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TRIUKŠMAS
DEL KORĖJOS

Prieš metus laiko Jungt. Tautų 
kariuomenę pradėjo didelę ofen
zyvą Korėjoj. Komunistai turėjo 
greitai trauktis, kad išvengus vi
siško pralaimėjimo. Šiaurės Korė 
jos armija buvo išardyta ir taip 
vadinama Kinijos „savanorių“ 
kariuomenė smarkiai susilpninta. 
Ore alijantai turėjo visišką per
svarą ir komunistų lėktuvai nedrį
so pasirodyti.

Komunistus nuo visiško pralai- 
mėjmo išgelbėjo Malikas, Rusijos 
atstovas prie Saugumo Tarybos, 
pasiūlydamas taikos derybas. Pra
sidėjo derybų komedija, trukusi 
jau virš 10 mėnesių, neatnešusi 
jokių rezultatų.

Sekdami Rusijos pavyzdžiu, Ki
nijos ir Š. Korėjos delegatai sa
vo nepagrįstais reikalavimais už
tęsė derybas, nepasiekiant susita
rimo. Alijantai nenutraukė dery
bų, nes nenorėjo būti apkaltinti 
norį karo.

Bet ar derybos buvo vien tik 
laiko aikvojimas? Toli gražu ne. 
Komunistai laiko neaikivojo. Tuo 
metu ,kada jų delegtai ginčijosi 
ir vilkino taikos derybas, jų ka
rinis štabas visu spartumu stipri
no karines pajėgas šiaurės. Korė
joj. Šiandien jau ten yra ne pu
sės milijono gerai apginkluotos ka
riuomenės, bet taipgi sukoncen
truotas gana didelis oro laivynas.

Taigi taikos derybos komunis
tams buvo labai pelningos. Be to, 
derybos dar nepasibaigė ir nema 
tyti jų galo. Taip toliau tęsti ir 
leisti komunistams netrukdant 
stiprinti kariuomenę, reikštų ali- 
jantų savižudybę. Todėl Jungt 
Tautų delegacija jau prieš kelias 
savaites įteikė komunistams pas
kutinius ir nekeičiamus taikos de 
rybos pasiūlymus, kurie turi būti 
priimti ar atmesti, kad galima bū
tų arba sudaryti taikos sutarti 
arba pradėti karą plačiu mastu. 
Bet komunistai rado būdų ir šiuos 
paskutinius pasiūlymus užvil
kinti. '

Tokiai būklei esant alijantų ka
ro štabos ėmėsi žygių, efektingiau 
sutrukdyti komunistų kariuome
nės stiprinimą. Karo vadas gen. 
Clark davė parėdymą bombarduo
ti Yallu upės jėgaines, kurios yra 
Š. Korėjoj prie pat Mandžiūrijos 
sienos Tos jėgainės aptarnauja 
komunistų aerodromą Korėjoj, o 
taip pat Mandžiūriją iš kur eina 
karinių reikmenų pristatymas ko
munistų kariuomenei Korėjoj.

Ir štai dėl šito bombardavimo 
kilo didžiausias triukšmas Brita
nijoj. Parlamente tas jau buvo 
du kartus svarstoma ir kritikuo
jama. Amerika ne vien už tai, kad 
ji nepasitarusi su Britanija ėmė
si tokio žygio, bet ir už tai, kad

SOVIETAI AGITUOJA GRĮŽTI NAMO
„Daily Telegraph“ koresponden

tas iš Bradfordo rašo, kad šimtai 
Europos savanorių darbininkų Bri
tanijoje, gauna iš Rusijos konsu
lato Londone laiškus, kurie ragina 
juos grįžti į geležinės uždangos 
kraštus, iš kurių jie kilę.

Žinias apie pabėgėlius, suteikia 
užsieniečiai komunistai, mano 
„DT“ korespondentas. Dauguma 
pabėgėlių turi gimines anoj geleži
nės uždangos pusėje.

Bradforde yra 6000 pabėgėlių jų 
tarpe lietuviai, latviai, ukrainiečiai 
ir lenkai, kurie dirba tekstilėje. 
Daug.iš jų gavo panašius laiškus.

Laitkai yra siunčiami iš 5. Ken
sington Palace Gardens, T.ondon, 
kur yra sovietų filmų agentūra.

Bradfordo ukrainiečių sąjungos 
pirm., Roman Pysancijuk pareiškė 
„DT“ korespondentui: „Mes žino
me, kad mus seka komunistai, ku. 
riu tarpe vra keletą rusu, atvykusių 
j ši kraštą latvių Ir lietuvių prie
danga“.

RED.PASTABA
Dėl minėto lietuvių adresu pada

ryto nepalankaus pareiškimo DBLS 
centras susirišo su ukrainiečių 

ji iš viso su tokiu bombardavimu 
sutiko

Buvo sakyta, kad tas gali su
trukdyti taikos derybas, išplėsti 
karą už Korėjos ribų ir net gali 
supykinti Rusija, dėl ko gali kilti 
pasaulinis kai as.

Šitokia kritika neturi jokio pa
teisinimo. Kaip galima vesti ka
rą su priešu, jeigu bus draudžia
ma į jį šaudyti. Karinė vadovybė 
yra atsakinga už, karo veiksmus 
Korėjoj, ir jai turi būti leista im
tis visų reikalingų žygių, kurie 
prisidėtų prie priešo kariuomenės 
susilpninimo. Karinė vadovybė 
taip pat yra atsakinga už savo 
karių saugumą, gi jėgainių bom
bardavimas, padaręs daug žalos 
priešui, alijantams nekaštavo nė 
vienos gyvybės. O kas būtų jei 
komunistai pradėtų ofefnzyvą ir 
sumuštų alijantus? Aišku, kad tie 
patys kritikai tada kaltintų gen. 
Clark ir jo štabą už tai, kad jis 
laiku nesiėmė-žygių prieš komu
nistus.

Taikos derybų tas bombardavi
mas irgi nesugadins. Priešingai, 
tas tik gali pagreitinti sprendimą, 
nes kada komunistai pamatys, 
kad iš užtęsimo neturi jokios nau
dos ir pajus alijantų jėgą, jie žy
miai greičiau pasakys „taip“ 
ar „ne“.

Karas tuo irgi nebus išplėstas, 
jeigu Kinija to nenorės. O jeigu 
ji to norėtų, tada nei baltos pirš
tinaitės. nei skaudūs alijantų 
smūgiai neturės jokios įtakos į jos 
sprendimą. Neprotinga sakyti, 
kad toks bombardavimas gali su
pykinti Rusiją ir prievesti prie 
pasaulinio karo. Pasaulinis karas 
prasidės tik tada, kai viena ar 
kita šalis jau bus pilnai pasiruo
šusi ir jo nėrės.

Tada tokia šalis pati išgalvos 
priežastis,sufalsifikuos incidentus 
ir jai nereikės jokios pagalbos iš 
kitur. Kol to nėra, jokie inciden
tai kurių jau turėjome begales, 
karo neišprovokuos.

Kremlius gi tyčiojasi iš silpny
bės ir respektuoja tik jėgą. Penk’ 
šimtai alijantų bombonešių prie 
Mandžiūrijos sienos yra nesuly
ginamai svaresnis argumentas 
Rusijai, negu baltos pirštinaitės 
ir žodinis žaidimas prie Korėjos 
taikos derybų stalo.

Amerikos karinės vadovybės 
Korėjoj kritikai britų parlamen
te turėtų prisiminti, kad Korėjoj 
eina karas, ne parlamentiniai de 
batai, kad ten žūsta jauni vyrai, 
daugiausia amerikiečiai ir kari
nei vadovybei turi būti palikta 
teisė vesti karą ir imtis tokių žy
gių kuris yra, jų nuomone, ge
riausia, sekmingesniam karo pra- 
vedimui ar taikai pasiekti.

S-gos centru Londone, kad klaidą 
atitaisius ir išvengus panašių inci
dentų ateity.

Lietuviai, kurie gauna iš sovietų 
konsulato laiškus ar kitokią propa
gandą, yra prašomi prisiųsti DBLS 
centrui.

ANGLIJOJE PARADUOJA 
„TARPTAUTINE ARMIJA" 
„Daily Telegraph“ korespon 

dentas praneša, kad praėjusį sek
madienį, Peterborough, iškilmin
gose eitynėse dalyvavo devynių 
tautų kariai- Dalinio vadas kap. 
Hanry Sennior pavadino juos 
„Jungtinės Tautos miniatiūroje“. 
Faktinai tai yra Home Guard bū
rys, sudarytas iš tenykščiuose 
plytų fabrikuose dirbančių dypu- 
kų. Būryje yra lietuvių, latvių, 
lenkų, serbų, jugoslavų, vengrų 
ir kt. Būrys dėvi Northampton
shire pulko uniformą. Vienintėlis 
dalinio vado skundas buvęs tas, 
kad naujoji „armija“ iš pat pra
džių pradėjo žygiuoti „žąsies 
žingsniu“...

POBŪVIS LIETUVOS 
ATSTOVYBĖJE LONDONE

Ryšium su vykstančiais Pabal
tijo diplomatų pasitarimais Lon
done, pereitą šeštadienį Lietuvos 
Atstovybėn buvo pakviesti Esti
jos, Latvijos ir Lietuvos diploma
tai viešį Londone. Pobūvyje da
lyvavo keletas Anglijos lietuvių 
organizacijų atstovai ir kiti sve-

ŠVEDIJA PRAREGĖJO
Kadaise Švedija buvusi galinga 

karinę pajėga, paskutinį šimtme
tį užsispyrusi laikėsi nautralumo 
politikos ir dėl to galėjo džiaugtis 
kuo ne aukščiausiu gyvenimo 
standartu, neskaitant Šveicarijos. 
Kitos valstybės iš įpratimo pradė
jo tą „šventąjį“ Švedijos neutra
lumą respektuoti. Gal dėl to neu 
tralumo respektavimo ir „Taikos 
Partizanų Kongresui“ 1950 m. su
sirinkimo vieta buvo parinkta 
Stokholmas. Tai aiški, nors ir 
abejotinos vertės garbę, kad jų 
priimtos rezoliucijos šiandien vi
same pasaulyje yra žinomos 
„Stokholmo Manifesto" vardu.

Tačiau praėjusia savaitę švedai 
sitikino, kad rusai turi dar ir ki

tokių planų Švedijos atžvilgiu, ne
gu nuoširdus jų neutralumo gerbi
mas. Jie patyrė, rusų nuomone, 
kas neina su rusais — eina prieš, 
švedų dėmesį į rusų intencijas 
atkreipė du įvykiai, kurie ramius 
švedus suerzino iki itališko pa
siutimo.

IR VĖL KABINETO KRIZĖ 
EGIPTE

Vos keturis mėnesius išsilaikęs 
Hilaly Pasha, Egipto min. pir
mininkas, atsistatydino. Ši žinia 
cenzūros kurį laiką buvo slepia
ma. bet pereitą pirmadienį žin'O; 
pasitvirtino. Karalius Farukas pa
vedė kitam nepartiniam asmeniui 
Hussein Sirry Pasha sudaryti nau
ją kabinetą.

Kaip pranešamą Hilaly Pasha 
atsistatydinimas įvyko dėl trijų 
priežasčių. 1) negalėjimas susitar 
ii su D Britanija dėl kanalo zonos 
evakuacijos, 2) premjero nepasi
sekimas, tariantis su Sudano at
stovais ir .3) pasipriešinimas vy
riausybės žygiams išvalyti admi
nistraciją.

Naujasis premjeras Sirry Pasha 
yra jau anksčiau buvęs tris kar 
tus premjeras, o taip _pat ėjęs ki
tas vyriausybės pareigas.

NEMALONŪS ĮRODYMAI
Tuo metu, kai buvęs SSSR am

basadorius Londone, Jurgis Zaru
binas, plaukė į naują paskyrimo 
vietą Vašingtonan, Kanados poli
cija paskelbė ne labai malonių duo. 
menų apie jo veiklą Kanadoje 1945 
m„ kadai jis buvo ten SSSR pasiun
tiniu. Kaip žinoma, tuo metu sovie
tų pasiūti tin ybės Kanadoje sekreto
rius, Igoris Guzenko, perdavė Ka
nados policijai keletą dokumentų 
apie atominės bombos paslaptis, 
kuriuo sovietų šnipai buvo pavogę 
Kanadoje. Tuose dokumentuose po
licija rado nežinomų pirštų atspau
dus. Kai po ]X>ųos dienų Zarubinas 
pietavo pas Anglijos Aukštąjį Ko
misarą Kandoje Sir Malcolm Mac 
Donald, Kanados policija paėmė 
vieną stiklinę, iš kurios ten daly
vaująs Zarubinas gėrė ir palyginus 
pasirodė, kad ant stiklinęs esančios 
pirštų atspaudai sutiko su pirštų 
žymėmis, rastomis ant pavogtų! 
dokumentų. Atseit, jau tas Zarubi
nas buvo vienas šnipų, dalyvavu
sių slaptu dokumentų vogime.

Nieko nežinodamas apie Guzen
kos įvykį, minėtų pietų metu Aukš
tasis Komisaras MacDonald priė
jęs prie Zarubino paklausė:

Ar paskutiniu metu pagavote ką 
ndrs stambaus? Mat, MacDonald 
ir Zarubinas buvo aistringi meške
riotojai. Zarubinas, tačiau, žinoda
mas apie Guzenkos pabėgimą, at
sakė:

— Ne. Mes tik netekome vienos 
smulkios...

Svetimtaučiai, gyvena. D. Brita
nijoje, atlikę tam tikrus formalu
mus ir atitinką nustatymos sąly
goms, gali savanoriais stoti į Home 
Guard's eiles, tačiau D. Britanijoj.e 
nenumatoma steigti tautinių kar. 
vienetų. ,

PABALTIJO DIPLOMATU
PASITARIMAI LONDONE

Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
diplomatiniai atstovai buvo susi
rinkę pasitarimams Londone, ku
rie tęsėsi nuo 1952 m. b'ržeiio 
mėn. 27 ligi 30 d.

Šiuose pasitarimuose dalyvavo: 
B. K. Balutis (Lietuva), J. Kaiv 
(Estija), R. Kampus (Latvija), S. 
Lozoraitis (Lietuva), T. Ozolins 
(Latvija), K. R. Pusta (Estija), 
A. Rei (Estija), E. Sarepera (Es
tija), A. Torma (Estija), P. Ža- 
deikis (Lietuva).

1. Susirinkusieji atstovai pada 
rė nuodugnią apžvalgą tarptauti
nės padėties, o ypatingai visų tų 
jos aspektų, kurie gali turėti įta
kos i Baltijos valstybių padėtį ir 
į jų laisvės bei nepriklausomybės 
atstatymą. -

2. Jie su pasitenkinimu konsta 
tavo, kad glaudus bendradarbia 
vintas, kurį Baltijos valstybės be 
pertraukos tęsė nuo pat nepriklau 
somybės atstatymo,—o ypatinga’ 
nuo Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
1934 metų Draugingumo ir Ben
dradarbiavimo Sutarties pasirašy
mo — yra davęs vertingų rezul
tatų ir yra pasirodęs naudingas 
visiems trims kraštams. Todėl su- 
trinkusieji atstovai randa reika 
linga ir pageidaujama, kad jų

ARTĖJA NAUJA KARŠČIŲ 
BANGA

Pere'tos savaitės pabaigoje pra
sidėję karščiai tęsėsi iki trečiadie. 
nio. Šiek tiek atvėso trečiadienio 
naktį ir šiandien tačiau metereo 
logijos stotys pranešančios, kad 
vėl artėja nauja karščių banga. 
Aukščiaus'a temperatūra buvo 
vidurinėje Prancūzijoje, kur karš 
tis siekė iki 45 laipsnių C. Karš
čių siautėjimo dienomis Paryžiu
je buvę šilčiau, negu Tunise.

Italijoje kai kurie miestai pri
trūko vandens. Alpėse taip pat 
karščiai buvo tokie, kad meškos, 
ieškodamos vėsesnių vietų ir van
dens, nusileisdavo į slėnius.

Belgijoje dega miškai. Jiems 
gesinti iššaukta kariuomenė. Sau
lės įkaitinti bėgiai susisuko ’r dėl 
šitos priežasties Įvyko greitojo 
traukinio, ėjusio iš Amsterdamo 
j Bazelį, katastrofa. Keturi žmo
nės užmušti.

Kai Londone asfaltas tirpo nuo 
karščio, Birminghame ir vakari
nėje Anglijos dalyje siautė stip
rios audros, padarydamos daug 
žąlos. Birminghame ir Sheffielde 
buvo tikri potvyniai nuo li:čių. 
Kanalizacijos vamzdž-ai neišlaikė 
vandens spaudimo ir daugelis tu 
miestų gatvių užtvino. Didžiau
sias Londonui nuostolis, kurį pa
darė karščiai — avienos mėsa. 
Smithfiėldo sandeliuose, kurie 
aprūpina milijonus londoniečių 
kukliomis mėsos porcijomis, nuo 
karščių sugedo ir netinka varto 
jimui. Maisto inspektorių įsaky
mų visa sugedusi mėsa sunai
kinta.

KATYNO KALTININKAI
JAV Kongreso paskirtoji Katy- 

no žudymams tirti Komisija pas
kelbė savo sprendimą. Komisijos 
narys — Kongresmanas O'Kons- 
kis pareiškė spaudos atstovams, 
kad aiškinant Katyno žudynių 
nusikaltėlius. Komisija apklausi
nėjusi 150 liudininkų Amerikoje, 
Londone ir Frankfurte. Po ilgų 
ir nuodugnių tyrimų. Komisija 
priėjusi vienos ir neabejotinos iš
vados, kad Katyno žudynių kai 
tininkai — Sovietų Rusija.

O Konskis savo pranešime pas
tebėjo, kad lygiai tokią pat „tech
niką“ vartoja raudonieji -su Ame
rikos belaisviais, kaip ir Katyno 
nusikaltėliai su lenkų karininkais. 
Komisijos raporte sakoma, kad 
Katyno miške lenkų karininkai 
buvo išžudyti 1940 metų pavasa 
ryje.

bendradarbiavimas būtų toliau 
plečiamas ir stiprinamas.

3. Sprendimas del formų, kurio 
mis bus nustatytas dar glaudesnis 
Lietuvos, Estijos ir Latvijos susi
jungimas po jų išlaisvinimo, pri 
klauso pačioms Baltijos tautoms. 
Tačiau susirinkusieji atstovai pa
reiškė savo įsitikinimą, kad ši są
junga turėtų būti labai glaudi ir 
kad ji visais galimais būdais tu
rėtų siekti bendradarbiavimo su 
kitais kraštais Jungtinės Europos 
rėmuose. Jie taip pat pabrėžė pa
geidavimą, kad ši glaudžios sąjun
gos koncepcija būtų plačiai popu
liarinama ir jų tautiečių visuoti 
niai priimta.

4. Jie taip pat padarė apžvalgą 
bendradarbiavimo su kitų, Sovie
tų pavergtų, tautų laisvais atsto 
vais, kuriam jie teikia didelę 
svarbą.

5. Jie su dėkingumu ir didžiu 
pasitenkinimu atžymėjo palanku 
mą ir užuojautą, kurių parodė 
Baltijos tautoms Didžioji Britani
ja, Amerikos Jungtinės Valstybės 
ir kiti vakarų kraštai, kuriuose 
tiek daug pahaltiečių rado prie
glaudą. Ryšy su tuo jie didžiai 
įvertino Amerikos Jungtinių 
Valstybių Prezidento telegramą,

Z I N
Specliali parlamento komisija 

rekomendavo paskirti karalienei 
Elzbietai 475.000 svarų per metus 
atlyginimo, iš kurio 95.000 svarų 
būtų naudojami kitiems karališ
kos šeimos nariams, kurie būda 
mi arti sosto, negali verstis pre
kyba ir negauna iš valdžios jokio 
atlyginimo, bet turi atlikti daug 
viešų pareigų. Tokių tarpe yra 
Kento kunigaikštienė ir jos vai 
kai.

Komisija taip pat pažymi, kad 
nors ir stengiamąsi sumažinti ka- 
lalfenės pareigas, jų vistiek lieka 
labai daug (dokumentų pasirašy
mas, audijencijos, vieši pasiro
dymai).

Be to. karalienė turi pareigas 
ir kaip žmona ir kaip motina.

los vyrui Edinburgo kunigaikš
čiui komisija siūlo paskirti 40.000 
svarų per metus visam gyveni
mui.

Prancūzijos visuomenė pritrenk, 
ta prancūzų apeliacinio teismo 
sprendimu, dėl generalinio komu
nistų partijos sekretoriaus Duclos 
paleidimo. Jis buvo kaltinamas 
valstybės išdavimu.

• * •
Britų Foreign Office radiotele- 

grafistas \V. Martin Marshall pri
siekusiųjų teisme bus teisiamas lie
pos o d. Jos yra kaltinamas už vals, 
tybinių paslapčių perdavimą antra
jam sovietinės ambasados sekreto-- 
riui Pov. Kuzniecovui.

• • •
Salisbury apylinkėse nukrito 

britų bombonešis. Trys gyvena
mieji namai buvo visiškai sunaikin
ti, o n kaimynystėje esančių namų 
užsidegė. 2 asmenys žuvo vietoje ir 
0 buvo sunkiai sužeisti. Vienas vy
ras, norėdamas gelbėti iš degančio 
namo savo žmoną ir vaiką, įbėgo 
į liepsnojantį namą ir nebegrįžo.

• * *
Šiaurės Korėjoje amerikiečių su- 

bombintų elektros jėgainių atsta
tymas kaštuosiąs 200 cilijonų dole
rių. • * *

■ Amerikos ambasadoje,' Vienoje, 
Achesono vizito proga buvo su
rengtas diplomatų priėmimas. Šia
me priėmime dalyvavo ir sovietų 
komisaras gen. Svidrovas. Jis, Svi- 
drovas, sveikindamasis su Acheso- 
nu, pakiausė: — Ar atvežei tamsta 
taiką?

Į šitokį klausimą Achesonas at
sakė:

— Generolas, tikiuos, puikiai 
žino, kad taikai sudaryti reikia 
dviejų šalių“... 

pasiųstą Baltijos Valstybių Lais
vės Komitetui New Yorke, ku
rioje Prezidentas pareiškia Balti
jos tautoms savo simpatiją, mi
nint 12 metų sukaktį nuo to mo 
mento kai Sovietų Sąjunga, sulau
žydama tarptautines sutartis, įsi 
veržė į jų kraštus ir kurioje Pre
zidentas dar kartą patvirtina 
Amerikos Jungtinių Valstybių nu
sistatymą nepripažinti šio agresi
jos akto.

6. Jie vieningai pareiškė viltį, 
kad Genocido Konvencija trumpu 
laiku taps efektyviu įrankiu žmo
gaus teisėms apsaugoti ir kad 
Jungtinės Tautos ras būdus ir 
priemones sustabdyti terorui ir 
deportacijoms nuo kurių kenčia 
Baltijos ir kitų kraštų gyventojai, 
esantieji Sovietų okupacijoje.

7. Jie nuolankiai sveikina savo 
tauta?, kenčiančias svetimą jungą 
ir su giliu liūdesiu mini visas jų 
kraštuose viešpataujančios tironi
jos aukas.

Jie yra tvirtai įsitikinę, kad 
Baltijos tautų teisės ilgainiui lai
mės ir kad Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos — o taip pat ir kitų So
vietų pavergtų kraštų — laisvė 
ir nepriklausomybė bus atstatyta-

I O S
Pragyvenimo išlaidų svarsty

mai, kurie pereitą savaitę buvo 
atidėti. įvyko šį pirmadienį. Opo
zicija ypač puolė vyriausybę už 
maisto subsidijos sumažinimą, gi 
vyriausybė nurodę kad visos pre
kių kainos, išskyrus maisto pro
duktas, krinta, ir pragyvenimo iš
laidos turės greitai atpigti, gi dar
bininkai nereikalaus atlyginimų 
padidinimo. * • •

Lankydamasis Berlyne, JAV se
kretorius Achesonas davė Berly
nui garantiją, kad bet kokia ata 
ka ant Berlyno bus laikoma ataka 
prieš JAV. „Mes liksime Berlyne 
tol, kol bus reikalinga patikrinti 
miesto laisvę“. Panašią garantiją 
kiek anksčiau davė Britanijos 
užs. reik min. Edenas.

• • •
Gen Eisenhoveris, kalbėdamas 

per radio aštriai kritikavo prez. 
Trumano vyriausybę. Ypač jis 
kaltino vyriausybę už silpnumą 
atrtremiant komunizmo pavojų.

Senatorius Taftas pareiškė, kad 
jei jis bus išrinktas prezidentu, 
jis prašys kongresą panaikinti 
Yalttrr susitarimą ir padaryti 
Jungt. Tautos efektingesnėmis.

• * •
Rusija sutiko duoti daugiau tei

sių Jugoslavijai Dunojaus komisi
joj, kuri administrauoja susisie
kimą Dunojum.

* * .*
Dideliam Kinijos atstovų nuste

bimui ir pykčiui, alijantų delega
cijos vadas prie Korėjos taikos 
derybų, gen. Harrison, apleido 
derybų salę pereitą penktadienį 
ir pasakė grįšiąs tik už trijų die
nų. Komunistų delegatai liko vie
ni ir iš pykčio nežinojo kas sa
kyti.

• « •

JAV7 žvalgyte patyrė, kad rusai 
daro pratimus su naujo tipo bom
bonešiais, pritaikintais nešti atomi
nes tembas. Naujasis bombonešis 
T-31, turi šešis sprausminius mo
torus, kurie išvysto 36000 arklio 
jėgų, gali pakilti į 45000 pėdų 
aukštį, skristi 430 mylių per valan
dą ir turi veikimo spinduli 9000 my
lių. Tarp kita ko, lėktuvas ginkluo
tas dvylikos patrankų.

• * *
Manoma, kad 1954 m- popiežius 

paskelbs ypatingus šventuosius 
metus, nes tais metais sukanka 
100 metų nuo Nekalto Prasidėjimo 
Dogmos paskelbimo.
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== KULTŪRINIS
DIDYSIS MAIRONIS

Šiemet turime dvigubą savo dai
niaus Maironio sukaktį: qo metų 
nuo. gimimo i 20 nuo mirties.

Jonas Mačiulis-Maironis kilimo 
yra žemaitis raseiniškis (gimęs 
1862 m. spalio 21 "d. Pasandravyje, 
Raseinių apskr.), turtingo, švie
saus ūkininko sūnus. Baigęs Kau
no gimnaziją, įstojo į Kijevo uni
versitetą literatūros studijuoti, bet 
po metų grįžo J, Kauną ir įstojo ku
nigų seminarijon, o šią baigęs bu
vo išsiųstas į Fetrapilio dvasinę 
akademiją mokslo gilinti. Po to 
profesoriauja Kauno Kunigų semi
narijoje ir 15 metų Petrapilio dva
sinėje akademijoje, 1909 m. grįžta 
į Lietuvą ir paskiriamas Kauno 
kunigų seminarijos rektorium. 
Rektoriauja iki mirties (mirė 1932 
m. birželio 28 d.,), taip pat profeso
riaudamas Teol.-Filos. Fak. teolo
gijos skyriuje.

Be profesoriaus, rektoriaus pa
reigų, kurias jis ėjo rūpestingai ir 
nuoširdžiai, dalyvavo ir visuome
nės gyvenime, tad poezija tebuvo 
tik laisvalaiko darbas, bet ir čia 
jis padarė daug.

POPULIARIAUSIAS 
LIETUVIŲ POETAS

Tremtyje išleistos dvi Maironio 
„Pavasario Balsų“ laidos (dvi de
šimtosios iš karto). Ta proga 
paaiškėjo, kad iš tiesų ligi šiol 
„Pavasario Balsų“ išleista jau ne
be 10, bet 15 laidų (šitą'susimai
šiusių laidų paslaptį iškėlė poetas 
Bem. Brazdžionis), šitokia gausy
bė laidų rodo ne ką kita, o tik be 
galo didelį poeto populiarumą tau
toje. Tai, aišku, vienintelė lietuviš
ka knyga (net poezijos knyga!), 
kuri susilaukė tiek daug laidų.

Šiandieninė, pomaironinė, lietu
vių poezija krypsta į filos* flja.-., 
j puošnumą, ir tai dažnai galima 
pajusti tik įsigilinus ir supratus. 
Jau nuo Sruogos, nuo Kiršos, iš 
dalies ir nuo Putino pajuntam? savo 
poezijoje tuos naujus vėjus, kurie 
tūlais atvejais nebesutampa su 
Maironio aiškumu ir paprastumu.

Maironis, kurio talentas toli 
prašoko aušrininkus poetus, dai
nuoja paprastai ir aiškiai. Papras
tumas ir aiškumas lygiai patrau. 
kia ir mokytą lietuvį ir paprastuti. 
Tai būtų viena priežastis, kodėl 
Maironis, populiarus ir mėgiamas.

Antra, Maironis savo poezijoje 
apdainuoja tuos dalykus, kuriais 
pajėgia grožėtis ir žavėtis visi lie
tuviai. Dainuoja jis ir apie ši ir 
apie tą, bet mūsų tauta, kovojusi 
už laisvę, gynusį ją, kūrusi laisvė
je valstybę ir pagaliau šiandien, 
netekusi laisvės, vėl visas jėgas 
pasukusi j visokeriopos kovos fron
tus, niekad nebuvo atsisakiusi ko
vos ir tautiškumo idealų, kuriais 
gyveno aušrininkai, o su jais ir 
Maironis, kaip tik „Aušros“ pusla
piuose išspausdinęs pirmuosius 
savo eilėraščius.

AŠ NORĖČIAU PRIKELTI...
Dr. J. Basanavičius kadaise 

„Aušroje“ tvirtino, kad istorijos 
nežinantieji žmonės yra vaikai. Iš 
praeitojo kelio pasimokyti būtina 
tiek dabarčiai, tiek ateičiai. O kas 
gi per kelias mūsų tautos?

Galanda kirvius, 
Kalavijus aštrius 
Ir juodbėrį žirgą balnoja. 

Štai mūsų senoji praeitis — ko
va be galo, kova už tautos laisvę. 
Šitas kovas už laisvę ir dainuoja 
Maironis, gražiai supindamas toli
mąją praeitį su savo krašto gro
žiu. Jis prašo motušėlę neraudoti 
tėvynės ginti einančio sūnaus, nes

... kas tėvynę praras, 
Antros neišmels apgailėjęs.

O tėvynė, už kurią kovojama, — 
Kur bėga Šešupė, kur

[Nemunas teka, 
Tai mūsų tėvynė graži

[Lietuva;
Čia broliai artojai lietuviškai 

[šneka, 
Čia skamba po kaimus Birutės 

[daina.
Ji, ta tėvynė, su žemčiūgais, ža

liom rūtom, kasas dabinančiomis 
sesutėmis, raibąja gegute — visa
da graži, gražiausia ir maloniau
sia Lietuva-motutė, mūsų prakaitu 
aplaistyta žemė, kurioje daug at
minimų atranda širdis. Tai esamoji 
tėvynė, ir Maironis čia pat žvilgte
ri atgal, į praeitį.

Čia Vytautas didis garsiai 
[viešpatavo, 

Ties Žalgiriu priešus nuveikęs 
[piktus;

Čia bočiai už laisvę tiek amžių 
[kariavę;

Čia mūsų tėvynė ir buvo ir bus. 
Čia, kur Vytautas Didysis mus 

v [ir Vilnių gynė, 
Bus per amžius, kaip ir buvus. 

[Lietuvos tėvynė!

Šitas tezes galima šiuo ar tuo 
papildyti, paryškinti, bet jos yra 
tas pagrindas; tas tikėjimas, ku
riuo gyvena kiekvienas doras lietu
vis laisvėje ir nelaisvėje, o tą tau- 

•tinį credo Maiionis supynė i skam
bų ir didinga himną, parodydamas 
jame ir dabartį ir praeitį ir paga
liau prašydamas Aukščiausiąjį ap
saugoti Lietuvą,

... tą mylimą šalį,
Kur mūsų sodybos, kur bočių

[kapai!

TEN, KUR DUBYSA...
Patriotinėje savo poezijoje dai

navęs visuotinuosius lietuvio idea
lus, savo krašto praeitį, du didžiuo
sius istorinės Lietuvos centrus ... 
Vilnių ir Trakus. — raginęs lietu
vius vieningai kovoti, užtraukti 
naują giesmę, Maironis savo poe
zijoje neužmiršta ir gamtos, to mo
tyvo, kuris dažniausia visu puiku
mu suspindi visų gerųjų poetų 
kūryboje.

Gamta sužėri visu jo talento vir
tuoziškumu ne tik trumpuosiuose 
eilėraščiuose, bet ir poemose, ypač 
„Jaunojoje Lietuvoje“.

Maironis, pats-matęs ir svetimų 
kraštų, nieku kitu tiek nesižavi, 
kiek savuoju kraštu. Net gražiojo
je Šveicarijoje jo mintys lekia į 
Lietuvą —

Į tolimąsias, į numylėtas
Tėvelių šalis.
Ten, kur Dubysa mėlyna juosta 
Banguoja plati!
Ko, ašarėle, ko tu per skruostą, 
Kaip perlas, riedi?
Tokie jo eilėraščiai, kaip „Pava

saris“ (Pavasario saulė prašvito 
meiliai), „Užmigo žemė" Tik dan
gaus negęsta akys sidabrinės), 
„Vasaros naktys“ (Ramios, malo
nios vasaros naktys; medžio užmi

gęs nejuda lapas), tarp lietuvių 
yra lygiai tiek pat populiarūs, kaip 
ir patriotiniai dalykai.

PIKTAS ŽODIS SAVIESIEMS
Maironio „Pavasario Balsai“ — 

storokas tomas, ir ne visi ten sudė
tieji eilėraščiai dainuoja savo kraš
to praeitį, jo meilę ar gamtą. Mo
tyvų tuose kituose jo eilėraščiuose 
taip pat gausu. Čia jis kuria religi
nius himnus-giesmes, čia apdainuo
ja senatvę, čia poeto dalią, čia šį 
ir tą, čia vėl pasigirsta jo rūstus ir 
piktas žodis dėl esamosios lietuviš
kos tikrovės. Maironis idealizavo 
buvusiąją ir šviesiai žiūrėjo į bu
simąją Lietuvą, o tikrovė paprastai 
nuvilia, ne visada sutampa su sva
jonėmis. Realioji Lietuva susilau
kė didžiojo poeto karčių priekaištų. 
Ana:

O tų, partijų tarp mūsų, 
Jų programų ir barnių!- . 
Tiek vargiai pas vargšą bl... 
Atsiras už marškinių.

Kaip ..Kur bėga Šešupė“ galima 
laikyti Maironio sukurtu himnu, 
kuris atitiko istorinius ir buitinius 
lietuvio ypatumus ir idealus, taip 
„Kai kam“ būtų gal pirmųjų ne
priklausomo gyvenimo metų visuo
tinumo siekianti satyra — negero
vių) sintezė.

BALADĖS, POEMOS IR DRAMOS
Maironis tai ne tie vieni „Pava

sario Balsai", ne vien jo lyrika. 
Jis yra taip pat sukūręs keletą 
lengvų, gražiai sueiliuotų baladžių 
(„Jūratė ir Kastytis“, „Čičinskas“ 
ir kt.).

Nuo pat senų senųjų laikų pa
saulis žinojo mūsiške prasme ei
liuotus romanus — poemas. Šian
dien rašyti didesnes poemas lyg 
jau ir archainis, pasenęs dalykas, 
bet Maironio dienomis ši kūrybos 
forma tebebuvo gyva. Maironis 
parašė bent kelias poemas, kurių 
bene geriausia bus „Jaunoji Lie
tuva“. Joje poetas apdainuoja tau
tinio atgimimo laikotarpį, kai ku
rių dvarininkų atlietuvėjimą. Nors 
kritikai poemoje įžiūri šiokių tokių 
trūkumų, bet .gyvas eiliuotas pa
sakojimas ir gamtos vaizdai poemą 
ir šių dienų veikliam skaitytojui 
daro mielą.

Taip pat Maironis yra autorius 
kelių dramos veikalų („Kęstučio 
mirtis“, „Vytautas pas kryžiuočius“, 
„Didysis Vytautas karalius“ ir kt.).

B. Kazimieraitis

LIETUVIŠKOJI 
ENCIKLOPEDIJA

— atgavinama Amerikoje. Ji būtų 
mūsų termtyje praleisto laiko ver
tingiausias įnašas į mūsų Tėvy
nės kultūrinį lobyną ir ta jai dova
na, mums dvigubai naudinga: ir 
Tėvynėn parkeliavus ir emigracijo
je tebesant.

Kadangi šis darbas yra visų lie
tuvių bendras reikalas, tai svarbu, 
kad susidarytų galimybės jį įvyk
dyti. Todėl reikalingi yra tos En
ciklopedijos talkininkai — vyrai ir 
moterys — jos atstovai visose lie
tuviškose kolonijose. Pagal išgales, 
už darbą bus atlyginama. Dėl sąly
gų ir visų informacijų tuojau 
kreiptis į Juozą Kapočių, 680 Bush, 
wick Avenue, Brooklyn 21, N.Y.

KNYGOS, ŽURNALAI,
LEIDYKLOS

VARPAI SKAMBA
Stasius Būdavas yra daugelio 

knygų autorius — prozos, poezi
jos, net dramos. Naujoji jo kny
ga — Varpai skamba — yra tik 
dalis didžiulio veikalo iš lietuvių 
tautinio atgimimo laikų.

Knygos veiksmas vyksta Papi
lėje. Miršta knygnešę Gelžinienė, 
ir jos sūnus Rapoliukas atsiduria 
pas Papilės varpininką. Čia jis 
padeda varpininkui ir-skursta. Pa
pilėje vaikas susipažįsta su vika
ru kun. Vengraičiu ir netoliese 
gyvenančiu dvarininkaičiu Serapi
nu, kurie abu platina lietuviškas 
knygas. Pagaliau Vengraitis pa
bėga j Prūsus, o jį ligi sienos paly
dėjęs Gelžiniukas apsigyvena prie 
sienos ir pradės naują — knygne
šio gyvenimą £

Nors vyriausiasis veikėjas yra 
vaikas, bet knyga rašyta suaugu
siems ir paaugesniam jaunimui,. 
Rapoliukas rodomas čią ne koks 
didvyris, bet šiaip gyvenimiškas 
vaikas, tik iš kitų išsiskiriąs ne
bent drąsumu ir domėjimusi tau
tine kova. Gyvendamas arti baž
nyčios, jis sueina į sąlytį su ku
nigu ir pats įsijungia į slaptąjį 
darbą iš pradžių kaip pasiuntinu
kas ir patikėtinis.

Rapoliuką mes apysakoje ma
tome ne tik knygomis besirūpinan
tį. Jo gyvenimas pavaizduotas iš 
įvairių aspektų: čia jis ginasi ba
do, perkasi ir slepia silkes, vagia 
nuo kiaulių bulves, čia stengiasi 
išsisukti piemenavimo, čia sielo
jasi dėl kelnių, kurias nudžiovė 
varpininkai ir vėliau atidavę jo 
įpėdiniui. Beieškodamas išeities, 
kaip išsisukti, kad- nereikėtų eiti 
pas šykštų ūkininką ganyti, jis 
tariasi su kunigu ir jį priglobia 
dvaras, kur vis dėlto tenka tru
putį ganyti.

Knyga parašyta gyvai. Būda
vas čia realistas, jo stilius be jo
kių įmantrumų, lengvas, kalba 
vaizdinga. Knyga suprantama ir 
prieinama kiekvienam-

Išleido „Lietuvių Dienos“ Los 
Angeles. Kaina 2.50 dol. 'mūsų 
saloje platina „Lietuvių Dienų“ 
atstovai). K. Abr.

DOLERIS IŠ PTTSBURGO
Stp. Zobarsko „Doleris iš Pits- 

burgo“ — tai lengvu, gražiu sti
lium parašytos dvi apysakaitės, 
skirtos mažiesiems skaitytojams. 
Jų autorius yra prirašęs daug 
knygų jaunimui, o dvi buvo net 
premijuotos.

Pirmajame šios knygutės apsa
kymėlyje pasakojama apie me
daus mėgėją Algį, gavusį iš" dė
dės dolerį, prikišusį tą dolerį už 
medaus šaukštą ir paskui ėjusį 
pinigo atsivogti.

Antrajame" apsakymėlyje Simu
kas Rašimas gelbsti nuo girtuo

klio savo tėvo ūkį, bet per minkš
tos būta vaiko širdies.

Abiejų apsakymėlių veiksmas 
vyksta Lietuvoje. Knygutė puiki.

Išleido „Gabija“. Kaina 1 dol.
K. Abr.

MOTULĖ PAVILIOJO
Tai kitas dalykėlis vaikams, 

taip pat „Gabijos“ išleistas, ta> 
mūsų klasikės Lazdynų Pelėdos 
apysakaitė „Motulė paviliojo“.

Apysakaitėje vaizduojamas gy
venimas vaikučių, kurie laukė ir 
nebesulaukė motulės, o paskui pa
teko pas svetimus, ten ir žuvo.

Knygutę I- Davydovaitės ilius
truota. Kaina 60 et. K. Abr-

VILIGAILĖ
Kiekvienas laikotarpis turi sa

vo literatūrinį žanrą. Tolimi ir 
nebegrįžtantieji trubadūrų ir mi 
nezingerių, keliaujančių poetų, 
laikai. Nebėra ne poezijos mece
natų, taip pat nė dvaro poetų, šių 
dienų žanras yra romanas ir dar 
kartą romanas.’

O poezija vis dėlto tebėra gyva 
ir gaji, nors ir kampininkės teisė
mis, skurdžiaus dalią nešdama. 
Poezijos knygų niekas neperka. 
Šitokia kampininkė ji yra ne tik 
mūsų vienų tarpe, bet visur, o 
poetai rašo, jų eilėraščiai spausdi
nami, nes taip turį būti, nes poe
zija yra mėhas. kultūra, nors duo
na ir cirkas (panem et circensis). 
čipsai ir džinas yra daug arčiau 
širdies už kultūrą labai daugeliui. 
Tik kultūringam žmogui reikia 
kultūros, jis vis nesotus!

Šitokios mintys kyla beskaitant 
gražiai išleistą P. Orintaitės ei
liuotą legendą Villgailę (P. Au- 

. giaus iliustracijos). Maironis bu
vo bene paskutinis, kuris rašė 
dideles poemas, o po jo didesnių 
eiliuotų darbų niekas nebeparo- 
dė. iki čia, tremtyje, a.a. Juozas 
Kruminas nepaleido savo „Sugrį
žimo laivo“ — patriotinių eiliuotų 
legendų.

Patriotizmu dvelkia ir P. Orin
taitės „Viligailė“. Žemaitis Tauri- 
mas vedė gražią kitatautę, kuri 
išaugino sūnų ir dukterį, o pati 
iš ilgesio mirė, besiilgėdama savo 
krašto. Viligailė, toji Taurimo 
duktė, neatsigina piršlių, nes ji 
reta gražuolė. Atvažiuoja pirštis 
ir Gudonių krašto valdovas Gal
venas, bet jis nei dovanomis, nei 
prašymais, nei grasinimais nepa
veikia merginos: ji nenori palik'- 
ti savo krašto, kurio paskui tu
rėtų ilgėtis ir nykti, kaip sunyko 
jos motina. Įpykęs Galvonas nu
žudo ir ją ir jos brolį-

Viena šios eiliuotos legendos 
yda — tai vietomis gana šlūbi ri
mai.

Kaina 1.30 dol. K. Abr.

NAUJA „G ABU A"
Lietuvių Spaudos Centro „Ga

bijos“ Amerikoje leidžiamo ir 
Stp. Zobarsko redaguojamo Ga
bijos žurnalo nelabai seniai jau 
pasirodė antrasis numeris (žurna
las turėtų pasirodyti kas metų 
ketvirtis). Šiam numeriui prozos 
yra davę Ig. Šeinius (ištrauka iš 
„Raudonojo tvano“, išėjusio šve
diškai ; knyga žada Amerikoje pa
sirodyti ir lietuviškai), V. Krėyė 
'ištrauka iš „Dangaus ir žemės 
sūnaus“ antrosios dalies), nau
jas talentas Irena Joerg (ištrauka 
iš apysakos „Taika ateina į slė
nį“), J. Savickis (novelė „La
trai“), P Orintaitė (novelė „Pi- 
liuko nesėkmė“), St Eūdavas (iš
trauka iš „Varpai skamba“), A. 
M. Katiliškis (novelė „Eglaitė“). 
Eilėraščių yra davę H. Nagys, J. 
Tysliava, H. Radauskas, L. Žit
kevičius, G. Tulauskaitė, S. San
tvaras, taip pat yra verstinių eilė
raščių — tai lietuviškos kilmės 
poeto L. E. Gielgudo ir kiniečio 
Li Po. Duota keletas įdomių 
straipsnių (J. Brazaičio apie S. 
Santvarą, J. Stebeikio 1951 m. 
knygų apžvalga, V. Maciūno ra
šytojai apie kalbą, J. Stebeikio 
apie nužudymus literatūroje ir
J. Aisčio knygos Sesuo buitis re
cenzija). Numeryje yra kelios V.
K. Jonyno iliustracijos.

Numerio kaina 1 dol. K. Abr.

NAUJA LEIDYKLA
Vokietijos PLB pirm. Pr. Zun

de, būdamas Londone, susitarė 
su Lietuvių Namų B-vės leidykla 
„NIDA“, sudaryti vieną bendrą 
leidyklą, sujungiant šiuo metu 
veikiančią PLB knygų leidyklą. 
Naujoji leidykla pradėjo veikti 
liepos 1 d. 'Visi nauji tų dviejų 
leidyklų leidiniai jau išeis naujo
sios leidyklos vardu.

Knygos bus spausdinamos „NI
DOS“ spaustuvėje.

„NERAMU BUVO LAISVĖS 
ALĖJOJE“

Naujai Išleistą Lietuvų Namų 
leidyklos Br. Daubaro knygą „Ne
ramu buvo Laisvės Alėjoje“ jau ga
lima gauti. Knygos kaina—5 Šilin
gai spaustuvės Fondo Rėmėjams, 
kitiems — 6 šll.

S. BŪDAVAS

Ištrauka iš knygos „Varpai skamba“.

Tą dieną Rapoliuko reikalai iš 
karto pagerėjo.

Buvo ketvirtadienis, pats didy
sis turgus Papilėje. Belandžioda
mas tarp žmonių, vienoj vietoj 
pamatė jis didesnį būrį, daugiau
sia moterų. Prilindęs arčiau atra
do apgultas silkių statines. Mote
rys ne tiek silkių meilijo, kiek 
stebėjosi pardavėjo gudrybėmis. 
O tasai nebuvo kvailas. Pasilipęs 
ant savo vežimo rodė jis visiems 
gražią žuvį, padarytą iš sidabri
nio popieriaus. Sklaidėsi su ja į 
visas šalis ir garsiai šaukė:

— Kas dar silkių, kam dar sil 
klų ? Iš karaliaus prūdo ! Kas 
greičiau, tam daugiau ! Dešimt už 
penkias kapeikas ir viena maga
ryčių ! Paskutinė bačka, paskubė
kit ! Dešimt silkių, viena magary
čių >r sūrimo šaukštas!...

Rapoliukas tuoj sumetę, kad 
reikia pasižiūrėti, kaip tos silkės 
atrodo. Pralindo pro būrį ir įki
šo galvą į vieną statinę. Net akys 
pašoko. Ten gulėjo tokios didelis, 
išmirkusios silkės, pusiau pasken
dusios rudame kvepiančiame skys, 
time. Ir tiktai penkios kapeikos! 
Dabar jis jau nebegaišo. Susirado 
kažkur numestą popieriaus gaba
lą, išsikrapštė kelis smulkius pi
nigėlius ir nubėgo prie ano vyro

— Ir man, dėde, silkių, — ki
šo jis pardavęjui popierių.

— O penkias kapeikas ar turi ’
— Turiu, prašom, — iškėlė Ra- 

poliukas ranką.
, Prikrovė jam silkių visą krū
vą, nuvarvino skystimą ir liepė 
bėgti. Nutvėręs tą turtą Rapoliu
kas linksmai skubėjo namo. Bet 
netoli klebono sodo staptelėjo ir 
susirūpino: kur dabar jas pa
slėps ? Troboj negalima. Sužinotų 
Plaktiniai — tai kažinką padary
tų. Geriausia tai ant aukšto, kur 
pakabinti skalbiniai.

Pabėgęs kelis žingsnius pamatė 
jis Plaktinį, bešlavinėjantį baž
nyčios aikštelę. Papsėdamas pyp
kę užkabindavo senis šluotos ga
lu čia vieną, čia kitą vietą, ir 
atrodė, kad ten dar ilgai trinsis- 
Tada berniukas grįžo atgal, susi
rado tuščią vietą tvoroje ir įlindo 
į klebono sodą. Nelabai jis ten 
apsidžiaugė, nes žolė buvo jau 
nupiauta ir išvežta — nėra kur tų 
silkių paslėpti. Metė jis dar akis 
į tvartų pusę, ir visas rūpestis 
gražiai išsisprendė: visi pamatai 
buvo ten apaugę didelėmis tiršto
mis dilgėlėmis. Greitai jis nubė
go į aną vietą, rūpestingai už- 
lankstė popieriaus galus ir nu
metę silkes i patį dilgėlių tirštu

mą. Nusitrynė į žolę drėgnas ran
kas ir patenkintas grįžo namo.

Paskambinęs „Dievo Angelą“ 
atsisėdo kartu su visais prie sta
lo ir labai menkai valgė. O prie 
duonos ir piršto neprikišo.

— Tai kodėl taip mažai ? Var
po nepatrauksi, — sumurmėjo 
Plaktinis.

— Kad aš ir po pusryčių dar 
sotus, — gražiai pasiteisino Ra
poliukas.

— Ką ten po pusryčių, — pri
dėjo ir senoji, — kad ir tų pusry
čių, mačiau, nedaug tevalgei. Ne- 
sisprangink badu, valgyk, kiek 
nori, užteks visiems.

Rapoliukas džiaugėsi. Gerai, 
kad jie taip kalba. Bent kartą 
pamatė, kad jų neapvalgo. Gal 
ir Kinkių Petkų užmirš.

Pasitraukė jis nuo stalo pusal
kanis, bet su dideliu pasitikėji
mu. Nuėjo i virtuvę, pasidairė ir 
apsisukęs sugrįžo atgal.

— Teta, gal jau laikas, aš ga
liu bulves paršiukui nunešti, — 
pasisiūlė. ,

— Nunešk, jeigu nori, — atsa
kė senė-

Tuoj jis pasigriebė krepšį ir iš
bėgo su virtomis bulvėmis.. Tvar
te atsirinko jis geresnes ir pasi
dėjo i šalį. Teisybė, bulvės buvo 
pernykštės, bet dar nevisai blo
gos ir napaiuodusios, ypač tos 
mažesnės. Blogąsias suvertė par
šui į lovį ir nutarė ten palaukti. 
Laukė jis ir žiūrėjo, kada Plakti- 
nienė uždengs langą. Po pietų se
niai visuomet nueina kiek prigul 
’ti- Bet anie vis dar neskubėjo.

Nusibodo Rapoliukui žiūrėti 
pro tą lentų tarpą. Įlipo tada pas 
paršą, kuris neskubėdamas Šlep
seno sausas bulves, ir ėmė kasy
ti gyvulėlio šoną. Tas tuoj sulė
tino ėdrumą, iškėlę iš lovio kojas 
ir susimąstė. Dar kiek pagalvojęs 
bimbtelėjo ant šono, išsitiesė visu 
ilgumu, išlygino uodegos riestai- 
nėlį ant šiaudų kaip kokį slieką. 
Eraukinėjo glostė Rapoliukas par 
šo papilvę, trumpino laiką :r gal
vojo: koks laimingas tas paršas. 
Ir iš tikrųjų, ko gi jam reikia: 
visuomet sotus, šiaudų kiek no
ri, visuomet mylimas. Ir Plakti
niai visuomet jį aplanko, pamin
ko, apčiupinėja tas vietas, iš ku
rių lašiniai auga, ir neskubėdami 
grįžta atgal į trobą, vis girdami 
savo miciuką.

Vėl prišoko jis prie durų ply
šio ir nudžiugo — per visą langą 
buvo jau nudribusi žalia antklo 
dė. Tai gerai, seniai jau pučia į 
akį — pagalvojo berniukas.

Tuoj paliko jis tvartą ir nusi
tvėrę krepšį su atrinktom bulvėm, 
šoko ; antrąjį aukštą, nulindo už 
skalbinių, į tamsiausią kertę, kur 
palėpė prie pat grindų nusilei
džia. Paliko ten bulves ir nusku
bėjo j klebonijos dilgėlyną. Su
sirado kartį, paliktą nuo per
nykščių metiĮ obuoliams skinti, ir 
bandė iškrapštyti silkes. Ne taip 
lengvai jam sekėsi: silkės buvo 
gerai suvyniotos .sunkios ir nesi
davė. Tada jis kartimi išdaužė 
dilgėles ir pasidarę šiokį tokį ta
ką. Kelis kartus nusiplikinęs ran

kas ir kojas vis dėlto išvilko jas 
laukan.

Išlindęs pro tvorą vėl skubėjo 
namo. Pašoko aukštyn ir krito 
prie krepšio su bulvėm. Išsitrau
kė pačią didžiąją silkę ir į popie
riaus kraštą nubraukė apkibusią 
druską. Pagriebė pirmą pasitai
kiusią bulvę, pertreškė pusiau. 
Nelupdamas lupenos kando jis 
minkštimą iš vidaus ir tuoj pat 
plėšė silkės nugarą. Rijo mažai 
karmtydamas, vis sustodamas ir 
pasiklausydamas, ar kas neatei
na. Bet greit apmarino didįjį ai- 
kanumą ir ėmė valgyti lėčiau. 
Gražiai jis nugraužė silkę ir pasi
rinko antrą, šiek tiek mažesnę. 
Dabar jis pasijuto sotus ir tvir
tas.

Baigęs darbą vėl surutuliavo 
popierių, praskleidė spalius ir at
rado neprikaltas lentas. Pajudino 
vieną, antrą ir abi lengvai pra
skleidę. Po jomis buvo tuščias tar
pas. Sumetė ten silkes, subėrė 
bulves,, sulygino lentas ir pasiė
męs krepšį nusileido žemyn. 
Krepšį numetė į kampą ir sau ra
mus išėjo laukan.

Apvaikštinėjo šventorių, buvo 
nubėgęs į pakalnę, vis toks links
mas ir patenkintas. Į namus ne
siskubino grįžti, nes nenorėjo se
niams į akis lįsti. Po to pajuto 
troškulį — silkės vandens prašė. 
Prie šventoriaus mūro buvo šuli
nys ir ten pat kibiras, tvirtai prie 
svirties prirakintas. Čia pat bu
vo ir skardinė, pavirtusi ant šo

no. Pamerkė ją į kibirą. įsirėmė 
kaire ranka į šoną ir gėrė sau ra
miai apsižvalgydamas, šliukštelė
jo laukan ir vęl panėrė kaušą į 
vandenį.

Bažnyčios aikštele slinko smul
ki moterėlė, vis pritūpdama ir 
atsitiesdama, nes buvo šluba. Pa
mačiusi Rapoliuką, iš tolo ėmė 
stebėtis:

— Nesidyviju, kad tiek daug 
geri, bet dyvas ima, kur pas tave 
telpa. Ką taip valgei, jeigu tiek 
pliumpi ?

Jis nieko neatsakė. Pametė 
skardinę ir nusišluostė burną ran
kovės kraštu.

Moterėlė pnklibinkštavo arčiau 
ir paklausė šnibždėdama:

— Tai gal tu geriau žinai, pa
sakyk, į kokią parapiją iškelia tą 
mūsų kunigą?

— Koki kunigą ? — išsižiojo Ra
poliukas

— Tai. paklausė. Argi dešimt 
kunigų turim ? Nugi mūsų kamen- 
dorių, tą jaunąjį, ne kleboną, kas 
gi klebonus kilnoja.

— Argi iškelia’ Aš nieko negir
dėjau. Tai kada iškelia, kur iš 
kelia ?

— Eik jau, eik, matau, kad ne
susišnekėsim, — pamojo jam mo
terėlė ir nuėjo į miestelio pusę, 
čia pritūpdama, čia vėl atsities
dama.

Rapoliukas dar vis stovėjo su
stingęs’, tartum įkaltas stulpelis. 
Žiūrėjo į tą šlubę ir vis negalėjo 
suprasti, kaip čia atsitiko.
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SVEČIAI LIETUVIŲ NAMUOSE
Lietuvių Namus aplankė ponia 

Žadeikienę su dukra, iš Stockhol- 
rao atvykęs p. VI. Žilinskas ir iš 
Paryžiaus ponia Deveikė.

DEL SVETIMTAUČIU 
ATLEIDIMO IŠ DARBO

Priėmimas užsieniečių darbinin 
kų į tam tikras pramonės šakas 
yra tvarkomas susitarimu tarp 
darbdavių ir darbininkų atstovų 
tose pramonėse. Nors suvaržymų 
pasirinkti darbą atšaukimas ir su
teikė didesnę laisvę užsieniečiams 
darbininkams, vis dėlto nepalietė 
tų susitarimų, kurie liko galioje ir 
po to. Viena tų susitarimų sąlygą 
yra, kad, trūkstant darbo, užsie 
niečiai darbininkai turi būti atlei
džiami prieš atleidžiant britų dar
bininkus. Darbo Ministerija nėtu- 
ri teisės šiuo atveju tarpininkauti.

PAKEITIMAI SOCIALINIO 
SAUGUMO SRITYJE

Sveikatos ministerija paskelbė 
datas, kada įsigalios biudžeto 
įvesta pašalpų ir mokesčių padi
dinimai.

Šeimos pašalpa — už kiekvieną 
vaiką, išskyrus pirmąjį, pakelia
ma nuo 5 šil. iki 8 šil. per savai
tę nuo rugsėjo 2 d.

Nedarbo paašalpos — pakeliama 
nuo 26 šil. iki 82/6 nuo liepos 24d.

Ligos pašalpa — nuo 25 šil. iki 
32/6 nuo liepos 24 d.

Pensija — nuo 30/- ir 26/- pa
keliama iki 32/6 nuo rugsėjo 29 d.

Tą pačią dieną įsigalios ir naš
lių pašalpa — 32/6 per savaitę.

Pašalpa už globojamus asme
nis dependants“) pakeliama iš 
16/- iki 21/6. Spalio 6 d. taipogi 
įsigalios pakelto socialinio saugu
mo mokesčiai. 10/9 vyrams virš 
18 metų (buvo 9/5) ir moterims 
virš 18 metų 8/5 (buvo 7/5). To
kiu būdu darbdavys ir darbinin
kas turės mokėti po 8 pensus per 
savaitę daugiau kas liečia vyrus 
ir 6 d. daugiau kas liečia mote
ris.

Proporcingai padidinami mokes
čiai ir kitų klasių asmenims.

Lietuvių Namuose atostogauja 
nemažas skaičius lietuvių. Norin
tieji Lietuvių • Namuose pernak
voti ar praleisti atostogas, prašo
mi iš anksto pranešti namų ad
ministratoriui, nes šiuo metu vi
sos vietos yra užimtos.

Nakvynę jau užsisakė kelios 
didesnės ekskursijos iš provinci

jos.

PRIĖMIMAS ESTŲ 
PASIUNTINYBĖJE

Antradienį Estų pasiuntinybėje 
įvyko priėmimas estų, latvių ir 
lietuvių diplomatams ir kitiems 
svečiams Londone, diplomatinių 
pasitarimų proga.

DR. DEVEIKĖS PASKAITA
Lietuvių Namuose, 43, Holland 

Park, liepos 12 d. 7 vai. vakare 
Dr. J. Deveikė skaitys paskaitą 
„Istoriniai psichologinis mėgini
mas aiškinti mūsų tautos liki
mą.“ Londone gyveną lietuviai 
maloniai kviečiami išklausyti įdo
mios paskaitos.

PRIE TEMZĖS
—„Gražu mūs Anglijoj“ — pa

sakė inž. Vilčinskas, žiūrėdamas 
nuo Richmondo kalno į Temzę, 
pereito sekmadienio iškylos metu. 
Ir, reikia pasakyti, kad tikrai yra 
nepaprastai gražių vietų, tik mes 
jų nematome.

Lietuvių Klubo valdyba nutarė 
liepos 13 d., sekmadienį, vėl su
ruošti iškylą. Šį kartą į užmiestį, 
prie Temzės krantų. Norį iškyloje 
dalyvauti prašomi rinktis Lietu
vių Namuose sekmadienį, liepos 
13 d. 10 vai.

DEL LEIDIMŲ IŠNUOMOTI 
BUTUS

Užsieniečiai, norėdami verstis 
bizniu, turi gauti Valstybės Sekre
toriaus leidimą. Bizniu yra laiko
ma ir nuomavimas butų su aptar- , 
navimu, jei nuomojama daugiau, 
negu vienam nuomininkui.

Tie svetimtaučiai, kuriems dar
bo pasirinkimo suvaržymai jau 
yra atšaukti, yra prilyginti bri
tams, todėl jiems tokie leidimai 
nėra reikalingi

Abejotinais atvejais, kaip jau 
anksčiau esame rašę, informacija 
gali būti gaunama vietos polici
joje.

UŽDAROMA STOVYKLA
Pranešame Didž. Britanijos lie 

tuvių visuomenei, kad šeimų sto 
vykia „Excalibur“ Hostel, Alsa- 
ger, S.O.T- Staffs, veikusi nuo 
1948 m. birželio męn. uždaroma 
š.m. rugsėjo mėn. 30 d., o liku
sieji stovyklos rezidentai perke
liami į West Wells stovyklą prie 
Corsham, arti Bath-Bristol.

Šios stovyklos uždarymas, pa
skelbtas š.m. birželio mėn. 18 d. 
hostelio vadovybės motyvuoja
mas taupymo sumetimais ir mažu 
skaičiumi rezidentų (apie 260 as
menų su staffu) padarė didelį nu
siminimą ir suirutę visų čia 6 re

zidavusių tautybių tarpe. Dalis 
rezidentų, kaip ir jų šeimų gal
vos, turėjo šioj apylinkėj susira
dę darbą; porceliano, anglies ka
syklose, prię gelžkelio remonto 
darbų, gelžkelio perkrovimo pre
kių stotyse, garvežių fabrike ir 
kitose įmonėse.

Savo laikinu likimu jau buvo 
apsipratę, su aplinkuma susigy
venę. Vaikai lankė vietoje anglų 
mokyklas, o vakarais ir sekma
dieniais veikė ir lietuviška mo
kykla.

Surasti butą pas vietinius gy
ventojus yra be galo sunku, kiek 
lengviau pavieniems asmenims, 
o šeimoms su mažais vaikais vi
sai neįmanoma, ką praktika jau 
per tą laikotarpį parodė.

A L S A G E R
Birželio mėn. 14 d. 1941 metų 

įvykių minėjimas buvo suruoštas 
lietuvių būrelio šioj stovykloj š. 
m. 14.6.

Paskaitą pritaikytą tai dienai 
skaitė P. Vyskupaitis, o mažieji 
vadovaujami mok. B. Jacevičie
nės, pasirodę su eilėraščiais, dai
nomis ir scenos vaizdeliu.

Tą gedulo dienos rytą ant sto
vyklos stiebo pirmą, o gal ir pa 
skutinį kartą šioj stovykloj, pu
siau nuleistos suplevėsavo visų 
trijų Pabaltijo valstybių vėlia
vos.

Latviai, estai ir mažas būrelis 
lietuvių Alsagerio anglikonų baž
nyčioje dalyvavo pamaldose, tos 
liūdnos dienos įvykiams paminė
ti. Pamaldas laikę latvių kun. 
Namgauds, o pamokslą pasakė, 
anglikonų bažnyčios vikaras ir 
Pasaulinės Evangelikų Liuteronu 
bažnyčios atstovas Anglijoj iš 
U.S.A, kun. Ostergreen.

Be to, tose pamaldose dalyva
vo ir 3 iš U.S. atvykę jaunimo 
atstovai, Evangelikų bendruome
nei.

Tą pat vakarą stovyklos salėj 
latviai suruošė mažųjų meninių 
jėgų pasirodymą.

H. E. K.

SKAUTŲ STOVYKLA
Registruojantis į skautų-čių ir 

lietuviško jaunimo stovyklą, kuri 
prasidės liepos 26 d. ir baigsis rug- 
piūčio 4 d., reikalinga pranešti tik 
vardą, pavardę, amžių ir adresą.

Mokestis iki 16 met. amžiaus 35/- 
iki 20 „ „ 40/-

virš 20 ,, „ 45/-
Sumokamas atvykus į Londohą. 

Londono stotyse liepos 26 d., atva
žiuojančius pasitiks uniformuoti 
lietuviai skautai ir palydės i Lietu
vių Namus.

Skautai ir skautės vykstą, sto- 
vyklon būtinai uniformuoti. Palai
dinės haki spalvos, kelnaitės ir si
jonukai tamsiai mėlyni, įvairūs 
skautiški ženkleliai kaip tai lelijė
lės, rūtelės, metinės žvaigždutės, 
yra užsakytos Brolijoj ir laukiama 
jų atsiunčiant.-

Neskautai į stovyklą atsiveža, 
(jeigu tokią turėtų,) lengvą pa
laidinę ir bįt kurios spalvos (pa
geidautina tamsiai mėlynos) trum
pas kelnaites. Mergaitės neskautės, 
lengvą palaidinukę arba bliuskutę 
ir tamsiai mėlyną sijonuką.

KĄ PASIIMTI STOVYKLOM ?
1. Šiltą antklodę ir pagalvėlę;
2. Porą paklodžių;
3. Blogesnę antklodę pasitiesti v 

po šonų;
4. Valgymui įrankius; šakutę ir 

peilį, puoduką, bliūduką, šaukštą.
5. Rankšluostį, muilą, dantų še

petuką, šukas.
6. Adatą, siūlų, porą sagų. (Ma

mos ąebus!)
Išvažiuodamas apsiauk tokius 

batus,, kad nespaustų kojų, nes 
daug žygiuosim, daug žaisime. Ne
pamiršk pasiimti ir savo sutaupąs, 
kurias taupei stovyklai, nes reikės 
apsimokėti už įėjimą į zoologijos 
sodą, muziejų, o kas žino, gal ir 
ledų panorėsi nusipirkti.

Primenu, kad registracija j sto
vyklą baigiasi liepos 15 d

NEPAVĖLUOK 
UŽSIREGISTRUOTI 1 

Sknt. K. Vaitkevičius, 
21, Cobden St. Derby.

SUORGANIZUOTI BRADFORDO 
SKAUTAI

Bradfordo Lietuvių vargo mo
kyklą kiekvieną šeštadienį rplan 
kydavo Juozas Bružinskas, skau
tų draugovės „Geležinis Vilkas“ 
draugininkas, kuris su mokyklos 
mokiniais kažin ką tarė, veikė, 
planavo.

Birželio 28 d. pagaliau viskas 
išryškėjo — čia veikia daug vil
čių žadanti „Gel. Vilko“ drau
govė,

St. Patrick's salėje birželio 28d. 
susirinko apie 20 skautų ir gra
žus būrys tėvų bei kitokių svečių. 
Susirikiavus vyr. skilt. skautams 
ir pagerbus vėliavą, vyr. skilt. J. 
Bružinskas pranešė gražios vyr. 
skautų svitos lydimam valeivai, 
skautininkui Kz. Vaitkevičiui, sa
vo darbo rezultatus. Šiam pasvei
kinus skautus, sekė jų priesaika: 
skautų pasižadėjimą padarę 5 jau
nuoliai. o jaun. skautų — 8 (4 
bern. ir 4 mergaitės).

Pirmiausia savo brolius ir se
ses skautus, sveikino jų draugi
ninkas J. Bružinskas. Paskum- 
vadeiva K. Vaitkevičius, sakyda
mas „iki pasimatymo stovykloje“

Toliau sveikino kun. J. Kuz- 
mickis, skautų vyčių .„Vydūno“ 
vardu-paskautininkas Zinkevičius. 
Bradfordo Lietuvių Mokyklos var
du — J. Jakubka ir tėvų vardu — 
V. janulevičius.

Po to skautai atliko menine da
lį: dainavo, inscenizavo kelis 
linksmus vaizdelius ir deklamavo.

Malonu, kad vaikai ir jaunimė
lis organizuojamas, kad tėvai ir 
auklėtojai palaiko skautu sąjūdį, 
kad patys skautai jautriai budi 
Dievo, Tėvynės ir artimo sargy
boje. (J. K.)

* * *
DBLS centre galima gauti D. 

Britanijos lietuviams ypatingai 
įdomi knyga „B.K. Balutis-Jo 
gyvenimas ir darbai“.

Kaina 8 šil. Platintojai prašomi 
pranešti kiek egzempliorių pa
siųsti.

MAŽIAU SŪRIO
Ryšium su importo sumažinimu 

D. Britanija šiais metais Danijo
je užpirko žymiai mažesnį kiekį 
sūrio. Pereitais metais Danija 
pardavė britams 50.000 tonų 
sūrio.

SPORTAS
Veda V. Steponavičius.

1952 m. OLIMPIJADA
(tęsinys)

1920 m. olimpijada surengti bu
vo pavesta Belgijai, kaip mažas 
atlyginimas už patirtus karo metu 
vargus.

Belgijos karalius atidarė ją ir 
Antverpeno katedroje kardinolas 
Mercier atlaikė mišias už žuvu
sius kare spirtininkus. Buvę karo 
priešinninkai nebuvo priimti į šią 
olimpijadą. šiose žaidynėse ypač 
pasižymėjo suomiai, kurie, tetu
rėdami tik 30 sportininkų, laimė
jo'8 aukso medalius.

1924 m. žaidynės įvyko Paryžiu
je. Čia pirmą kartą 10.000 metrų 
bėgimas per laukus buvo praves
tas karštą dieną ir didžioji dalis 
bebėgdami apalpo. Tik garsusis 
suomis Nurmi, kuris laimėjo la
bai lengvai, atrodė visai nepavar
gęs.

Olandija surengė sekančią olim
pijadą. Šioji olimpijada pasižymė
jo tuo, kąd joje dalyvavusios tau
tos laimėjo beveik po lygiai aukso 
medalių. Čia pirmą kartą europie
čiai parodė didelį pasipriešinimą 
amerikiečiams. Japonų atletų ge
ri rezultatai viena svarbiausių 
šios olimpijados žymių.

1932 m. olimpijada buvo sureng
ta Amerikoje —■ Kalifornijoje. 
Sąlygos buvo labai geros, todėl 
tikėtasi pasiektus rezultatus pa
gerinti. Bet ta? įvyko tik sekan-

BEGIMAS IS
Žinovai skelbia, kad pereitą sek

madienį milijonas : londoniečių bė- 
go iš miesto į krūmus, paplūdi
mius ir lankas, ieškodami vandens, 
gryno oro ir vėsesnių vietų. Apskai
čiuota, kad per vieną valandą 
plentais iš Londono pravažiavo 
2.000 automobilių ir keli šimtai mo
tociklų. Užmiesčio autobusai ir 
traukiniai buvo sausakimšai prisi
grūdę keleivių, skubančių maudy
tis ir pasikaitinti saulėje. O saulė, 
kaip retai šitame krašte, nepagailė
jo spindulių todėl jau sekmadienio 
vakare vaistinės užplūdo grįžtan
tieji, . ieškodami gydančių tepalų 
perkaitintoms nugaroms ir kak
toms .. Kas valandą, (statistikos ži
niomis!) alpo 100 žmonių nuo karš
čio ir spūsties paplūdymiuose. Biz
nieriai, iš vakaro numatę kaitrią 
dieną, pastatė ledams automatus, 
kurie per vieną valandą išmesdavo 
Soo porcijų ledų. Čiabuviai, kurie 
ir žiemos metu valgo ledus, užger
dami karšta arbata, apgulė auto
matus mylios ilgio eilutėmis. Sto
vėjo, laukė ir alpo, sakydami „love
ly weather“...

Daugelyje vietų šuliniai užtru
ko ir geriamas vanduo buvo nor
muojamas: trims suaugusiems — 
stiklinė.

Šiuos oficialius duomenis skai
tydamas, suprantama, inž- Šalkaus
kis pasakys: — netiksli statistika! 
Iš Londono pereitą sekmadienį 
išltėgo ne milijonas, bet milijonas 
ir 42 asmenys, nes kaip tik šitoksai 
lietuvių skaičius pakilo 11 vai. iš 
Lietuvių Namų iškylai į Richmon
do lankas, kur jau prieš savaitę 
buvo įkaltas kuolas ir tuo rezervuo
ta vieta lietuviams. Turint galvoje 

čioje olimpijadoje Pažymėtina, kad 
šioje olimpijadoje moterų čiuoži
me; pirmą vietą laimėjo jaunutė 
norvege Sonja Henie.

1936 m. olimpijada surengė Vo
kietija. ši bus ilgai prisiminta del 
savo puikios organizacijos ir ge
rų pasėkmių, ir, taip pat nespor- 
tiško jausmo, kai vokiečių naciai 
pamynė po kojų originalų barono 
Pierre de Coubertin olimpinį šū
kį: „Svarbiausias dalykas olimpi
jadoje yra ne laimėjimas, bet da
lyvavimas, nes svarbiausias da
lykas gyvenime yra ne tiek lai
mėjimas, kiek tvirtas kovojimas“. 
Jis stengėsi visais būdais išsiko
voti laimėjimus, panaudojant 
bjauriausius metodus. Ypatingai 
vokiečiai buvo nepatenkinti negrų 
Owens, Johnson, Metcalfe, Wil
liams ir Woodruff laimėjimais, 
kadangi pastai ieje, pagal nacių 
evangeliją, nebuvę „grynosios“ 
rasės atstovai...

Bet gyvenimas eina savo keliu: 
naciai išnyko, Owens ir kitų var
dai ilgai gyvens sportininkų at
mintyje.

Antrasis P. Karas vėl sutrukdo 
surengti olimpijadą nustatytu lai
ku. Ji įvyksta Londone 1948 m.

Nerašysiu nieko apie ją, nes 
buvome puikiai painformuoti tuo 
metu „B.L.“ puslapiuose.

Sekančiame nr. patieksiu žinių 
iš įvairių minėtose olimpijadose 
turėtų varžybų.

Iki sekančios karto.

LONDONO
didelį lietuvių organizuotumą, iš
kyla nuo pat durų pasiskirsto į 
tris grupes. Grupių vadovai susi
taria vadovaujamą būrį delybėje 
pristatyti prie Richmondo parko 
vartų. Viskas atsižymėta žemėla
piuose, tik, nelaimėje, neturėta 
galvoje, kad parkas turįs net šeše
tą vartų... Tačiau, kaip paprastai, 
ir šituo atveju gelbsti lietuviškas 
genijus: pirmosios nuklydusios 
grupės vadovas, po poros valandų 
ieškojimo, pasisamdė motorinę 
valtĮ ir, plaukdamas Temze, šaukė 
per garsiakalbį: — Lithuanians 
answer!... Jo laimei, tuo pat laiku 
antrosios nuklydusios grupės va
das, vadovavęs grupei,-susidedan
čiai iš jo paties ir Barboros, kelines 
pasiraitojęs buvo bebandąs per
bristi Temzę, išgirdo šį šaukimą. 
Šitokiu būdu apie 16 vai. abi gru
pės prisijungė prie iškylos bran
duolio, atitolusio nuo susitikimo 
vartų apie septynias mylias. Susiti
kimas buvo iškilmingai atžymėtas 
ir ta proga išgertas atsarginis alus 
ir vanduo, padaryta kelioliką nuo
traukų. pažeista ir pasidalinta praei
ties įspūdžiais ir pergyvenimais.

Grįžimas atgal buvo nesudėtin
gas: visi dalyviai aiškiai žinojo 
susirinkimo vietą; Lietuvių Klubas. 
Atsivėsinę nuo saulės ir patirtų įs
pūdžių, visi dalyviai vienbalsiai 
šaukė: — ateinantį sekmadienį 
vėl visi važiuojame į lankas!

Prąšome įsidėmėti: sužinoję, 
kad iškyloje dalyvaus p. Šalkauskie
nė, drąsiai galite nesiimti sumušti
nių. Užteks! Pasiimti: geriamo van
dens. Geriamo alaus pažadėjo pri
statyt baras. Tad iki sekmadienio...

B Trauklapis

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIU ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Netrukus triukšmas nuščiuvo. Keturios kiaulės virpėdamos 
laukė, visa savo povyza rodydamos esant kaltas. Dabar Napoleonas 
įsakę joms išpažinti visus savo nusikaltimus. Tai buvo tos pačios 
keturios kiaulės, kurios savo laiku buvo protestavusios dėl sekma
dieniniu susirinkimų panaikinimo. Be jokit; tolimesnių ragini
mų jos prisipažino buvus slaptuose santykiuose su Sniego Kamuo
liu nuo pat jo ištrėmimo, bendradarbiavus su juo vėjo malūno su
griovime ir susitarus su juo perduoti Gyvulių Ūkį Mr. Frederick'ui- 
Jos pridūrė, kad Sniego Kamuolys joms prisipažinęs, jog jis jau 
ištisą eilę metų esąs slaptas Jones'o agentas. Joms baigus prisipa
žinimą, šunes greitai jerplėše joms gerkles, o Napoleonas griaus
mingu balsu pareikalavo pasakyti, ar kuris nors gyvulių neturi ką 
išpažinti. Trys vištos, buvusios maišto dėl kiaušinių pradininkės, 
išėjo dabar priekin ir pareiškė, kad Sniego Kamuolys buvo joms 
pasirodęs sapne ir įkalbėjęs jas neklausyti Napoleonas įsakymų. 
Jos taipgi buvo paskerstos. Po to priekin iškrypavo žąsis ir pri
sipažino nuslėpusi per petnykščią pjūtę šešias varpas grūdų ir 
sulesusi jas nakties metu. Paskui vienas avinas prisipažino šlapi- 
nesjs į girdyklos tvenkinį. Jo žodžiais, taip padaryti jį skatinęs Snie
go Kamuolys. Kiti du avinai prisipažino nužudę senąjį aviną, ypa
tingai ištikimą Napoleono pasekėją, vaikydami jį aplink ugniakurą, 
kai jis sirgo kosuliu. Visi jie buvo čia pat vietoje paskersti. Ir 
taip prisipažinimai ir egzekucijos tęsėsi, kol ties Nepoleono kojo
mis radosi krūva lovon’ ir eras pritvino kraujo kvapo, kuris čia 
nebuvo žinomas nuo pat Jones'o ištrėmimo laikų.

Visam tam pasibaigus, likę gyvuliai, išskyrus kiaules ir šunes. 
buvo vos gyvi. Jie jautėsi sukrėsti ir nelaimingi. Jie tikrai neži
nojo. kas buvo baisiau — ar susimokusių su Snisgo Komuoliu gyvu
lių išdavikiškumas, ar žiaurus su jais atsiskaitymas, kurio jie ką 
tik buvo liudininkai Senais laikais taip pat dažnai įvykdavo bai 
saus kraujo parliejirno scenos, tačiau dabar visiems tai atrodė daug 
baisiau, nes vyko jų pačių tarpe. Nuo to meto, kai Jones apleido 
ūkį, ligi šios dienos nė vienas gyvulys nebuvo nužudęs kito gyvulio. 

Net nę viena žiurkė nebuvo nužudyta. Visi jie nutraukę prie kal
nelio, kuriame stypsojo pusiau baigtas statyti vęjo malūnas ir, visi 
kaip vienas, sugulė suvirtę į krūva, lyg norėdami sušilti — visi: 
DobiK Muriel'ė, Benjaminas, karvės, avys ir visas pulkas žąsų 
bei vištų — iš tikrųjų visi, išskyrus katę, kuri buvo staiga prany
kusi valandėlę prieš Napoleonui įsakius visiems susirinkti. Kurį 
laiką niekas nepratarė nė žodžio. Tik vienas Boksininkas liko sta
čias Jis neramiai šen bei ten slampinėjo ir tarpais nustebęs žveng- 
čiojo. Pagaliau tarė:

— Aš to nesuprantu. Nebūčiau patikėjęs, kad toks dalykas gali 
atsitikti mūsų ūkyje. Tai turėjo įvykti dėl kažkokios mūsų pačių 
klaidos. Kiek aš suprantu, išeitis tėra viena -, dirbti smarkiau. Nuo 
šiolei aš kelsiuos rytais visą valandą anksčiau.

Jis pasileido sunkia risčia akmenų laužyklos linkui. Ją pasie
kęs jis sukro/e du krovinius akmenų, ir prieš eidamas nakties poilsio 
vieną no kito nutempė juos prie vėjo malūno.

Gyvuliai tylėdami susispietę aplink Dobilę. Nuo kalnelio, ku
riame jie buvo sugulę, skleidėsi platus vaizdas į apylinkę. Buvo ma
tyli didesnioji Gyvulių Ūkio dalis — pailgoji, besileidžianti 
plento linkui ganykla, pieva, giraitė, girdyklos tvenkinys, dirba
ntieji laukai kuriuose stiebėsi plonyčiai žali kviečiai, ir raudoni 
sodybos trobesių stogai su rūkstančiais dūmtraukiais. Buvo giedras 
pavasario vakaras. Žolė ir sprogstančias.gyvatvores auksino įstriži 
saulės spinduliai. Niekad dar ūkis nebuvo ątrodęs gyvuliams toks 
patrauklus, ir su tam tikru nustebimu jie prisiminė, kad tai yra jų 
nuosavas ūkis, kad kiekviena jo žemės pėda yra jų nuosavybė. Do- 
bilei žvelgiant žemyn nuo kalnelio, jos akys pasruvo ašaromis. 
Jeigu ji būtu galėjusi išreikšti savo mintis,'ji būtų turėjusi pasakyti, 
kad tat nebuvo tai, ką jie buvo pasistatę kaip tikslą tuo metu, kai 
prieš keletą metų buvo jasiėmę uždavinį nugalėti žmonių giminę. 
Tą naktį, kai senasis Majoras juos žadino maištui, nebuvo numatyti 
tokio teroro ir žudynių vaizdai. Jeigu ji pati ir buvo tada turėjusi 
kokį ateities paveikslą piieš akis laisva nuo bado ir botago, lygių, 
pagal savo išgales dirbančių gyvulių bendruomenė, kurioje stiprūs 
globoja silpnuosius, kaip kad ji buvo globojusi būreli ančiukų ap
kabinusi juos priekine koja tą naktį, kai kalbėjo Majoras. To vie
ton — ji nežinojo, kodėl — jie prigyveno laikus, kai niekas nedrįsta 
išreikšti savo minčių, kai visur bastosi laukiniai, urzgią šunes ir 
kai tenka matyti savo draugus, draskomus į gabaliukus, jiems pri
sipažinus prie baisiausių nusikaltimų. Jos galvojime, bėgti, nebuvo 

minčių apie maištą ar neklusnumą. Nors ir tokiems dalykams 
vykstant, ji žinojo, kad jie buvo žymiai geresnėj būklėj, negu Jo
nes'o laikais, ir kad visų pirma būtina užkirsti kelią žmonių grįži
mui. Kas beatsitiktų, ji liks ištikima, dirbs sunkiai, vykdydama 
jai duodamus įsakymus ir pripažins Napoleono vadovybę. Bet visgi 
tat buvo ne tai, ko jinai ir kiti gyvuliai tikėjosi ir dėl ko vargo. 
Juk ne tam jie statė vėjo malūną ir ne tam ėjo pasitikti Jones'o 
šautuvo kulipku. Tokios buvo jos mintys, kurioms išreikšti ji stigo 
žodžių. Galop, jausdama, kad tai yra tam tikras pakaitalas žo
džiams, kurių ji neįstengę rasti, ji užtraukė „'Anglijos Galvijus“. 
Ją supą gyvuliai pagavo giesmę ir sugiedojo ją tris kartus ištisai.— 
labai skambiai, bet tęsiamai ir liūdnai, kaip niekad nebuvo jos gie
doję prieš tai.

Jie buvo bebaigią giedoti trečią kartą, kai prie jų prisiartino 
dvieju šunų lydimas Skundikas su išraiška, lyg būtų turėjęs ką 
svarbaus pasakyti. Jis ir paskelbė, kad specialiu Draugo Napoleo
no dekretu „Anglijos Galvijai“ panaikinami. Nuo šiolei juos gie
doti draudžiama.

Gyvuliai apstulbo.
— Kodėl? — sušuko Muriel'ė.
— Ji nebereikalinga daugiau, draugai, — atsakė Skundikas 

kietai. — „Anglijos Galvijai“ buvo revoliucinė giesmė. Bet dabar 
revoliucija jai. įvykdyta. Išdavikų egzekucija šią popiet;-; buvo 
paskutinysis jos veiksmas. Ir išoriniai ir vidaus priešai nugalėti. 
„Anglijos Galvijuos“ mes reiškęm savo ilgesį geresnės bendruome
nės ateityje. Tačiau dabar toji bendruomenė jau įsteigta. Aišku, 
tad, jog šitoji giesmė nebeturi jau tikslo.

Ners ir prigąsdinti, kai kurie gyvuliai gal ir būtų protestavę, 
bet tuo pat momentu avys užtraukė savo įprastinį „Keturios kojos- 
gerai. dvi kojos — blogai“ ir tęsė tai keletą minučių, tuo užbaig- 
damos diskusiją.

Ir taip „Anglijos Galvijai“ daugiau nebeskambėjo. To vieton 
Minimus, poetas, sukūrė naują giesmę, kurios pradžia buvo šitokia:

„Gyvulių Ūkis, Gyvulių Ūkis!
Tu niekad nepatirsi žalos per mane!

ir kuri buvo giedama kiekvieną sekmadienį rytą, po vėliavos iškė
limo. Eet kažkodėl ir žodžiai ir gaida gyvuliams atrodė napalygi- 
nami su „Anglijos Galvijais“.

(bus daugiau)
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LIETUVIU BENDRUOMENE
VOKIETIJOJE

BIRŽELIO 14 D.
DEPORTACIJŲ MINĖJIMAS
Lietuvių bendruomene Vokieti

joje. vadovaujama Krašto Valdy
bos, o šia proga ir visi pabaltie- 
čiai, vis aktyviau dedasi į kovą 
už savo mylimojo krašto išlaisvi
nimą, vis sumaniau panaudodama 
esamas galimybes, eidama i vie
šumą, laimėdama savo kraštams 
vis daugiau draugu ir daugiau dė
mesio krašto spaudoje ir visuo
menėje. Šių metų birželio 14 d. 
minėjimas, ruoštas centre ir pro
vincijoje visų pabaltiečių pastan
gomis, tai ypatingai pailiustruo
ja. Nors dar nėra iš visų vieto
vių žinių ir nesurinkti visi vokie
čių spaudos balsai, bet jau iš da
bar turimų Žinių galima spręsti 
apie visai skirtingą to minėjimo 
pobūdį, lyginant su ankstyves- 
niaisiais.

BONNOJE
Bonnos universiteto auloje 

įvykęs minėjimas ir tos dienos pa
maldos katalikų ir evangelikų 
bažnyčiose, bei Bonnoje surengto
ji pabaltiečių spausdos konferen
cija, rado platų atgarsį vokiečių 
spaudoje. Tiek didieji vokiečių 
laikraščiai, tiek visa provincijos 
spauda vienu ar kitu būdu įsidė
jo savo Bonnos korespondentų 
straipsnius apie minėjimą.

,,Bonner Rundschau“ plačiai 
aprašo iškilmingas pontifikalines 
mišias Bonnos katedroje, kurias 
laikė vyskupas Ferche, asistuo
jant prelatui dekanui Štumpe, lie
tuviui Tėvui Fabionui ir kun. 
Schiffels bei dalyvaujant keliems 
pabaltiečių kunigams, jų tarpe 
lietuvių generaliniam vikarui Vo
kietijoje ir Austrijoje, Tėvui Ber- 
natoniui. Toliau nupasakojamas 
misionieriaus, Tėvo Kaimo, pa
mokslo turinys ir paminima, kad 
į pamaldas atvyko didelis ameri
kiečių armijoje tarnaujančių pa
baltiečių karių skaičius.

Laikraščio žodžiais, minėjimo 
branduolį sudarę universiteto gra
žiai papuoštoje Auditorium Ma
ximum įvykęss aktas, kuriame 
pabaltiečiai ir vokiečiai savo kal
bose primindami laisvajam pa
sauliui pavergtųjų tautų likimą, 
kvietė jį imtis žygių, kad tautų 
kančioms anapus geležinės uždan
gos būtų padarytas galas. Pabal
tijo menininkai šiam susikaupimo 
nuotaikos aktui davė įspūdingus 
rėmus.

MUNCHENE
Minėjimas įvyko VI. 14. d. ro

tušės didžiojoje salęje. Dalyvavo 
500 žmonių. Jų tarpe miesto ir 
apylinkės lietuviai, latviai ir es
tai. Svečių tarpe buvo Bavarijos 
vyriausybės atstovas Oberregie- 
rungsrat Dr. Nentwig ir vokiečių 
bei visų Mūnchene reziduojančių 
pavergtųjų tautų organizacijų 
atstovai. Minėjimą trumpa kalba 
atidarė lietuvių atstovas kun. Paš
kevičius, pareikšdamas pasitenki
nimą, kad Pabaltijo tautų gedulo 
diena rado atgarsį laisvojo pasau
lio visuomenėje ir laisvasis pasau
lis pradeda suprasti bolševikų 
terrorą.

Minėjimo referentas mag. jur. 
A. Šildė, Latvių Centrinės Tary
bos Vokietijoje pirmininkas, savo 
kalboje pabrėžė baltų misiją nu
sviesti bolševizmo pavojų laisva
jam pasauliui. Bavarijos vyriau
sybės vardu Dr. Nentwig, atsto
vaudamas valstybės sekretorių 
Oberlandęr, pareiškę vokiečių 
tautos simpatijas Pabaltijo tau
toms. Toliau kalbėjo pabaltiečių 
atstovai,*jų tarpe lietuvis Juod
valkis.

Koncertinėje dalyje dalyvavo 
baritonas K. Bauęris, solistė E. 
Maiere ir pianistas R. Bartels. 
Free Europe radiofono technikai 
visą minėjimą užfiksavo magneto
fono juostelėse. Parengime daly
vavo vokiečių telegramų agentū
ros, vokiečių ir užsienio spaudos 
atstovai.

AUGUSTDORFE
Birželio 14 d. 9 vai. pamaldose 

katalikams dalyvavo ir lenkai. 
Mišias laikė stovyklos kapelionas 
Msgr. Dunikowski, po mišių pa
kvietęs visus pasimelsti už į Sibi
rą bolševikų ižvežtus ir nuo jų 
rankos žuvusius brolius pabaltie- 
čius. Buvo balsu kalbamos mal
dos lietuvių ir lenkų kalbomis.

10 vai. stovyklos aikštėje pa
keltos 5 vėliavos. Asistuojant 
dviem moterims, o susirinku
siems lietuviams giedant tautos 
himną, pirmiausia pakilo į viršų, 
kad paskui vėl pusiau atiebo nu
sileistų, iLetuvos, o drauge su ja 

ir Vokietijos respublikos bei West- 
falijos vėliavos. Tokia pat tvarka 
buvo pakeltos Estijos ir Latvijos 
vėliavos.

Visų pabaltiečių vardu vokiškai 
gražią kalbą pasakė iš Detmoldo 
atvykęs p. E. Simonaitis. Vėlia
vos pakėlimo iškilmėse dalyvavo 
visas stovyklos administracijos 
personalas, o taip pat ir visų tau
tybių reprezentantai. Evangeli
kai estai gedulingas pamaldas už 
savo išvežtus tautiečius turėjo 15 
vai., o latviai 20 vai.

BRAUNSCHWEIGE
Braunschweige minėjimas pra

dėtas gedulingomis pamaldomis 
VI.15 d. „Kaus fūr alle“ salėje, 
kuriose dalyvavo ir vokiečių vi
suomenė. Vokiečių Jaunųjų Vyrų 
Krikščionių Sąjunga su savo or
kestru pamaldoms suteikė ypatin
gą iškilmingumą, o vietinė vokie
čių spauda, „Braunschweiger Zei- 
tung“, išvakarėse įdėjo straipsnį 
apie įvykstančias pamaldos ir 
apie deportacijas iš Pabaltijo 
kraštų.

NEUSTADTE—HOLST.
Lietuviai, kartu su latviais ir 

estais, minėjimą suruošė VI.14 d. 
viešbutyje ..Stadt Kiel“. Jame da
lyvavo vokiečių visuomenė ir re
porteriai. Apie minėjimą įdėjo 
straipsnius vietinė spauda, ,,Lū- 
becker Nachrichten“ ir „Naustad- 
ter Tageblatt“._

SCHLESWIG—HOLSTEINO 
PATARIAMOJI TARYBA

Prie darbo ir socialinių reikalų 
m-jos Kielyje -sudarytoje tremti
nių reikalams patariamojoje tary
boje lietuvius atstovauja Krašto 
Valdybos įgaliotas p. E. Žilius, 
Neustadt (pavaduotojas M. Jan
kus). Gegužės mėn. gale įvykusia
me tarybos posėdyje p. Žilius ke
lis kartus pasisakė tremtinių rei
kalais, pasiūlydamas pav. minis
terijai pasinaudoti tautinių gru 
pių kartotekomis, kai norima nu
statyti, kad tam tikras asmuo, ne
turįs IRO pažymėjimo, vis dėlto 
yra benamis užsienietis — tremti 
nys.

Latvių atstovas Dagis ilgesnia
me pranešime iškėlė tremtinių pa 
geidavimus sudaryti tautines ko
lonijas ekonomiškai tinkamesnė
se Vokietijos srityse, jų vaikus 
papildomai mokyti savo kalbos, 
tikybos, istorijos ir geografijos, 
panaudojant tam gal keliaujan
čius mokytojus; prilyginti trem
tinius vokiečių pabėgėliams ir su
burti juos kuo toliausiai nuo so
vietų zonos. Jo pranešimą papilde 
p. Žilius, nurodydamas jau esan
čias pabaltiečių tautines kolonijas 
Oldenburgo krašte.

Vyriausybės atstovas patikino 
vokiečių įstaigų palankumą, re
miant tremtinių kultūrinio savai
mingumo išlaikymą, ir pažadėjo 
svarstyti keliaujančių mokytojui, 
institucijos įrengimo klausimą. 
Dėl kolonijų steigimo pasisakė 
neigiamai, nes Schleswig- Holstei— 
nas neturi tam nei lėšų, nei atitin
kamos vietos. Be to, tokiam per- 
keldinimui nėra juridinio pagrin
do ir žmonių negalima būtų pri
versti keltis, o dabartinis mišrus 
tremtinių sugrupavimas įvykęs 
savo laiku pagal primygtiną bri
tų okupacinės valdžios reikala
vimą.

Schleswig-Holsteine iš uždarbio 
gyveno tik 19,6 proc. visų trem
tinių, o 60 proc. tremtinių suda
ro iš viso nedarbingieji, vaikai, 
nesveiki ir seneliai. Iš 3.300 sto
vyklose gyvenančių tremtinių 787 
reikalingi ypatingos globos, bū
tent

69 seneliai
116 karo sužalotų
35 invalidai

436 pagiję džiovininkai
111 tikrų ligonių.

JAUNŲJŲ KONCERTAS 
SENELIAMS

Varelio senelių prieglaudą aplan
kė lietuvių Vasario 16 d. gimna
zijos choras. Apie choro koncer
tą Varelio apylinkės valdyba, 
tarp kitko, rašo: ,.Programa bu
vo atlikta labai vykusiai, tik gal 
kiek trumpoka (i vai.). Svietimie- 
ji labai patenkinti koncertu ir 
klausinėja-, kuomet vėl bus, o mes 
tik didžiuojamės ir džiaugiamės 
kad ir mūsų jaunimas ,,ne pės
čias“' Palyginus su dažnais pasi
rodymais kitų tautinių grupių, 
mūsų šaunusis jaunimas pralen
kę jų pasirodymus. Tad, tuo pa- 

- čiu, mūsų tautinė ambicija pa
kilo“.

Birželio 14 d. Tautos Gedulo 
Diena Varelio prieglaudoje irgi 
iškilmingai paminėta aktu dide
lėje, kino salėje, pirmininkaujant 

stovyklos vadovui p. Pleus ir da
lyvaujant apie 400 asmenų. Lie
tuvių vardu kalbėjo kun. Steig- 
vila ir VI. Narbutas. Dainavo lat 
vių ir estu chorai. Vienas vokie
čių spaudos atstovas, dalyvavęs 
minėjime, jį aprašė savo kores
pondencijoje ,,Nord - West Zei- 
tung“

VOKIEČIŲ SPAUDOJE
Suminėti visus vokiečių laikraš

čius, dėjusius Pabaltijos tautų 
gedulo dienos proga straipsnius, 
neįmanoma. Pastebėtina gal įdo
mi naujovė, kad kai kurie didieji 
vokiečių laikraščiai, prisitaikyda
mi prie minėjimo datos Bonnoje. 
birželio 18 d , jau prieš tai ir po 
to planingai sudomino vokiečių 
visuomenę, dedami per kelis savo 
laikraščių numerius tai trumpas 
žinutes, tai ilgesnius straipsnius 
pavergtojo Pabaltijo temomis.

„Die Neue Zeitung“ birželio 17 
d. davė trijų skilčių apžvalginį 
straipsnį, antraše „Rytų Europos 
tremties politikų konfenrencijos“. 
Jame nupasakojamos tremtinių 
politikų pastangos konferencijo
mis Washingtone ■ ir New Yorke 
pasiekti dar didesnės vienybes ko 
voje prieš sovietų priespaudą.Ra
šydamas apie Ūkininkų Interna 
cionalo ir Vidurio Europos Krikš
čionių Profesinių Sąjungų Trem
tyje Federacijos kongresus, visur 
mini lietuvių atstovų aktyvų da
lyvavimą šių institucijų vykdo
muosiuose organuose. Birželio 18 
d. laikraštis duoda trumpą, bet 
visą stambiu šriftu, koresponden
ciją iš Bonnos, antrašte: ..Pus
antro milijono baltų deportuota“.

Dar nuosekliau tuo keliu ėjo 
Nordrhein-Westfalijos sostinės žy
mus laikraštis „Dusseldorfer 
Nachrichten“. Birželio 17 d. stam
biu šriftu duoda korespondenciją 
iš New Yorko: ..Trumanas pa
drąsina Pabaltijo valstybes“, su 
Trumano * deklaracijos . tekstu: 
„Mūsų Pabaltijo darugų mes neuž
miršime. Perduokite jiems mūsų 
iš širdies gelmių einančią viltį, 
kad jiems užtektų kantrumo ir 
jėgų pakelti jiems uždėtą tironi
jos kančią, kad vieną dieną vėl 
galėti; pasidžiaugti atgauta laisve 
ir nepriklausomybe“.

Birželio 18 d. laikraštis deda iš 
Bonnos korespondenciją apie Pa
baltijo tautų naikinimą, o 20 d., 
aprašydamas minėjimo iškilmes 
Bonnoje, deda antraštę „Europos 
problema“. Nupasakojamos prof. 
Ipsen ir Krašto Valdybos pirmi
ninko Pr. Zundės kalbos, pabrė
žiant Pr. Zundės tvirtinimą, kad 
sovietų vadovai Pabltijy jau grei
čiausiai baigia pasiekti savo tiks
lą: sunaikinti ketvirtadalį lietu
vių, latvių ir estų tautų. Iš prof. 
Dr. Brill, Europos Sąjūdžio vo
kiečių vykdomojo komiteto pir
mininko. kalbos deda jo pareikštą 
mintį, jog laikas konkrečiai ap
tarti priemones, kurių reikės die
ną „X“ imtis, kad sukūrus ry
tuose naujas gyvenimo sąlygas. 
Europos Sąjūdis, kuriame visos 
Europos tautos yra lygiavertės, 
siekia atstatyti asmens laisvę ir 
apsaugoti Europos Sąjungą nuo 
bolševikinės nelaisvės, prievartos 
darbų, deportacijų ir priespau
dos. Birželio 21 d. plačiu trijų 
skilčių straipsniu: „.Sovietų siste
mos praktika“ nupasakojama so
vietų režimo veikla Pabaltijy ir 
daromos iš to bendros išvados.

Alf. Makarskas.

KAIP LIETUVIS 
IŠSPROGDINO

SOVIETINĮ KARO 
MEDŽIAGOS

TRANSPORTĄ
Oprechto leidykla Zueriche išlei

do Elinoroą Lipper knygą „u me
tų Sovietų kalėjimuose ir stovyk
lose". Toji užsienio komunistė ir 
medikė, 11 m. išbuvusi soviet, prie
vartos stovyklo' e. savo knygoj mi
ni ir lietuvius su kitais piabaltiečiais, 
T940 ir 45 m. deportuotais i Sibirą, 
lymos aukso ir rūdos kasyklose, 
kur dėl baisių klimatinių ir darbo 
Daugumas Bt vyru radgt ethtmbh 
sąlygų greitai žūdavo. Be vyrų, 
ten buvo atbagenta ir nemaža mo
terų. i<)45 m- i Buchta Nachodkos 
uostą buvo atbagenta daug lietu
vių ir latvių, iš kur jie buvo toliau 
paskirstyti 1 Kolymos ir kitas sto
vyklas. Daugumą jų sadarė jau
nimas, kuriems buvo pritaikytas 
„garsusis“ par. s8 p.l — t.y. už 
„bendradarbiavimą su priešu ar
ba valstybės išdavimą“ nuteisti 10 
metų. Tarp jų buvo nemaža vaikų, 
rodos, tarnavusių vokiečių aviaci

jos daliniuose. Dalį sudarė vad. 
„laisvieji darbininkai“, kurie tau
pai turėjo gyventi stovyklose, tik 
buvo geriau apmokami negu pri
vėrė, darbų stovyklose. Iš jų buvo 
sudaryti „specialūs kontingentai“, 
kurių dalis buvo palikta dirbti 
Buchtoj Nachodkoj. 1046 m. pava
sarį NKVD įsakė Buchtą Nachod- 
ką išvalyti nuo „laisvų darbinin
kų“. Po kiek laiko i ją atvyko So
vietų okeaninis laivas „Dalstroi“, 
turėjęs plaukti Į Magadaną. Į lai
vą buvo prikrauta daug sprogsta
mosios medžiagos, reikalingos auk
so ir rūdos kasykloms, vėliau tu
rėjo būti sukrauti ir darbo vergai. 
Pietų metu laivas su sprogstama, 
medžiaga buvo išsprogdintas, lai
mei, į jt dar nebuvo suvaryti trem
tiniai. s km. spinduliu viskas buvo, 
sunaikinta, kiek iš tikrųjų žuvo 
žmonių, nustatyti nebuvo galima. 
Šį išsprogdin'mo aktą atliko vie
nas lietuvis, dirbęs prie pakrovi
mo, bet ir jis žuvo drauge. Tik 
tiek žinoma, kad tai būta lietuvio 
darbo, nors kiti teigė ii buvus lat
vi. Po to buvo visi „laisvieji dar
bininkai“ suimti ir greičiausiai iš
siųsti į Kolyma.. Pati Lipper, suim
ta 1037 m- Maskvoje, galiausiai iš 
Sibiro grįžo į Vokietiją 1948 m. 
vasarą.

PARENGTIS
Esant reikalui, Trumanas gali 

pasiusti atominėmis bombomis pa
krautus bombonešius i parinktus 
naudoti atominės bomba gali tik 
taikinius per dvi minutes. Įsakyti 
nudoti atomines bomba gali tik 
JAV Prezidentas. Jei prasidėtų pa
saulinis karas, jis būtų painfor
muojamas ypatingoje paslaptyje 
laikomu kodu. Tuo atveju, jei jis 
būtų žuvęs, jau iš anksto yra nu
matyta eilė jo įpėdinių, kurie auto
matiškai perimtų jo pareigas.

DEŠIMT METŲ 
KRAPŠTĖSI PO 

VALSTYBĖS PAMATAIS
Išblyškęs, pelės išvaizdos, 33 

metų amžiaus švedų komunistas, 
pakraujavusiomis akimis, susi
traukęs į aptriušusį rusvai pilką 
švarkelį pasirodė Stokholmo teis
me kaltinamas šnipinėjimu sveti
mos valstybės naudai“. Didesnė 
dalis Johan Fritiof Enbom byla 
teisme vyko už uždarų durų, nes 
buvo paliesta pačios slapčiausios 
Švedijos saugumo detalės. Spau
da ir stebėtojai patyrę maždaug 
tiek:

1941 m. Enbomas buvo komu
nistinio laikraščio reporteris ir 
gelžkelio raštininku Bodene. Šve
dijos šiaurėje. Bodeno tvirtovė 
yra ypatingos svarbos mazgas 
šiaurinės Švedijos gynybos siste
moje, kuri žinoma Kalix Linijos 
vardu ir tęsiasi pagal Suomijos 
sieną. Šios įtvirtinimų sistemos 
uždavinys yra sutrukdyti Švedijos 
užpuolimą sausuma. Be to ši sis 
tema dengia Švedijos geležies rū
dos kasyklų rajoną. 1941 m. vo
kiečiai naudojosi švedų rūda ir 
buvo gavę laisvo tranzito teisę sa
vo kariuomenei į Suomiją ir at
gal. Enbomas pradėjo rusams šni
pinėti apie vokiečius.

Pasibaigus karui Enbomas sa
vo dėmesį atkreipę į savo tėvynę. 
Sudaręs stiprią šnipų gaują, ku
rioje dalyvavo ir jo jaunes-ny- 
sis brolis ir, naudodamas gerai iš
dirbtą slaptą susižinojimo kodą, 
uoliai rinko žinias apie Švedijos 
gynybos įrengimus ir jomis dali
nosi su trimis rusų pasiuntinybės 
Stokholme pareigūnais, kurie 
šiuo metu jau yra grįžę? atgal į 
Rusiją.

Didžiausias Enbomo planas bu
vo suorganizuotas 1949 m„ kada 
jis, tikėdamasis sovietų invazijos 
į Švediją, buvo suorganizavęs 200 
galvų stiprimo „penktąją koloną“ 
iš švedų komunistų-, komunistam 
palankių karių ir civilių ir karo 
atveju buvo pasirengęs prekiniu 
traukiniu juos slapta nugabenti 
prie Bodeno ginklų sandėlio ir 
užgrobtais sprogmenimis jį iš
sprogdinti, tokiu būdu paraližuo- 
ti Kalix Linijos veikimą.

Už dešimtį metų ištikimos tar
nybos Enbomas gavo iš sovietu 
10.000 kronų — $1930, o iš švedų 
teismo gali gauti kalėjimo iki gy
vos galvos.

KAI RAUDONŲ ĮŲ 
KULKOS NUMUŠA 
ŠVEDŲ LĖKTUVUS

Kai ši žinia pasiekė Švedijos 
sostinę, laikraščiai metė aprašynė- 
ję šnipų bylą ir didžiausiomis rai- 
dėmes pirmose puslapiuose rašė: 
Stalino žmogžudžiai, šalin savo 
kruvinas rankas nuo Švedijos. 
Įtūžusi minia pasipylė į gatves 
protestuoti ir nemaloniais žodžiais 
sveikino rusų pasiuntinį Radiono- 
vą. Tarp Švedijos ir Rusijos vy
riausybių pasipylė notos. Jomis 
buvo keičiamasi kasdieną.

•SLIDUS PUSM1LIJONIS" BRADFORDE
Kai ankščiau Bradfordas gar

sėjo choru, tautiniais šokiais, vai
dinimais bei aktyvia visuomeni- 
nia veikla, daug kam tai atrodė 
natūralu, paprasta: yra daug ir 
veiklių žmonių, tai ir kultūrinė 
veikla žydi. Tačiau šiandien, ka
da lietuvių skaičius čia žymiai su
mažėjo, kai daug kam darbo nuo
taika krito, — bet koks didesnis < 
pasirodymas sukelia didelį susi-. 
domėjimą.

Birželio 28 d. St. Mary's salė 
sutelkė gražų skaičių lietuvių iš 
plačios apylinkės (Buvo žmonių 
net iš Nottinghamo) Visi susido
mėję laukė ką parodys vietos Lie
tuvių Vaidybos Studijos „Atžaly
no“ kolektyvas.

Vaidinimas buvo 5-ių veiksmų 
komedija Cadel Bug'o „Slidus 
Pusmilijonis“.Jau pirmasis veiks
mas parodė, kad artistai ilgai dir
bo ne be reikalo: kiekvienas jų 
sukūre savitą charakterį, gerai iš
studijavo savo vaidmenį ir sceno
je jautėsi laisvais kaip namuose. 
Ypač visus žavėjo senas miega
lius, dvarininkas Timotiejus- 
Sebastijonas Kutra. S. Liutkevi
čius senelio (gal ne tiek dvasinin
ko) vaidmenį atliko imponuojan
čiai. Jei ne pertemptas, kai kur 
falcetinis balsas, neleidęs supras
ti kai kurių frazių, jam nieko ne
galima būtų prikišti. S. Liutke
vičius gerai žinomas vaidila ypač 
senių vaidmens prityręs interpre
tatorius (plg. jo vaidybą „Valka
toje“).

Rūpestingai savo vaidmenį atli
ko B. Pivoriūnienė (Kutros žmo
na). Jos vaidmuo buvo sunkus, 
situacijų supainiotas, bet ji vyku
siai išlaviravo tarp šaržo ir per-

• tempimo.
M. Masiulis, vaidinęs Aleksą 

Jautriną, puikai įrodė, kad sceno
je jis ne vaidina, bet. gyvena, ku

Vykstant tokiai karštai -žodžių 
ir notų kovai, Švedijos karinė va
dovybė suko galvas, kaip apsau
goti Švediją nuo grąsiančio pavo
jaus, o pavojus jai gręsia iš tri
jų pusių.

Vasaros metu galimas išsikėli- 
mas >š jūros, ypač rusams okupa
vus Daniją.

Žiemos metu, kai upės ir jūra 
užšąla, Švedija gali būti lengvai 
užpulta per Suomiją.

Kiekvienu metu jautrūs Šve
dijos punktai gali būti bombar
duoti - stiprių rusų bombonešių 
junginių arba užpulti oro desantų.

Visiems trims atvejams Švedija 
rengiasi, nežiūrėdama išlaidų dy- 
dž’o. nes puikiai supranta, kad 
karo atveju natūralios Norvegi
jos bazės rusų povandeniniams 
laivams bus nemažiau svarbios, 
negu vokiečiams praėjusio karo 
metu. Švedijos aviacija yra ket
virta savo dydžiu pasaulyje. Ji 
turi virš 1000 kovos lėktuvui dau
giausia naikintuvų, kurių didesnę 
dalį sudaro pačių švedų gamybos 
sprausminiai Saab J-29, kitaip dar 
vadinami skraidančiomis bačko
mis. Jų greitis siekia 660 mylių 
per valandą ir, būdami ginkluoti 
keturiomis patrankomis, jie pri
lygsta rusų MIG-15 ir amerikie
čių F-86 Sabre.

Švedų laivynas susideda iš tri
jų kišeninių kovos laivų, keturių 
kreiseriu. 27 povandeninių laivų, 
kurių daugdma aprūpinta Snorke- 
lio aparatais, ir namažo kiekio 
smulkių torpedinių greitlaivių ir 
minininkų.

Privalomoji karinė tarnyba 
įgalina Švediją kelių dienų laiko
tarpyje pašaukti prie ginklo apie 
600.060 vyrų. Nereikia pamiršti 
ir Švedijos artilerijos, kurios pa
grindas yra visame pasaulyje pa
garsėję Eoforso fabrikai.

Viena švedų armijos silpnybė 
yra ta, kad jų armijoje beveik 

■ nėra nė vieno karininko, kuris 
būtų dalyvavęs kare ir turėtų rei
kalingo vadui patyrimo.

Nottinghamo Apygardos Valdyba 
liepos mėn. 6 d. 4 vai. p.p. Not- 
tinghamo Colwic miškelyje rengia 
gegužinę. Prašome vietos ir apy
linkės lietuvius atsilankyti.

No'tinghamo Apygardos Valdyba 
--------— t

P.lę Viktorija Kateršytę ir mūsų 
skyriaus narį p. Povilą Virbicką, 
sukūrusius lietuvišką šeimos židinį, 
sveikina ir laimingo gyvenimo linki

Manchesterią skyriaus Valdyba 
ir nariai

Sofiia šilimlenė 6015, Whittier 
Ave, Cleveland 3, Ohio, U.S.A, pra
šo atsiliepti Apolinarą Ostachavi- 
čių.

ria, kombinuoja ir jaučiasi kaip 
tikrovėjo. Jo sukurtas Alekso cha
rakteris buvo daugiau nei įtiki
nantis.

Įdomų jaunikį (Siliklūrą, Danu
tės garbintoją! reprezentavo V 
Polikauskas. Jis jautė, liejosi } 
darnią visumą .ir spinduliavo 
Gražiai pasirodė S. Ramanauskas- 
(maj. Kutra, Reginos tėvas). Gal 
būt, jo charakteris -’ir gabumai 
dar geriau pasireikštų dramatinė
se scenose (kaip puikai jis dekla
muoja eilėraščius), tačiau balso 
skalė, išdidumas ir laikysena, jį 
parodė esantį neabejotiną gabu
mų vaidintoją.

Kaip ir paprastai, rūpestingai 
savo vaidmenį išstudijavo J. Ja- 
kubka (Garsutis, dvaro sargas).

Pirmą kartą mūsų scenoje de
biutavo dvi jaunesnės scenos mė
gėjos. Z. Duobaitę (Danute, Ku- 
trų duktė ir A. Bavarskytė (Re
gina, jų augintinė). Jos abi patei
sino visų viltis (manau, ir rėži- 
soriaus).

Z. Duobaitė buvo tikra dvari- 
ninkaitė — manieringa, išlepinta, 
tuščia ir savigarbė. Scenoje jau
tėsi laisvai, įsigyvenusi į smul
kiausią epizodą.

A. Bavarskytė sukūrė puikų 
kuklios, mylinčios ir kenčiančios 
augintinės charakterį. Labai gra
žiai pradėjusios, juodvi turėtų ir 
toliau domėtis scena ir siekti to
limesnių laimėjimų.-

Režisierius P. Masiulis vertas 
didelės pagarbos ir padėkos už 
įdėtą aplyginimo darbą, kuri tu
rėtų pamatyti ir kitos kolonijos.

V. Jokūbaičio dekoracijos buvo 
kuklios, bet efektingos ir įspūdin
gos. >

Valio, „Atžalyno“ studijos dar
buotojai. Iki sekančio karto, iki 
K. Binkio „Atžalyno“. (J. K.)

ATSIPRAŠYM A’S
DBLS Pirmojo Skyriaus pirmi

ninką ir rengėjus, ruošiusius lite
ratūros šiupinį, nuoširdžiai atsi
prašo už pažadėjimą ir neištęsė- 
jįmą — atspausdinti pereitame 
BL numeryje pranešimo apie 
įvykstantį Lietuvių Socialiniame 
klube šiupinį.

„B. Lietuvio“ Redakc ja

SKELBIMAI

GERIAUSIAS MAISTAS 
IŠ LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS 

Seniausia Londono lietuvių 
parduotuvė siūlo:

Belgiška salami 1 sv. 8/6
Australiška salami I sv;. 6/6
Kiaulienos dešros I sv. 6/6
Airiška salami I sv. 5/6
Rūkyti lašiniai I sy. 5/-
Sūdyti lašiniai i SV. 5/-
Daniškas bekonas dėžė ... 3/6
Frankturt. dešrelės dėžė ... 3/6
Raugintų kopūstų dėžė ... 2/-
Raugintų agurkų dėžė ... 2/6
Riešut. sviestas dėžė ... 2/-

Už persiuntimą —r 1/8
Jei užsakymas viršija 50 šil., per-
siuntimo išlaidas pamokame mes.
Siuntinius galime pasiųsti ir į Vo

kietiją.
J. L I f D Z I U S

421, Hackney Road, London, E.2.
Telef.: SHOreditch 8734

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

KELIONIŲ BIUPAS
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 J DBLS 

Centrą).

Įmonei (engineering) vakarų 
Anglijoje reikalingi specialistai ir 
nespecialistai darbininkai. Du lie
tuviai darbininkai jau dirba. Ne- 
vedūsiem galima gyventi įmonės 
hostelyie. Prašymas (anglų kalba) 
siųsti: Employment Department, 
R. A. Lister & Co. Ltd. Dursley 
Glos.

Printed by Lithuanian House,. Ltd.
43, Holland Park, London, W. it. 

Tel.: PARk 9899
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