mo
kė ir Tėvynės meilės dvasioje
auklėjo.
Svetimas kraštas, fronto ugnis
ir artimųjų mirtys turi gi palikti
ryškių brūkių ne tik veide, bet ir
dvasioje. S. Lauciaus veidas ir
dvasia, rodos, to rojaus paukščio—
mielas ir lengva šypsena papuoš
tas. Jis maloniai šypsosi savo drau
gui, o net atsitiktinai sutiktam
žmogui.
Daug jis nemėgsta kalbėti. Gin
čų vengia. Tačiau savo nuomonę
visuomet turi ir jos atkakliai lai
kosi. Atsimenu mokytojų tarybos
posėdžius. Kitas savo nuomonę
grindžia ilgiausiomis . ir nuobo
džiausiomis kalbomis. S. Laucius
pasako trumpai, lakoniškai, ir daž
nai kitų nesuprastas lieka. Bet dėl
to jis nesigriaužia.
Tokių žmonių vidaus pasaulis,
man rodos, gilus ir švelniomis gi
jomis nuaustas. Jie nenori pergreit
atsiskleisti, kad neliktų nesuprasti,
o gal ir įskaudinti. LTžtenka tačiau
tokius pamatyti draugų ratelyje,
minėijme ar pamaldų tyloje, kad
jaustum, jog tai ne minios Žmo
nės. o asmenybės.
Vėl kiek triukšmo keliama per
Įvairius rinkimus. Tartum to ar
kito asmens išrinkimas nulemtų
visą būtį. S. Lauciui ir tuo atveja,
atrodo, pirmoje eilėje rūpi pats
darbas, patys pagrindiniai darbi
ninkai. Literatų susirinkime jis be
ilgų įžangų ir kryžiavimosi pasiū
lo vieną kitą kandidatą, paskum
pakelia ranką ir pagaliau pasvei
kina išrinktuosius. Jis žino: dirbti
reikės ir toliau tuo pačiu užsidegi
mu, valdyba nė vienam nei stiliaus,
nei minties nepridės.
Vaižgantiškois (asmenybės visas
žavi ir paprastai mažiausiai, turi
nedraugų. Su jais ir susitikti ir
vienu kitu žodžiu persimesti malo
nu, gera. Jų draugėje kiekvienas
kaip namuos pasijaučia.

ILGESYS
Ar visa tai kaip žiedas, į Atlantą mestas,
Ko mudu buvome kada’se kupini?
O, kaip sunku dabar prie ilgesio priprasti,
Ir man vis rodosi, kad pro duris tu Įeini.
Aš nežinau, kas ošia, maumedžiai ar krūmai,
Užslinkus debesiui už prasikalusios žvaigždės,
Bet aš girdžiu — lyg balso panašumas —
Lyg tu čia pat suklupusi meldies.

Gal būt, kalnų šaltinis rūdimis čiurlena,
O as užmerkiu pašalvėjusias akis.
Ne, tai ne sapnas tėviškės kvapioj nirvanoj,
Tai man lyg tu anų dien į už pertvaros verki.
Lyg čeža kas, nors jau sumigę aliai Vieno —
Visur tyla širdims dar budinčioms gūdi.
Ne, tai ne pulsas mano laikrodėlio plieno,
Tai tu kažką švelnaus j ausį man kuždi.

Mieli atsiminimai, šaunūs, šviesūs, brangūs,
Kaip vaistas sielvartu palūžusiam saldus.
Bet pasigirdo, lyg pro bloko langą
Kažkas Į naktį pašaukė mane vardu...

SU S- LAUClUM9rSUSITIKUS
J. KUZMICK1S
Ilgesys lietuvio
didis ir skausmingas.—

S.

Laucius

Įvairių yra žmonių: vieni mėg
sta garsią reklamą, trokšdami,
kad J jų darbus būtų žiūrima pro
šviesomis apšviestą asmenį; kiti
už savo darbų patys vos pastebi
mi ir nejaukiai jaučiasi, kai į juos
nukreipiami reflektoriai.
Prie tų pastarųjų priskaitytinas
rašytojas Stasys Laucius. Mano
kalbinamas sutikti pasirodyti šia
me puslapyje, labai paprastais žo
džiais atsakė: „Užkrovė jie Tam
stai nedėkingą pareigą, tur būt,
žinodami, kad aš Tamstos neap
vilsiu, kad neatsisakysiu iš pagar
bos, nors ir nesu tokios reklamos
šalininkas. Antra vertus, nesu tiek
nusipelries literatūrai, kad būtų
verta mušti būgnais“.
O aš pats tyliai galvoju: jeigu
mes kasdien spaudoje iki įkyrumo
skaitome apie įvairių politikų poli
tinius .pasakymus, jeigu dažnai
rašome apie vaidilas, knygų leidė
jus, — labai pravartu nors retkar.
Čiais pakalbėti apie tuos, kurie no

tik kuria, bet savo kūryba formuo
ja žmogų ir vienaip ar kitaip jį
nuteikia.
Ir šitie žodžiai nebus garsus
būgno mušimas, bet pagarba rašy
tojui ir žmogui — S. Lauciui.
KASDIENIAME

GYVENIME

Neteko man intymiai ir iki pilno
pažinimo bičiuliauti su S. Lauciu
mi, nors teko vienoje vargo sto
vykloje vargti ir vienoje tremties
mokykloje dirbti. Nejieškojo jis
mano kambaryje užvėjos, nesiveržiau į jo privatų pasaulį. Man rodos, yra tokių žmonių, kurie drau
giškumą vertina ne kartu praleistų
valandų ar drauge pakeltų taurių
mastu. Jie gali retai susitikti, nesibrauti įkyriai iki sielos gelmių,
bet matyti, suprasti ir įvertinti.
S. Laucius išėjo kietą ir sunkią
gyvenimo mokyklą. Tai jis buvo
tas Vaižganto minėtas lietuviško
žodžio jieškotojas — Saulius, ku
ris gardžiavosi mokslo žiniomis
Kelmėje, Petrapilyje, o Kijeve net
Karo Mokyklos drausmę sėmė. Tai
jis buvo vienas iš tųi, kurie niekie
no nežinomi savanoriais dėl Liętu-

KŪRYBOS PASAULYJE

Kūryboje rašytojas save apreiš
kia.
Reikia tik giliau įsiskaityti į ku
rio nors rašytojo kūrinius, kad su
prastum, kuo jo gyvenama, kuo
sielojamasi, ko trokštama.
Nesiimsiu visos S. Lauciaus kū
rybos apžvalgos, nes tam reikia ir
daugiau laiko, ir studijų, ir vietos.
O jo kūryba Šakota: nuo paprastų
vaikams skiriamų eilėraščių (.'Kur

banguoja Nemunėlis, o šlaituos
purienos, mano tėviškė oakvipus
dobilais ir pienu“) iki satyrinių
šedevrėlių ir rimtų dramos kūri
nių.
Pats rašytojas mūsuose itin po
puliarus satyriniais eilėraščiais,
nors to, kai pats sakosi, nelaikąs
kokiu laimėjimu. Tiesa, aktualijos
aktualios tik Šiuo metu, vėliau jos
nustoja savo reikšmės. Tačiau ne
gi rašytojas kaltas, kad kietas gy
venimas iškelia visą eilę neatidė
liotinų aktualijų, į kurias jis vie
naip ar kitaip turi reaguoti, jeigu
nori būti aktualus ir skaitytojų
mėgiamas.
S." Lauciaus satyriniai eilėraščiai,
palyginti, švelnūs, dėl to skaity
tojų mėgstami ir noriai deklamuo
jami. Jis, kaip kiekvienas galvojąs
lietuvis, norėtų, kad tremtyje kles
tėtų sutarimas ir vienybė, tuo tar
pu gi:
O mes už VLIK'ą, o mes prieš
VLIK'ą
erzelį keliam net per Velykas.

Jis nepritaria per dideliam broliavimui su kitataučiais, kai tai
veda tik į mišrias, netvirtas mote
rystes, o vis dėlto pastebi, kad mū
sų jaunimas, gyvendamas tarp sve
timųjų, yra pastatomas ' ne kartą
dideliame pavojuje perdaug susi
gyventi. Dėl to jis ir pastebi:
Mūsų gatvėj viso ko yra.
Turi čia net chiromantas firmą.
Šeimininkė man labai gera,
bet kitur aš išsikeistu pirmas!
Jis nepatenkintas ir tremtinių
tarpe intrygų intrygėlėmis, kurios
tiktai nerimą sukelia ir verčia
saugotis draugo labiau nei priešo:
Nors visi benamiai esam lygūs,
o pavydas želia usnimis,
kokčios man beprasmiškos
intrigos.
Ir tautiečio baimintis imi.
Tas hiperkriticizmas ne kartą taip
toli nueina, kad kitas pradeda vis
ką griauti, niekinti, kritikuoti. Poe
tas primena, kad „po tragedijos
perteklium proto mes pasigirtam,
burną išmetę“, .ir jau visu rimtu
mu įspėja:
Tad šiukštu, kad kas pirštais
badytų,
kad kvailai tas ar kitas padarėS. Laucius trokšta, kad tremtis
lygu katarsis nuvalytų visas ydas
nuo jo tautiečių, ir jie atsinaujinę
grįžtų j laisvą Lietuvą. O Tėvy
nės prisikėlimu jis atkakliai tiki ir
niekas to jo tikėjimo- negali nusilp
ninti — nei tarpusavis nesugyvenimas, nei tarptautinės machinaci
jos, "nei juodžiausia neviltis.- Tė
vynės prisikėlimą jam pagaliau
pats Dangus suponuoja:
Bet krūtinėj savaime pabunda
ir viltis, ir troškimai, ir godos.
Juk pasieks kada nors Dangų
skundas,
milijonų benamių vienodas.
Iš tikrųjų ,tik tokio patrauklaus
poeto sugestija gali sutvirtinti
tremtinio nusistatymą, kad „nei
žmonės, nei didmiesčiai šviesūs
tėviškėlės negali pakeisti“.
■ Sunku ir bendrais bruožais cha
rakterizuoti S. Lauciaus asmenį ir
jo kūrybą. Laukiame jo kūrinių
pilnumos, laukiame jo eilėraščių
rinkinio, jo dramų, kad visa dva
sia pasigardžiuotume.

—

RUNGTYNES
Mes į aikštę išbėgam vienplaukiai .
Vienodų vis rungtynių laimėti.
Mums valio kartais publika šaukia,
Skrybėles aukštyn mėto.
Niekados nepritrūksta mėgėjų
Stumti rutulį, šokti per kliūtį.
Mes via! rungtyniauti atėjom
I.yg pamišę truputį.

Vieną puslaikį žaidžiam prieš saulę,
Antrą reikia jau ža’stii šešėly.
O ringe kai tau duoda į kaulus,
Sale klykia pašėlus.
Ir kiekvieną tolydžio vilioja
Tie taškai, tie medaliai ir taurės,
Nors ir gauname smūgi į koją
Kartais velniškai žiaurų.

Pluša treneriai, bara vadovai.
Jiems tik formą išspausk, daugiau nieko.
Bet nušvilpus, prakišusiam kovą
Draugo meilė belieka.

S. LAUCIUS
APIE SAVO KŪRYBA
S. Laucius šiuo metu gyvena
Nottinghame ir iš kai kurių jo pa
sistūmėjimų galima spėti, kad
rengiasi iškeliauti kur toliau.
Norėdamas „B.L.“ skaitytojus
supažindinti su šiuo rašytojo kūry
bos geneze ir raida, kreipiausi J jį
su kai kuriais klausimais, į ku
riuos mielai man atsakė.
— Kada pradėjote rašinėti? Kei
kia proga? Kur?

— Rašinėti pradėjau 1921 metais
ir, žinoma, eilėraščius. Ypatingos
progos nebuvo, tik noras išmėginti
plunksną. Atrodo, kad buvo paken
čiama. Siunčiau „Pavasariui“, kurs
mielai dėjo. Vėliau bendradarbia
vau „Krivūlėje“, „Židinyje“, „Me
no Kultūroje“, „Trimite“, „Kary
je“, „Mūsų Vilniuje“, „Lietuvos
Aide“ ir kituose perijodiniuose
laikraščiuose.
— Kokios knygos Jūsų vardu
iki šio! išėjo iš spaudos?

— „Pirmoji Banga“ — eilėraš
čiai, „Satyros“ — satyriniai eilė
raščiai, „Signalas“ — premijuota
drama, „Žydinti Žeme“ — premi
juotas scenos veikalas, „Kelias iš
Pelkių“ — premijuotas scenos vei
kalas, „Vytauto Karžygiai“ —■ pre
mijuota poema. Be to, „Laisvės
Keliais“ ir „Ugninis Ratas“ — sce
nos veikalai, o tremtyje išėjo „Po
Pilkais Debesėliais“ — eilėraščiai
vaikams.
— Kokioje kūrybos srityje jau
čiatės geriausiai?

— Dramoje. Ši sritis man arti
miausia, ir jos teorija man pakan
kamai žinoma.
— Kas paskatino Jus kurti leng
vai satyrinius eilėraščius?

— Atsitiktinai, provincijoje, p.
A. Majus (dabar Brazilijėje). Jis
pastebėjo, kad ši sritis gana plati
ir joje beveik niekas nepasireiškia.
Aš ir susigundžiau. Žinpma, kon
traktinis tiekimas perijodikai ati
traukė nuo kitų sričių, o tai aš ne
laikau laimėjimu, juo labiau, kad

STELLA
SEPTINTAME

AUKŠTE

Mūsų gatvėj viso ko yra.
Turi čia net chiromantas firmą.
Šeimininkė man labai gera
Iš tam fkro punkto, visų pirma.
Mat, už s'enos — turtas, tik norėk:
Pusmetinis ilgisi draugystės;
Banaliausių tango tiek ir tiek
Apie tai, kaip jaunos dienos vysta.

Tad šird?s neaplenkia Širdies:
Pasimaišo tarpdury kaip tyčia,
Kad išgirstų mano labądie,
Kad akis jos liūdnas pamatyčia.

Šventą dieną kviečia jos mama
Prie drungnos, žilos kavos puoduko
Ir, kruopelę cukraus mesdama,
Plepa mums, ka’p kregždės lizdą suka.
O paskui pamerkia jai slapčia
Ir išeina, vienus mus palikus,
Kad girgždėtų žodžiai kaip kančia
Apie laimę ir kitus dalykus.

Vakarais aplanko ji mane,
Kai vienatvė man brangi kaip sesė,
Pasigirti perdirbta suknia,
Lyg aš būčiau josios mylimasis.

Mūsų gatvėj viso ko yra.
Turi čia net chiromantas firmą.
Šeimininkė man labai gera,
Bet kitur aš išsikelsiu pirmas I

MŪ SŲ
AMŽIUJE
IR
AKLI
SKAITO
KNYGAS

buvo pasinešta aktualijų keliu, o
ne tipų vaizdavimo, kurs turi pa
stovesnę vertę. Dabar gi per vėlu
tai apgailestauti.
— Ką naujo kuriate, ką planuo
jate ?

— Rašau penkių veiksmų dramą „Darbymečio Maskaradas“.
Turiu dar apdoroti vieno veiksmo
veizdelį „Raudonoji Melodija“,
baigti trijų veiksmų komediją
„Dėdės Palikimas“ ir poemą „Res
publika“. žinoma, teks ir vėles
niuosius eilėraščius kada nors su
redaguoti.
— Kas daugiausia palaiko Jūsų
kūrybinę dvasią ?

— Lietuvio pranašumo jaus.mas,
pranašumo, kurio įkvėpė man ma
no tėvynė, mano tautos genijus;
tebegyvi įspūdžiai susitikimų su
A. Jakštu, J. Tumu, Putinu, K.
Binkių, F. Kirša ir kitomis mūsų
literatūros įžymybėmis; tikėjimas
į Lietuvos prisikėlimą.
— Kas keltina
literatūroje ?

mūsų

tremties

— Bendro žmoniškumo dalykai.
Mūsų rašytojai kada nors turi išeiti
iš savo kiemo, nors jis ir labai bū
tų mielas. Dailininkai jau garsėja
plačiajame pasaulyje, muzikai taip
pat, tad kodėl literatai negali pada
ryti tai? Tautinio individualumo
jie nepraras, kaip neprarado skan
dinavų, čekų, vengrų, lenkų, ru
sų rašytojai.
Šiaip gi mūsų tremties literatū
roje turėtų būti keltinas apatijos
pavojus, kaip pavojingiausias mo
mentas netekti savarankiškumo ir
pasiduoti diktatūrai, kurios atsto
vai už kiekveno kampo laukia su
savo patarnavimais ir visiško ap
rūpinimo pasiūlymai. Ir jie laukia
ne tik tremtinių palūžėlių, bet ir
pavargusių taūtų. šiandien tai yra
bene aktualiausia tema, štai kodėl
mūsų tautiečiai instinktyviai bėga
į turtingesnius ir laisvesnius kraš
tus.
...— Saitai su skaitytojais?

— Pasirodymai literatūros vaka
ruose. O kaip skaitytojai įvertina
spaudoje pasirodančius dalykus,
sunku būtų pasakyti, nors ponai
redaktoriai mielai pageidauja, kad
ką nors parašyčiau.
J. K-is
RUOŠIAMA VERTINGŲ
LEIDINIŲ
Enciklopediniam leidiniui apie
Lietuvą, kuris numatytas 400 pus
lapių didumo ir duos apie kraštą
su jo gyvenimu pačius naujausius
duomenis, parinkti patys gerieji
visų sričių specialistai, šio leidi
nio redakcinės komisijos pirmi
ninkas yra Dr. Br. Nemickas. „Lįtuania“ leidinio anglų k. paruo
šiamieji darbai jau vykdomi, ir
tikimasi jį dar šiemet atiduoti
spausdinti. Taip pat rūpinamasi
paruošti išsamų leidinį apie geno
cidą Pabaltijy, kur būtų sudėti
patys naujieji tos srities konkre
tūs duomenys. Šiuo metu JAV-se
atsidėjus rūpinamaši išleisti nau
ją platų Lietuvos žemėlapį, kurio
technikinį darbą pagal prof. K.
Pakšto nurodymus yra apsiėmęs
atlikti pulk. Andrius, su visomis
reikafllngiaušiomis žiniomis apie
Lietuvą — Lietuvos Žinyną, ypač
jos padėtį po 1940 m. ir pasaulio
lietuvius: išleisti Lietuvos istori-'
nę geografiją, kuri greciausiai pa
sirodys dar šiemet, ir — moksli
nį kapitalinį veikalą apie Lietu
vių žemes, kur būtų sutelkta tuo
reikalu visais atžvilgiais moksli
nė medžiaga. Kai kurie lituanis

tai yra jau įsijungę į darbą, E.
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Pirmųjų išvežimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje minėjimas įvyks
birželio 14 d. 7 vai. 30 min. West
minster Cathedral Hall saleje. Lon
dono ir apylinkės lietuviai kviečia
mi gausiai dalyvauti.
Baltų Taryba
♦

♦

♦

MOTINOS MINĖJIMAS
KETTERINGE

Gegužės 25 d. Ketteringo ir apy
linkės lietuviai gausiai susirinko
seselių Kotrynieči'ų koplyčioje, kur
išklausė savų Mišių ir pamokslo.
Visi susirinkę gražiai giedojo tra
dicines mūsų giesmes ir Švč. Ma
rijos litaniją.
Po pamaldų gražiame sode visi
susėdo už parengtų stalų ir stip
rinosi seselių parengtomis vaišė
mis.
Ta pačia proga, gražiame gam
tos fone ir paukščiams akompanuo
jant, buvo paminėta motina. Pirm.
A. Pužauskas, aptaręs kai kuriuos
einamus reikalus, čia pat dalyva
vusiai didelei lietuvių talkininkei
Miss E.M. Charlton, jteikė adresą,
sveikindamas ją kaip DBLS Kette
ringo skyriaus garbės narę. Dė
kinga miss Charlton padėkos kal
boje pasidžiaugė lietuvių veiklu
mu, labdaringumu ir išreiškė pa
sigėrėjimą Londone matyta lietu
vių Šv. Kazimiero bažnyčia. Ta
proga, ji pažadėjo piniginę auką
skyriui ir kvietė visus organizuotai
dalyvauti išvykoje į Londoną.
Vaikučiai, p. Kaminskienės va
dovaujami, pasakė gražių eilėraš
čių mamytės garbei. Paskaitėlę
apie lietuvę motiną ir jos misiją
skaitė kun. J. Kuzmickis.
Tenka pasidžiaugti Ketteringo
lietuvių aktyviu veiklumu ir gražiu
sutarimu.
Malonu,, kad j lietuvišką veiklą
gražiai Įsijungė visos inteligentinės pajėgos, sudarydamos stiprią
ir sumanią skyriaus valdybą. Visą
laiką šelpiama viena lietuvių šei
ma Vokietijoje, gražiai ir efekty
viai prisidėta prie Spaustuvės
Fondo ir nepamirštamas nuolatinis
aktyvumas.
Gražiai tame darbe talkininkau
ja ir vietos kai kurie anglai, dar
labiau stiprindami jų ryžtą ir tau
tinę savigarbą.
(J.K.)
ŠIUPINYS

D B.L. Sąjungos Londono 1 sky
rius š.m. birželio męn. 28 d. Lie
tuvių Klubo salėje, 345 Victoria
Park Rd. E.9, rengia šiupinį-vakarą. Vakaro programa bus Įvai
ri ir Įdomi. Programoje dalyvau
ja rašyt. F. Neveravicius, R. Spa
lis, L. Švalkus, solist. J. Liustikaitę, B. Povilavlčius, Londono
lietuviu vyrų choras ir kt. Po
programos bus linksmi šokiai.
Londoniečial kviečiami gausiai
dalyvauti šiame Įdomiame vakare.

GEORGE ORWELL

SU V. UNTULIU
ATSISVEIKINUS

MANCHESTERIS
Gegužės 16 d. iš Manchesterio
lietuvių kolonijos į Kanadą išvyko
p.p. Zubrickų šeima. Jų asmenyse
manchesteriškiai nustojo šeimos,
vienos veikliausių lietuviškame
gyvenime.
Mok. Augustas Zubrickas buvo
bažnytinio komiteto pirmininkas, o
paskutiniu metu, mokytojavo lietu
vių sekmadienio vaikų mokykloj.
O trys sūnūs-ąžuolai ir duktė Da
nutė buvo nepakeičiami jaunimo
tarpe. Nepakeičiami šokėjai tautL
niuose šokiuose, dainoje. Be jų
neapsiėjo nei vienas meninis pasi
rodymas, minėjimas. Jie buvo pir.
mutiniai be atsikalbėjimų, be prie
kaištų, visur atlikdami lietuvišką
reprezentacinę pareigą.
Linkėtina daug laimės pasirink.
toj žemėj, iki sugrįžimo dienų
Laisvėn Lietuvon.

Nottinghamo lietuviai gegužės
25 d. turėjo paskutinę progą pasi
klausyti „Rūtos“ choro giedojimo
bažnyčioje: choro dirigentas, jo
organizatorius ir dvasia V. Untu
• • •
lis, gegužės 27 d. išvyko Į Kanadą.
Savo kilme mosėdiškis (Kretin
Lietuviškos sekmadieninės mo
gos apskr.), V. Untulis jau Lietu kyklos mokytojui, Augustui Zubriovoje ėmėsi bažnytinės muzikos ir kui išvykus, „laikinai“ mokytojau
vargonininkavo bažnyčioje, vesda ja p. Dainauskas.
mas chorą. Atsidūręs Vokietijoje^
DBLS Manchesterio skyrius sa.
taipgi organizavo lietuvius, akty vo veikloje yra numatęs atostogų
viai dalyvavo jų kultūrinėje veiklo. metu, liepos mėn. pabaigoje, eks
je ir vedė chorą.
kursiją i Škotijos lietuvių tvirtovęNenutraukė savo darbo ir ; Ang Glazgovą.
* * *
liją atvykęs. Jau Panelyje (prie
Harrogate), dirbdamas vyrų sto
Paminklinio Kryžiaus statymui
vykloje, suorganizavo vyrų chorą,
kuris buvo žinomas ir mėgiamas Moston kapinėse vajus jau įpusė- jo. Jau yra surinkta apie pusantro
ne tik lietuvių, bet ir apylinkės šimto svarų. Ruošiama turtinga,
anglų.
vertingų laimėjimų loterija.
Darbas buvo tęsiamas ir Scrive14—15 d.d. birželio išvežtųjų
ne, kai stovykla buvo ten nukelta. minėjimas,
numatomas birželio
Čia buvo puikūs pasirodymai, kon. 15 d. po pamaldų, Eccles St. Ma
certai, bendraujant su Bradfordo
J.S.
rijos Bažnyčios salėje.
lietuviais ir talkininkaujant Knaresborough parapijos anglams ka
talikams.
SKAUTIŠKUOJU KELIU
1940 m. V. Untulis persikėle į
Ndttinghamą, kur tuojau aktyviai
STOVYKLA
įsijungė į lietuvių veiklą ir suor
Skautų-čių ir lietuviško jaunimo
ganizavo „Rūtos“ chorą, kuris stovykla, kuri prasidės liepos 26 d.
koncertavo vietoje ir aplankė kai ir baigsis rugpjūčio 4 d., įvyks Pie
kurias kaimynines vietas. Be to, tų Anglijoj, Brockenhurst, Oldvisą laiką giedojo bažnyčioje per bridge Hill, Gosling Farm, New
lietuvių pamaldas.
Forest.
„Rūtos" choras Nottinghame tu
Liepos 26 d. visi stovyklautojai
rėjo tiek repeticijų, kad, skaitant suvažiuoja i Londoną. į Lietuvių
8 vai. darbo dieną, ji tęsėsi 6 mė Namus. Londone išbūna iki liepos
nesius.
28 d. apžiūrėdami Londoną, mu
Scenoj koncertuota (tuo mastu ziejus ir Zoologijos soda.. Liepos
matuojant) 8 savaites. Nuo Pane 27 d. vakare Lietuvių Namuose,
lio vyrų choro iki „Rūtos“ choro įvyks skautiškas laužas. Iš Londo
duota 50 koncertų.
no į stovyklavietę išvykstame lie
Gegužės 24 d. V. ūntuliui buvo pos 28 d. Stovyklavietė yra prie
surengtos nuoširdžios išleistuvės, upės, netoli jūros.
talkininkaujant p.p. Galbuogiams,
STOVYKLINIS MOKESTIS
Kudloms ir kitiems jo bičiuliams.
Išleistuvėse dalyvavo DBLS vie 1. Visiems iki 16 metų amžiaus 35/tos sk, atstovai, bažn.. komiteto pir 2. Virš 16 metų amžiaus------ 40/mininkas, p.p. Rickai ir gražus 3. Suaugusiems virš 20 metų 45/Gyvenantieji Londone ir jo prie
būrelis artimųjų.
Išvažiuojančiam atsisveikinimo miesčiuose apsimoka kelionę iš
žodį tarė namu šeimininkas p. Gal- Londono iki stovyklavietės ir at
buogis, o visų vardu kun. J. Kuz gal. Visi kiti, apsimoka kelione tik
iki Londono ir atgal. P.L. B-nė,
mickis.
Buvo Įteikta ir gražių dovanų. remianti šią stovyklą, pamokės viV. Untulis paskutinėje kalboje sas kitas išlaidas. Be to, yra išsiun
pasidžiaugė nuoširdžia talka, iš tinėta visiems DBLS-gos skyriams
kėlė susiklausimo būtinumą ir iš aukų lapai, parėmimui neturtin
reiškė viltį užtraukti dainą Laisvo, gųjų vaikų, norinčių stovyklauti.
je. Lietuvoje!
Aišku, smulkioms išlaidoms,
Sėkmės ir ryžto.
(J.K.)
kiekvienas stovyklautojas, neturė
tų prašyti tėvų, bet pats susitau
BIRMINGHAMAS
Pabaltijo kraštuose tragiškų pyti. O susitaupys jis tai lengvai,
Birželio įvykių minėjimas Įvyks vieną kitą kartą nenueidamas į ki
ta Birminghame birželio 14 d. 7 ną ar keletą kartų nenupirkęs ledų.
Ypatingai skautai tai turėtų atsi
vai. p.p St. Giles Institute salė
je, Green Line, Small Hath. Pa minti, nes tokių smulkių išlaidų
siekiama iš centro autobusiais 15 bus, pvz., apsimokėjimas už įėji
mą į zoologijos sodą, muziejų ir p.
a ir 15 b.
Busimieji stovyklautojai neati
Koncertinę dalį išpildys vienas
geriausių vyrų chorų Anglijojte, dėliojant registruojasi žemiau nu
rodytu adresu, pažymint vardą, pa
diriguojamas p. Zuikos.
Baltų Komitetas,
vardę, amžių ir adresą.
Skyriaus v-bos pirmininkas
Sktn. K. Vaitkevičius
A. Putcė
21. Cobden St. Derby

Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Tačiau visa tai buvo lėtas, didelio triūso pareikalavęs darbas.
Dažnai priteikdavo ištisos, jėgas išsemiančių pastangų dienos atski
ram akmeniui užtempti į laužyklos pakriaušę Ir kartais, nustum
tas žemyn, jis nesuskildavo. Nieko nebūtų galima pesiekti be Boksi
ninko, kurio jėga atrodė esanti lygi visų kitų gyvulių, drauge paė
mus, jėgai. Kai, būdavo, akmuo imdavo slinkti atgal ir, traukiami
šlaitu žemyn, gyvuliai imdavo desperatiškai šaukti, Boksininkas
visuomet stverdavo virvę ir ištempdavo akmenį į viršų. Stebėti
jį, kaip jis inčas po inčo traukė akmenį šlaitu, kaip jo alsavimas
darėsi vis greitesnis, kaip jo kanopos spyrėsi į žemę ir platūs jo
šonai tamsėjo nuo parkaito, bųdavo tikras pasigėrėjimas. Dobile
kartais ji Įspėdavo, kad nepersidirbtų per jėgas, bet Boksininkas
niekad jos neklausė. Du jo šūkiai: „Aš dirbsiu daugiau“ ir „Na
poleonas visuomet teisus“ jam atrodė esą pakankamas atsakymas
į visas problemas. Jis susitarė su gaidžiu, kad tas dabar jį žadintų
rytais tris ketvirčius valandos anksčiau už kitus, vietoję buvusio
pusvalandžio. Per tą atspėjama laiką, kurio dabar buvo taip maža
iš viso, jis pats vienas eidavo į akmenų skaldyklą, surankiodavo
suskaldytus akmenis ir, nė kieno nepadedamas atveždavo juos prie
vėjo malūno statybos •
Nors ir labai sunkiai dirbdami, gyvuliai tą vasarą išgyveno
neblogai. Jeigu jie ir neturėjo maisto daugiau, negu Jones'o lai
kais, tai negaudavo jo ir mažiau. Malonumas, išplaukiąs iš to, kad
maistu jie naudojosi patys vieni ir neturėjo išlaikyti penkių išdyku
siu žmonių, buvo toks didelis, kad nusverdavo daugelį nepatogumų.
Dažnais atvejais gyvulių vartojami darbo metodai būdavo veiks
mingesni ir taupydavo jėgas. Tokie, pavyzdžiui, darbai, kaip ra
vėjimas, galėjo būti atlikti su žmogui nepasiekiamu tikslumu. Be
to, gyvuliams dabar nebevagiant, nereikėjo atitvęrineti ganyklų
nuo dirbamųjų laukų ir tai sutaupydavo nemaža darbo, šiaip su
naudojamo gyvatvorių ir vartų išlaikymui. Antra betgi vertus,
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LIETUVIS
„KOVO“ IŠVYKA PRANCUZIJON

Kaip anksčiau „Britaniojs L.“
buvo pranešta, Manchesterio „Ko
vo" krepšininkai yra pasiryžę pa
daryti 7—9 dienų išvyka Prancūzijon. šiuo metu dar tebeeina susi
rašinėjimas su klubais Prancūzijo
je ir nėra aiški „Kovo“ išvykimo
data ir išvykos programa, bet, jei
reikalai klostysis tinkamai, išvyka
būtų liepos mėn. pabaigoje. „Ko
vas“ tikisi sužaisti bent pen.
kerias rungtynes: keletą pro
vincijoje ir likusias — Paryžiuje.
DBLS-gos vadovybė yra sutikusi,
kiek tik galimybės leis, paremti
šią išvyką ir net pabandyti suorga
nizuoti lietuvių ekskursiją. Jei kas
norėtų pasinaudoti šia proga, pra
šome kreiptis ir užsiregistruoti
DBLS-gos Centre.
Ši išvyka, tinkamai suorganizuo
ta, ne tik išgarsintų mūsų krepši
ninkus, bet ir didžiai prisidėtų prie
mūsų propagandinio darbo. „Ko
vas“ šiuo metu intensyviai ruošia
si ir tik belieka palaukti susiraši
nėjimo su Prancūzija rezultatų.
TRUMPAI IŠ „VILNIAUS“
KLUBO

REMKIME
TAUTOS FONDA
Tautos Fondo Atstovybė Londo
ne kasdien gauna laiškų iš tautiečių,
gyvenančių provincijoje.
Retas
laiško siuntėjas klausia, kuriems
reikalams bus panaudoti pinigai,
kuriuos surenka Tautos Fondas.
Aukotojui ir pastoviam Fondo
rėmėjui atsakymas į tą klausimą
yra aiškus. Laiškuose, dažnai rašy
tuose sunkia ir pavargusia ranka,
gali būti išskaitytas aukotojų aukš
tas tautinis susipratimas ir tvirtas
nusistatymas nepagailėti paramos,
kad sutrumpinus pavergtosios tė
vynės kančias.
Lig šiol daugumas D. Britanijos
lietuvių jau įsigijo „Lietuvio Pa
sus", kuriuose bus atžymimos au
kos Tautos Fondui. Ir štai ką rašo
apie tai patys aukotojai.
— Sulaukiau Tautos Fondo do
kumentų. Indėlis, nors mažas kaip
aguonos grūdas, — sutrumpins
tėvynės kančias. —
P. Juška
— Lietuvos laisvės kovos reika
lui siunčiu 1 svarą ir už Lietuvio
Pasą 2/6. —
J. Raivytis

„Vilniaus“ šachmatų komanda,
dalyvavusi Halifax & District Ches
League pirmenybėse, sezoną už
baigė su gražiais laimėjimais, iš— Nenoriu nuo kitų atsilikti ir
nešdama pirmąją vietą ir laimėda taip pat nenoriu tėvynei būti sko
ma „Anderson" vardo pereinamą lingas. Siunčiu 1 svarą. —•
ją sidabro taurę. Birželio 12 d.
A. Skučas
Crown Hotel įvyks pirmenybėse
—
Malonėkite
priimti
mano la
dalyvavusių komandų pobūvis.pie.
tūs, kurių metu, z Halifaxo miesto" bai mažytę auką. Aukoju ir kiek
Burmistras, įteks taurę laimėtojui. viena proga aukosiu, kol nebus
Minėtuose pirmenybėse „Vil išlaisvinta mūsų brangi Tėvynė
A. Litvaitls.
niaus“ komanda iš 14 turėtų rung Lietuva —
tynių 13 laimėjo ir vienas sužaidė
— Aš ir B. Mikulskis nutarėm
lygiomis. Iš bendro 84 lentų skai
Tautos Fondui, mažą su
čiaus (komandoje 6 žaidėjai) 69 paaukoti
laimėta ir 15 pralaimėta. Kalbant! mą pinigų. (24 šil.), prisidedant
apie atskirus žaidėjus tenka pami prie tėvynės vadavimo. Prašau pri
—
nėti A. VilutĮ, kuris visą laiką žais imti šią kuklią auką.
A, Petrauskas
damas pirmoje lentoje, pirmenybes
baigė be pralaimėjimų (tris susi
— Dvidešimt penki šil. Tautos
tikimus sužaidė lygiomis).
Fondui. —
, O. Vitkauskaitė
Pirmenybės sukėlė didelį susi
domėjimą kaip anglų, taip ir mūsų
lietuviškos visuomenės tarpe, kuri
turėjo progos vykstančias pirme
nybes reguliariai sekti iš vietos
Dabar mes dažnai ko paprašom.
spaudos puslapių, kur labai dažnai Dėl to gali atrodyti, kad ta Va
tilpdavo daug gražių atsiliepimų sario 16 Gimnazija nelabai paso
apie mūsų šachmatininkus.
tinama. O, tačiau nevisai taip. Ji
Emigracija žiauriai palietė krep
šinio komandą. Paskutiniu laiku į labai kukliai verčiasi ir gyvena be
Kanadą išvykus pajėgiems krep jokioj prabangos. Juk nėra tai
šininkams V. Slėniui ir S. Navic prabanga, kai berniukai ir mer
kui, komanda jau neĮstengė išsi gaites, šalia sunkių mokslo daly
laikyti ir baigė savo egzistenciją kų, gražiai choru padainuoja
labai blogu laiku, neš paliko neuž gimtinės dainelių, pašoka taurinių
baigtos Yorkshire ir Anglijos pir šokių, ką nors suvaidina, ką nors
menybės, kuriose po eilės gražių sužaidžia ir taip save palinksmi
laimėjimų buvo pasiekta jau pus. na ir dar retkarčiais užklystan
finaliai.
čius svečius padžiugina. O kartais
Klubui patekus į finansinius sun ir patys kur pakviesti iškyla. Tai
kumus, sulaukta aukų ir iš tolimes nėra prabanga, o tik būtina pra
nių vietovių. Ypač didelė padėka moga, turinti ir didelės auklėja
tenka DBLS Bradfordo ir Centri mos reikšmės.
nio skyriaus valdyboms, gausiai
Jau nevieną kartą ir seniau esu
parėmusioms mūsų sportininkus.
sušukęs:
skaitymo jaunimui! Tą
Dabartiniu metu klube kultivuo
jama tik šachmatai. Persitvarkiu pat kartoju ir dabar. Jaunimas —
siam klubui vadovauja A. Vilutis. didžiaus:as skaitytojas, ypač iš
Iš buvusios krepšinio komandos mažens. Kai iš ankstyvos jaunys
likučių bei kitų žaidėjų laikinai tės įpras, visą amžių skaitys. Jei
sudaryta „Vilniaus“ komanda ge to įprarimo nebus — veltui šauk
gužės 24 d. žaidė Anglijos krepši sim ir dejuosim, kad knyga ne
nio pirmenybių pusfinaliuose Al- randa kelio į skaitytoją. Kur gi
dershot'epirmiaus’a einam su knyga, kam
Susitikus su USAAF Laken- ją siūlom ? Ogi suaugusiems ir be
heath, rungtynės baigėsi amerikie knygos apsipratusiems, bet ne
čių laimėjimu 93.26 (44.15).
duodant vaikams, jaunimui, kurie
J. Kapsas
prašyte prašė. Didelė klaida, de
» • *
ja, ta klaida nuo seniai tebesikar
Prašau atsiliepti Joną ir Stanislo toja.
vą Narakus. kilusius iš Meilūnų kai
Tačiau atsiprašau. Mano reika
mo Lietuvoje, šiuo adresu: Ceceiliia Krencius. 3712-16 Ave, Keno las čia- dabar mažesnis. Vasario
16 Gimnazijai trūksta naujausios
sha, Wis., U.S.A.

vasarai Įsigalint, ėmė rodytis įvairūs nenumatytieji trūkumai. Pri
reikė žibalo, vinių, virvių, šunims biskvitų, geležies pasagoms, ir
nė vienas iš tų dalykų nebuvo gaminamas ūkyje. Vėliau atsirado
reikalas gaut" sėklų,, dirbtinių trąšų: neskaitant įvairių įrankių bei
mašinų vėjo malūnui. Niekas neturėjo supratimo, kur visa tai
galima būtų gauti.
Vieną sekmadienio rytą, gyvuliams susirinkus įsakymu gauti,
Napoleonas pranešė, kad jis nusprendė įvesti naują politiką. Nuo
šiolei Gyvulių Ūkis užmegs prekybos santykius su kaimyniniais
ūkiais; aišku, ne komerciniais sumetimais, bet paprasčiausia tam,
kad galėtu gauti tam tikrų, skubiai reikalingų dalykų. Vėjo ma
lūno reikalai turi vyrauti bet kam kitam, pasakė jis. Todėl jis
patvarkęs parduoti kūgį šieno ir šiųmetinį kviečiu derlių, o vėliau,
jei bus reikalinga daugiau pinigų, bus suorgenizuotas pardavinėji
mas kiaušinių, kuriems visuomet yra paklausa Willingdon'e. Viš
tos, pareiškė Napoleonas, turi pasiaukoti su džiaugsmu, nes juk
tai bus ypatinga jų duoklė vėjo malūno statybai.
Ir vėl, tad, gyvuliai buvo supažindinti su jų laukiančiais
nea'škiais sunkumais. Niekad neturėti jokių reikalų su žmonė
mis, niekad nesiversti prekyba, niekad nenaudoti pinigų — argi
ne tai buvo visų pirmiaus’a nuspręsta per tą pirmąjį Pergalės su
sirinkimą, Jones'ą išvarius? Visi gyvuliai atsiminė, arba bent ma
nėsi atsimeną, kad buvo priimtos tokios rezoliucijos. Keturi jauni
paršai, protestavę anuomet, kai Napoleonas panaikino susirinki
mus, ir dabar nedrąsiai pabandė pakelti balsą, tačiau beregint buvo
nutildyti, sunims ėmus urgzti. Ir vėl, kaip paprastai, avys užtrau
kė/„Keturios kojos — gerai, dvi kojos — blogai“, ir buvęs trum
pas nepatogumas išsilygino. Pagaliau Napoleonas paleido gerklę,
reikalaudamas tylos, ir paskelbė, jog jis yra jau padaręs visus
patvarkymus. Nė vienam gyvuliui nebus jokio reikalo sueitį į san
tykius su žmonėmis: tai, aišku, būtų nepageidaujamas dalykas.
Jis pats yra nusistatęs visą našta pasiimti ant savo pečių. Mr.
Whymper'ls, Willingdon'o advokatas, sutiko būti tarpininku tarp
Gyvulių Ūkio ir išorės pasaulio ir kiekviena pirmadienį iš ryto
lankysis ūkyje atitinkamų instrukcijų gauti. Prakalbą Napoleonas
baigė Įprastiniu savo šukių: „Tegyvuoja Gyvulių Ūkis“ ir gyvuliai,
sugiedoję „Anglijos Galvijus“, Išsiskirstė.

PRAŠOME

— Siunčiu Jums mažą auką, no.
rėdamas nors tuomi prisidėti prie
Lietuvos išlaisvinimo darbo. 1—
J. Adomaitis

— Kas mėnesį mokėsiu kiek ga
lėsiu, o dabar siunčiu 10 šil. —
B. Dutkevlčlus

— Siunčiu 30 šil. ir prašau pri
siųsti man Liet. Pasą. —
0. Kalriūkštienė

— Į šį laišką Įdedu 1 svarą pi
nigais. Malonėkite prisiųsti Lielt.
Pasą. —
J. Mockus

— Dėkui už Lietuvio Pasą.
Siunčiu 3 svarus Tautos Fondui.—
B. Kmieliauskas

T. F. Atstovybė D. Britanijoje
dėkoja visiems aukotojams už pri
siųstas aukas ir už mielus žodžius,
Taip pat kviečia visus tuos, kurie
dar neturėjo progos paaukoti, pa
daryti tai įsigijant „Lietuvio Pa
są.“
Visiems tautiečiams primename,
kad Liet. Bendruomenės suvažia
vimas praeitais metais buvo para
ginęs aukoti Tautos Fondui pašto,
viai ir nuoširdžiai. Visi uždirban
tieji buvo prašomi aukoti nema
žiau 12 šilingų metams, o kas gali
— daugiau.
Aukos gali būti įmokėtos vienu
kartu, ir jos bus atžymėtos Liet.
Pase. Be to, reikia neužmiršti, kad
greičiau duota auka yra vertesnė.
Todėl neatidėliokime tos pareigos
vėlesniam laikui. Birželio mėnesio
liūdnos sukakties minėjimas tam.
yra geriausia proga.
Aukoti galima per lietuvių or
ganizacijas ,arba. pinigus siunčiant
tiesiog T.F. Atstovybei, 43, Hol
land Park, London, W.ir.
J. Vilčinskas,

T.F. Atstovybės Pirmininkas

SPAUDOS
literatūros—naujai išleistų ir lei
džiamų knygų, žurnalų Įr laikraščų. Kai vieni tautiečiai paremia
Gimnaziją savo aukoms pinigais,
tai ar negalėtų kiti laikraščiais ir
knygomis ?
Labai prašau visus knygų lei
dėjus siuntinėti Gimnazijos kny
gynui po du arba nors po vieną
egzempliorių kiekvienos naujai
išleistos knygos. Laikraščių ir žur
nalų administracijas prašau siun
tinėti Gimnazijai savo leidžiamų
laikraščių ir žurnalų taip pat po
du egzempliorius vieną atiduotu
me į mokinių skaityklą, o kitą
komplektuotume.
Tiesa, kaikurie knygų leidėjai
ir laikraščių administracijos jau
ir siuntinėja savo leidinius — la
bai dėkui.
O prašau nesuabejoti Ir dėl lei
dinių tinkamumo jaunimui: čia
gavę atskirsim, kas jaunimui, kas
mokytojams, žinokim taip pat,
kad mokytojų atlyginimai menki.
Spaudos -įsigyti jiems nelengva.
Taigi tikėsimės ir lauksim, o su
silaukę džiaugsimės kiekvienu lei
diniu ir būsim labai dėkingi.
Mūsų
adresas:
Litauisches
Gymnasium, (23) Diepholz-Flugplatz, Block 7, Germany.
Visus laikraščius prašau šį at
sišaukimą persispausdinti.
A. Giedrius Giedraitis

Vasario 16 Ginui. D-rius

Vėliau Skundikas apėjo ūkį ir nuramino gyvulius. Jis patikino
juos, kad rezoliucija prieš vertimąsi prekyba ir naudojimą pinigų
niekad nebuvo priimta ir net niekad nebuvo buvusi pasiūlyta. Tai
grynos vaizduotės padarinys, kurį, greičiausia, galima paaiškinti,
kaip pradžią melų kampanijos, varomos Sniego Kamuolio. Keletas
gyvulių pasiliko po tų paaiškinimų visgi su šiokiom tokiom abe
jonėm, tačiau Skundikas piktai juos paklausė:
— Ar jus, draugai, esate tikri, kad visa tai nebuvo jums
prisisapnavę? Ar turit kokį tos rezoliucijos įrodymą? Ar ji yra
kur nors l žrašyta ?
Ir kadangi iš tikrųjų nieko panašaus niekur nebuvo užrašyta,
gyvuliai turėjo pasitenkinti mintimi, jog jie buvo suklaidinti.
Kaip nustatyta, Mr. Whymper'is lankėsi ūkyje kiekvieną pir
madienį. Jis buvo gudraveidis nedidžkis žmogutis su bakenbar
dais, labai nežymus advokatėlis, tačiau pakankamai įžvalgus ankš
čiau už kitus pastebėti, jog Gyvulių Ūkis, bus reikalingas tarpinin
ko ir kad komisas bus vertingas. Gyvuliai stebėdavo jo atvykimus
ir vaikštinėjimą po ūkį su tam tikra baime ir vengdavo jo, kiek
įmanoma. Vaizdas betgi Napoleono, stovinčio ant visų keturių ir
įsakinėjančio ant dviejų kojų stovinčiam Whymper'iui, kėlė jų
išdidumą ir Iš dalies taikė juos su nauja tvarka. Jų santykiai su
žmoniškąja rase dabar buvo nevisai tokie, kaip anksčiau. Žmonės
nė kiek nemažiau neapkentė Gyvulių Ūkio dabar, kai jis klestėjo;
iš tikrųjų jie neapkentė jo labiau, negu bet kada. Kiekvienas žmo
gus laikė per religinę dogmą, kad tas ūkis anksčiau ar vėliau visvien subankrutuos ir kad visų pirma vėjo malūnas bus jo pražūtis.
Jie susirinkdavo smuklėse ir vienas kitam įrodinėdavo diagramų
duomenimis, kad vėjo malūnas esąs pasmerktas griūti bestatant
arba, jei jau ir būtų pastatytas, tai negalės būtį paleistas į darbą.
Ir dabar štai, Įlrieš savo pačių norą jie įgavo tam tikros pagarbos
veiksmingumui, kuriuo gyvuliai patys tvarkė savo reikalus. Vienas
iš požymių to buvo toji aplinkybė, kad jie pradėjo Gyvulių Ūkį
vadinti jo tikruoju vardu ir liovėsi jį vadinę Manor Farm.
(b.d.)
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LONDONO LIETUVIU PARAPIJOS
SUKAKTIS
Londono Lietuvių Parapija per
eitą šeštadienį šventė 50 metų
parapijos sukaktuves. Lietuvių
Socialinio klubo salėje susirinko
per 150 žmonių, atšvęsti parapi
jos auksinį jubiliejų.
Klebonas kun. Dr. Matulaitis,
MIC, pasveikinęs susirinkusius
svečius, išdalino rėmėjams kny
gos leidėjams naujai išleista Lon
done L-etuvių Bažnyčios knygą
„AUKSINIS JUBILIEJUS“.
Parapijos komiteto pirminin
kas P. Bulaitis įžangos žodyje pa
pasakojo, kokia buvo sunki pra
džia lietuviams, atvykusiems į
Angliją, prieš 50 ir daugiau me
tų. Anglų kalbos nemokėdami,
amatų nežinodami, būdami neor
ganizuoti, — pirmieji lietuviai
ateiviai turėjo tikro vargo dienas.
Niekas jų anuomet nepasitikdavo,
išskyrus žydelio, kuris jau uoste
suradęs tokį „laimės ieškotoją“
pasiūlydavęs darbą ir vieną šilin
gą už darbo dieną. Iš šitos sumos
reikėdavę pragyventi., sutaupyti
10 svarų draugams ar giminėms,
nupirkusiems „šipkartę“.
Jau 1900 m. Westminsterio
arkiv. kurija mini savo rašte 9000
Londone esančių lietuvių. Tačiau,
kaip įr dabar, taip ir anais me
tais lietuviai emigrantai Londone
neslkūrė, bet užsidirbę 20-30 sva
rų, traukdavo Amerikon.
Pirmosios pamaldos savoje lie
tuviškoje bažnyčioje buvo laiko
mos 1902 m. Nauja daug erdwes-

nė ir gražesnė šv. Kazimiero baž
nyčia buvo pastatyta 1912 m. Ji
buvo pašventinta kardinolo Fr.
Bourne 1912 m.
Parapijos sukakties proga Lon
dono Lietuvių Meno Sambūrys su
vaidino trijų veiksmų veikalėlį
„Ant bedugnės kranto“. K;ekvienam žiūrovui, kuris supranta, ko
kiomis sąlygomis scenos mėgėjai
turi dirbti, ši Meno Sambūrio
premjera tikrai buvo maloni
staigmena, nukelianti jį į mūsų
senųjų ūkininkų vargų dienas, ka
da žydelis Berkus, baltakės pa
galba, pasidaro visagalinčiu šei
mininku girtuoklio ūkininko (V.
Šalčlūnas) sodyboje.
Girtuoklio ūkininko tipą be
priekaištų suvaidino jau gerai už
sirekomendavęs „Milžinuose“ —
V. šalčiūnas. Ypatingai vykusi ir
įtikinanti scena smuklėje, kada
pasigėręs ūkininkas maldauja žy
delio penkrubllo paskolos.
Girtuoklio
ūkininko žmona
Magdė’ (A. Mašalaitienė) ir šį kar
tą neapvylė žiūrovų. Ji su įsigy
venimu, meniškai parodė mūsų
kaimo moters dalią, ant kurios
pečių guli visos nelaimės ir var
gai: ir pradalgėse pūvąs vasaro
jus, ir sūnaus Jonuko (V. Bulai
tis) mokslas, ir tinginė duktė Ona
(V. Puidokienė) ir viską prage
riąs vyras, grįžtąs Iš smuklės šil
kinis, bet plikas, kaip naujagimis.
Ne tik ellinam žiūrovui, bet ir
išlepintam scenos mylėtojui A.

Mašalaitienės vaidyba nejučiomis
perkėlė žiūrovą i mūsų dramos
scenas, matytas Vilniaus teatre.
Geras, tipingas Lietuvos žyde
lis, buvo Berkus (J. Černis). Per
visus tris veiksmus jis liko toks
pat — nesikarščluojąs rublių me
džiotojas.
Girtuoklio ūkininko sūnus Jur
gis, (J. Ulevičius), sekąs tėvo pė
domis! įtikinančiai suvaidino „sū
naus palaidūno“ vaidmenį.
Ūkininko dukrai Onai (V. Pui
dokiene) vietomis gražiai tiko jos
tarmiška tarsena. V. Puidokienė
scenoje jautėsi laisvai ir užtikrin
ta vaidyba ji nevargino žiūrovo.
Šiek tiek ji šlubavo su tekstu.
Motiejus — (L. Apanavičius)
ūkininko giminaitis, atrodė, ne
visai patenkintas savo vaidmeniu.
Laiško skaitymas buvo be reikalo
ištęstas ir jausti buvo dirbtinu
mas.
Berkaus bernas — Baltrus (A.
Pūkštys) savo laikysena Ir gri
mu visiškai tiko smuklės nuotai
kai
Bendras įspūdis, mačiusiam
„Ant bedugnės kranto“, susidarė
toks, kad šitokiomis sąlygomis režisoriaus Mašalaičio pastatytas
veikalėlis Meno Sambūriui, nežiū
rint emigracinės epidemijos, negtesia atsidurti prie bedugnės kranto,
bet duoda vilčių, kad netrukus mes
vėl matysime sambūriečius lietu
viškoje scenoje.
Brd.
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(atkelta iš 4-mo pusi.)
turinio, todėl greitai virsta palai
dumu, kuris apsireišk'a net pa
viršiumi- jo veide, jo elgesiuose,
jo aprangoje. Kurti šeimą, jai ati
duoti savos asmenybės dalį ir iš
jos gauti šios asmenybės morali
nę vertę per įdėtą auką yra pa
čios prigimties reikalavimas. Kas
šio reikalavimo nepaklauso sa
vanaudiškais sumetimais.tam pri
gimtis skaudžiai keršina jo žmog'škumo sąskaita.
Bet neužtenka šeimą tik sukur
ti: reikia ją ir plėsti; reikia, kad
ji būtų pakankamai vaisinga. Ir
vėl — pati prigimtis žmogų veda
į šeimos vaisingumą. Pati prigim
tis rūpinasi žmonių prieaugliu.
Tačiau žmogus, kaip anas Dosto
jevskio studentas iš jo romano
„Nusikaltimas ir bausmė“, mėgi
na „taisyti prigimtį“. Jis sutram
do gamtos vaisingumą; dar blo
giau, jis naikina prasidėjusią gy
vybę. Kodėl ? Todėl, kad jis ma
nosi galįs būti teisėjas buvimo tų.
kurie turi ateiti arba kurie jau
yra atėję. Kaip Raskolnikovas
mėgino- įsikalbėti, kad žmogus
esąs tik utėlė, todėl galįs būti už
muštas, taip ir ne vienas kitas

laiko šeimos prieauglio dalyką jo
vieno reikalu ir elgiasi su juo
taip, tarsi jis būtų „aukštesnis
žmogus“, kuriam viskas esą leis
ta — net ir žmogžudystė.
Kova prieš žmonių prieauglį
š and'en darosi vis intensyvesnė.
Užuot ieškoję priemonių naujiems
žmonėms tinkamai priimti, esant'eji žmonės naikina busimuosius.
Eina baisus karas tarp dabarti
nės ir būsimosios kartos. Japonija
yra virtusi šio karo labai vaizdin
gu lauku. Bet jis graso persimesti
ir į kitus kraštus. Jis graso ir
mums, tremtiniams. Ir mes savo
šeimose vls labiau imame kovoti
su tais, kurie turi ateiti. Pabrė
žiame turi ateitų nes mums jų
reikia. Mums reikia savų žmonių
kuo didžiausio prieauglio, kad
neištirptume svetimose masėse ir
bent įš dalies užpildytume bolše
vizmo padarytus plyšius.
Be abejo, mums yra žinomos ne
vienos šeimos sunkios sąlygos, ne
leidžiančios jai laiduoti išauklėji
mą ir išlavinimą didesniam vaikų
skaičiui. Tačiau prieeuglio pro
blema nėra tiktai atskirų šeinių
reikalas. Ji yra v'sos mūsų lietu
viškosios bendruomėnės svarbiau-

VOKIETIJOJE

□ R. A. GERUČIO ARCHYVE JAU
SURINKTA 2.000 EGZ.
Dr. A. Gerutis, prieš keleris me
tus pradėjęs Berne, Šveicarijoje,
sudarinėti lietuviškų leidinių ar
chyvą, neseniai į to archyvo kata
logus įrašė leidinį, pažymėtą Nr.
2.000.
Šita garbė atiteko „Tremties“
atkarpoje ėjusiam, o vėliau atskira
knygute pasirodžiusiam J. Hilton
„Sudie, pone Čipse“ vertimui.

Atsiranda vokiečių, kurie susi
ieško VLIKą, teiraudamiesi, ko
kiu būdu jie galėtų prisidėti prie
Lietuvos vadavimo. Paskiausiai
vienas prie Stuttgardo gyvenąs
vokietis parašė VLIKo Pirminin
kui laišką, kad jis 1947-1951 m.
buo rusų internuotas Lietuvoje,
Šiaulių apskrityje, tuo būdu gau
damas su kraštu susipažinti iš ar
čiau.
Ir jis sakosi apie lietuvius te
galįs atsiliepti tik geriaus'ai. Gai
la, tiesiog visam Vakarų pasau
liui t’kra gėda, — rašo minimas
vokietis H. B., kad jis pakenčia
dabartinę padėtį ir beveik nepa
judindamas piršto, žiūri. ka*p pa
mažu, bet tikriausiai žūva mili
jonai žmon'ų. Jeigu j’ems t'krai
rūpėtų tų milijonų likimas, tada
būtų surasta ir reikalinga išeitis,
nesvarbu, kad ir kokia ji būtų.
„Už savo gyvybę tiek aš, tiek ir
daugelis kitų vokiečių esame dė
kingi tiktai Jūsų Tėvynei, nes lie
tuviai ne kartą padėjo mums iš
trūkti iš visokių bėdų ir išgelbė
jo mus nuo bado,“ baigia laišką
minimasis vokiet’s, dabar tarnau
jąs vokiečių darbo kuopoj.
KLAIPĖDOS KRAŠTO
VOKIEČIAMS PRIPAŽINS
VOKIETIJOS PILIETYBĘ?

Londono lietuvių Parapijos Komiteto nariai 1951 m.
Sėdi: Petras Bulaitis, pirm., kun. Dr. J. Sakevičius, MIC., kun. Dr. K. Matulaitis, MIC., kun. Anta
nas Kazlauskas, MIC., Jonas Babilius, sekr., Jonas Ramašauskas, kasin.
Stovi': Kazimieras Valaitis, Stasys Mašalaitis, Albinas Žaliauskas, Viktoras Šalčiūnas, Adolfas Čer
niauskas, Jonas Dobrovolskis, Juozas Dailidė, Petras Ke Valaitis, Matas Guogas.

Z I N I O S
JAV Senatas nutarė nuo š.m.
liepos 1d. suteikti Europai ir ki
tiems kraštams 6.447 milijonus
dolerių karo ir ūkio re’kalams. ši
suma yra 1.400 milijonų do
lerių mažesnė, negu Prezidentas
Trumanas buvo prašęs.
* * *
Britų Mitybos Ministerija ban
do išaiškinti paslaptį, kur dingo
450 milijonų kiaušinių, kuriuos,
ministerijos duomenimis, šiais
metais vištos sudėjusios daugiau,
negu pereitais. Tuo tarpu krautu
vės tebegaunančios tokį pat kiaušTnių kiekį, kaip ir pereitais meta’s. Ministerijos nuomone) šie
450 milijonų kiaušinių yra ding,;
juodoje rinkoje.
Vidurinėje Anglijoje paskirta
180 žmonių brigada kovai su juo
dąja kiaušinių rinka. Be pavienių
asmenų, superkančių kiaušinius
tiesiog iš ūkių, atsiranda ir tokių
stambių „pirklių“ kurie naktimis
išveža sunkvežimiais kiaušinius
juodąjai rinkai.
* * *

Pabėgėliu fondas prie JTO šiuo
metu siekiąs 121.000 svarų. Pir
mąjį įnašą šiam fondui penkių
svarų sumoję yra padariusi p.
Bessie Moore, o pirmasis kraštas,
supratęs šio fondo reikšmę, buvo
Šveicarija, šveicarų vyriausybė
šiam fondui persiuntė 25.000
svarų
Iš šio fondo bus šelpiami tie
pabėgėliai, kurie tokios pašalpos
daug’ausiat re:kalingi. Fondo lė
šos yra komisaro prie JTO ži
nioje.
* * *
JAV per šių metų Sekminių pir
mąją dieną kelių nelaimėse žuvo
Keturi šimtai žmonių,

Prekybos laivo „Queen Anne“
iš Glasgovo įgula matė, kaip Ra
miojo Vandenyno šiaurėje staiga
iškylo nauja sala. Pradžioje ste
bėtojai pamatė juodą debesį ir
jiems atrodė, kad artėjanti audra.
Tačiau kiek vėliau paaiškėjo, kad
tai ne debesies būta, bet naujai
iškilanti sala, kurios uolos sie
kiančios tūkstanties pėdų aukštį.
•

»

•

Birželio 3 d. Helsinkyje suomiai
šventė mirusio maršalo Mannerheimo gimtadienį. Ryšium su šia
švente Suomijos sostinėje buvo
išk:lmingas kariuomenės paradas.
Nežiūrint, kad sovietų atstovai
buvo pakviesti į šį paradą, jie
neatvyko, o nakties metu iš arti
mos nuo Helsinfo sovietų bazės
Porkkala pradėta šaudyti iš pa
trankų. Šūviai įbaugino sostinės
gyventojus. Suomių visuomenė
mananti, kad tuo sovietai norėję
išreikšti nepasitenkinimą, dėl die
nos metu įvykushj Suomijos sos
tinėje iškilmių.
Sovietinė „Krasnaja Zwiezda“
kaltina Suomiją, kad ji „rengian
ti slaptus karinius pasiruošimus“,
tvirtindama, kad sovietų visuome
ne negalinti abejingai žiūrėti į
„reakcinius įvykius“ Suomijoje.
• * •
Anglų kilimų fabrikai jau tre
čiu kart šiais metais sumažina ki
limų kainas. Kai kurie didieji ki
limų koncernai šiuo metu vėl kai
nas sumažina nuo 5 iki 10 pro
centų.
• ♦ •
Pereitais metais gruodžio 26 d.
Kalifornijos kalnuose
nukrito
amerikiečių karninis transporto
lėktuvas. Po ilgų ieškojimų tik
šiais metais birželio 1d. gelbėjimo
ękspedicijąi pavyko surasti įėK-

tuvo likučius ir Iš ten ištraukti
aštuonis įgulos narių lavonus.
•

*

*

Prieš kurį laiką esame plačiau
rašę ap:e šveicarų ekspediciją į
Mount Everest kalno viršūnę, ku
rioje nėra buvjęs žmogus. Nežiū
rint labai stropaus pasiruošimo ir
techniškų patobulinimų ir šiai
šveicarų ekspedicijai nepavyko
įkopti į šį kalną. Ekspedicijos va
dovas manąs, kad didžioji nepa
sisekimo priežastis buvęs nepa
prastai blogas oras.
ĮVAIRIOS SPORTO ŽINIOS

Anglijos futbolo rinktinė gastro
liavo kontinente, kur buvo sužaista
3-jos tarpvalstybinės rungtynės*
Pirmosios su Italija baigėsi lygio
siomis: 2:2; antrosios su Austrijalaimėta 3:2 ir trečiosios su Šveica
rija taip pat laimėta rezultatu 3:0.
* * *

Birželio mėn. 10 d. įvyks įdomios
bokso rungtynės tarp buv. pasau
lio vidutinio svorio meisterio Ran
dolph Turpin ir Anglijos pussunkaus svorio meisterio Don Cockell.
Labai galimas dalykas, kad
šio susitikimo laimėtojas susitiks
su Joey Maxim — „Sugar“ Ray Ro
binson susitikimo nugalėtoju del
pasaulio meisterio vardo. Būtų
labai įdomų, jei tai vėl būtų Ran
dolph Turpin ir „Sugar“ Ray Ro
binson. Kas laimėtų ši kartą?
»

*

*

Tarptautinio krepšinio turnyro
Milane kai kurie rezultatai: Grai
kija 55, Šveicarija 33; Italija 47,
Turkija 33, Prancūzija 55, Jugosla
vija 40, Prancūziaj 55, Turkija 44.
Graikija 41, Jugoslavija 32, Italija
51, Šveicarija 32, Italija 55, Jugo
slavija 34, Graikija 47, Prancūzija
37, Turkija 48, Jugoslavija 39,
Prancūzija 52, Šveicarija 35, Grai
kija 40, Turkija 36.
Y. Steponavičius
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Vokiečių pabėgėlių laikraščiai
rašo, kad vokiečių vyriausybe
paruošė įstatymo projektą, ku
riuo numatoma kolektyviškai su
teikti Vokietijos pilietybę visoms
iki 1945 m. įpįlietintoms vokiečių
tautinėms grupėms. Kaip „Die
Stirnine“ pažymi, juo numatoma
taip pat įpilietinti Sudetų ir Klai
pėdos krašto vokiečius, nes tas
įpilietinimas, laikraščio nuomone,
tada buvo leidžiamas tarptautinė
mis sutartimis. Minimąjį įstaty
mo projektą paruošę vokiečių fe
deral. valdžios vidaus reikalų mi
nisterija drauge su pabėgėlių mi
nisterija. Skirtingų nuomonių
esama dęl Danclngo, vad. Protek
torato ir Lenkijos vokiečių. Nėra
išaiškinta padėtis ir šiuo metu
Vak. Vokietijoj gyvenančių 36.000
austrų, kurie 1938 m. buvo taip
par automatiškai įpilietinti. Čia
bus taip pat Išaiškintas klausi
mas, ar galima turėti dvigubą pilitybeJAV-se prof. Barnett paruošė
projektą, kaip iš tremtinių sukur
ti „Laisvinimo legioną“, kuris tu
rėtų 10 pulkų. Legionas turėtų
būti apmokomas svetur, bet sto
vėti Vokietijoj. Kilus karui, jo
daliniai būtų parašiutais nuleisti
į gimtuosius kraštus. Tokiame )egijone numatytas taip pat lietu
vių ir kt. pabaltiečių vienetas.
Projektas įvairių JAV įstaigų dar
studijuojamas.
Japonijoj tarnauja marinuose
lietuvis pulk. Br. Andruška. Maj.
Fel. Vaitkus, 2-slos Lituanikos
vairuotojas, dirba lėktuvų karo
gamyboj Vašingtone. Illinojaus
kat. karo veteranų vadu pirmą
kartą išrinktas lietuvis Pr. Mi
kalauskas. Jo žlnoj yra 10.000 ka
ro veteranų.
Liūdnos birželio 13 d. sukakties
minėjimas No-ttinghame įvyks š/m.
birželio mėn. 14 d. 6 vai. 30 min.
Sycamor Rd. Klubo patalpose,
drauge su latviais ir estais.
Kviečiame Nottinghamo ir apy
linkės lietuvius atsilankyti.
Nottinghamo Apygardos
Valdyba

Dėmesio! Linksmai atostogas
praleisti atvažiuokite į Blackpool},
pas senus ir naujus pažįstamus.
Visi nuoširdžiai laukiami. Kreip
tis: Mrs. D. Morgan, 62, Holmfięld Road, Blackpool, N-S-

ŠIS BEI TAS IŠ ARGENTINOS
PADANGĖS
* Lietuvis - tremtinys K. Čuika,
prieš kelis metus atvykęs į Argen
tiną apsigyveno Argentinos Švei
carijoje San Carlos de Bariloche
mieste, kur gausu žuvingų ežerų.
Čia, be nuolatinio darbo, žuvauda
mas sportuoja ir yra Žuvininkų
klubo „Club de los 13“ narys. Šis
klubas siųsdamas į Čilę žuvininkui
varžyboms 4 geriausius šios sri
ties sportininkus, jų tarpe pasiun
tė minėtą lietuvį, kuris laimėjo pir
mą premiją už 11,7 ir 5 5 klg. svo.
rio salmonų pagavimą. Čilės spau
da apie ši lietuvį gražiai rašė.

* Argentinos lietuviui muzikos
meno pažiba EI Kuprevičiu'tė, po
pasisekusių gastrolių Europoje,
grįžo į Buenos Aires. Lietuvių Mo.
terų Meno Rėmėjų Ratelis gegu
žės 31 d surengė puikią sutikimo
ir sveikinimo vakarienę. Lietuvių
Klube.
* Paskutiniu laiku Argentinos
spaudoje pasirodė ilgi reportažai
apie lietuvį daktarą J. Gintylą,
įliustruoti jo nuotraukomis. Deja,
ta staigmena visai lietuvių koloni
jai suteikė rimto rūpesčio, nes re
portažai kalbėjo apie šį gydytoją
neigiamai, vadindami jį ne dakta
ru, bet sanitaru.
Kaiji gerai žinome dr. J. Gintyla
yra vienas geriausių išijo ligų
daktarų. Čia atvykęs ėmėsi šio
amato. Tačiau, turėdamas didelį
pasisekimą kai kam sukėlė pavydą
ir buvo įskųstas policijai, kuri tuoj
jį suėmė ir atitinkamai „išgarsi
no“. „A.L. Balsas“ ėmėsi šį reika
lą išaiškinti ir drąsiai galėjo lietu
viams pranešti, kad dr. Gintyla yra.
laisvas ir vėl dirba su Sveikatos
Ministerijos leidimu. Šis jo pada
rytas „kriminalas“ yra ne kas kita,
kaip priemonės pakenkti jo sėk
mingam darbui.

* Žinomas ne tik Argentinos,
bet ir viso pasaulio lietuviams, pia
nistas Andrius Kuprevičius, ne
pailsdamas koncertuoja ir savo me
nu garsina lietuvių vardą vietos
inteligentijoje. Paskutiniu laiku
koncertavo Buenos Aires provinci
jos mieste Lujan. Koncertuoti pa
kvietė Muzikų Sąjunga. Pažymėti
na, kad A. Kuprevičius išpildydamas garsiųjų pasaulio muzikų kū
rinius visuomet nepamiršta čiurlionies kūrinių. Vietinė spauda sa
vo skiltyse nepaprastai puikiai šį
lietuvį, kaipo menininką, įvertino
ir pageidavo dažnesnių jo koncer
tų. Taip pat, nepaprastai koncertų
patenkinti visi šio miesto lietuviai.
Buenos Aires, 27.5.52.
L. Kančauskas

PIRK GERIAUSIAS ANGLIŠKAS
MEDŽIAGAS VYRIŠKIEMS AR
MOTERIŠKIEMS KOSTUMAMS
3J jardo nuo £8.9.2 iki £13.14.2
plius pašto ir draudimo mokestis
(įskaitant P. Tax) Anglijoje.
Siuntinėliai į užsienį ir jūrinin
kams bei emigrantams ant laivų
nuo £7.0.0. iki £10.10.0 be P. Tax
Plius pašto ir draudimo mokestis.
Prašydami pavyzdžių aprašykite
medžiagą, kurios jūs pageidaujate
arba atvykite asmeniškai.
LEO VANE (rūbų medžiagų
persiuntimo tarnyba) 55, Hans Rd.
Knightsbridge, London, S, W. 3.
Tel. KEN 9905.

sias reikalas- Todėl ji ir turį bū
ti sprendžiama visuomeniniu budu. Sunkias šeimų sąlygas reikia
nugalėt’, kad dėl to nenukąstų
mūsų tautos išsilaikymas. Jas rei
kia nugalėti, pačiai bendruome
nei padedant. Vyriausiasis Lie
tuvos Išlaisvinimo Komitetas turi
tarnybą, pavadintą „Tarnyba lie
tuvybei išlaikyti“. Tai yra dide
les reikšmės tarnyba. Tik reiktų
ją suprasti ne -tik dvasine, bet Ir
kūnine prasme. Lietuvybę reikia
išlaikyt! ne tik kalbos, papročių,
mokslo, meno pavidalu, bet ir
lietuvių skaičiaus didėjimu. Todęl į šios tarnybos uždavinius
reiktų įjungti ir rūpestį gausio
mis šeimomis, rūpestį pačiu prie
augliu, rūpestį šalinimu visų kliū
čių, kurios šiam prieaugliui
kliudo.
Visi tad mūsų gyvenimo veiks
niai — politiniai ir kultūriniai, re
liginiai ir pasauliniai — turėtų
būti panaudoti, kad mūsų trem
tinių šeimos Iš tikro būtų gau
sios ; kad būtų pergalėtas buržua
zinis polinkis į vienvaikę ar dvivaikę sistemą; kad visam jauni
mui būtų įdiegtas nusistatymas
šeimas kurti, jas tinkamai plėsti
ir tuo būdu sudaryti atsparius
pylimus prieš mūsų Tautos išny
kimo pavojų. Žinoma, be aukos,
kartais net didelės, viso to nebus
galima pasiekti. Tačiau argi trem
tis nėra viena didelė auka. Ar
tremtis yra tam, kad joje, tarsi
saugioje užuovėjoje, saulętumėsi,
pasitiesę paklodę ant žolės ir pa
sistatę alaus butelį. Ne,, tremtis
yra pasiruošimo metas laisvam
gyvenimui Tėvynėje. Todėl šis pa
siruošimas tūri būti vispusiškas.
Jis turi vykti ne tik politikoje,
kultūroje, profesijoje, bet ir šei
moje. Mūsų šeima taip pat turi
pasiruošti laisvam gyvenimui. Va
d’nasi, ji turi taip pat atgabenti į
kraštą savų vertybių, kaip jų at
gabens . politikai, mosklininkai,
menin'nkai, amato ir prekybos
žmonės. O šios mūsų šeimų atga
bentos vertybės ir yra naujieji
žmonės. Mes neišlaikytume egza
mino ir iš tikro būtume verti di
delio papeikimo, jei mūsų šeimos
grįžtų į kraštą tuščios. Jų pra
leisti svetur metai būtų žlugę mū
sų Tautai.
Didelis tad uždavinys stovi
prieš mūsų šeimas: jas kurti ir
plėsti; niekam neišsižadėti šeimos
pareigų ir niekam jų nelaužyti.
Tai yra uždavinys ir kartu parei
ga, nes ją mums šiandien deda ne
tik žmogiškoji mūsų sąžinę, ne
tik krikščioniškoji dorovė, bet ir
pati mūsų Tauta, besišaukianti
pagalbos sunkioje Ir kruvinoje sa
vo kovoje. Koks tad yra nepapra
stai sunkus nusikaltimas prie Tė
vynėje besiliejančio kraujo pri
jungti dar savomis rankomis žu
domas gyvybės tremties šeimose.
Ne, šios rūšies nusikaltimų netu
rętų būti mūsų gyvenime. Mūsų
tautos prieauglis šiandien yra ne
be liuksusas, bet mūsų išsilaiky
mo būtina sąlyga.
A. J. (E.)

GERIAUSIAS MAISTAS
IŠ LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių
parduotuvė siūlo:
Belgiška salami
I
sv. 8/6
Australiška salami
I
sv. 6/6
Kiaulienos dešros
I
sv. 6/6
Airiška salami
I
sv. 5/6
Rūkyti lašiniai
I
sv. 5/Sūdyti lašiniai
I
sv. 5/-’
Daniškas bekonas dėžė
3/6
Frankfurt, dešrelės dėžė
3/6
Raugintų kopūstų dėžė
2/Raugintų agurkų
dėžė
2/6
Riešut, sviestas
dėže
2/Už persiuntimą — 1/8
Jei užsakymas viršija 50 šil., per
siuntimo išlaidas pamokame mes.
Siuntinius galime pasiųsti ir į Vo
kietiją.
J. L I C D Ž I U S
421, Hackney Road, London, E.2.
Telef.: SHOreditch 8734

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT
& Co.,
24, Charles II St., London,
S.W.1
parūpina bilietus kelionei į
visus pasaulio kraštus laivais,
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus.
Patarnavimas skubus, patiki
mas, be jokio specialaus atly
ginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS
Centrą).
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