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PAVOJINGI RYTAI
Mažos arabų tautos sukelia daug 

dėmesio pasauly, neproporcingai 
savo dydžiui. Tai yra dėl jų eko 
nomlnės ir strateginės padėties. 
Arabai savo svarbą pasaulio poli
tikoj žino ir Ją išnaudoja.............

Valstybės, kaip Persija ir Egip
tas, kurios šiuo metu yra dėmesio 
centras, galėtų visai būti užmirš
tos, jeigu ne jų ekonominiai resur
sai ar jų geografinė pozicija žemė
lapy.

Persija turi didelius alyvos šal
tinius ir ribojasi su Husija, o Egip
tas ribojasi su didi ausiu pasauly 
vandens keliu, ypač svarbiu □. 
Britanijai, ši pastaroji valstybė 
vaidinto ir tebevaidina svarbiausi 
vaidmenį Persijos ir Egipto poli
tiniame gyvenime. Nors iš pavir
šiaus perversmas Egipte, Faruko 
abdikacija .ir paskutiniai įvyjkiai 
Persijoj, atrodo, buvo padaryti 
vien dėl tų šalių vidaus politikos 
išskaičiavimų, D. Britanijai laikan
tis nuošaly, arčiau sus-pažinus su 
įvykių raida, mažai lieka abejonės, 
kad D. Britanija yra tų visų su
krėtimų svarbiausia priešas'is.Juk 
tik po Persijos ginčo su D. Brita
nija dėl alyvos šaltinių prasidėjo 
neramumai Persijoj, lygiai kaip 
britų evakuacijos iš kanalo zonos 
klausimas sukėlė Egipte sus rėmi
mus ir vyriausybių pakeitimus, 
privedusius prie perversmo ir ka
ralius Faruko abdikacijos.

šiuo metu dar sunku pramatyti 
tų įvykių tolimesnę eigą, bet gali 
vėl išsipildyti plačiai žinomas isto
rinis išsireiškimas, kad „Britanija 
visada laimi paskutinį mūšį“.

Ar generolas Naguib, faktlnasis 
Egipto diktatorius šiuo metu, pa
sidarys sukalbamesnis už kitus, 
dabar dar neaišku. Jis viešai de
klaravo, kad perversmo tikslas bu
vo atstatyti konstitucinį krašto va'- 
dymą ir pašalinti korupciją iš val
džios ir kariuomenės.

Politiką jis paliekąs vyriausy
bei, kurią sudarė jo parinktasis 

•premjeras. Jeigu perversmo ti> slas 
neturi kokių paslėptų tikslų, ku
rių šiandien nematyti, tada jis gali 
išeiti Egiptui ir pasauliui į naudą. 
Pastovumas ir normali būklė Egip
te daug prišidėtų prie tos pasaulio 
dalies stabilizacijos.

Kai dėl karaliaus Faruko, tai jis 
pats savo abdikaciją užsitarnavo, 
ir dėl to mažai ašarų buvo išlieta 
Egipte.

Sukilimas Egipte ėjo ne prieš ka
ralystę, bet prieš Faruką, kuris 
savo elgesiu ir prabangišku gyve 
nimu neteko simpatijų tautoje.

Korupcija neapsiribojo vien vai 
diškose sferose, bet buvo jaučia 
ma ir karaliaus rūmuose, o pats 
karalius nedarė jokių žygių tam 
pašalinti. Egipto kariuomenė nie 
kuomet nedovanojo vyriausybei ir 
Farukui už pralaimėjimą Palesti 
nos kare, o tai įvyko, kaip sakoma, 
dėl blogų ginklų pristatymo, iš 
ko aukšti pareigūnai padarė sau 
daug pelno.

Tuo metu, kada jaunas 32 metų 
amžiaus Egipto karalius paskutini 
kartą paliko savo kraštą po abdi
kacijos, kitame svarbiame vid. ry
tų punkto Persijos šacho presty- 
žas smarkiai krito, kada jis turėjo 
vėl priimti atstatytą Dr. Mossad e 
ką į valdžią. Kiek ilgai šahas iš
silaikys soste, priklausys nuo Dr. 
Mos?adeko, kurio postas po pas 
kutlnių įvykių žymiai sustiprėjo, 
gavus jam Karo Ministerio parei
gas.

Iš kitos pusės Persija sudaro 
šiuo metu gal didžiausią pavojų 
naujam karui. Dr. Mossadekas grį
žo į valdžią padedamas dviejų pa
vojingų partnerių — komunistų 
Ir kraštutinių nacionalistų. Iš jų 
komunistai (Tudeh partija) yra 
stipriausia. Riaušės ir susikirtimis 
su policija, pareikalavęs daug au 
kų, buvo daugiausia jų suorgani 
zuotas. Aišku, kad komun'stai to 
nedarė iš meilės Mossadekui, ir dėl 
to kyla klausimas, kiek ilgai Mos 
sadekas galės tarnauti komunistų 
interesams ir ar jis galės jais atsi
kratyti, jeigu ir kada Jis to norės.

Britai mažina 
ginklavimąsi

Trečiadienį premjeras Churchil- 
lis supažindino parlamento atsto
vus su planais, liečiančiais gink
lavimosi pramonės sumažinimą, ir 
iš tų sąskaitų lėšas nukreipti ga
minių eksportui padidinti. Savo 
pranešime premjeras neoperavo 
skaitmenimis ir nenurodė, koks 
dydis būsiąs šitų pakeitimų.

Jeigu šaltasis karas tęsis ir to
liau, kas ne nuo mūsų priklauso, 
pareiškė Churchillis, tai reikia gy
nybos klausimą taip sutvarkyti, 
kad tam skirtos išlaidos nedidėtų 
per neribotą laiką.

Churchillis konstatavo, kad JAV 
padarė milžinišką pažangą atomi
nių ginklų gamyboje, tuo tarpu 
D. Britanija padariusi taip pat 
milžinišką pažangą raketinių svie
dinių gamyboje. Jis perspėjo, kad 
ir S. Rusija taip pat daranti šitų 
ginklų produkcijoje pažangą, ir 
tai negalima pamiršti, lygiai kaip 
negalima samprotauti apie tretįjį 
karą tomis nuomonėmis, kurios 
katastrofiškos buvo Pirmajame ir 
Antrajame pasauliniame kare.

Puošnūs Nidos žvejų laivai, suplaukę poilsiui į gražiosios Nidos 
uostą.

MIRE BEMARŠKINIŲ MOTINA
Pereito šeštadienio naktį, Bue

nos Aires, mirė Argentinos prezi
dento Perono žmona, Ieva Pero- 
r.ienė, 33 metų amžiaus. Sostinės 
radio šitokiais žodžiais pranešė 
Argentinos gyventojams šią žinią: 
„Argentinos tauta ištiko sunki 
gedulą, ryšium su ankstyva mirti
mi jos dvasinio vado ir pirmosios 
respublikos damos“.

Darbininkų profesinės sąjungos 
įsakė savo nariams dvi dienas 
susilaikyti nuo darbo, o Argenti
nos vyriausybė paskelbė visam 
kraštui 30 dienų gedulą. Jau nuo 
pat ryto (sekmadienį) minios ar
gentiniečių rinkosi prie preziden
tūros rūmų atiduoti paskutiniąją 
pagarbą mirusiąjai. Centrinė 
profsąjungų valdyba nutarė mi- 
rusiąją prezidentienę vadinti „dar
bo kankinės“ vardu ir per radią 
kreipėsi į darbininkus, kad jie 
kiekvieną rytą, saulei tekant, dės 
gėlių puokštes ant mirusios kapo 
dabar ir per amžius. Visų Argenti
nos bažnyčių skamba nuo sekma
dienio ankstyvaus ryto ir skambės

Krašto ekonominė būklė yra nepa
prastai bloga, ir komunistai daro 
viską, kad ją dar pablogintų.

Vakarų Valstybės yra labai rim
tai susirūpinusios būkle Persijoj. 
Yra šiuo metu visokių spėjimų 
apie karinius perversmus, šaho 
nuvertimą ir t.t., bet, pažįstant 
arabų būdo nepastovumą, būtų 
neatsargu spėlioti, kas atsitiks už 
kelių savaičių ar dieną, visai ais 
ku, kad būklė Persijoj yra pavo
jinga, ir klausimas tik lieka, ar 
Sovietų Rusija, ar vakarai laimės.

LIETUVOS 
DIPLOMATINES

TARNYBOS IR VLIKO 
DELEGACIJOS 
PASITARIMU

KOMUNIKATAS

1952. VII. 21-24 d.d. Paryžiuje 
įvyko pasitarimai, kuriuose daly
vavo Lietuvos Diplomatijos šefas 
Ministeris S. Lozoraitis, Lietuvos 
Ministeris Londone p. B. K. Ba
lutis, Dr. S. Bačkis, e. Lietuvos 
Atstovo p. Paryžiuje ir VLIKo De
legacija, kurią sudarė p.p. J. Nor- 
kaitis, Dr. P. Karvelis, T. Šidiškis 
ir Dr. Ivinskis.

Pasitarimuose buvo svarstyti 
VLIKo ir Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos bendradarbiavimo reika
lai. Susitarta priimti diplomatų pa
siūlymą, kuriuo einant tasai ben
dradarbiavimas vyks tariantis 
VLIKo Pirmininkui su Lietuvos 
Diplomatijos šefu.

Platesnės Lietuvių Konferenci
jos klausimu sutarta, kad toki Kon
ferencija j ra reikalinga. Ją bendrai 
šauks Lietuvos Diplomatijos še
fas ir VLIKo Pirmininkas, susita
rę dėl jos vietos, laiko, dalyvių ir 
darbotvarkės.

iki laidovių dienos. Iš visų Argen- 
nos bažnyčių varpai skamba nuo 
sekmadienio ankstyvaus ryto ir 
skambės iki laidotuvių dienos. Iš 
visų Argentinos provincijų minios 
žmonių atvažiuoja į sostinę. Užbal- 
zamuoti Peronienės palaikai išsta
tyti darbo ministerijos rūmuose. 
Prezidentas paskelbė,kad mirusioji 
bus palaidota specialiame mauzo
liejuje su tokiomis pat iškilmėmis, 
kaip ir respublikos prezidentai.

Iš viso pasaulio plaukia užuo
jautos telegramos. Jų tarpe tele
gramas pasiuntė karalienė Elžbie
ta II, Prezidentas Trumanas, gen. 
Franco, Italijos prezidentas ir kit. 
Visi Argentinos laikraščiai išėjo 
gedulo rėmuose, išskyrus „La Na- 
cion“, kuris pažymi, kad Pcronio® 
nės veikla išugdžiusi politines ir 
visuomenines aistras ir josios ša
lininkų entuziazmas prilygstąs jos 
priešų neapykantai.

Deputatų rūmuose įneštas pro
jektas, kad liepos 26 d. būtų! vi
sada minima, kaip tautinė Argen
tines gedulo diena.
JIEVOS PERONIENĖS VEIKLA 

IR PRAEITIS
Jieva Peronienė yra moteris, 

kuri pereis Argentinos istorijon, 
kaip žymi politinė ir visuomeninė 
veikėja, suvaidinusi stambų vaid
menį šio krašto gyvenime.

Ji gimė mažažemių, neturtingų 
peonų ūkininkų šeimoje. Peonie- 
čiai — pietų Amerikos tauta, dar 
netolimoje praeityje buvę vergai, 
gyveno nepaprastai primityviai, 
daugumoj'e žemdirbiai. Tėvui mi
rus, Jievos motina turį pelnyti 
duoną penkiems mažiems vaikams.

AUKŠTIEJI SVEČIAI
LIETUVIŲ NAMUOSE

Diplomatijos šefas min. S. Lozo
raitis ir Nepaprastas ir Įgaliotas 
Lietuvos Respublikos Pasiuntinys 
D. Britanijoje B.K. Balutis prieš iš
vykdami į Paryžiaus konferenciją 

lankėsi Lietuvių Namuose.

Tada Jieva, būdama dar visai jau
na mergaitė, nutaria savarankiš
kai gyventi ir, palikusi gimtąjį so
džių, iškeliauja į Buenos Aires, 
kur gyvena skurdo ir vargo die
nas, retkarčiais gaudama darbo fil
mų bendrovėje statistės vaidmenį. 
Kai 1944 m. Argentinoje įvyksta 
žemės drebėjimas, per kurį žuvo 
8.000 žmonių ir sužeista 50.000, ji 
organizuoja filmų bendrovės akto
rius ir aktores, nelaimės, ištik
tiems argentiniečiams rinkti aukas 
ir teikti pirmąją pagalbą. To darbo 
metu ji pirmą kartą susiduria su 
pulk. Peronu, tuo metu ėjusiu dar
bo ministerio pareigas. 1945 m. 
pulk. Peronas suimams ir laiko
mas kalėjime.Veiklioji Jieva orga
nizuoja masines darbininku de
monstracijas, reikalaudama, kad 
nuteistasis būtų paleistas.

Jai pavyksta šį tikslą pasiekti 
ir netrukus pulk. Peronas skiria
mas karo ministeriu ir vice-pre- 
zidentu. Po metų Peronas lieka 
prezidentu ir 1946 m. veda Jievą. 
Nuo to laiko ji dalyvauja politi
niame Argentinos gyvenime ir sa
vo veiklą ypatingai nukreipia Į 
darbininkijos proletariatą — des- 
caminados — bemarškinių žmonių 
būklei gerinti. Nuo tada jau darbi
ninkai pradeda ją vadinti „bemarš
kinių motina“. Turėdama nepap
rastų organizacinių gabumų, ji me
ta darbininkijos masėms šūkius, 
reikalaudama socialinio teisingu
mo, geresnių atlyginimų, socialinių 
reformų. Darbininkija pradeda ją 
remti ir ji, turėdama tokį užnuga
rį, praveda daug reformų, pageri
nančių „bemarškinių" gyvenimą. 
Jos įkurtas specialus fondas buvo 
pagrindas tolimesniai veiklai. Šį 
fondą rėmė profesinės sąjungos 
ir visi darbininkai per metus dvie
jų dienų uždarbį skirdavo tam 
fondui. Iš šito fondo buvo stato, 
mos mokyklos, ligoninės, prieglau
dos, darbininku vaikams darželiai 
Iš šito fondo buvo ne tik argenti- 
niečiai šelpiami, bet taip pat ir tie 
užsieniečiai, kurie šaukėsi pagal
bos. Iš to fondo buvo šelpiami 
net ir tie, kraštai, kurie neprašė, 
pvz-, JAV.

Per visą Jievos Peronienės gy
venimą lydėjo ją du vyraujan. 
tieji jausmai: pati išgyvenusi ir 
patyrusi peonų tautos vargą ir 
pažeminimą ji pasišventė visomis 
galimomis priemonėmis kovoti už 
pilkojo ir skriaudžiamojo žmogaus 
teises. Antrasis jausmas, skatinąs 
ją veikti — nepaprasta ir tikra 
meilė generolui Peronui.

Jieva Peronienė sukūrė būdingą 
šiems laikams ir savo kraštui re
prezentacinę asmenybę ir todėl 
Argentines istorijoje ji liks am
žina.

7 DIENOS
Toronto. Kanadoje, Toronte, 

įvyko Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus Konferencija. Devynių 
valstybių Raudonojo Kryžiaus Or
ganizacijos atstovai, dabar gyveną 
emigracijoje, įteikė Konferencijos 
komitetui memorandumą, reika
laudami iš Tarptautinio Raudo
nojo Kryžiaus veiklos pašalinti So
vietų Sąjungos ir Sovietu sateliti 
niu valstybių atst'ovus, kurie prisi
dengę Raud. Kryžiaus Organizaci- 
ios vardu vykdo Kremliaus pra
gaištingą darbą ir nieko bendro 
neturi su Tarptautinio Raudonojo 
Kryžiaus apolitine veikla. Memo
randume pažymima, kad Sovietų 
vyriausybe sulikvidavusi RK or
ganizacijas užimtuose kraštuose, 
o į Tarptautinę Raudon. Kryžiaus 
Organizaciją prisiuntė komunistų 
agentus. Memorandumą pasirašė: 
Albanijos, Bulgarijos, Čekijos, 
Estijos, Latvijos, Lietuvos. Len
kijos, Rumunijos ir Vengrijos RK 
organizacijų atstovai.

Rio de Janeiro. Du karo lėktu
vai, išskridę pratimams, susidūrė 
ore virš jūros prie Recife. Abiejų 
karo lėktuvų įgulos žuvo.

Honolulu. Pereitą, savaitę du 
kartus 100 amerikiečių naikintu
vų ir bombonešių skraidė virš 
Formozos ir komunistinės Kinijos 
pasienyje.

šioms operacijoms vadovaująs 
gen. Soucek pareiškė, kad šių 
skraidymų tikslas buvo užtikrinti 
solidarumą tautinei Kinijos vy
riausybei ir pasiruošimą pasiprie
šinti bet kuriam bendram priešui.

Canberra. Australijos vyriausy
bė nutarė imigrantų skaičių suma
žinti iki pusčs to kontingento, ku
ris buvo iki šiolei.

Per paskutinius keturis metus 
į Australiją buvo įleidžiama po 
160 000 emigrantų. 1953 metams 
numatylh įsileisti tik 80 000. Imi
gracijos ministeris H. Holt pareiš
kė, kad vyriausybė jau nuo šių 
metų rugpiūčio mėnesio sumaži
nanti emigrantų skaičių, ryšium su 
ūkiniais sunkumais, pasireišku
siais šiuo metu Australijoje.

Londonas. John Thomas Straf- 
fen nuteistas mirties bausme už 
nužudymą 5 metų mergaitės, Lin
dy Bowyer. J.T. Straffen buvo 
bepročių ligoninėje iš kur pabėgo 
ir po keturių valandų buvo pa
gautas. Tų keturių valandų bėgyje 
jis ir pasmaugęs savo auką.

Bonna. Laikotarpyje nuo 21 iki 
23 liepos mėn. iš sovietinės zonos 
į vakarų Berlyną perbėgo 2.284 
vokiečiai. Vidurkis pabėgėlių iš 
komunistų „rojaus“ per vieną die
ną siekia 500. Pabėgėlių reikalams 
ministeris I.ukaschek praneša, kad 
bus sudarytas specialus potvarkis 
naujiems paliegėliams tvarkyti ir 
remti. Vokiečių pabėgėlių bangos 
diena iš dienos didėjančios.

Rio de Janeiro. Iš keleivinio 
lėktuvo, skridusio iš Rio de Janei
ro j Buenos Aires iškrito amerikie 
te keleivė, E. Westbrook. Ja iš
traukusi oro srovė pro atsidariu
sias dureles tuo metu, kai lėktuvas 
buvęs 15.000 pėdų aukštyje virš 
jūros Nelaimingos keleivės lavo
nas nesurastas.

Hanau. Apeliacinis teismas pa
keitė bausme nuteistam vokiečiui, 
viešbučio savininkui, kuris buvo 
nuteistas 4 metams už tai, kad 
bijodamas konkurencijos, savo 
kaimynui, taip pat’ turinčiam vieš
buti, suleisdavo šimtus blakių į 
svečių kambarius. Nešvarios kon
kurencijos vykdytojui teismas nu
baudė sumokėti 300 markių.

Paryžius. Prancūzų saugumo 
organai įsakė išsikraustyti iš Pran
cūzijos britų komunistų partijos 
generalinio sekretoriaus žmonai, 
kuri buvo nuvažiavusi į Nicą su 
turistais. Saugumo organai pareiš
kė, kad ji ten nepageidaujama 
politiniais sumetimais.

PASAULY
Roma. Du rusai bandė Italijoje 

nupirkti vandenilio bombos pas
laptis, pareiškė prof. Morgantė, 
pagalbininkas prof. Loschi, kuris 
pereitą savaitę padaręs minia
tiūrinius bandymus su vandenilio 
bomba.

Ginybos ministeris Pacciardi 
paneigė, kad Italijoje būtų kas 
nors padaręs šios rūšies bandymus.

Prof. Morgantė tvirtinąs, kad 
pereitą žiemą du rusai susirišo 
su italų mokslininkais, norėdami 
išgauti italų laboratorijose gami
namos bombos paslaptis-

Kairas. Naujoji Egipto vyriau
sybė pranešė, kad nuo trečiadie
nio šitame krašte nebegalioja visi 
titulai, kaip paša ir bėjus. Nuo 
šiol Egipto vyriausybė tikisi su
taupyti per metus vieną milijoną 
svarų, kuris buvo išmokamas Fa
ruko patarėjams. Karališkos bran
genybes ir jo žemes perimanti vy
riausybė. .

Tokio. Taikos derybos Korėjoje 
šiuo metu atsidūrusios šitokioje 
padėtyje, kad nėra didelių vilčių 
ką nors konkretaus pasiekti — pa
reiškė 8 amerikiečių armijos gene
rolas Van Fleet.

Teheranas. Faruko pasitrauki
mas iš Egipto dar daugiau sustip
rino persų premjero Mossadeko 
pozicijas. Mossadeko šalininkai 
kaltina persų šachą ir ypač jo jau- 
neseniąją seserį už korupciją ir 
reikalauja, kad ji paliktų Persiją.

Prie rūmų Teherane išstatyti 
tankai šachui apginti, jei minia 
bandytų ten įsiveržti.

Vašingtonas. Abiejoms partijoms 
išrinkus kandidatus į prezidentus 
prasidėjo atkakli kova tarp demo
kratų kandidatų Stevenson — 
Sparkman ir respublikonų Eisen- 
hoverio — Nixton. Lapkričio mė
nesį paaiškės, kuris tų keturių 
kandidatų bus JAV prezidentu.

Buenos Aires. Tik trečiadienį 
pradėta visoje Argentinoje dirbti 
fabrikuose ir įmonėse. Nuo perei
to šeštadienio ryšium su Jievos 
Peronienės mirtimi, visame krašte 
buvo sustabdytas bet koks darbas. 
Tačiau normalus gyvenimas šita
me krašte prasidėsiąs tik po 4 sa
vaičių. Profeinės sąjungos paskel
bė per 30 dienų kasdien 15 minu
čių nutraukti darbą mirusiąjai 
brezidentienei pagerbti.

Hannnveris. Palaidos šuo už
puolė praeivį. Praeivis spyrė šunį. 
Antrasis praeivis, pamatęs žiaurų 
elgesį pirmojo, trenkė šunį nus- 
kriaudusiam į žandą ir nuvertė ji 
nuo koto. Tretysis, matydamas 
nukritusį žmogų, pakėlė jį ir už
puoliką taip pat smūgiu nuvertė. 
Nuverstojo sūnus, pamatęs gulintį 
tėvą, užpuolėją taip pat pertrenkė 
ant šaligatvio. Visi keuri eisme 
buvo išteisinti.

Londonas. Londono County 
Council svarsto planą, kaip išri
kiuoti 20.000 mokyklinio amžiaus 
Londono vaikų tuose gatvėse, ku
riomis vainikavimo metu važiuo
sianti karalienė Elžbieta II. Vaini
kavimo oroga 400.000 londoniečių 
vaikų bus apdovanoti specialiais 
pieštukais su atitinkamu įrašu.

Helsinki. Sporto Olimpiadoje 
aukso medalius gavo: Amerikos 
sportininkai — 30, S. Rusijos — 22, 
Švedijos — 10, Vengrijos — 9, Če
koslovakijos 6, Italijos — 6, Pran
cūzijos 5, Suomijos — 4, Australi
jos — 3, Norvegijos 3, Turkijos, 
Šveicarijos, Danijos po 2, Brazili
jos, Argentinos, Japonijos, Indijos, 
N. Zelandijos, Jugoslavijos, Lu- 
xemburgo, Canados, P. Afrikos 
ir Rumunijos — po 1 aukso meda
li. D. Britanija turidu sidarbo ir 
8 bronzos medalius.

GERB. SKAITYTOJAMS
Maloniai primename, kad lai

kas pratęsti ,,BR. LIETUVIO“ 
prenumeratą antram šių metų 
pusmečiui.
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ANTANAS RŪKASJURGIS SAVICKIS

JERONIMO KELMYNAS
Ištrauka iš romano „šventoji Lietuva“

Tvirbutas buvo vienas erdvioje 
seklyčioje. Musių erzinamas, žmo
nių užmirštas.

Šįkart Jeronimas įėjo dievobai
mingai, kaip į bažnyčią.

Gretimai verkė vaikas. Anelės 
vaikas.

Anelės, kuri neseniai pati buvo 
vaikas.

Ligonis, begulėdamas, vis daž
niau pagalvodavo: „Tai kas, kad 
berno. Pagaliau ir bernai tinka tam 
darbui. Tik — berno, vėjais pa
mušto ir neištikimo. Neištikimas 
jam ir Anelei. Toks čia man ir ber
nas t“

Vaikas nuolat verkinėjo.
Tas vaikas visai sublaškė Jero

nimo mintis. Tokias suparagrafuo
tas iš anksto ir aiškias. Jeronimas 
dabar visai negalėjo pasireikšti pa
gal jo paties sustatytą programą. 
Kelmynus pirkti — programa nu
meris pirmas. Nebernausiąs... Du. 
Ir kur gausiąs šeimininkę, — tre
čias. Taip sau šnektelėti, šis punk
tas, jei tik proga pasitaikintų ii 
šeimininkas būtų nusiteikęs.

Jeronimas visuomet' mėgdavo 
tvarką ir sumanumą. O žodis — 
žodis.

Seimininkas tikrai nušvito pama 
tęs Jeronimą. Jis nesitikėjo. Žen
gianti dabar tokiu tvirtu žingsniu. 
Toks retas svečias. Lyg ir jis jį 
buvo užmiršęs. Šią valandą tokį 
realų, čia pat esantį. Ir net sekma
dieniškai pasipuošusį.

šeimininkui buvo linksma. Jis 
pasijuto visai neligoms.

— Ar į piršlybas kur varais!, 
kad taip išsipuošęs ?

— šventa diena, žinai, negi po 
purvus visą laiką braidysi, — kal
ba pradėta ir būtų sekusis gerai.

Bet šoninėje seklyčioje suklegė
jo klemka.

Stovėjo Anelė-
Išblyškusi, aukšta, lyg paūgė

jusi.
Labai sausai ir oficialiai niktelė- 

jo galva. Praeidama paklausė tė
vą, ar jam ko nereikia. Ėjo į virtu
vę. Savo vaiką vaikiškomis reik
menimis bei valgiu aprūpinti.

— Ko čia reikės, kai geri žmo
nės apsilanko...

Tyčia ar netyčia Anelė, dabar jau 
moteriškė ir motina, išėjusi užtru
ko ilgiau ir dabar nesirodė.

— Tai kur taip slankioji, mie
lasis, ka4 net pas žmones neužeini. 
Juk, regis, po vienu stogu gyvena
me. Žinai, prie lovos prirakintas 
žmogus, tai niekam nereikalingas.

— šventa diena. Sakau, užeisiu 
pas poną.

Kalba visvien buvo jau nebe ta. 
Tik ką lūpos krutėjo, bet1 ne iš šir
dies. Kaip prie gomurio prišalę žo
džiai.

— O man visuomet dabar šven
tadienis. Žmogus čia ir dienas už
miršti. Ir diena — ilga! Visą die
ną lovoje. Arba... ant puodų.

— Kiekvienam savo gyvenimas. 
O gyventi vis geriau, ne mirti, — 
šitaip pralinksmino Jeronimas.

— Mirti suspėsime...
— Matai, vaikas ! — nurodė į 

šaulutinį. — Gyvena... Kas galėjo 
manyti ? Pačiam andai arklys stuk
telėjo pasaga, o išgyvenai.

—• Noriu ūkį pirkti, — iškart pa
sakė Jeronimas.

Kartą visvien reikėjo išt'arti žodį, 
savo ponui ir savo prieteliui.

— Kam čia „pirkti“, tiek tos že
mės aplinkui. Imkis nors visą dva
rą... — bet dėl tam tikrų priežas
čių tuoj prikando liežuvį, taip pla
čiai prasitaręs. Kitaip būtų brovi 
mosi į paprasto žmogaus sielą. 
Tvirbutas takto žmogus ir subti
lus. Jis niekuomet nepažeisdavo 
žmonių. Kaip ir užtušuodamas iš- 
Tvirbutas takto žmogus ir subti- 
tartus žodžius jis susidomėjo:

— Tai kur jau taip apsirinkai sa
vo ūkį?

Stebėtinu būdu Tvirbutas jau se
niai žinojo apie tą Jeronimo „dva- 
tą“. Tvirbutas buvo patyręs žmo
gus.

— Kokia čia žemė, tik vardas. 
Vieni kelmai. Bet žmogui rankos 
duotos dirbti... —Jeronimas pade
monstravo savo rankomis, kurio
mis jau ir dabar nemaža bus nudir
bęs. Dabar Jeronimas degė darbo 
entuziazmu. Jam sekdavosi visuo
met gerai, šeimininkas jo darbo 
entuziazmu irgi visuomet pasitikė
jo. Užtai ir norėjo kuo galėdamas 
padėti Jeronimui.

Išties jam viskas sekdavosi gy
veninę. Ira žmonių tolęią rūšis, ku

rie visuomet dirba ir kuriems vi
suomet sekasi. Jeronimas buvo 
toks.

— Pirma kelmus išvartysi, pas
kui galėsi žemę dirbti.

— Ar žmona arsi, be arklių .. 
Nors pasiimtum iš čia?

Bet Jeronimas tuoj užkirto kelią 
šeimininkui. Jis jau turįs vieną nu
sipirkęs... Geras arkliukas. Jei Je
ronimas ką pagiria, tai jau daug.

— Tai pasiskolink verčiau iš čia 
dvejetą, — šeimininkas dabar ne
sakė „imkis“, jis pasakė „pasi
skolink“. — Nors ir tą pramuštgal
vį. Kelmus beraudamas tuoj nu
rims, — derėjos šeimininkas ir no
rėjo savo bernui įpiršti „nusisto
vėjusį“ arklį.

— Toks iš jo ten ir darbinin
kas...

— O čia, manai kokia nauda iš 
jo. Kai visi esate išsiskirstę... Tik 
avižas ėda be reikalo. Aš gi į baž
nyčią nevažiuoju dabar. Ir ponia-.•
— neužbaigė.

— Nuvažiuosi ponas. O mes iš
siversime patys.

— Kankinies be reikalo! Žinau, 
kad mokęsi žemę dirbti. O kas man 
iš tų arklių. Kai nėra kam nė dirb
ti, — nenorėjo šeimininkas nusi
leisti. Po tos kalbos su bernu jis 
kiek pavargo.

— Nėra kam dirbti. Ponia neį
stengia viena...— Taip iškilmingai 
pavadino Tvirbutas savo žmoną.
— O apas vėjais eina, -— pamanė 
apie Leonardą. — Pasigadina ber
nas.

Vis dėlto šeimininkui ir Jeroni
mui payko aptarti. Net sutarti. Ir 
švelniais kontūrais apibrėžti Jero
nimo būsimus reikalus. Šeiminin
kas pritarė ir padrąsino Jeronimą 
žemę pirkti. Nutarta, kad jis ga
lutinai tesistiprina savo „Kelmuo
se“ ir neužilgo galįs iš čia išsikel
ti ten dirbti. Ir jį aplankyti. Tik 
neatsitiktinai, kaip dabar, šventa
dieniais ir kitokiomis progomis.

Tuo būdu su Tvirbutais atsi
sveikinta visai.

— Tai kur jau tas dvaras? — 
dar kartą pasiteiravo Tvirbutas.

Jau seniai šeimininkas nujautė, 
kai dar sveikas buvo, kad jo išti
kimas bernas vis pabraukdavo 
sekmadieniais per ūkio ilgumą pie
tai kryptimi. Lyg pas mylimąją 
ėjo. Geriau nė į smuklę miestelyje!

Tegrįždavo visuomet vakarais. 
Pilnomis pintinėmis aviečių neši
nas.

— Na, kad ir gerai prisivaikš- 
čiojom ! — sakydavo.

Gudrus šeimininkas gerai žino
jo, kad Jeronimas iš tiesų lanko 
savo „mylimąją“, esančią šeimi
ninko sodybos galulaukyje. Kaip 
ir besipiršdamas jai.

Tarp šeimininko žemes plotų ir 
tarp dvarininko girių.

Tvirbutas labai gerai pažino ir 
dvarininką.

Pasižymintį bent tuo, kad tiek 
turto savo gyvenime bus praleidęs. 
Jis buvo nemaža skolingas ir Tvir- 
butui. Bet už skolas Tvirbutui, ku
rių, žinoma, jis negrąžino sutartu 
laiku, Tvirbųtlas pasiėmė sau iš 
dvarininko ir šiuos „kelmus“ ir 
„draustines“. Tokie vis jaunomis 
eglaitėmis užželdinti sklypai.

Dabar jau ir jie labai apleisti.
Pirma gi dvarininkas norėjo 

nustebinti pasaulį girias beželdin- 
damas. Tvirbutas nė nežinojo da
bar, ką su tais sklypais daryti.

Tvirbutas viena gerai žinojo tį- 
«vk ką darąs. Jis pagreitintu tem
pu nusipirko iš dvarininko šias 
tomes. Ir taip pat pagreitintu tem- 
nu dar primokėjo dvarininkui kiek 
pinigų. Kaip paprastai magnatui 
degę *r kaip paprastai dvarininkui 
buvo reikalingi pinigai „sutvarky
ti skubius reikalus“ Suma susida
rę nemaža.

Kaip aristokratas, perkąs iš 
aristokrato, Tvirbutas nepaėmė iš 
didiko jokio raštelio. Užteko jam 
jo žodžio. Tvirbutas nenorėjo sa
vęs žeminti kažkokiais rašteliais. 
Magnatas pinigus paėmė kaip ma
tant.

Tvirbutas anksčiau pastebėjo, 
kad bernas myli tą žemę ir vis lei
džiasi ta linkme „pasivaikščioti“. 
Žemė ten buvo dyka ir prašėsi įdir
bama.

Tvirbutą kiek maudė, kad dvari
ninkas, matomai pinigų pristigęs, 
žemę antrą kartą buvo pardavęs 
Jeronimui? Nejaugi tiek būtų už
simiršęs ?

Bet maudė jį neperstipriausiai. 
Jis gerai pajinę dvarininką.

— Tąsyk jau geriau Jeronimui!
— Tai kur iš tikrųjų? Kad ne 

ligonis, abu nueitume pasižvalgyti,
— Laukų gale. Draustinės ge

ras gabalas ir kelmynė. Daviau ir 
rankpinigių...

— Sakyk tu man ! Turbūt dva
rininkas priėmė...

Nė akimi nemirktelėjo senas 
Tvirbutas. Vis dėlto tai būta titna
go. Tik šiuo metu paliegėlis.

— Kur nepriims!
— Turbūt drebančiomis ranko

mis ? O kiek žemės ?
— Bus gera dešimtis hektarų. 

Tikrai dar nesumatavom. Jami taip 
skubu, sakėsi kažkur išvažiuojąs. 
Atžingsniavom nuo tos eglelės iki 
kitos. Ir baigto. Ir žalgas užkaišio. 
jome. Ir dvaro ūkvedis padėjo-.

— Bet kokia ten žemė. Kito hek
taras daugiau vertos, nė visa ta 
žemė.

— Meluok sau, brolau. Žemė 
gera 1

— Bet ar turi kokį raštelį ? Ži 
nai, su ponais, reikia atsargiai. 
Šiandien pušelė ir eglelė. Rytoj: 
„Nieko nežinau, neatsimenu“.

Bet Jeronimas buvo Jeronimas. 
Taip lengvai jis nesidavė apgau
namas. Jis sukvietė kitą sekmadie
nį visus galimus dvaro ūkvedžius 
ir savo pusės liudininkus ir su
kaišiojo jau kaip reikiant žalgas. 
Ir Jeronimo kaimynai asistavo. Že
mę pirkti tai ne juokai. Ir Jeroni
mo kaimynai tą žinojo.

— Surašėme ir popierį. Kvitą 
paimti paėmiau !

Tvirbutos sulinksmėjo. Iš to 
džiaugsmo jis norėjo apsiversti ant 
kito šono ir garsiai sau nusijuokti 
į ūsą. Ir net užmigti. Dabar tai 
jis galėtų užmigti. Anksčiau daug 
kas buvo negera jo širdyje. Dabar 
gera. Jis pasijuto laimingas^O pro
gą tokiam geram jausmui suteikė 
ne kas kitas, bet Jeronimas. Jis 
mylėjo šį berną.

Vis dėlto jis atsisuko į pasienį. 
Jis žiūrėjo pro lango pusę, kur bu 
vo matiyti obelys, kai kitą kartą jį

■ išnešdavo Leonardas po medžiu 
„padžiauti“. Tvirbutas tyliai sau 
nusišypsojo, jaukia vaiko ’šypsena 
ir sau sakė: „O vis dėlto aš tave 
prigavai!, berne! Tu mano žemę 
pirkai..“.

Vokietijos Krašto Valdybos Lei
dykla išleido pulk. Petraičio atsi
minimus — KAIP JIE MUS SU
ŠAUDĖ Greitu laiku šią knygą 
galės įsigyti ir D. Britanijos lietu
viai. Knygą platins — Dainora 

Daunoraitė.

Keleivis, Mažlietuvių organas 
dėl organizacinio ir finansinio 
persitvarkymo, kurį laiką neišėjo. 
Dabar jį perima leisti „Mažlietu
vių Tėviškės Mylėtojų“ draugija, 
kurį jau įregistruota valdžios ištai
gose.

ANTANAS RŪKAS

MIRAŽAS
Pavasaris ateina nuo kalnų 
ir skverbiasi į Bernardinų sodą, 
o aš jokiam pavasary nesurandu 
paguodos.

Katedros aikštėje berželis 
pasistiepė ir rėdosi žaliai, 
o akyse man žalia 
ir sieloj — viesulai.
O, Viešpatie! O, sode Bernardinų!
Berželi vienišas ir mažas!
Mane visi pavasariai kankina, 
nes Jūs — miražas..,

(Iš rinkinio „Bokštai, meilė ir buitis“)

PRAŠYMAS VISIEMS
Jungtinėse Valstybėse ir kituose 

kraštuose leidžiamuose mokyklų 
vadovėliuose, enciklopedijose, šiaia 
leidiniuose ar žemėlapiuose pasi
taiko kreivų teigimų apie Lietuvos
praeitį ar dabartį.

Patariamoji Lietuvių Grupė 
dėl visų tokių netikslumų- pasiry
žusi daryti žygių, kad jie būtų pa
taisyti, kad bent naujose laidose 
nebūtų- kartojami. Tačiau pačiai 
grupai į rankas tokių su klaidomis 
apie Lietuvą leidinių bei žemėlapių 
retai tepatenka. Todėl Grupė malo
niai prašo visus, kam tenka susi
durti su leidinių ar žemėlapių, ku
riuose būtų klaidingų- teigimų apie 
Lietuvą, tuojau parašyti Grupei, 
to West 58th Street, New York 19, 
New York, pranešant leidimo ar 
žemėlapio pavadinimą, kada, kieno 
ir kur išleistas, kas jame neteisin
ga apie Lietuvos praeitį ar dabar
tį-

Visiems tokiems lietuviško rei
kalo talkininkams Grupė iš ankšto 
dėkoja.

BOKŠTAI, MEILĖ IR BUITIS
Šitokiu pavadinimu neperseniai 

pasirodė naujas Ant. Rūko eilėraš
čių rinkinys (išleido J. Kutra Či
kagoje, lino rėžiniais iliustravo Ž. 
Mikšys; 112.psl.; kaina 1.50 dol.).

A. Rūkas ir poetas, ir dramatur
gas, ir publicistas, tad vien tik ei
lėraščiais negyvena, ir tremtyje 
teišleido tik t'ą vieną jų rinkinį, tai
gi tai, kas susidarė per tuos pasta
ruosius keleris svetur išgyventos 
metus.

Ilgesys, meilė, tolimieji namai, 
namų ir svetimų kraštų peizažai — 
štai ką dainuoja A. Rūkas.

A. Rūkas mūsų poezijoje tori 
visiškai savitą vietą — neįeina nei 
į sroves, nei į kryptis, vienas pats 
su savo dainom — graudžiom, siel
vartingom, jausmingom, o tarpais 
gal kiek ir sentimentaliom. Ne vel
tui vienas kritikas užsiminė, kad 
Rūkas iš dalies esąs lietuviškasis 
S. Eseninas K. Abr.

VAIKŲ KNYGELĖ
„Gabija“ davė nauja, puikią do

vaną vaikams — tai vysk. M. Va 
lančiaus Vaikų knygelę. Knygelė
je yra 17 apsakymėlių, kurių dau
gelį žino kiekvienas ėjęs mokslus 
lietuviškose mokyklose, o vaikams 
tie pedagoginiai apsakymėliai būtų 
lyg kokia skaitymų knygelę sekma
dieninėse mokyklose.

Gale pridėti retesnių žodžių 
paaiškinimai ir šiek tiek žinių apie 
autorių — M. Valančių.

Knygutes spauda pritaikyta vai
kams — didžiulis šriftas, kuris ne
vargins mažųjų skaitytojų.

Jos kaina 1.80 dol., puslapių 160. 
Perspausdinta iš L. Kuodžio reda 
guoto leidimo K. Abr.

□RAMOS KONKURSO 
PASEKMĖS

Vliko Vykdomosios Tarybos Lie
tuvybės Išlaikymo Tarnybos sce- 
nos veikalo konkurso Jury Komi
sija, 1952.m. liepos 24 d. apsvars
čiusi 14 atsiųstų veikalų, vienu 
balsu nusprendė, kad nė vienas jų 
neatitinka scenos veikalui taikomų 
meninių reikalavimų. Nors vienur 
kitur ir įžiūrėta pragiedrulių, iš 
kurių autorių galima tikėtis kūry
binių laimėjimų, tačiau tos pro
švaistės buvo per menkos, kad ko
misija būtų galėjusi jų autorius 
premijuoti.

P.S. Komisija vokų neatplėše.
Leonardas šimutis 
Julius Kaupas 
Antanas Rūkas
J. Augustaitytė Vaičiūnienė 
Jurgis Blekaitis

GERE BRITANIJOS LIETUVIO 
PRENUMERATORIAI

MALONIAI PRAŠOMI PRATĘS
TI PRENUMERATĄ ANTRAM 

ŠIŲ METŲ PUSMEČIUI

SVAJONE
Kad aš turėčiau mažą butelį 
mažoj gatvelėj švento Ignato, 
tai ten gyvenčiau, laimingas bučiau,
tai ten gyvenčiau tūkstantį metų.

Ten man skambėtų varpai bažnyčių, 
o jiems pritartų maži varpeliai, 
ir aš nušvitęs kasdien klausyčlaus, 
kaip aidi garsas lenktam gatvelėm.

O šaltą žiemą mano butely 
malkos spragsėtų krosny didžiulėj; 
aš atsilošęs knygas skaityčiau 
arba stebėčiau mielą mėnulį.

Kai nusibostų šitas jaukumas, 
eičiau žiūrėti, kaip aikštės bąla, 
ir glamonėčiau miesto baroką, 
pats atsišliejęs kokio portalo.

Paskui lankyčiau gerus kaimynus — 
poną Oginskį, senį Sapiegą 
ir pažiūrėčiau, ar Radvilaitė 
skliautuotam rūmė vis tebemiega.

Ir vėl sugrįščiau savo butelin, 
mažen gatvelėn Ignato švento, 
kūrenčiau krosnį, eiles rašyčiau, 
išmintį semčiau iš foliantų.

Nepasiilgčiau jokio downtowno, 
iškryžiavoto rėksniais plakatais. 
Mažoj gatvelėj, mažam butely 
tai ten gyvenčiau tūkstantį metų.

(Iš rinkinio „Bokštai, meilė ir buitis")

„TREMTIES“ LEIDYKLOS METINES
Prieš' metus, kaip tik liepos 

mėn., „Tremties" leidykla Vokieti
joje išleido pirmąjį savo leidinį — 
Putino — Mykolaičio romaną „Al
torių šešėly", storą (460 psl. smul
kaus šrifto), gražiai drobe įrištą, 
lietuvių literatūros vadovėliuose 
seniai turintį savo garbingą.vietą, 
kadaise sukėlusį savotišką litera
tūrinį triukšmą ir dabar tremties 
dienas gyvenančio lietuvio malo
niai sutikta, nes knyga jau išpar
duota.

Toji didžiulė knyga — tai 
„Tremties“ laikraščio leidėjo i’- re
daktoriaus Simo Miglino pirmasis 
rizikingas bandymas pradėti leisti 
geras krygas ir paleisti jas gerai 
išleistas, įrištas, kad bekiln uja
mos nesusileistų, nes šiandien tai 
ypač brangus tortas, nors ne visų 
įvertinamas.

Dabar, po metų, S. Miglinas jau 
išleido penktąją knygą ir spausdi
na šeštąją. Visos penkios — lietu
vių autorių, visos įrištos ir beveik 
visos stambios kaip žąsys.

Antruoju leidiniu „Tremtis“ pa
siėmė Igno Šeiniaus klasinę apy
saką „Kuprelį“, šitoji knyga pir
mą kartą buvo išleista 1913 m. 
Amerikoje, paskui nepriklausomy
bės laikais Lietuvoje, o dabar 
tremties skaitytojui. Tai -nelaimin
go kupriuko Olesio meilės istorija, 
įdėta į labai įdomius pasakojimo 
rėmuį. Be pačios istorijos, drama
tiškos ir patraukiančios, knygoje 
gausu lietuviškosios gamtos vaiz
dų. Po teisybei, apie ją nebeverta 
daug ne šnekėti, nes literatūros va
dovėliuose ši knyga įvertinta, kaip 
mūsų literatūros deimančiukas.

Pradėjusi savo darbą „Altorių 
Šešėly“, kadaise sukėlusiu litera
tūrinį triukšmą, „Tremtis“ tre
čiuoju savo leidiniu pati sukėlė 
naują triukšmą. Ta trečioji kny
ga — tai V. Alanto romanas „Pra
garo Pošvaistės", vaizduoja karo 
metą — paskutiniąsias dienas Lie
tuvoje ir vėliau Vokietijoje (šiame 
numeryje spausdinama šios kny
gos recenzija). Knyga kelia nema
ža problemų, o šitos problemos tai 
ir sukėlė ginčus spaudoje, lygiai 
kaip kadaise V. Ramono „Kry
žiai".

R. Spalio „Didžiosios Atgailos“ 
— tai ketvirtasis „Tremties“ lei
dinys, taip pat keliąs nemaža susi
domėjimo. Po feljetonų rinkinio, 
tai pirmasis R. Spalio rimtosios 
kūrybos rinkinys, bet jo stambu
mas jau leidžia susidaryti visiškai 
aiškų vaizdą apie rašytoją kaip 
novelistą — jo žmones, jo novelės 
techniką, stilių, problemas ir t.t. 
Kaip „Br. Lietuvio“ skaitytojai 
atsimena, Stepas Vykintas savo re
cenzijoje yra pažymėjęs, kad R. 
Spalis mums pakeičiąs J. Grušą, o 
anas nepriklausomoje Lietuvoje 
buvo tarp jaunųjų geriausias no- 
velistąs — žvaigždė.

Paskutinysis, ką tik išėjęs, 
„Tremties“ leidinys — tai Jurgio 
Savickio romanas „Šventoji Lie
tuva“, taip pat stambus, smulkiu 
šriftu atspaustas ir melsvoje dro
bėje įrištas. J. Savickis — mūsų 

literatūros meistras džentelmenas, 
stilistas, šitą garsą jis įsigijo ka
daise Lietuvoje išleidęs pirmuosius 
du novelių rinkinius >— „šventa
dienio Sonetai“ (1922 m.) ir „Ties 
aukštu sostu" (1928 m.) Savickis 
toks ir liko — savitas ir beveik 
vienas, toks sarkastiškas stilistas. 
Toks savitas jis ir dabar, ištiki
mas sau, o jo „Gabijos“ išleistąjį 
novelių rinkinį „Raudonus batu
kus“ spauda sutiko su džiaugsmu, 
„šventoji Lietova“ dar nespėjo su
judinti spaudos, nes tik išėjo, bet 
1 omanas skaitytoją pamažu užkre
čia, įtraukia ir vedžioja paduby- 
siais, kur vyksta romano veiksmas.

Penkios knygos, rodos, nedaug, 
bet iš viso apie 2000 puslapių ! Tai 
jau pasako žymiai daugiau, negu 
pats knygų skaičius.

„Tremties“ leidykla mėgsta 
stambias knygas: jai jau duoti, tai 
kad būtų kur įsikniaubti, kad būti} 
verta drobėn įrišti ir lentynėlės 
priekyje pastatyti. Toks iš pačių 
stambiųjų žada būti ir rudeniop 
pasirodysiąs šeštasis leidinys’ — 
R. Spalio „Gatvės berniuko nuo
tykiai“, net per 500 puslapių.

Šiandien jau ir kitos leidyklos 
pagyvino darbą, naujų knygų gau
sėja, nors pirkėjų, rodos, vis nu
byra, todėl dalis išleistojo kiekio 
gula sandėliu ir laukia, šitokiose 
nelinksmose sąlygose dirba ir 
„Tremtis“, vis tikėdamasi, kad 
tremties lietuvis be knygos negali 
gyventi, kad jis jos laukia, ja 
džiaugiasi ir gyvena, nes ji, kny
ga, yra maistas lietuvio dvasiai, o 
tos lietuvis — ne dažnas toks 
greitas pultis ir pirkti knygą.

„Tremties“ knygų leidyklos iš
varytas baras labai gražus, ir kul
tūringas lietuvis metinių proga 
linki ištverti ir kitoms metinėms 
laukia bent penkių naujų dailiai 
įrištų ir išleistų gerų knygų, o už 
tas dėkoja. Garbė pasiryžusiems!

B. Kazimieraitis.

„NERAMU BUVO LAISVĖS 
ALĖJOJE“

£ < —
Lietuvių Namų B-vės leidyklos 
išleista Br. Daubaro knygą —„Ne
ramu buvo Laisvės Alėjoje“ galima 
gauti Lietuvių Namuose, 43, Hol
land Park, London, W-ti. Knygos 
kaina 6 šil. Spaustuvės rėmėjams 

— 5 šil.
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ANTANO EINORIAUS 
ATMINIMAS

1951 m. birželio 17 d. nedidelę 
Cprhy lietuvių koloniją ištiko 
skaudi nelaimė: eismo nelaimėje 
žuvo jaunas 33 metų lietuvis An-' 
tanas Einorius.

Jo kapas prisiglaudė naujose 
Corby kapinėse, tačiau vėjas su 
smėliu lygino jį ir grąsino nė žy
mės nepalikti. DBLS Corby sky
riaus valdyba su Škotijoje gimu
siu-, bet Lietuvą visa širdimi my
linčiu p. Navicku priekyje, pasiry
žo deri visas pastangas, kad a.a. 
Antano kapas būtų gražiai sutvar
kytas ir kryžiumi papuoštas.Kreip
tasi i vietos lietuvius, prašant1 pa
gal išgalęs aukoti. Vietos lietuviai 
j šį prašymą jautriai reagavo ir 
suaukojo pakankamą sumą pinigų, 
kad buvo galima kapą sutvarkyt1! 
ir gražiu kryžiumi atžymėti.

Liepos 27 d. po savų pamaldų 
gausiai susirinkę lietuviai susibū
rė kapinėse, kur kun. J. Kuzmic
kas paminklą pašventino ir pasa
kė atitinkamą pamokslėlį. Sukai 
bėję Viešpaties Angelą, šventini
mo dalyviai susirinko parapijos sa
lėje kukliems pusryčiams. Prie 
karštos kavos pirmiausia nuoširdų 
padėkos žodį tarė pirm. Navickas, 
išreikšdamas viltį, kad kada nors 
mes vistiek grįšime į savo Tėvy
nę. Po jo vietos lietuvius pasvei
kino Manchesterio skyriaus pirm. 
Kupstys, džiaugdamasis jų susi
klausymu ir sutarimu. Vėliau eor 
biškių aktyvumu ir judrumu pasi
džiaugė Nottinghamo Apygardos 
Valdybos sekret. Kasparas.

Tenka pastebėti, kad Corby'je 
lietuviai randa geras įsikūrimo 
sąlygas: darbo čia visi tori, o kai 
kurios šeimos gavo jau ir pato
gius, moderniškus butus už paly
ginti mažą atlyginimą. Atrodo, kad 
ateityje čia persikels ir daugiau 
lietuvių, kai ypač tekstilės pramo
nėje yra sunkoka su darbais. Bū 
tų gražu, kad DB Lietuvių Sąjun
ga visus šios vietos lietuvius su
jungtų į vieną darnų vienetą.

J. Ks.

POVILO MASIULIO 
IŠLEISTUVĖS

Bradfordo lietuvių kolonija prieš 
kelerius metus garsėjo savo viso
keriopa veikla: čia buvo suorga
nizuotas choras, tautinių šokių bū
relis, vaidybos mėgėjai ir k. Rū
pestingai buvo renkami ir atskirų 
sričių žinovai, atskirų meno sričių 
vadovai.

Vaidybos meno reikalams pu 

įvairių pastangų buvo atsikviestas 
jau Lietuvos teatre dirbęs Povilas 
Masiulis. Jis iš karto su entuziaz
mu ir tikru pasiaukojimu kibo į 
darbą. Po kurio laiko nebuvo Brad- 
forde nė vieno scenos pasirodymo, 
kur nesijaustų įgudusi ir patyrusi 
P. Masiulio ranka. Jis ir pats pui
kiai vaidino ir sėkmingai režisavo, 
lygindamas vaidintojų — scenos 
mėgėių charakterius ir rikiuoda
mas jų veiksmus į vieną darnų, 
vienalytį veiksmą. Tokiu būdu per 
kelerius metus buvo pasiekta gra
žių meno laimėjimų, kuriais 
džiaugėsi ne tik Bradfordo, bet ir 
Londono, Manchesterio, Notting
hamo lietuviai. Visi atsimena pui
kią lietuvišką „Aušros sūnų“ dra
mą su parinktais vaidintojais, iš
ryškintais jų charakteriais, meniš
ku interpretavimu. Pamename dar 
ir verstinę „Valkatos“ dramą si 
pagrindiniu aktoriumi P. Masiu
lio. Neseniai juokėsi Bradfordo, o 
vėliau Nottinghamo lietuviai, gė
rėdamiesi verstinės „Slidaus pus- 
milijonio“ komedijos gražiai atkur 
tomis situacijomis. O kur kiti ma
žesni scenos vaizdeliai-, kaip L. 
švalkaus „Didžioji Auka“, J. Kuz- 
mickio „Regėjimas“ ir k.

Meno mėgėjui, prisiekusiam 
scenos darbininkui betgi reikia 
erdvės — tinkamų scenos vaidilų, 
gausios, uždegančios publikos.Dėl 
to, kai Bradfordo lietuvių koloni
ja pradėjo mažėti ir sceninis dar
bas darėsi vis sunkiau įmanomas, 
meno nenuorama Povilas Masiu
lis panūdo pakelti spranus ir per
sikelti j platesnes lietuviškas erd
ves. Tas erdves jis matė Kanado
je, kur liepos 25 d. ir išplaukė.

Bradfordo vaidybos studijos 
„Atžalyno“ kolektyvas su savo tal
kininkais atsisveikinimo proga su
rengė P- Masiuliui kuklias išleis
tuves p. Šukio bute. Prie vaišėmis 
apkrauto stalo išvykstančiojo ben
dradarbiai tarė nuoširdžius atsi
sveikinimo žodžius, kartu svarsty
dami „laisvoje tribūnoje“ kultūri
nio darbo sąlygas, kūrybinius po
lėkius ir pasitaikančius stabdžius. 
Išvykstančiam režisieriui „Atžaly
nas“ atminimui įteikė albomą, > 
Živilė Duobaitė savo pačios pieš
tą paveikslą.

Povilui Masiuliui linkime Kana
dos lietuvių tarpe dar plačiau iš
skleisti savo sparnus, o čia liekan
tieji dėkojame už mums parodytą 
pasiaukojimą ir idealistinį darbą. 
Atrodo, kad scenos meno meilė dar 
ir ateityje telks Bradfordo vaidy
bos mėgėjus į bendrą kūrybinį 
darbą. J. Ks.

SKAUTAI IR JAUNIMAS 
LONDONE

Pereito šeštadienio nuo pat 
ankstyvo ryto į Lietuvių Namus 
rinkosi iš įvairių Anglijos koloni
jų lietuviai skautai ir jaunimas. 
Londoniečiai skautai buvo pa
siųsti į daugelį Londono stočių, 
atvykstantiems broliams ir sesėms 
pasitikti. Kas valandą pilnėjo Lie
tuvių Namai gražaus, uniformuo
to, sveiko lietuviško jaunimo. 
Tuštesnius kambarius ir kampe
lius „okupavo“ skautai ir užvertė 
juos išsipūtusioms kuprinėmis, 
lagaminais, palapinėmis, vėlia
vėlėmis, puodais ir lazdomis.

Visuose namų aukštuose skam
bėjo jaunas, nerūpestingas juokas 
ir klegesys. Visų atvykusiųjų vei
duose degė smalsumas, akyse ne
kantrumas ir lūpose nuolat kar
tojamas žodis —'Stovykla.

Vakare susirinkę skautai namų 
sodelyje parodė ką jie, nors tik 
prieš kelias valandas suėję į būrį, 
gali savo jaunomis jėgomis pada
ryti būdami organizuoti. Visi, kas 
tuo laiku buvo namuose, išgužėjo 
to „pasirodymo“ pažiūrėti ir daž
nas žiūrovų, išgirdęs jaunųjų dai
ną ir „geltonsnapių“ skautų ir 
skaučių deklamacijas, atsukdavo 
veidą į sieną, kad, kaimynui nema
tant, nubraukus netyčiomis ištryš
kusią ašarėlę.-.

Temstant svečius skautus ir 
skautes, netilpusius Lietuvių Na
muose, londoniečiai broliai ir se
sės pasiėmė pas save nakvynėn.

Sekmadienį visi skautai organi
zuotai dalyvavo lietuvių pamaldo
se. Po pamaldų buvo pavaišinti 
Lietuvių Socialiniame klube, o iš 
ten išvyko lankyti Londono žy
mesnių vietų.

Pirmadienio rytę nuolatiniai 
Lietuvių Namų gyventojai nepra
migo: skautai jau nuo 5 vai. pradė
jo ruoštis išvykai į stovyklą. Spe
cialus sunkvežimis pakraunamas 
skautiškomis kuprinėmis ir kita 
būtina stovyklavimui manta. Pa
galiau išmuša lauktoji valanda 
ir 70 skautų ir skaučių susėda į 
gražius autobusus, per daugelį sa
vaičių lauktai ir svajotai kelionei 
į stovyklą'— į lietuvišką palapinių 
miestą.

Kaip jie ten gyvena — parašy
sime kitame „Br. Lietuvio“ nu
meryje.

KUN. STEPONAITIS SKAUTŲ 
STOVYKLOJE

Pirmadienį drauge su visais 
skautais stovyklon išvyko Kun. 
Steponaitis gyvens lietuvių skautų 
„palapinių mieste“ ir. bus visos 
stovyklos dvasios vadovu.

EKSKURSIJA SKAUTŲ 
STOVYKLON

Paskutinio stovyklos laužo pro
ga, sekmadienį, rugpjūčio 3 d., 
ruošiama iš Londono į skautų pa
lapinių miestą speciali ekskursija- 
Norintieji ekskursijoje dalyvauti 
prašomi skambinti telef. PAR <j6<jo. 
Kelionės išlaidos — 20 šil. Pake
liui bus aplankytos žymesnės apy
linkės vietos. Išvykstama sekma
dienį S vai. ryto.

TRYS KUNIGAI APLANKĖ 
SPAUSTUVĘ

Bradfordo kapelionas kun. Kuz- 
mickis, iš Romos atvykęs į Londo
ną kun. Balčiūnas ir kun. A. Kaz
lauskas pirmadienį aplankė lietu
vių spaustuvę ir „Er. Lietuvio“ 
redakciją.
ir toliau redaguoti vaikų, kampelį, 
kuris ateityje bus kiekvieno mė
nesio paskutiniąją savaitę.

LIETUVIŲ NAMŲ SVEČIAI
Šią savaitę Lietuvių Namuose 

vieši Halifaxo DBLS skyriaus 
pirmininkas K. Mereikas.

KANADA SUMAŽINA 
IMIGRACIJĄ

Kanados imigracijos ministeris 
P. M. Harris pareiškė, kad yra pa
ruošti du potvarkiai, liečią imigra
ciją į Kanadą. Pirmasis įpareigos 
kandidatą, vykstantį Kanądon' tu
rėti tikrą darbo sutarties kontrak
tą, antrasis — visišką sulaikymą 
emigraciją žiemos metui. Be to, 
numatome pasekti Australijos pa-, 
vyzdžiu ir iš viso sumažinti naujų 
emigrantų įsileidimą.

120 EGZEMPLIORIŲ 
SAVAITĘ

Neseniai išleistos Lietuvių Na
mų leidyklos Br. Daubaro knygos 
„Neramu buvo Laisvės Alėjoje“ 
parduota 120 egzempliorių vienos 
savaitės bėgyje.

Leidykla „Gabija“, Amerikoje, 
prašo prisiųsti minėtos knygos 50 
egz. ir Kanadoje spaudos platin
tojas A. Kuolas — 100 egzemp.

ATSAKYMAS P. K. BARĖNUI
P. K. Barčnas, „B.L.“ 28 Nr. 

savo korespondencijoje ap:e Man- 
ches'e.-io lietuvių So~. Klubą tiislo- 
giniai užsipuola DBLS Mancheste 
rio skyriaus Val.'ybą. Todč Mm- 
chestėrio skyriaus Valdyba randa 
reikalo p. K. Barėnui maloniai at
sakyti, o už iškeltas „vertybes“ 
nuoširdiai padėkoti.

DBLS Manche’terio skyriaus 
Valdyba eidama pareigas tarpusa
vio sugyvenimo keliu, niekam nė
ra užbėgusi už akių rengiant mi
nėjimus ar pramogas. Visuomet 
randa bendrą ka bą ir darbą. Tuo 
pačiu ir su Manchesterio Lietuvių 
Soc. Klubu. Nevartoja nevykusių 
metodų, ir neturi noro prieš nieką 
(šokinėti, trip'nėti, pi Iti, 1 žrėkti).

Kadangi Manchesterio Apygar
dos V ba, kurios pirmininku yra P. 
K. Barėnas, laikosi pasyvai, visi 
minėjimų ir parengimų našta ten 
la Manchesterio skyriais V-bai, 
Jeigu p. Barėnas turi asmeniškų 
g nčų su skyriaus Vald. p'rminin 
ku, neturėtų pulti kitų valdybos 
narių.

PAVERGTOJTĖVYNĖJ
Klaipėda. Celiuliozės ir poperio 

fabrikas gamina tolį, kuris išveža
mas į Dnieprodzeržinsko, Kijevo 
ir Belco gamyklas. „Tiesa“ pažy
mi, kad pirmoje eilėje šie fabrikai 
atlieka „garbingus“ užsakymus, 
didžiosioms stalininėms staty
boms Rusijoje.

Marijampo:ė Kraštotyros muzie
juje atidarytas naujas skyrius. Ja
me „surinkti“ eksponatai, apie 
lietuvių liaudies kovą už thrybų 
valdžią. Keliolika eksponatu rodo, 
kaip Lietuva buvo bandoma „iš
vaduoti“ 1917—1919 metais ir kaip 
ji „išvaduota“ 1940 m.

Kovarskas. „Pergalės" kolūkio 
nariai, pasirašydami laiška drau
gui Stalinui, pasižadėjo pakelti vi
su žemės ūkio kultūrų derlingu
mą ir žymiai padidinti visuomeni
nių gyvulių skaičių. Kolūkio kal
viai S. Šileika ir K. Jakeliūnas re
montuoja dalges, kolūkio derliui 
nuimti.

Molėtai, Buv. šio valsčiaus ribo
se veikia šie kolūkiai: „Kiližių“, 
„Mičiurino“, „Skrebulių“ ir „Še
šupės“.

Kupiškis. Žemės ūkio artelėse 
bręsta derlius, bet MTS reikiamai 
nepasirengė javų piūčiai, yra pa
vojus uždelsti šį darbą kolūkiuose. 
Nejausdami bolševikinio atsakin
gumo už kolūkinio derliaus likimą, 
MTS direktorius Kiselkovas ir

Dėl ekskursijos į Glasgovą, Dar 
p. L, Venskui esant V-bos sekre 
toriu, buvo planuojama ekskursija 
J Glasgovą. Tuo reikalu užmegsta 
ir palaikoma korespondencija. Tai
gi Soc. Klubas negalėjo to nežino
ti ponui Venskui tapus Soc. Klu
bo pirmininku. Ir jokių „pagaliau“ 
nėra.

Dėl choro organi avimo. Kol bu
vo veikli DBLS Apygardos V-ba, 
buvo ir choras. Bet kai Ponui Ba
rėnui pradėjo daugiau rūpėti 
kitkas, negu V-bos veikla, cho 
ras turėjo iširti. Tokiai padėčiai 
esant, skyriaus Valdyba ėmėsi iš 
naujo organizuoti. Bet jeigu yra 
norinčių ir daugiau organizuoti, 
anot p. K. Barėno, skyriaus valdy
ba mielai tą pare:gą už'eis ir tikrai 
nešokinės ir netrepsės ir apie „tei
sę“ nerėkaus.

Skyriaus Valdyba n’ekuomet 
neatsisakys no jai tiesioginiai pri
klausomų pareigų, mielai bendra
darbiaujant su kitomis organizaci 
Jomis. Tuo pačiu visuomet yra pa
siruošusi savo vieton užleisti ki
tiems, nariams pageiJau ant.

DBLS MANCHESTERIO 
SKYRIAUS VALDYBA 

vyr. agronomas drg. Vasiljevas 
ne tik kad reikiamai neorganizavo 
derliaus nuėmimo žemės ūkio ma
šinų ir tam reikalui skirtų trak
torių remonto bei paruošimo, bet 
dargi išvyko atostogauti, — rašo 
„Tiesoje“ kupiškietis korespon
dentas K. Stulpinas.

Vilkaviškis. LKP(b) rajono ko
miteto sekretorius Jarmalavičius 
ruvarytiems į susirinkimą kolcho- 
zininkams -padarė priekaištus, kad 
partijos komitetas mažai rūpinasi 
profesinių kadrų auklėjimu.

Pasvalys. Pasvaliečiai ūkininkai 
suvaryti į šiuos kolchozus: „At
žalyno“. „Tarybinio artojo“, 
„Naujo gyvenimo“ ir „Istros“

Rokiškis. „Tiesos“ redakcija įs
pėjo Rokiškio rajono kultūros 
švietimo darbo skyrių, kad iki šio
lei šio skyriaus skaitykloje nėra 
šių Lietuvos liaudžiai būtinų žur
nalų: „Ogoniok“, „Sovietskij So- 
juz“, „Smicna“, „Fizkultūra“.

Perspėti skaityklos pareigūnai 
pasižadėjo tuojau pat ttios žurna
lus užprenumeruoti.

Ukmergė. „Žemaitkiemio“ kolū
kiečiai nušienavo 160 hektarų plo
tą ir tuo įvykdė šieno pristatymo 
valstybei planą. Taip pat nušie
nautą-ir išdžiovintą šieną valsty
bei suvežė „Stalino“ vardo ir Do- 
vidiškių kolūkio darbiiiinkai.

Vilijampolė. Kauno priemiestyje, 
Vilijampolėje, taip pat sudarytas 
kolūkis. Kulautuvos senatorijoje 
dirbą gydytojai lanko šiame kolū
kyje dirbančius lietuvius ir jiems 
suteikia mediciniška pagalbą ir 
patarimus. Sanatorijoje dirba gyd. 
Runkauskaitė, gyd. Petraitis ir 
medicinos sesuo Kalvaitytė.

Vilnius Vykdomasis Komitetas 
pradėjo plačiu mastu gyventojų 
iškraustymus iš miesto centro. 
Miesto centre gyvenantiems įsa
koma išsikraustyti iš užimamų 
butų1 per 3 — 7 dienas. Iškrausto- 
miems gyventojams liepiama 
apsigyventi daugiausia kitoje pu
sėje Neries, Ukmergės gatvės ra
jone. Privačius gyventojų butus 
užima partijos įstaigos ir įvairių 
įmonių administracijos.

• * *
Elektros srovę Tauragės miestas 

gauna iš Karaliaučiaus ir iš 
„Maisto“ fabriko, kuris veikia. 
Buv. Končiaus elektrinė ant Jū
ros upės kranto neveikia, nors už
tvanka ir tebėra. Gimnazija perkel
ta į buv. pradžioj mokyklos rūmus, 
netoli pastoriaus Vymerio ūkio, 
Gimnazijos gatvėje. Mokytojų se
minarijos Tauragėje nėra. Iš baž
nyčių veikia: katalikų — ant Jū
ros kranto, metodistų — Preziden
to gatvėje ir rusų cerkvė — ka
pinėse. Jokios rimtos statybos 
mieste nesimato, — visur tik pilna 
pristatyto lentinių namelių.

Iš ištremtųjų Sibiran 1941 m. 
slapta grįžo su rusų karininku Jur- 
gilienč Magdė, iš Gelmenų kaimo, 
bet neilgai jai teko džiaugtis Lie
tuvos dangumi —• ir ją ir jos my
limąjį NKVD suėmė ir išveže at
gal.

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULIU, ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Turų pasklido dejavimai. Prie gyvenamojo durų buvo patiesti 
šiaudai, ir gyvuliai vaikščiojo pirštų galais. Ašarų pritvinusiomis 
akimis jie klausinėjo vieni kitus, kas gi bus, jeigu jų Vadas juos 
apleis. Pasklido gandas, kad tai Sniego Kamuolys visgi įstengė pri
maišyti nuodų į Napoleono valgį. Vienuoliktą valandą Skundikas atė
jo su antru pranešimu. Kaip paskutinį savo žygi šioje žemėje Drau
gas Napoleonas paskelbė iškilmingą dekretą: alkoholio gėrimas bus 
baudžiamas ųnirties bausme.

Tačiau į vakarą Napoleonas pasijuto geresnis, ir kitą rytą Skun
dikas galėjo pranešti, jog jis yra gražiai besitaisąs. Tos dienos va
karą Napoleonas >r vėl buvo darbingas, o dar kitą dieną gyvuliai pa 
tyrė, kad jis patvarkė Whymper'iui nupirkti Willingtone keletą kny
gelių apie alaus gamybą ir destiliavimą. Po savaitės Napoleonai 
įsakę, kad mažoji užtvara už sodo, kuri kitados buvo numatyta, kaip 
prieglauda susenusiems nedarbingiems gyvuliams, būtų užarta. Ofi
cialiai buvo paskelbta, jog ganykla esanti išsekinta ir reikalinga iš 
naujo užsėti ž ilėmis, bet netrukus visų jau buvo žinoma, kad Napo
leonas nusistatė apsėti ją miežiais.

Tuo daugmaž metu atsitiko keistas įvykis, kurio beveik niekas 
neįstengė suprasti. Vieną naktį, apie dvyliktą valandą pasigirdo gar
sus trenksmas kieme ir gyvuliai išbėgo iš savo tvartų. Buvo mėne
siena. Didžiosios daržinės galinės sienos, kurioje buvo surašyti Sep
tyni įsakymai, papėdėje riogsojo perpus perlaužtos kopėčios. Laiki
nai pritrenktas Skundikas gulėjo ties jom paslikas, o rankos siekio 
atstume kėksojo žibintas, teptukas ir apvirtęs puodas su baltais da
žais Šunes beregint sudarę ratą aplink Skundiką ir, kai tik lis įsten
gė paeiti, pulydėio jį atgal į gyvenamąjį. Nė vienas gyvulys nesu- 
gėbeio suprasti, ką visa tai reiškia, išskyrus Benjaminą, kuris su ži
nančia išraiška linkčiojo snukį ir atrodę suprantąs, liet nenorįs nieko 
sakyti.

Po keleto dienų, betgi, MuriePe, skaitydama pati sau Septynis 
Įsakymus, pastebėjo, jog esąs dar vienas, kurį gyvuliai neteisingai 
atsiminė. Jie manė kad Penktasis Įsakymas skamba: „Nė vienas 
gyvulys neturi gerti alkoholio“, bet iš tikrųjų ten buvo dar du žo
džiai, kuriuos jie buvo pamiršę. Dabar šis Įsakymas skambėjo šiaip: 
„Nė vienas gyvulys neturi gerti alkoholio be s a i k o“.

IX SKYRIUS
Skilusi Boksininko kanopa pareikalavo ilgo gydymo. Vėjo malū

no atstatymo darbus gyvuliai pradėjo rvtoiavs dieną, pergalės iškil
mėms pasibaigus. Boksininkas nesutiko pasilsėti bent vieną dieną 
ir laikė savo garbės dalyku neparodyti, kad kenčia skausmą. Vaka
rais jis prisipažindavo slaptai Dobilei, kad kanopa gerokai jį kankina. 
Dobilę gydę jo kanopą sukramtytų žolių kompresais ir drauge su 
Benjaminu įkalbinėio Boksininką nebedirbti taip sunkiai.

— Arklio plaučiai ne amžini, — sakė jinai jam.
Tačiau Boksininkas neklaus.ė. Jis sakęsi feturjs vienintelį jam 

likusį norą — išvysti veikiantį vėjo malūną prieš pasiekiant pasitrau
kimo nuo darini armžiu.

Pradžioje, tuo metu, kai buvo leidžiami Gyvulių Ūkio įstatymai, 
pasitraukimo nuo darbo amžius buvo nustatytas arkliams ir kiaulėms
— dvylika, metu, karvėms — keturiolika, šunims — devyneri, avims
— septyneri, vištoms ir žąsims. — penkeri. Buvo nustatytos gausios 
senatvės pensuos. Ligi šiol nė vienas gyvulys nebuvo dar išėjęs į 
pensiją, bet pastaruoju metu šis klausimas vis labiau buvo diskutuo
jamas. Dabar, kai mažas laukelis už sodo buvo paskirtas užsėti mie
žiais, sklido kaltos, kad didžiosios ganyklos kampas būsiąs aptvertas 
ir paverstas ganykla, gyvuliams karšinčiams. Buvo pasakojama, kad 
arklių pensija sudarvs penki svarai grūdų į dieną ir žiemos metu dar 
penkliolika svarų dobęlų, b be to, morka ar obuolys viešųjų šven
čių dienomis. Dvyliktosios Boksininko gimimo metinės turėjo sueiti 
ateinančią vasarą.

Tuo tarpu gyvenimas buvo sunkus. Žiema buvo tokia pat šalta, 
kaip pereiti: metų, gi glaisto buvo netgi mažiau. Visą maisto davinį 
dar kartą sumažino, išskyrus kiaulių ir šunų. Skundįkas paaiškino, 
jog maisto daviniu lygybė prieštarautų Animalizmo principams. Kiek
vienu atveju jis neturėjo sunkumų įrodyti gyvuliams, kad iš tikrųjų, 
tai jie nestigo maisto, nors ir kaip atrodytų taip esą. Tiesa, šiuo metu 
prieia išvadis, kad būtina pertvarkyti maisto davinius (Skundikas 
visuomet tokius dalykus apibūdindavo, kaip- „pertvarkymas“, nie
kad. kaip: „sumažinimas“), tačiau juk, palyginti su daviniais Jo
nes'o laikas, jis esą milžiniški. Spiegiančiu, smarkiu balsu paskai
tys virtinę skaičių, jis įrodė jiems, kad jie turi daugiau avižų, dau
giai: dobilų, daugiau runkelių, negu Jones'o laikais, kad jie dirba 
mažiau valandų, kad jų geriamas vanduo esąs geriausios kokybės, 
kad jie dabar gyvena ilgiau, kad didesnis jų jaunimo skaičius pergy
vena kūdikystės laikotarpį, kad iie turi daugiau šiaudų tvartuose'ir 
mažtou kenčia nuc musių. Gyvuliai tikėjo kiekvienam jo žodžiui. 
Teisybę pasakiusi. Jones ir visa, kas su juo susieta, buvo jau išgaravę 
iš jų atminties. Jie žinojo, kad dabar gyvenimas buvo kietas ir var

gingas, kad dažnai jie būdavo alkani ir sušalę ir kad jie dirbo visą 
laiką, išskyrus m'egui skirtą tarpą. Tačiau, be abejo, senais laikais 
viskas turėjo būti blogiau. Jiems buvo malonu tuo tikėti. Be to, 
tuomet jie buvo vergai, gi dabar jie laisvi ir, kaip, kad Skundikas 
niekad nepamiršdavo pažymėti, tai ir sudarė esminį skirtumą.

Dabar atsirado daugiau maitinti reikalingų burnų Rudenį, be
maž vienu metu keturios kaulės apsiparšiavo, atsivesdamos trisde
šimt vieną paršiuką. Paršiukai pasitaikė degli, ir kadangi Napo
leonas buvo vienintelis kuilys visame ūkyje, tad galima buvo pri
leisti, iog jis buvo jų tėvas. Buvo pranešta, kad vėliau, nupirkus 
plytų .ir rąstų, ūkio sode bus pastatydinta mokykla. Kol kas gi par
šiukus auklėjo ir mokė pats Napoleonas gyvenamojo virtuvėje. Savo 
pratimus jie atlikinėjo sode ir jiems nebuvo leista Žaisti su kitais 
jaunais gyvuliais. Apie tą laiką buvo išleistas potvarkis, kad kiaulei 
Susitikus su kitu kuriuo gyvuliu, tas kitas gyvulys turi užleisi kiaulei 
kelią, o taipgi, kad bet kurio laipsnio kiaulės turi privilegiją sekma
dieniais pas'rišti uodegas žaliu kaspinu.

Tie metai ūkiui buvo sėkmingi, tačiau vis stigo pinigų. Reikėjo 
pirktis plytų, žvyro ir kalkių mokyklos statybai ir vėl reikėjo taupyti 
vėjo malūno mašinoms. Be to, reikėjo, kaip paprastai, pirktis žibalo 
lempoms ir žvakių gyvenamajam, cukraus atskirai Napoleono virtuvei 
(iis uždraudė kitoms kiaulėms jį vartoti, draudimą grįsdamas tuo, 
kad cukrus tukina), o taipgi naujų įrankių, vinių, virvių, anglių, 
vielų, geležies laužo ir sausainių šunims. Buvo tad parduotas do
bilų kūgis, dalis bulvių derliaus ir susitarta kiaušinių tiekimą padi
dinti ligi šešių šimtų per savaitę, taip, kad this metais vištos tik var
gais negalais tegalėjo prigerėti tiek viščiukų, kad vištų kiekis ūkyje 
išsilaikytų esamame lygyje. Gruodžio mėnesį sumažintą maisto davinį 
vasario mėnesi dar kartą sumažino ir žibalo tbupymo sumetimais už
draudė vartoti žibintus tvartuose. Tačiau atrodė, kad kiaulės gyvena 
visai patogiai ir kaip niekur nieko eina riebyn. Vieną vasario mėne
si > pabaigos popietę iš mažo. Jones'o laikais nevartoto bravorėlio 
pasklido po kiemą šiltas, tirštas, skoningas kvapas, kokio gyvuliai 
ligi šiol niekad nebuvo buvę užuodę. Kažkas pasakė, kad tai šuti
namų miežių kvapas. Gyvuliai godžiai traukėsi į šnerves tą kvapą 
ir spėliojo, ar tik ne š'ltas grūstims čia bus gaminamas jiems vaka
rienei. Tačiau jiems nebuvo patiekta šilto grustinio, o artimiausią 
sekmadienį buvo pranešta, kad nuo šiolei visi miežiai bus skiriami tik 
kiaulėms. Laukelis už sodo jau buvo užsėtas miežiais. Netrukus 
persisunkė žinia, kad dabar kiekviena kiaulė gaunanti vienos pintos 
alaus davinį j dieną, o pačiam Napoleonui patiekiama kasdien pusė 
galiono alaus sriubinėj vazoj.

(b.d.)
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MIRĖ MARTYNAS JANKŪS
Luebecke, š.m. liepos 26 d. Ost 

ligoninėje širdies liga sirgęs, mirė 
Martynas Jankus, 60 m. amžiaus, 
vyriausias. Mažosios Lietuvos vei
kėjo, senojo aušrinko, Martyno 
Jankaus sūnus-

Velionis paliko žmoną Anę Jan. 
kuvienę, sūnų Endrių, gyvenantį 
Australijoje ir dukterį Jievą, iš
tekėjusią už Vytauto Juro, gyv. 
JAV.

ĮVAIRIOS ŽINIOS
Rugpiūčio 3 d- įvykstantiems 

Krašto Tarybos rinkimams išsta
tomi 52 kandidatai vienu sąrašu. 
Kaip ir pereitais rinkimais, taip ir 
dabar rinkimuose visiškai nepasi
reiškia kokios nors partijos ar par
tiškumas. Kandidatai pasiūlyti at
skirų bendruomenių statuto numa
tytu būdu. Jauniausias kandidatas 
yra 24 m., seniausias 85 m. Virš 50 
m. amžiaus yra 22 kandidatai, 30m. 
ir jaunesnių 4, o likusieji tarp 30 
ir 50 m. Profesijomis jų tarpe yra 
8 mokytojai, po 7 tarnautojus ir 
amatininkus, 5 ūkininkai, po 4 
valdininkus ir teisininkus, 3 ekono
mistai, 2 profesoriai, 2 dipl. inž., 
2 prekybininkai ir po vieną kul- 
tūrtechniką, visuomenės veikėją, 
farmaceutą, miškininką ir 1 gailes
tingoji sesuo.

— 0 —
Birželio 14 d. minėjimo atgar

siais galima pavadinti KV gauna
mus žymių asmenų laiškus. Jų 
tarpe yra prancūzų Aukštojo Ko
misaro įstaigos atstovo, dalyvavu
sio minėjime, pik. Itn. Jean de 
CAIX raštas, kuriuo pareiškiama 
pabaltiečiams jo paties ir pran
cūzų užuojautą.Atsiliepė ir baronas 
von der Ropp, ilgame laiške pri
mindamas, kad jis esąs Lietuvos 
vokietis ir kad jo širdis niekuomet 
nenustojusi plakti savo tėvynei.

AMERIKOJE
(Mūsų spec, korespondento)

LIETUVIŠKI RADIJUS AI — 
LIETUVYBĖS PUOSELĖTOJAI
Daugelis, gal būt, neįžvelgia ir 

taip aukštai neįvertina lietuviš
kas radio transliacijas, kurios, 
tikrumoje, vaidina didžiausį vaid
menį lietuvybės išsilaikymo srity
je. Lietuviška spauda daugelyje 
šeimų nėra skaitoma, kultūriniai 
parengimai nelankomi. Tačiau 
kiekvienas lietuvis turėdamas ra
dio aparatą, kokio jis nebūtų nu
sistatymo visvien klausosi lietu
viškų radio transliacijų, kurias 
Čikagoje duoda Margutis, Sophie 
Barčus, J.E. Budriko prekybos 
namai ir Povilas Šaltimieras.Tėvai 
klausosi lietuviškos programos 
tuo pačiu ir vaikai besiklausyda
mi netaip greitai nutausta ar išsi
žada lietuvybės kilmės. Gražu 
yra girdėti čia gimusius ir augu
sius lietuvius, kurie kur nors ge
gužinėje užtraukia: ,,Ten, kur Ne
munas ir Dauguva, ten mano tė
viškėlė brangi Lietuva...“

Turiningiausia radio programa 
Čikagoje duoda komp. A. Vana
gaičio prieš 24 metus įkurtas 
„Margutis“. Šiuo laiku jį admini
struoja velionies našlė L. Vana- 
gaitienė. Programa tvarko K. 
Deveikis, Dr. Br. Dirmeikis, komp. 
A. Kučiūnas. Be to nuolatiniais 
bendradarbiais dar yra Vyt. Kas- 
niūnas, adv. A. Lapinskas ir adv- 
A. Olis bei kiti.

Ligšiol 32 kartūs girdėjome Vyt. 
Kasniūno nepaprastai gražiai pa
rengtus Nemuno šalies aidus. Sek
madieniais po pietų harmoningos 
muzikos balsams skambant, eterio 
bangomis 32 kartus nuaidėjo visų 
lietuvių namuose

Yra šalis, graži šalis,
Kur augom mes maži.
Ten pievos skęsta žieduose,
Ten paukščiai čiulba miškuose...
Toliau Vyt. Kasniūnas kaip tas 

žynys senelis mus vedžiodavo po 
gražiąją Lietuvos šalį, smulkiai 
supažindindamas su kiekviena vie
tove, jos istorija. Vaizdžiai apibu
dindavo piliakalnius, pilis, miškus, 
laukus ir visą Lietuvos gėrį, šie 
vaizdūs prisiminimai ne vieno 
klausytojo akyse yra išspaudę gai
lesčio ašaras. Pabaigoje šios trans
liacijos choras pianui pritariant 
griausmingai užtraukdavo:

Kur bėga Šešupė, 
Kur nemunas teka, 
Ten mūsų Tėvynė, 
Brangi Lietuva...

Šiuo laiku nuo birželio 8 d. iki 
rugsėjo mėn. pradžios p. V. Kas

Laiške primena, kad jis savo laiku 
buvęs tarpininkas tarp Vokietijos 
vyriausybės ir pirmojo karo metu 
įsteigtosios Lietuvos Tarybos. Jis 
gerai pažinojęs Smetoną ir jo 
bendradarbius ir viena proga juos 
pristatęs vokiečių Reichstago at
stovams. Naujieji vardai jam ne
pažįstami, bet jis tuo nesistebįs, 
nes „daug vadovaujančių mūsų 
tėvynės vyrų yra deportuoti ir su
naikinti“.

■— o —'

Šiomis dienomis Hannoveryje 
vyksta Pasaulinės Liuteronų Są
jungos kongresas. Jame dalyvauja 
ir DP Lietuvių evangelikų senjo
ras, kun. Keleris. Kun. Keleris 
atsivežė su savim mažą parodėlę. 
Šios parodėlės tikslas supažindinti 
iš viso pasaulio susirinkusius liu
teronų bažnyčios atstovus su Lie
tuva ir su dabartiniu lietuvių 
tremtinių gyvenimu.

— o —

Laisvųjų Tautų Kongrese Dues- 
seldorfe šio mėn. 18 — 20 d., da
lyvavo KV pirmininkas, Pr. Zun
de. Kongreso dalyvių skaičius, 
norint sudaryti darbingas sąlygas, 
buvo aprėžtas 100 dalyvių. Iš kai. 
mynių valstybių: Prancūzijos ir 
Belgijos, dalyvavo pirmoje eilėje 
buvusio rezistencijos sąjūdžio at
stovai. Apie kongreso darbus, ti
kimės, turėsime progos plačiau 
pranešti.

— o —

Baigėsi lietuvių jaunimo vasa
ros stovyklos, kuriomis vaikai bu
vo nepaprastai patenkinti. Paste
bėtina, kad daug vaikų atvyko 
labai blogai apsirengę. Kai kurie 
jų buvo taip apsivilkę, kad nedrį
so pasirodyti viešumoje. Likusiųjų 
Vokietijoje DP skurdas yra dide
lis, nors jis nevisada pasirodo vie
šumoje. A. Makarskas

niūnas padarė trumpa vasaros 
pertrauka. Jo vietoje Čikagos lie
tuvių mokytojų sąjunga mūsų 
mažiesiems-tautos atžalynui kiek
viena ketvirtadienį ir sekmadienį 
duos pasakas ir padavimus iš gra
žiosios Nemuno šalies. Margučio 
vedėja L.Vanagaitienė pasakė, kad 
Margutis ir ateityje turi uždavinį 
rūpintis lietuvių kultūra ir jų 
tautinio susipratimo kėlimu šiose 
svečiose aplinkybėse. Be to Mar
gutis greta įvairių skelbimų ir 
mirties pranešimų iš kurių išsilai
ko, paduoda ir gražių dainų bei 
lietuviškos muzikos. Taipgi klau
sytojams patiekia svarbiausias ži
nias.

Sophie Barčus >r J.F. Budriko 
radio programos kiek silpnesnės. 
Tačiau ir jos nemaža lietuviškos 
muzikos bei patriotinių dainų 
įdainuotų plokštelėse. P. Šaltimie- 
ro radio programa nėra labai po
puliari. Iš jos išpildymo jumoris
tai turi nemaža medžiagos savo 
kupletams, „televiziniams šiupi
niams“ ir juokdarybos laikraščiui 
„Pelėdai“.

Konstatuojant lietuviškų radi- 
jušų veiklą ir svarbia, naudinga 
įtaka mūsų tautiečiuose, tenka tik 
sveikinti jų rengėjus ir palinkėti 
geriausios sėkmės ateityje eterio 
bangom’s perdavinėti visa tą, kas 
lietuvio širdžiai brangu, malonu ir 
jį galėtų nuteikti gyvenime tėvy
nės Lietuvos nuotaikomis.

LIETUVIŠKAS ALUTIS 
ČIKAGOS LIETUVIŲ 

SALICNUOSE
Gelsvas alutis, 
Balta putelė. 
Oi, graži, graži 
Mano mergelė...

Tokios ar panašios dainos, dai
nelės neseniai skambėjo Čikagos 
lietuvių Paliūnuose, kurių atrodo 
randasi daugiau nei penki šimtai. 
Ta diena yra tuo svarbi, nes joje 
pirma karta pasirodė taip gražiai 
spaudoje reklamuotas lietuviškas 
alutis. Žmogus geria ar visiškai 
negeria, tą dieną visi vienodai su
sigundė oraverti salūnų duris ir 
„patrajyti“ lietuviško alaus. Pa
galiau alus tai ne pienas. Išgeri 
bonkutę ir taip nematoma jėga dar 
pritraukia prie antros ir trečios, 
kol pagaliau kasdieniniai rupeš- 
čiai nublunka ir žmogus pradedi 
gyventi, pakiliomis nuotaikomis. 
To pasėkoje užsimezga kalbos, 
kalbelės, pažintys ir skamba dai
nos, dainelės...

Vięnąs senyvų amžiaus sęnąs 

lietuvis ateivis begurkšnodamas 
lietuvišką alutį sako: „Norėjau 
dipukų alumi pavaišinti savo se
nus „trendus“ airišĮ ir vokietį, bet 
kuo jiems aš galėsiu įrodyti, kad 
ant butelio nėra nė žodžio lietuviš
kai. Dipukai dedasi dideliais pa
triotais, bet lietuviško ženklo ne
moka prideramai išpaišyti“, (ė- 
męs paišeliu ir išbrėžė natūralų 
Gedimino stulpą). Senųjų lietu
vių ruginės duonos kepykla Čika
goje išleisdama savo gaminius 
rinkon atžymi juos mūsų tautinės 
vėliavos spalvų etiketėmis ir dar 
su užrašų Lithuanian Bakery. 
Svetimtaučiai išleidžia rinkon pre
kių, dėl geresnio pasisekimo su 
lietuvių kalbos pavadinimais. Gi 
lietuviai, naujieji ateiviai, bijosi 
ant savo prekės užrašyti lietuvišką 
žodį ar net uždėti teisingą tautinį 
ornamentą.

Sakoma laikas gyvenimo žaiz
das gydo. Ir nebėra tos bėdos, ku
ri neišeitų į gerą. Ateityje ir lie
tuvių alaus bravoras, kuris labai 
kukliais ištekliais vos bepajėgė 
išeiti į dienos šviesą, pagerins 
alaus skonį ir jį išleis į rinką nau
jomis pagerintomis etiketėmis, 
tokiomis kaip tikrumoje lietuviš
kam alui pridera.

Šiaip lietuviškam alui linkėtina 
puikiausios sėkmės ir likti varto
jamam netik Čikagoje, bet ir kt. 
Amerikos miestuose bei Kanadoje.

J. Janulaitis

FARUKAS PALIKO EGIPTĄ
Po įvykusio pereitą trečiadienį 

perversmo, kuriam vadovavo gen. 
Mahomed Neguib Eey, Egipto 
karalius Farukas buvo priverstas 
abdikuoti nuo sosto. Sosto įpėdi
niu paskelbtas Faruko sūnus, Ah
med Faud, 7 mėnesių amžiaus. 
Tuojau po abdikacijos buvęs ka
ralius Farukas su žmona Narri- 
man ir naujuoju karaliumi nuo
savu laivu išvyko į Genuą.

Karališkajam laivui iš Aleksand
rijos uosto išplaukus, naujosios 
Egipto valdžios įsakymu, šis uos
tas uždarytas ir buvo uždrausta 
bet kuriam laivui ar lėktuvui be 
specialaus leidimo apleisti Egipto 
teritoriją-

Buvęs karalius Farukas galėjęs 
savo pozicijas išgelbėti, jei būtų 
sutikęs su kariuomenės pastatyto
mis jam sąlygomis dėl apribojimo 
karališkosios teisės. Farukas su
tikęs su kai kuriomis jam padik
tuotomis sąlygomis, tačiau atsi
sakė priimti tas sąlygas, kurios 
lietė konstitucines karaliaus teises 
skelbti karą, paleisti parlamentą 
ir vyriausybę. Tada kariuomenė 
atsiuntė jam ultimatumą, reika
laudama atsisakyti sosto. FarukasKATALIKYBE RUSIJOJE

Šia tema vokiečių laikraštis 
„Kirche in der Welt“ duoda platų 
straipsnį, paliesdamas ir lietu
vius katalikus. Atpasakojamo to 
straipsnio pagrindines mintis:

Katalikų bažnyčios Rusijoje gal
vos, von der Ropp, sekretores, 
Mgr. Ohalo-Koulak, 1929 m. Var
šuvoje paskelbė straipsnį apie ka
talikų bažnyčią buvusioje Rusijo
je, pagal kurį ji turėjusi gerai 
įrengtas bažnyčias, išvysčiusi nuo
stabią socialinę veiklą ir savo ku
nigiją, seminarijas, licėjus ir teo
logijos fakultetą galėjusi iš savo 
ūkių gerai aprūpinti. Arkivyskupo 
buveinė buvusi Mohiliove, o dau
gumas katalikų buvusios Lenkijos 
plotuose. Tas sudarė ir kai kurių 
sunkumų, nes dažnai katalikybė 
sutapusi su lenkybe-

Paskutiniais t g šimtmečio me
tais įvyko žymių atsivertimų į ka
talikų tikėjimą, jų tarpe ministe- 
rio pirmininko Stolypino pusserės, 
Natalijos Očiakovos. Ji įsteigusi 
Petrapilyje Romai ištikimą rytų 
apeigų bažnyčią. Romai ištikimų 
unitų misijas rėmė Mgr. Šeptickis, 
o tolimesnė tos bažnyčios raida 
buvo aptarta 1017 m. sinode, ku
riam vadovavo ką tik iš Sibiro 
grįžęs, 1914 m. ten ištremtas, Leo
nidas Fiodorovas.

Spalio revoliucija katalikuose 
sukėlė vilčių, kurias vėliau teko 
palaidoti. Iki tol katalikų bažny
čia matė savo įtakingiausi priešą 
pačiame rusų imperatoriuje. Pas
kelbus po revoliucijos tikybų lygy
bę ir nusilpus ortodoksų bažny
čiai, buvo tikėtasi, kad naujoji 
vyriausybė bus labiau tolerantiška 
katalikų tikėjimui.

Tais pat metais Genujoje susi
tiko kardinolas Gaspari ir sovietų 
pasiuntinys čičerinas. Jų pokal
bis liko be pasekmių, taip pat ir 
kito Vatikano pasiuntinio pastan
gos Maskvoje. Bet jau kitais me

LIETUVIAI HELSINKIO 
OLIMPIADOJE

„Tiesos“ pranešimu keli lietu
viai sportininkai dalyvauja Hel
sinkio Olimpiadoje, tačiau ne kaip 
Lietuvos vienetas, bet jie visi yra 
įjungti į Sovietų Sąjungos grupę. 
Sovietų Sąjungos krepšinio rink- 
tinėn įeina net penki lietuviai 
krepšininkai: iš Kauno — Stepas 
Butautas. Justas Lagunavičius, 
Kazys Petkevičius, Stasys Stonus 
i'r iš Vilniaus treneris Vytautas 
Kulakauskas. Kaunietis boksinin
kas Algirdas Šocikas ir vilnietis 
fechtuotojas Juozas Ūdras taip pat 
dalyvauja Olimpiadoje.

„LĖKŠTELĖS“ VIRŠUM 
VAŠINGTONO

Paslaptingi reiškiniai, pasirodę 
virš Vašingtono miesto, kaip pa
reiškė gen. Stamford, yra susidarę 
nuo šalto oro srovių. Generolo 
nuomone, tai neatitinka pasklidu- 
siems gandams, kad tai esą pas
laptingosios raketos, paleistos iš 
užsienio ar kitos planetos- Stam
ford tvirtinąs, kad nėra įmanu, 
kad kita kuri nors valstybė būtų 
išradusi ką nors nepaprasto, kas 
iki šiolei būtų nežinoma Amerikai.

Šitie gen. Samfordo pareiškimai 
neišaiškino skraidančių virš Va
šingtono paslaptingų kūnų prie
žastis ir amerikiečiai dėl jų neri
mauja.

ultimatumą priėmė. Sosto įpėdi
niu liko jo sūnus, kuriam suėjus 
17 metų, jis bus naujuoju Egipto 
karaliumi.

Egipto ministeris pirmininkas 
Ali Maher Paša iškvietė Europoje 
atostogaujančius vafdistų partijos 
vadus grįžti į Egiptą. Alį Maher 
Paša nori, kad visų politinių par
tijų atstovai padėtų jam sunkiame 
darbe, sudarant konstitucinę vy
riausybę. šis uždavinys yra ypa
tingai sunkus todėl, kad krašto 
konstitucija nėra numačiusi kara
liaus abdikacijos.

Buv. karalius Farukas gyven. 
siąs Amerikoje, kur, kaip spėjama, 
jis turįs didžiąją dalį savo turto, 
siekiančio 20 milijonų svarų.

Karaliui paliekant Aleksand
rijos uostą, su juo atsisveikino 
buv. karaliaus premjeras Ali Ma
her Paša, gen. Neguib ir JAV am
basadorius Caffery.

Grįžęs iš Europos buv. pirmi, 
ninkas, vafdstų vadas, Nahas 
Paša; tiesiog iš areodromo nuvyko 
pas gen. Naguib ir sveikindama
sis pareiškė, kad jis, generolas, 
yra tautos išvaduotojas, sutriuški
nęs tironija.

tais,, 1923, arkivyskupui Cepliakui, 
Mgr. Butkevičiui ir dar 14 kunigų 
buvo iškelta byla. Butkevičius bu
vo nužudytas, o Cepliakas pasodin
tas į kalėjimą ir vėliau ištremtas.

1926 m. dar kartą Vatikano at
stovas d'Herbigny aplankė Rusiją 
ir ta proga suteikė keliems kuni
gams įšventimą į vyskupus. 1930 
m. Apaštališkas Sostas palaidojo 
visas viltis, o šventasis Tėvas Pi
jus XI pasmerkė sovietų režimą 
ir kvietė pasaulį melstis už Rust
ics atvertimą.

Po antrojo pasaulinio karo, pri
jungus prie Rusijos Ukrainą ir 
Pabaltijo valstybes, katalikų baž
nyčios reikalai pasidarė vėl aktua. 
lūs- Sovietų enciklopedijos žinio
mis katalikų bažnyčia yra pripa
žinta religine organizacija ir jos 
galva esąs Rygos arkivyskupas 
Springovičius. Nors lietuvių 85% 
yra katalikai, jie niekur neminimi. 
Pagal turimas informacijas vienas 
lietuvių vyskupas nuteistas mirti, 
o dar keturi vyskupai, jų tarpe 
ir Vilniaus arkivyskupas, depor
tuoti.

Romoje žinoma tik apie vieną 
katalikė bažnyčią, vadinamą pran
cūzų Šv. Louis bažnyčią Maskvo
je, kurią valdė tėvai Brown, La
berge ir Thomas, o 1949 perėmė 
lietuvis kunigas Bontaravičius. 
<951 m. gruodžio 25 d. Maskvos 
radiofonas paskelbė .Bontaravi- 
čiaus „taikos atsišaukimą“ ir va
dino jį katalikų bažnyčios Mask
voje dekanu.

Tuo tarpu kunigai Rusijoje dir
ba toliau „požemyje", globoja, 
k'ek. gali, tikinčiuosius, kurie l'ko 
ištikimi bažnyčiai ir Romai, įr ku
rie eina didvyrišku tikėjimo ir 
kančios keliu. Katalikų bažnyčia 
Rusijoje tapo tos „tylos bažny
čios“ dalimi už geležinės uždan
gos, apie kurią nieko nebeišgirs- 
tama-

HELSINKIO OLIMPIADA
Veda V. Steponavičius.

PIRMOJI SAVAITĖ
Žiūrint? į pirmoje savaitėje pa

siektus rezultatus yra aišku, kad 
dar niekada iki šiol nebuvo įvyku
si olimpiada, kur būtų atsiekta 
tiek daug naujų olimpinių rekor
dų. Tai rodo didelį dalyvių pasi
rengimą ir aukštą klasę.

Jau pirmą dieną įvykusiam 
10.000 m. bėgime E. Zatopekas 
(Čekoslovakija) pastatė naują re
kordą. Jo laikas 29 min. 17 sek., 
antroje vietoje A. Mimoun (Pran
cūzija) — 29 min. 32.8 sek; tre
čioje — A. Anoufriev (S. Rusija) 
29 min. 48.2 sek. Visų trijų bėgi
kų pasiektas laikas yra geresnis, 
negu paskutinis olimpinis rekor
das.

Šuolyje į aukštį: W. Davis 
(JAV) irgi pastato naują olimpinį 
rekordą, iššokdamas 2 m. 4 cm.

2. K. Wiesner(JAV)—2 m. 1 cm.
3. J. Telles da Conceicao (Bra

zilija) — 1 m. 98 cm.
Diskas — moterys: 1. N. Ro- 

maškova (S. Sąjungą) 51 m. 42 
cm. — naujas rekordas.

2. E. Bagrjanceva (S. Sąjunga)
— 47 m. 8 cm.

3. N. Dumbadze'(S. Sąjunga) — 
46 m. 26 cm.

2 RA DIENA.
100 metrų; 1. L. Remigino 

(JAV) — 10.4 sek.
2. H. McKenley (Jamaica)—10.4.
3. E. McDonald Bailey (D. Bri

tanija) — 10.4.
Kaip matote visų trijų laikas 

yra tas pats ir tik išstudijavę foto
grafiją teisėjai paskirstė vietas.

Rutulio stūmimas: 1. W. P. 
O'Brien (JAV) — 17 m. 41 cm. 
(naujas olimpinis rekordas). 2. C. 
D. Hooper (JAV) ■— 17 m. 39 cm. 
3. J. Fuchs (JAV) — 16 m. 93 cm.

400 m. su kliūtimis: 1. C. Moore 
(JAV) — 50.8 sek. 2. J. Lituev 
(S. Rusija) —51.3 sek. 3. J. Hol
land (N. Zelandija) 52.2 sek.

šuolis į tolį: 1. J. Biffle (JAV)
— 7 m. 57 cm. 2. M. Gourdini 
(JAV) — 7 m. 53 cm. 3. O. Fol- 
dėsi (Vengrija) — 7 m. 30 cm.

50 km. žygis: 1. G. Dordoni 
(Italija) — 4 vai. 28 min. 7.8 sek. 
(naujas pasaulio ir olimpinis re
kordas). 2. J. Dolezal (Čekoslo
vakija) — 4 vai. 30 min. 7.8 sek. 
3. A. Roką (Vengrija) — 4 vai. 31 
min. 27.2 sek.

3- ClA DIENA.
800 metrų: 1. M.Whitfield (JAV)

— 1 min. 49.2 sek. 2. A. Wint 
(Jamaica) 1 min. 49.4 sek. 3. H. 
Ulscheimer (Vokietija) — 1 min. 
49.7 sek.

100 metrų moterys: 1. M. Jack- 
son (Australia) — 11.5. sek. (pri
lygsta pasaulio rekordui). 2. D. 
Hasenjager (P. Afrika) — 11.8 
sek. 3. S. Strickland (Australija)
— 11.9 sek.

Diskas: 1. S. Iness (JAV) — 55 
m. 3 cm. (naujas olimpinis rekor
das). 2. A. Consolini (Italija) — 
53 m. 78 cm. 3. J. Dillion (JAV)
— 53 m 28 cm.

šuolis su kartimi: 1. R. Ri
chards (JAV) —4 m. 55 cm. (nau
jas olimpinis rekordas). 2. D. Laz 
(JAV) — 4 m. 40 cm. 3. R. Lund
berg (Švedija) — 4 m. 40 cm.

4- TA DIENA.
200 metrų: —A.Stanfield (JAV)

— 20.7 sek. — prilygsta olimpi
niam rekordui.

Trišuolis: A. Ferreira da Silva 
(Brazilija) pastoto naują pasaulio 
ir olimpinį rekordą, nušokdamas 
16 m. 22 cm

Ieties metimas: C. Young (JAV)
— 73 m. 78 cm. — naujas olimpi
nis rekordas.

šuolis į tolį — moterys: — Y. 
Williams (N. Zelandija) — 6 m. 
24 cm.

5- TA DIENA.
80 m. su kliūtims — moterys:

1. S. Striekland (Australija) — 
10 9 sek. — naujas pasaulio ir 
olimp. rekordas. 2. M. Golumbis- 
naja (S. Rusija) — 11.1 sek. 3. 
M. Sander (Vokietija) ,— 11.1 sek.

5.000 metrų: 1. E. Zatopek (Če
koslovakija) — 14 min. 6.6 sek. — 
naujas olimp. rekordas. 2. A. Mi 
tnoun (Prancūzija) — 14 min. 7.4 
sek. 3. H. Schode (Vokietija) — 
14 min. 8.6 sek.

110 m. su kliūtimis: 1. H. Dil
lard (JAV) — 13.7 sek. — nau- 
ias rekordas. 2. J. Davis (JAV)
— 13.7 sek. 3. A. Barnard (JAV)
— 14.1 sek.

Ieties metimas — moterys: 1.
D. Zatopkova (Čekosl.) — 50 m. 
47 cm. (naujas rekord.). 2. A- 
Chudina (S. Rusija) 50 m. 1 cm. 
3, E. Gorsakova (S. Rusija) — 
49 m. 76 cm.

Kūjio metimas: 1. J. Csermark 
(Vengrija) — 60 m. 34 cm. (nau
jas rėk, olimp. ir pasaulio rekor

das). 2. K. Storch (Vokietija) — 
58 m. 86 cm. 3. J. Nemeth (Ven
grija) — 56 rn. 82 cm.

Hockey finalas: Indija — 6, 
Olandija -— 1.

6-TA DIENA.
30.000 m. su kliūtimis: 1. Ashen- 

felter (JAV) — 8 min. 45.4 sek. 
(naujas olimp. rekordas). 2. V. 
Kazantsev (S. Rusija) — 8 min. 
51.8 sek. 3. J. Disley (D. Brita
nija) — 8 min. 51.8 sek.

400 metrų: 1. G. Rhoden (Ja
maica) — 45-9 sek. — (naujas 
olimp. rekordas). 2. H. McKenley 
(Jamaica) — 45.9 sek. 3. O. Mat- 
son (JAV) — 46.8 sek.

Kadangi turiu skubiai išsiųsti 
šias žineles, tai negaliu patalpinti 
šeštodienio rezultatų. Gerb. ..B. 
L.“ skaitytojai turės palaukti iki 
sekančio „B.L.“ Nr. Vėliau pas 
stengsiu patiekti bendrą šios olim- 
pijados apžvalgą.

P A D Ė K A
Nuoširdžiai dėkoju visiems Not

tingham© lietuvių kolonijos gyven
tojams už taip puikias man su
ruoštas išleistuves ir taip pat ma
žajai p-lei Galbuogytei už tokį 
gražią baltų gėlių puokštę.

Mečys Burba

SKELBIMAI

Londono Lietuvių Sporto ir So
cialinis klubas, 345a, Victoria Park 
Rd., sekmadienį rugpiūčio men. 
3 d. rengia šokius. Gros lietuviška 
muzika. Pradžia 8 vai. vak.

Klubo Valdyba

Modernus privatus viešbutis, 
18, Talbot Square, London, W.2., 
Telef. PADdington 2855. Puikiai 
mebliuotas, daug kambarių su 
privačiomis voniomis (2 min. ke
lio nuo Paddingtono stosties) Su
sikalbama prancūziškai, vokiškai, 
itališkai ir rusiškai. Kaina 15 šil. 
pusryčiai ir nakvynė.

Sav. A. Tiškevičius

Noriu susipažinti ir atsikviesti 
lietuvaitę iš Anglijos ne senesnę 
26 m. Rašyti adresu: No. 6374, Ho- 
reetzky Creek Kemano, B.C. Ca
nada.

Noriu susipažinti ir atsikviesti 
lietuvaitę iš Anglijos ne senesnę 
28 m. Rašyti adresu: No. 63(1, Ho- 
retzky Creek Kemano, B.C. Ca
nada.

Dėmesio! 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.

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 dėžė li

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

kietiją.
J. L I Ū 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).

Printed by Lithuanian House, Ltd.
43, Holland Park, London, W. 11. 

Tel.: PARk 9698
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