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SKAUTU
STOVYKLOS
PROGA

GRAIKIJA GINSIANTI SALĄ

NUŽUDYTA BRITU
SEIMĄ PRANCŪZIJOJ

Jau kuris laikas, kaip tarp Bul
garijos ir Graikijos įvyksta nesu
sipratimai dėl Evross upėje Gamma
salos skiriančios abi šias valsty
Žinomas
britų mokslininkas, sakai. Netolimos, upės dugne buvo
bes. Vienu laiku graikai apskundė
bulgarus, kad jie kėsinasi pakeisti prof. Jack Drummond, jo žmona ir rastas amerikiečių gamybos •kari
Tolimas kelias ir ilgas laiko tar upės vagą taip, kad minima sala to metų amžiaus jų dukrelė Eliza nis šautuvas, kuriuo buvo nužudyti
pas skiria ka. tik pasibaigusią tau. atsidurtų Bulgarijos pusėje. Tuo beth nepaprastai žiauriu būdu nu vasaroją Drumondšai.Karo metu
tinę lietuvių skautų-čių stovyklą metu Graikija kreipėsi į JTO, pra žudyti Pietų Prancūzijoje, Alpėse, šito rūšies šautuvais buvo ginkluo
šydama išspręsti šį ginčą. Speciali netoli kaimelio Forcalouier, kur jie jami prancūzų partizanai. Mano
pietų Anglijoj.
Nuo Mafekingo miesto pietų JTO komisija buvo pasiūliusi su buvo nuvykę praleisti vasaros ato ma, kad žudikai turėję apiplėšimo
tikslus, nors yra nuomonių, kad ga
Afrikoje kurioj puse šimtmečio daryti mišrią abiejų kraštų komi stogas.
siją pasienio nesusipratimams su.
Prof. Drummond buvo nužudytas lėjo būti ir politiniai motyvai. Taip,
anksčiau gimė skautizmas. Kad Baden Powell Pietų Afrikoj tvarkyti, tačiau bulgarų vyriausy keliais šūviais iš užpakalio, jo žmo. pvz., Lurs miesto burmistras pa
suorganizavo berniukus 1 ryšininkų bė šį siūlymą atmetė. Šiomis die nai keliais šūviais peršauta krūtinė. reiškęs, kad prof. Drummond galė
būrius, kad padėjus fronte kariams, nomis šitoje pasienio zonoje įvyko Mažoji Elizabeth, kuri miegojo au jo būti visą laiką Prancūzijoje se
jis nesvajojo, kad jo idėja taip grei keli susirėmimai tarp bulgarų -ir tomobilyje, bandė pabėgti, bet kamas ir žmogžudžiai galėję many
tai paplis po pasaulį ir suliepsnos graikų. Trys Graikijos kariai buvo sužvėrėjęs žmogus ją prisivijo ir ti, kad jis esąs nepaprastai žymus
D, Britanijos politinis veikėjas.
jaunimo krūtinėse kiekvienoj že užmušti ir keli sužeisti. Ryšium su šautuvo buože užmušė griovyje.
%Prof. Drummond buvo didelių
šiais incidentais Graikijos vyriau
mės rutulio daly.
Nužudytieji buvo pridengti ant
Jkautizmas yra prigijęs visur, sybė įsakė savo kariuomenei jėga klodėmis, , Šimtai vasarojančių ėjo gabumų mokslininkas, ypatingai
kur jie gali garbinti Dievą, mylėti užimti salą, jei bulgarai bandys pro šalį, nežinodami, kad po antklo mitybos klausimouse. 1922 m. jis
buvo paskirtas biologinės chemijo
priešintis.
tėvynę ir tarnauti artimui.
JTO Balkanų reikalams pakomi- dėmis guli nužudyti žmonės. Prof. profesorium- Londono universitete.
Tik komunistams ir naciams
skautų obalsis yra nepriimtinas. Ir sijos nariai, sužinoję apie rimtą pa Drummond‘o automobilyje buvo Karo metu Prof. Drummond buvo
nestebėtina, nes Dievas, Tėvynė ir sienio incidentą, iš kurio gali labai rasta šimtas tūkstančių frankų, moksliniu patarėju mitybos minis
greit išsivystyti nelauktos pasek kurių, matyt, žudikai neužtiko'. terijoje. Jis yra pravedęs daug
^Artimas yra komunistų priešai.
Lietuvoj skautizmas buvo plačiai mės, atvyko gelbėti susidariusią Geriausieji Marsselio sekliai pa reformų britų mitybos reikaluose
siųsti šioms žaurioms žudynėms ir dalyvavęs tarptautiniose konfe
paplitęs, ir nemaža dalis mūsų jau padėtį.
Graikijos vyriausybė įteikė Bul išaiškinti ir susekti. Prancūzijos po rencijose ,kur buvo svarstomi žmo
nimo perėjo skautišką gyvenimo
garijai ultimatumą, reikalaudama licija ir kariuomenė ieško nusikal nių maitinimo klausimai. Prof.
mokyklą.
Gerai, kad lietuviai skautai ir tuojau pat atitraukti kariuomenę iš tėlių, nors iki šiolei nėra paskelbta Drummond buvo garbės nariu New
kad būtų užtikti tikfi žudikų pėd. Yorko Mokslo Akademijoje.
emigracijoj atsikūrė ~ir tęsia Baden Gamma salos.
Powellio palikimą, paties įkūrėjo
EGIPTAS KEIČIA DIPLOMATUS
tėvynėje.
Egipto vyriausybė pagrindinai
Prieš savaitę laiko pasibaigė
tautinė skaptų-čių ir jaunimo sto reformuoja savo diplomatinę tarny.
vykla. Jau antru kartu vaikai ir bą. Tarpe kitų užsienio diplomatų,
jaunimas kartu stovyklauja su Egipto vyriausybė, atšaukianti taip
skautais. Dauguma jų arčiau susi pat ir ilgametį Egipto ambasadorių
pažinę su skautų idėjomis ir jų gy Alxlel Amr iš Loųdono, kurį nacio
venimu, patys tampa skautais. Mū nalistai įtaria palaikantį draugiš
sų emigracijos didžiausias rūpestis kus ryšius su britais ir Faruku.
šiandien yra vaikai ir jaunimas, jų Ambasadorius Amr jau vieną kartą
tinkamas išauklėjimas. Britanijoj pereitais metais gruodžio mėn. bu
skautizmas yra vienintelė organiza vo atšauktas iš Londono, tačiau š.
cija, kuri apima ir rūpinasi mūsų m. balandžio mėn. vėl. grįžo se
noms pareigoms. Egipto premjeras
prieauglio auklėjimu.
DBLS nariais gali būti jau paau Ali Mahera pareiškė, kad vyriau
gę lietuviai. Netenka abejoti, kad sybė atleidžianti tris ambasadorius,
nuo mažens papratę prie organizaci 6 ministerius ir visą eilę užsienyje
nio gyvenimo, vaikai ir užaugę dirbančių aukštų valdininkų ir am
liks gerais organizacijų nariais. basadų) sekretorių.
Gen. Naguibo vyr. štabas paskel.
Jie automatiškai taps DBLS na
bė Egipto karinių jėgų perorgani
riais, pasiekę reikiamo amžiaus.
Skautizmas auklėja jaunuolius zavimo planą. Numatoma taip pat,
būti gerais savo tautos vaikais ir kad po kurio laiko egiptiečiai su
gerais žmonėmis, ir kuo didesnis kurs savo krašte karo pramonę.
PAKELIUI I AUKŠTADVARIO ATLAIDUS
•
•
•
lietuvių skaičius pereis skautizmo
Pusanas. Pietų Korėjos prezi.
mokyklą, tuo tautai bus daugiau
naudos, tuo daugiau jaunimo mes dento rinkimus laimi buvęs iki šio
išsaugosime nuo nutautėjimo emi lei to krašto prezidentas Syngman
gracijoj.
Rhee.

DRAMBLYS IR ASILAS
RUNGTYNIAUJA

KREMLIAUS BERNAI SIUNTA
Tremtiniai komunistams yra
baisus dieglys pašonėje, nes pas
tarieji matė ir ant .savo kailio iš
gyveno visus „rojaus“ malonu
mus. Tą rafinuotą, kruviną ko
munizmo klastą, kuri pasipuošusi
taikos balandžio plunksnomis šiekia pražudyti visą žemės rutulį
Stalino sukurtame pragare. Trem
tiniai, kur jie begyventu, visur
komunizmą pasauliui atidengia be
kaukės. Tas bolševikus įvara į
tikrą pasiutimą. Apsiputoję der
gia, niekina tuos žmones, kurie
gyvi išliko nesunaikinti Stalino
budelių ir dabar gyvena laisvuose
kraštuose. Visus NKVD budelių
^išgalvotus šmeižtus per savo tu
rimas penktasiąs kolonas, vakarų
kraštuose, su tokiu įtūžimu ir
gražbylyste puola, kad kartais ir
tikrai juokingai atrodo. Viską
biauroja, niekina tik vieną Sta
liną ir jo karalystę šlovina.
Amerikoje lietuvių kalboje yra
Kremliaus leidžiami
šlamštai
„Vilnis“ ir „Laisvė“, kurių re
daktoriai į taktą uoliai muša
Maskvos būgną ir gal jau šoka
paskutinį mirties šokį... Kiek jie
paplavų išlieja Nepriklausomos
Lietuvos, JAV ir čia prisiglaudusių
tremtinių adresu, kuriuos skleisti
sarmatytųsi ir pats paskutinis
„bomas“, tačiau Maskvos samdi
niai visu šimtu procentų, norėda
mi išpildyti savo valdovų nusta
tytą lojimo planą, mauroja vistiek
nors jų jau viena koja grabe, o
kita mindo Dedęs Šamo žemę.
Tikrai parazitai, ėda Amerikos

duoną ir kitas gėrybes, naudojasi
visomis liuksusinėmis gyvenimo
sąlygomis, kokias teturi Rusijoje
tik raudonieji komisarai, o visviena loja Maskvai ir kaip kur
miai kasasi po Amerikos valsty
bės laisvės rūmais, stengdamiesi
juos'sugriauti ir užkrauti kraštui
Stalino vergiją. Dėdė Samas nori,
kad jie čia „kapitalizmo pragare“
nevergautų, bet važiuotų į jų pa
čių peršamą „rojų“, apmoka vi
sas kelionės išlaidas, tačiau, šio
mis lengvatomis nesinaudoja ir
nuo „rojaus“ baidosi kaip tik
įmanydami. Žino gerai, kad už
savo darbą gaus tik vieną užmokesnį — kilpą ant kaklo ar šūvį
į pakaušį.
Bcflševikinę „Vilnis“ šiemeti
niame Nr. 176 pakartojo Rusijoje
leidžiamo „Tėvynės Balso gražby
lystes apie „Britanijos Lietuvį“.
Nors „B.L.“ nėra toks dide’is lai
kraštis, tačiau jis sėkmingai min
do bolševikų kojų nuospaudas tad
į jį ir žiūri kaip driežas į gegutę.
Lietuviškiems bolševikėliams
patartina išsikirpti visus straips
nius iš „reakcinių“ laikraščių,
kuriuose yra liečiamas komuniz
mas ir juos rūpestingai susidėti į
„baksus“ prie kapitalistinių do
lerių bankų knygelių ir kitų
„buržuazinių“ vertybių. Ne už
kalnų tas laikas, kuomet geležinė
uždanga sugrius ir patiems bus
puiki proga įsitikinti, ar tie laik
raščiai melavo, ar gryną teisy
bę rašė.
J.J.

Antraštę paskaičius, keistai atro
do ir neįtikėtina kokias rungtynes
šiuodu, visiems gerai žinomi gy
vuliai, galėtų tarpusavėje pravesti?
Sunku '.nurodyti, kodėl Amerikos
stambiosios politinės partijos juos
pasirinko
savo
emblemomis ?
Dramblys yra respublikonų parti
jos ir linksmas asilas demokratų
partijos ženklai. Šiemet įvykstant
JAV prezidento rinkimams, dramb
lys su asilu ar, tikrumoje išsireiškus, respublikonai su demokratais
veda žūt-būtines rungtynes, kad
jų partijos nominuotas kandidatas
patektų į Baltuosius Rūmus ir se
kančius keturis metus vadovautų
Jungt. Amerikos Valstybėms. Lie
pos mėnesyje viso pasaulio dėmesis
buvo atkreiptas į Chicagą, kurio
je vyko didžiųjų. JAV politinių par
tijų gausios atstovais konvencijos.
Respublikonai, 18 metu negalėdami
prieiti prie valstybės vairo, nomi
navo savo partijos geriausią favo
ritą gen. D. Eisenhoverį, kurio as
menyje respublikonai turi viltį
paimti į savo rankas krašto valdžią.
Demokratai, norėdami ir toliau
būti prie valstybės vairo, nomina
vo populiariausiąjį A. Stevensoną,
Illinois valstijos gubernatorių, ku
ris esąs gabiausias užsienio politi
kos ir vidaus administracijos reika
lų žinovas. Prezidento rinkimai
įvyksta lapkričio mėn. 4 d., kurio
je. JAV piliečiai suteiks teisę gen.
Eisenhoweriui ar A- Stevensonui
raktus į Baltuosius Rūmus. Šiuo
laiku jau pradedama rinkiminė
kompanija. Patys kandidatai į pre
zidentus ir jų partijos veda akty
via propagandą, kad rinkimus lai

mėjus. Spauda, radio ir televizija
perpildyta įvairiausiais rinkimi
niais komentarais. Amerikos lietu
viai irgi aktyviai dalyvauja rinki
minėje kompanijoje. Vieni agituoja
balsuoti už gen. Eisenhowerj, kiti
už A. Stevenson. Vieni tvirtina, kad
per 18 metų ši valdžia jau yra „at
sibodusi“ ir reikalinga pakeisti
nauja. Kiti, prisimindami buv. res
publikonų paskutinio prez. Hooverio laikus, patys balsuos ir kitus
ragina tik už A. Stevensoną. Pa
starojo kandidatūra ir dabartinis
prezidentas Trumanas visokiau
siais būdais pasižadėjo remti ir
dirbti,, kad tik jis patektų į Bal
tuosius Rūmus. Gen. Eisen howeriui sunkus kelias iki prezidento
kėdės. Vienų respublikonų balsų
jam neužtenka, būtina laimėti de
šimt milionų balsų iš nepriklauso
mų ir demokratų pattijos balsuoto
jųKaip matome, smarkios rungty
nes vyksta tarp dramblio ir asilo
partijos ir kuri bus laimėtoja, paaiš
kės lapkričio mėn. 4 d.
AUDRA LONDONE

Trečiadienio vėlų vakarą visa
me Londone siautė stipri audra
su perkūnija. Daugelyje vietų per
kūnas sugadino elektros laidus ir
smarkus lietus užtvindė gatves.
Kaikuriose vietose vanduo apsėmė
gatvėse stovinčius automobilius.
Daugelyje teatruose buvo nutraukti
vaidinimai. Iš alaus barų išėję
svečiai nusiėmę batus brido basi
per užtvinusias gatves į namus.

VI METAI

7 DIENOS PASAULY
Londonas, D. Britanijos 717.000
angliakasių, savaitėje uždirba 11
svarų, du šilingus ir 2 penus. Tai
yra aukščiausias angliakasio už
darbis, koks iki šiolei buvo šitame
krašte. Turint galvoje, kad anglia
kasiai gauna natūra savaitėje už
10 šilingu ir 7 penus priedo, vidur
kis uždarbio išeina r t svarų, 12 ši
lingų ir 9 d. per savaitę.
Perth (Australija). Į Australijos
uostą Fremantle įplaukė lėktuvne
šis „Campania“. Spėjama, kad su
juo yra atgabenta pirmoji britų
atominė bomba, kuri bus išbandyta
Australijos dykumose. Spaudos pra
nešimu, drauge atvyko 200 britų
mokslininkų, jų tarpe dr. Penney,
kuris vadovausiąs atominės bom
bos sprogdinimui.
Londonas. Karalienės Elžbietos
11 vainikąvimo iškilmėms jau ruo
šiamasi. Viešųių darbų ministeri
jos pranešimu, bus pastatydinta
98.000 žiūrovams tribūnos. Kal
bama, kad vienam žiūrovui vieta
tribūnoje kaštuosianti 3 svarai ir
to šilingų nedengtoje tribūnoje ir
5 svarai 10 š. — tribūnoje su stogu.

Dnesseldorfas. Rugpiūčio 1 d.
Vokietijoje 70.000 britų) karių pra
dėjo to dienų pratimus. Pratimuo
se dalyvauja pėstininkai, viena
šarvuočių divizija ir ariacijos dali
niai.. Pratimų uždavinys — for
suoti Reino upę.

New Yorkas. Gen. MacArthuras
pareiškė spaudai, kad jis pasitrau
kiąs iš politinio gyvenimo ir neda
lyvausiąs rinkiminėje kompanijoje,
renkant JAV prezidentą. Gen. Mad
Arthuras sutikto būti vyriausiuoju
direktoriumi
Remington
Rand
bendrovėje.
Buenos Aires. Mirusios E. Peron
laidotuvių diena nustatyta rugpiū
čio 10 d. Argentinos parlamente*
įneštas sumanymas La Platos mies
to vardą pakeisti į „Jievos Peron“
vardą. La Platos miestas turi
ketvirtadalį milijono gyventojų.
Sydnėjus. Britų emigrantai iš
siuntė Londonan du atstovus, ku
rie įgalioti kreiptis į britų vyriau
sybę, prašydami, kad Australijon j
išvykę britų emigrantai būtų grą
žinti į D. Britaniją. Britų emigran
tai nepatenkinti esamomis gyveni
mo sąlygomis, ypač tie, kuriems
reikia gyventi hosteliuose.

New Yorkas. Du autobusai, ku
riais važiavo atostogoms kariai su
sidūrė ir užsidegė. 50 keleivių su
degė negalėdajni išbėgti iš degan
čių autobusų.
New Yorkas. šią vasarą Amerikbje siaučia nepaprasti karščiai
ir sausra. Tabako augintojai dėl
sausros turės per 800 milijonų
nuostolių. Bažnyčiose laikomos
specialios pamaldos, prašant Dievo
lietaus.

Maskva. JAV ambasadorius
Kennan įteikė protesto notą S. Ru
sijos užsienių reikalų ministerijai
Maskvoje ryšium su naujai pasiro
džiusiais antiamerikoniškais pla
katais Rusijos miestuose. Tie pla
katai išleisti Sovietų aviacijos
šventės proga. Ambasadorius Ken
nan atsisakė dalyvauti aviacijos
šventėje Maskvoje nors joje daly
vavo pats Stalinas, Molotovas,
Malenkovas ir Berija.
Šimtai ieškotojų išvyko į Athabaskos ežero apylinkės surasti jio
amžiaus „aukso“, taip reikalingo
ginklavimosi pramonei. Kanada
turinti turtingiausius uranijaus klodos visame pasaulyje. Ten, kur
jau buvo surasta uranijaus rūda,
statomas Uranium City.
Londonas, žemės ūkio darbi
ninkams nuo š.m. rugpiūčio 18 d.
pakeliamas atlyginimas: vyrams 5
šilingais savaitėje, moterims — 4
šil- Tuo būdu žemės ūkyje dirban
tieji per savaitę gaus 5 svarus ir
13 šil. ir moterys — 4 sv. 6 šil. Atly
ginimo pakėlimas liečią. 700 tūks
tančių žemės ūkyje dirbančiųjų-

Vašingtone. Andrews aerodromo
radaro aparatų ekranuose vėl paste
bėta visa serija skraidančių šviese
lių — lėkščių. Prie aparatų budin
tieji pareigūnai pareiškė, kad tai
buvęs skaitlingiausias „skraidan
čių lėkščių“ būrys, kokį jiems iki
šiolei teko pastebėti. Andrews ir
kaimyninių aerodromų lėktuvams
buvo įsakyta vytis paslaptingas
šviesas, tačiau ir patiems greitie
siems amerikiečių lėktuvams nepa
vykę tų lėkščių pagauti.

Londonas. Britų vyriausybės na
riai pertraukė atostogas ir grįžo
Londonan Persijos ir Egipto situa
cijai aptarti.
Londonas. Britai pastatydino to
motorų hidroplaną, kuris galės
paimti 105 keleivius. Naujasis hidroplanas dešimties valandų bėgyje
iš D. Britanijos nuskrisiąs į New
Yorką be sustojimo. Palankiam
orui esant, šį atstumą lėktuvas
sukarsiąs per 8 valandas.
Berlynas. JAV vyr. komisaro pa
vaduotojas Reber įteikė sovietų
gen. Čuikovui notą, kurioje ameri
kiečiai reikalauja paaiškinimų dėl
prieš mėnesį Vak. Vokietijoje ko
munistų pagrobto vokiečių teisi
ninko dr. Valterio Linsės.
Helsinkis. Vienas rumunų spor
tininkas, dalyvavęs Olimpiadoje,
Helsinkio gatvėse susigrūmė su
rumunų komunistais, kurie prie
varta norėjo jį pagrobti į automo
bilį. Rumunų sportininkas pradėjo
šaukti: „Gelbėkite! Aš nenoriu
grįžti. Noriu pasilikti čia!“ Policija
suėmė tris rumunas, bandžiusius
sulaikyti bėglį, bet po kurio laiko
juos paleido, o bėgliui leista Šuo-’
mijoje pasilikti iki šio mėnesio pa.
baigos. Be rumunų sportininko, g
vengrų sportininkai taip pat pabė
go iš „rojaus“, prašydami Suomi
jos policijos azylio teisių.
Tokio.
Sąjungininku aviacija
šiaurės Korėjoje išmėtė didelį kiekį
atsišaukimų, kuriuose raginama
gyventojus apleisti miestus. Atsi.
šaukimuose įspėjama, kad 78 šiau
rės Korėjos miestų bus bombar
duojami ir civ. gyventojai turį tuos
miestus apleisti.
Stockholmas. Du lenkų jauni
žvejai sąmoningai užplaukė ant
seklumos,, netoli švedų uosto
Karlskron, norėdami tuo būdu pa
bėgti. Laivo vyresnį, nesutikusį su
jų pabėgimo planu ir norėjusi su
kliudyti, po sunkių grumtynių su
rišo ir pradėjo šauktis švedų pak.
rančio laivų pagalbos. Švedų poli,
cija visus tris lenkus patalpino li
goninėje. Tikimasi, kad abiems
bėgliams bus suteikta azylio teisė.
Tretysis pareiškė norįs grįžti Len
kijon.
Ottava. šiaurinėje Saskatchevano provincijoje (Kanadoje), kana
diečius pagavo uranijaus rūdos
ieškojimo karštligė.

VOKIETIJOJE SUMAŽĖJO
BEDARBĖ

Vakarų Vokietijoje bedarbių
skaičius žymiai sumažėjo liepos
mėnesį. Šiuo metu Vokietijoje priskaitoma 155.400 bedarbių. Vokiečių; plieno gamyba plečiasi ir ten
gauna darbo daug buvusių bedar
bių — vokiečių.
GROMYKO BUCKINGHAMO
ROMUOSE

Naujasis sovietų Ambasadorius
D. Britanijoje A. Gromyko padarė
kurtuazinį vizitą užsienių reikalų
ministeriui Edenui, su kuriuo jis
kalbėjosi 15 minučių. Ketvirtadienį,
naujasis Kremliaus pasiuntinys,
Buckinghamo Rūmuose, įteikė
Karalienei kredencialus.
GERB. SKAITYTOJAMS
Šią savaitę „Br. Lietuvis“ išėjo
viena diena vėliau, dėl įvykusių,
atostogų. Ateityje „Br. Lietuvis“
bus spausdinamas ne ketvirtadie
niais, kaip iki šiolei, bet trečladie.
niais.
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Savaime suprantama, kad karo,
okupacijos metais išgventi įvy
kiai stipriai paveikia žmones,
ypač tuos, kurie savo kailiu paju
to visus baisumus. Nestebėtina
todėl, kad po vokiečių kapituliaci
jos mūsų laikraščiuose pasirodė
visa eilė memuarų' iš kacetų, ka
lėjimų, ir toji medžiaga buvo tiek
artima, tiek kėlė emocijų, smalsu
mo, kad skaitytojai grobstė tuos
rūšies literatūrą. Neužilgo ta te
ma pasirodė romanai, apysakos ir,
žinoma, dar daugiau jų pasirodys,
kur didvyriai yra ar bus perėję
enkavedistų, gestapininkų rankas,
vienukes, lagerius ir it. ir t.t.
Dar taikos metais kai kurie mū
sų profesoriai perspėjinėjo jau
nuosius autorius nesigriebti istori
nių temų ant karštųjų, bet leisti
kiek atvėsti įvykiams, kad būtų
galima iš perspektyvos 1 viską
pažvelgti. Atrodo, iš dalies profe
soriai buvo teisūs, nes jau dabar
pasitaiko, kad tir pagarsėjęs vei
kalas, bet tiek nesusitupėjęs, kad
pačiam autoriui po kelių metų jis
bus nemalonu paimti į rankas.
Pragaro Pošvaistės jau turi
daug rimtesnį pamatą, nes čia ne
sivaikoma vien smalsumą kelian
čių nuotykių, bet tai filosofinis
romanas, kur autorius sprendžia
visą eilę problemų ir daro toli
einančių išvadų. Kiekvienas skai
tytojas tas išvadas vertins pagal
savo pažiūras, ir jos man nerūpi,
o man rūpi grynai literatūrinė tos
knygos vertė.
Pragaro Pošvaistės prasideda
Vilniuje, kur eina paskutinės vo
kiečių viešpatavimo dienos ir ar
tėja antrą kartą raudonieji. Fo
nas tikrai tragiškas, bet žmonių
prigimtis ir optimizmas visad
stiprūs, ir net šiuo metu žydi meilė
tarp vyriausiojo knygos didvyrio
patrioto Girkalnio ir Aldonas. Ta
čiau karas sutriuškina gražiau
sias svajones ir stjnaikina hero
jus. Daugiau ar mažiau nukenčia
ir kiti antraeiliai tos knygos vei
kėjai.
Veikalas lyg dviejų dalių. Pir
moje dalyje veikiama Lietuvoje,
antroje — Vokietijoje. Veiksmo
pradžia Vilniuje, ir autoriaus pa
tiekiama medžiaga tokia žaismin
ga, laki, įtikinama, miela, kad
patraukia iš pirmųjų puslapiųNeatsigaudamas seki docentą isto
riką, įsimylėjusį moterį įsimylė
jusį savo moksliui darbą-praeities Lietuvą, jos dievus; įsimy
lėjusį Vilnių-Lietuvvos praeities
lopšį. Vilnius ir jo romantinė
praeitis pinama į tokį menišką
žavų vienetą, kad tik sveikinti
autorių lieka. Tai gražiausi knygos
puslapiai.
Intriga pradžioje irgi lengvai
pinama. Jos užuomazga-susitikimas Dzedulionio, parsidavėlio lie
tuvio, kuris kaip voras vėliau
iščiulpia savo aukas. Kulminaci
nis punktas—tuščia Naujakiemio
sodyba. Nuo dabar lyg išsenka
autorius. Taip puikiai pinamas

GEORGE ORWELL

veikalas nučiuoža lyg duobėtu
grindiniu. Mat, jau nebe gyvi
žmonės veikia, bet idėjos, proble
mos. Tos idėjos turi būti išvilktos
į paviršiu, ir pagal jas dabar veiks
mas pinamas, naikindamas gyvus
veikėjus, žalodamas romano kom
poziciją.
Dzedulionio nužudymas nerei
kalingas- Dzedulionis, tarnauda
mas niekšmas, turėjo nuo savo
darbdavių ir žūti, kompoziciniu
atžvilgiu daug sveikiau būtų bu
vę, bet autoriui kitas dalykas rū
pi, būtent: idėja — Amžinosios ug
nies garbintojų moralė buvo: jei
pajėgi-priešą nužudyk, jei nepats žūk. Kelių šimtų krikščiony.
bė-neužmušk - įnešę tą dvasios neri
mą ir Girkalniui, kuris nužudęs
Dzedulioni ir pats žūva.

Aldonos prievartavimas kalėji
me tuo metu, kada Dzedulionio
vienas viršininkas vokietis nužu
dytas, kitas išsiųstas J frontą-.irgi
yra neįtikėtina. Iš kur Dzedulionio
toji galia? Mat, ir čia logiką auto
rius paaukojo idėjai: Aldona, toji
puiki moteris, turi būti supurvin
ta, nužmoginta, kad tas baisus
klausimas „už ką“ degintų. Netei
sybė ir prievarta dar labiau akcen
tuojama. Girkalnio ir Aldonas pa
simatymas irgi gal nereikalingas.
Po didžių, po baisios širdgėloslieka tik blankūs žodžiai, karti tuš
tuma. Jeigu autoriui rūpėjo paaiš
kinti, kas Aldonai atsitiko, galėjo
rasti kita priemonę papasakoti
įvykiams. Iš viso į romano pabai
gą problemos nustelbia net veiks
mą, kuris pasidaro tik kuras nau
joms mintims reikšti.

Girkalnis, doras, gabus lietu
vis, iki okupacijos gyvenimo gra-’
žiai išsaugotas, visgi nėra veiks
mo žmogus, bet gilus svajotojas
— romantikas! Teisybė, jis gyve
nimo laužomas moka priešintis,
bet jo jėgos ribotos, jis turi para
mos ieškoti kitur — dievybėje.
Jis nusivylęs krikščionybe, bet be
jokios tikybos tverti jis per silp
nas. Neradęs Aldonas, palaužtas,
išsekęs fiziškai ir moraliai, jis ne
pajėgia sėsti ant dviračio ir lėkti
pas kaimynus sužinoti, kas įvyko,
bet susmunka čia pat ant gonkų
ir anksčiau įsigyvenęs į lietuvių
tautos praeitį, dabar, savisaugos
instinkto veikiamas (bent taip ga
lima suprasti) pamato Pilėnų ku
nigaikščio viziją — tai haliucina
cija, kuri padaro jį atsparesnį,
kuri padeda vargą vilkti, priešui
atkeršyti, su šypsniu mirti.
Kristina atvira tiesi moteris,
nemokanti meluoti, suktis, bet su
temų laikais toks charakteris vi
sad yra tragiškas ,o jei dar tokio
būdo žmogus yra drąsus-jo liki
mas turi baigtis tragedija. Kristina
pirma yra sunaikinama moraliai,
kai atiduoda savo kūną gestapi
ninkui, mėgindama išvaduoti Gir
kalnį, vėliau ji nušaunama, kai
mėgina padėti Aldonai.
Labai įdomus charakteris yra

Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVULILI ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

•

Jei ir būtų iš to viso kilę kokie sunkumai, jie būtų atverti
fakto, kad dabartinis gyvenimas buvo kur kas tauresnis, negu anks
čiau. Atsirado daugiau dainų, daugiau prakalbų, daugiau eisenų.
Napoleono įsakymu kartą savaitėje buvo rengiamos vadinamos
„Spontaniškos Demonstracijos“, kurių tikslas buvo garbinti Gy
vulių Ūkio kovas ir laimėjimus. Nustatytu laiku gyvuliai nutrauk
davo darbą ir kariškoj' rikiuotėj, priekyje žengiant kiaulėms, pas
kui jas iš eilės arkliams, karvėms, avism ir paukščiams, apžygiuodavo ūkio ribas. Šunes dūlindavo eisenos šonuose, gi visų priekyje
žengdavo Napoleono gaidys. Boksininkas ir Dobile paprastai neš
davo žalią vėliavą su kanopa ragu ir plakatą su užrašu: „Tegy
vuoja Draugas Napoleonas!“ Po to būdavo deklamuojami Napolecno garbei sukurtieji eilėraščiai ir Skundiko prakalbos, patei
kiant duomenis apie paskutiniuosius laimėjimas maisto produktų
gamyboje, gi baigdavosi tos iškilmės šaudymu iš šautuvo. Didžiau
sios „Spontaniškų Demonstracijų“ garbintojos buvo avys ir, jei
kas būtų nusiskundęs (kaip kad darė kai kurie gyvuliai., kiaulėms
ir šunims negirdint), kad visa tai tėra laiko gaišinimas ir ilgas
stoviniojimas šaltyje, avys tikrai būtų jį nutildžiusios baisiu bir
bimu: „Keturios kojos — gerai, dvi kojos
blogai“. Apskritai,
betgi, paėmus, gyvuliai mėgo tas iškilmes. Jiems atrodė malonu
vis prisiminti, kad.( kaip bebūtų, jie visgi tikrai yra patys sau ponai
ir kad jų darbas eina jų pačių gerovei. Dainų, eisenų, Skundiko
skaičių, šautuvo šūvių, gaidžio giedojimo ir vėliavos plevėsavimo
maišatyje jie įstengdavo bent laikinai pamiršti, kad jų pilvai tušti.
Balandžio mėnesį Gyvulių Ūkį paskelbė Respublika; reikėjo
tad išrinkti Prezidentą. Tebuvo vienas vienintelis kandidatas —
Napoleonas, kuris ir buvo išrinktas visais balsais. Tą pačią dieną
gyvuliams pranešta, kad atrasti nauji dokumentai, atskleidžią tojimesnes Sniego Kamuolio susimokimo su Jones'u detales. Dabar
pasirodė, kad Sniego Kamuolys nebuvo, kaip kad gyvuliai ligi šiol
manė? dėjęs pastangų pralaimėti Kautynes ties Karvidėm tyčia
taikydamas netikusią strategiją, bet kad jis stačiai ir atvirai buvo
kovojęs Jones'o pusėje. Tikrovėje tai jis buvęs tuo metu žmonių
pajėgų vadas ir puolęs kautynėse gyvulius, šaukdamas: „Tegy
vuoja Žmonija!“ Buvusios Sniego Kamuolio nugaroje žaizdos, ku
rias keli gyvuliai prisiminė, tai Napoleono dantų padarinys.

Dzedulionio. Pradžioje mes juo
biaurimės, bet autorius gabiai po
truputėlį atidaro jo praeitį, parodo
mums Dzedulionį kitoje šviesoje.
Jis kitoks negalėjo būti, jis net
užuojautą sukelia galų gale. Jis,
vargšas, yra moralinės nuodėmės
padarinys. Nuo to laiko, kai Dze
dulionis pradėjo galvoti, suprasti
— visi šventumai jam dingo. Gra
žūs žodžiai jam liko kaip skylė
tas apdaras, dengiąs melą. Jis ne
galėjo būti doras žmogus-autorius
įtikino.
Stipri akimirka, kai Dzedulionis
atima iš tėvo sidabrinį kryžiųsimboliniu atžvilgiu net galima
suprasti — nuodėmė atima dangų.
Trumpa akimirka, žaibinė bet čia
dailininko teptukas reikalingas,
kad galima būtų užfiksuoti vei
kėjų veidus.
Pagrindinė knygos idėja, kad
krikščionybė po 2.000 metų su
bankrutavo, nepajėgdama pažabo
ti žmogaus žvėries, nėra visai ori
ginali, nes prancūzas rašytojas Zo
la, kiek prisimenu, trijų miestų
cikle, „Paryžius“ Knygoje pana
šią mintį skelbė, kiek kitaip ją
formuodamas: bažnyčia subankru
tavo per- 2000 metų, vykdydama
labdarybę, kuri ne tik nepaleng
vino vargo, bet tas vargas pasida
rė nebeįmanomas toliau nešti.
Jei anksčiau minėtu atžvilgiu
autorius nėra visa1 originalus, tai
kitur jis įneša jau tikrai nauia da
lyką. štai Pilėnų Kunigaikštis
išėjo iš senų padavimų ir su šiuo
romanu grįžo į mūsų dabartinę
literatūrą kaip naujas akstinaslietuviškos stiprybės ir patvarumo
idealas. Autorius dar toliau žen
gia: Pilėnų kunigaikštis-pagoniškai
jaučiančių lietuvių Kristus. Cituo
ju: lietuviai pakartos mano legen
dą, nes aš savo mirtimi apvaisi
nau juos nemariu troškuliu gy
venti garbėje kaip tauta. Aš nie
kados nemiriau, nes gyvenu mili
jonuose jūsų širdžių (165 pusi.).
Kiek toji Lietuvos kančioje ki
lusi mintis turės pasekėjų, kurią
įtaką padarys literatūrairsunku
būtų pasakyti. Kiekvieną karas
palietė daugiau ar mažiau. Vienas
kitas lengviau išgyveno nepriklau
somybės netekimą, vienas kitas,
gavęs papildomą centą užsieniuose,
gal ir patenkintas jaučiasi naujose
sąlygose, bet šios knygos autorius
šaukte šaukia apie Lietuviai pada
rytą skriaudą, net ir surambėju
sią sąžinę gali pajudinti.
Tektų pažymėti dar vieną tei
giamą bruožą. Dažnai tremtiniai
yra klausiami: jei nekentėt hitleri
ninkų ko bėgot į Vokietiją. Praga
ro Pošvaistės geriausiai į šį klau
simą' atsako.
Knyga plačiai užsimota, įdomi
savo problemomis, tik, gaila,'yra
kompozicinių trūkumų, bet tai ne
mažina jos originalumo, o šauks
mai, kurie kilo laikraščiuose, dar
labiau populiarina knygą.
R. Spalis

Ri'giapiūtės pabaigtuvės laisvės dienomis Lietuvoje.

KARKIEMIO PASLAPTIS
Mažojoj Azijoje, dabartinės Syrijos šiaurėje, nuo Aleppo miesto
į šiaurryčius už apie 60 mylių se
novėje buvo garsus Karkiemio
(Carchemish) tvirtovė miestas.
Istorinės žinios rodo, kad Egipto
„Napoleonas“ — Thotmes III, val
dęs Egiptą nuo 1479 metų pr. kr.,

devynis kartus kovėsi ties Karkiemiu. Tuo laiku hititų valdovai
išvengė su juo kovos, pasiuntę
Egipto valdovui dovahų.
Tryliktojo šimtmečio prieš Kris
tų pradžioje Karkiemio valdovai
buvo „hititai“ ir čia jie ilgai pasi
liko.
Tame mieste yra surasta nema• žai „hititų“ vaizdaraščių — ieroglifų, kurie visiškai skiriasi nuo
Egipto ir nuo kitų raštų. Kol kas
hititų kalba mokslininkams nėra
žinoma. Kai kurie „kuria“ tą kal
bą, duodami vaizdaraščiams taria
mąją reikšmę, skirstydami neži
nomos kalbos žodžius skiemenimis
ir net rašydami tos kalbos. taisyk
les. Man atrodo, kad taip sukurta
„hititų“ kalba nėra hititų, bet tųjų
mokslininkų kalba, šiam teigimui
įrodyti pasistengiau, pasinaudo
damas kitų atliktais darbais, per
skaityti „neperskaitomus“ ieroglifus.
\
Harmsworth History of the
World, Vol. 3, p. 1729 yra atvaizdas
tokio įrašo, kurs neturi nei pra
džios, nei pabaigos, nes aptrupėįęs, su aiškiai matomais ieroglifais. Jų yra 186 sveiki ir apie 18
pusiau nutrupėjusių. Apgadintų
neskaitoma, nes jie negali sudaryti
žodžių,' būdami žodžių paskutiniais
skiemenimis. Sveikieji vaizdaraščiai stAlaro keturias iš vidurio
teksto išlikusias e'les.
Man atrodo, kad ten yra šie
skiemenys:
Un ke me ru va m u gal ra ma
ja ga la ga ra nu ka ka u kar ku
me aš bu ( ) ka ri ve ei nu pa
va ri tu nu ne sau i sau ru ke ra
tik bu va var gu un ru jan kar ku
me sau i rik sau rik ku ka na s a
sės ma ja var ta ta i die na i
na ša va ii(ri ja ag die va i ru me
i sau lu nu ei aš se se ta die sa
(?) me nu las ni gal Ii ma na ver
ta ja da bu va die na y ru s var

/
'
Vasarai įpusėjus ūkyje staiga atsirado keleris metus nesirodęs
Mozė, varnas Jis nė kiek nebuvo pasikeitęs, kaip paprastai nieko
nedirbo ir tuo pačiu tonu vis pasakoje apie Saldainių Kalnyną.
Jis atsitūpdavo ant kelmo, paplasnodavo savo juodais sparnais ir
valandomis kalbėdavo visiems, kas tik norėjo jo klausytis.
— Ten, augštybėse, draugai, — sakydavo jis iškilmingai, rody
damas savo ilgu snapu į dangų, — ten. augštybėse, tuoj už to.
jūsų matomo, juodo debesio — ten yra Saldainių Kalnynas, toji
, laimės šalis, kurioje mes, vargšai gyvuliai, rasime amžiną poilsi
nuo savo darbo!
>
Jis net tvirtino ten buvęs per vieną savo augštųi skridimų ir
matęs amžinai žaliuojančius dobilų laukus, sėmenų pyragaičius
ir gabalinį cukrų, augančius gyvatvorėse. Daug gyvulių tikėjo
jam Dabar jie juk gyvena, galvoja, būna alkani ir persidirbę;
argi tad nebūtų teisinga, kad kur nors būtu geresnis pasaulis ? Kas
buvo sunkiai suprantama, tai kiaulių laikysena Mozės atžvilgiu.
Jos visos buvo paniekinamai pareiškusios, jog visos tos pasa
kos apie Saldainių Kalnyną esančios melas, bet dabar jos leido
jam pasilikti ūkyje ir, nieko nedirbant, gauti pusę ketvirčio litro
alaus per dieną
Boksininko kanopai išgijus, jis dirbo sunkiau, negu bet kada.
Iš tikrųjų tai visi gyvuliai tais metais dirbo, kaip vergai. Be pa
prastų darbų, be vėjo malūno atstatymo, dar. statė kovo menesį
pradėtą statyti mokyklą paršiukamas. Kai kada sunku būdavo
pakelti ilgas darbo valandas be pakankamo kiekio pašaro, tačiau
Boksininkas niekad neklūpo. Ką jis bebūtų sakęs ar daręs, ne
būtum galėjęs pastebėti jokio ženklo, kad jo jėgos būtų sumenkėjusios Tik jo išvaizda kiek pasikeitė: jo kailis nebespindėjo, kaip
anksčiau, ir atrodė, kad jo didelės šlaunys sumenkėjusios. Kiti šaky,
davo:
— Boksininkas pasitaisys, kai atsiras jauna žolė pavasarį.
Tačiau pavasariui atėjus. Boksininkas nesitaise. Kartais, kai
jis įtempdavo raumenis sunkiam akmens luitui ištempti šlaitu iš
laužyklos dugno, atrodė, kad vienintelis dalykas, laikas jį ant kojų,
tėra jo pasiryžimas Tais atvejais atrodė, kad jo lūpos formuoįa
žodžius: „Aš dirbsiu dar sunkiau“, bet tikrovėje jis neištardavo
nieko. Ir vėl Dobile ir Benjaminas įspėdavo jį žiūrėti sveikatos,
bet Boksininkas, nekreipę į tai dėmesio. Artinosi dvyliktasis jo
gimtadienis. Jis buvo nusistatęs nesirūpinti niekuo kitu, išskyrus
tai. kad prieš jam išeinant j pensininkus būtų sukrautas reikalin
gas kiekis akmenų •
Vieną vasaros: vakarą staiga pasklido po ūkį kalbos, esą kažkas
atsitiko su Boksininku. Jis buvo nuėjės pats vienas partempti
akmenų krovinį prie vėjo malūno. Ir iš tikrųjų, kalbos pasitvir

da me aš an nu ta sau da ni bu rašo mokslininkai. To miesto var
va ra (?) bėg a y ta ga ra ni va du juos praminė kaimynai ir da
rei ark lu an s ji ma y las i na bar, kad juos atskirtų nuo pir
na ta ne bu va jin na kai van aš mykščių Hatti gyventojų, vadina
ja jan šauk ta ta gal bu ta bu va Hittitais. Bet tai nėra jų tikrasis
aš me ni du mu aš ru s die du vardas. Apie 1200 m. pr. Kr. nauja
pal ei gal ra me la ga le s na va europiečių banga juos pastūmėjo
į rytus.
Ii ti die ša nu va (?) ru
Rodos, būtų galima šiaip jungti
Jų pilys. Britų Enciklopedijoje
skiemenis į žodžius: Un kerne Ru- ir istoriniuose žemėlapiuose ran
vamu gal ramaja gala gara nuka dame, kad apie 1200 m. pr. Kr.
kau karkumeaš. Bu(vo) kari. Ve „hititų“ miestai — pilys vadinosi:
einu pavaritų. Nunesau į sauru Konia, Adana, Tuvanuva — Tyakerą, tik būva vargu un rujan na, Kaneš — Kultepe, Komana,
karkumešaui: rik sau rikkuka Na- Kuvalija, Eski, Kutaia, Ušak, Arinsas esma ja varta tai dienai Na na, Marash, Karkemis. Tais lai
šavai! rija. Ag, dievai rumei Sau- kais (1200 m. pr. Kr.) visa dabar
lunų! Ei aš sese tą diesa (?) (gal tinė Palestina iki pat Egipto yra
dieną?) menulas nigalli ma naver- žymima kaip hititų žemių dalis. .
taja da būva Dinayrus vardame.
Valdovai. Nevisi hititų valdovų
Aš annų (gal Ašan nu?) tašau da vardai yra žinomi tik kai kurie.
nibuva (?) Bėga y Tagaranį varei Juos mini kaimynų raštai ir, kiek
arklu ans j ima ylas (gal y las-?) yra perskaityta, kai kurie pačių
ina na ta nebūva jinna kalvan. hititų dantaraščio įrašai. Labai
Aš jajan šauktata, gal butą būva turtingi jų ieroglifai — vaizdarašašmeni durnu ašrus; diedu palei, čiai iki šiol nėra perskaityti. Kai
gal ramela gales navaliti dieša- Akkadų karalius Naramsin ko
nuvaru.
vėsi su 17 karalių apie 2500 metų
Bandyčiau aiškinti tą įrašą lie pr. Kr., ten randame Hatti miesto
tuviškai:
karalių P a ,jn b ą. Kaneso ir
Ruvamų dvare (kieme) gal ry Kultepės miestų karalių Z i p a.
mojau galą gerą. Nukakau Kar- n į ir pietinės hititų srities kara
kumešan. Buvo karas. Ve einu pa lių K u v a r u v ą. Šuppiluliuvarytų. Nunešiau į siaurą kerą
mas (1395—1355). Muršilis (i353—
(brūzgyną), tik būva vargo su ru
1325). Muvatallis (1325—1297),
ja (minia) karkumešiečių: rinko Hatušilis III (1290—1265), Tudalisau rikių ką (valdovą (?) Esmi jas IV (1265—1235) minimi yra
prie vartų tai dienai. Našavai} riją. ' kitų šaltinių.
Ak, dievai ramieji Saulunų! Ėjau
Apie 2000 m. pr. Kr. yra žinomi
aš šičia (?) tą dieną (?) Mėnulis
negaili manęs nevertojo. Da buvo miestai Kaneš, Kūšar. Spėjama,
Dienayrus vardu. Ašan nutęsiau, kad jie buvo Cilicijoj, apie Taršą.
da nebuvo. Bėga į Tagaranį. Va Apie tuos laikus buvęs ten kara
rei arklu. Ans ima ir lesina, to lius Anittash, o 10 šimtmetyje—
nebuvo jo galvoj. Jei (būčiau) jį Pijushtish, Neshash, Zalpuvos ka
šaukęs, gal būtų buvęs (pasiun ralius.
Karkiemio įrašė randame nau.
tęs) ašmennį dūmų aštrių, Dedu
palei. Gal ramybė galės nuvalyti jus vardus: Ruvamą, Kanasą, Našavalį, Saulunus, Tagaranį.
diešanuvarą (?).
Kurio laiko yra šis Karkiemio
Hititai. Tokiu vardu yra pava
dinti nežinomos kilmės žmonės, įrašas — nežinau. Jis paaiškės, kai
kurie iš Europos atėjo į Mažąją bus perskaityti kiti įrašai, kai
Aziją apie 2500-2700 metų pr. Kris bus galima surasti kitų karalysčių
tų, užėmė visą dabartinę Turkiją, valdovų vardus ir juos sugretinti
ten sukūrė imperiją ir daugiau su „hititų“ valdovų vardais. Kol kas
kaip tūkstantį metų mažai kitų galima teigti, kad šis įrašas yra
kliudomi gyveno. Jų sostinė buvo bent iš 1400 m. pr. Kristų laikų.
Dr. K.A. Matulaitis
miestas Hatti ar Hattushash, kaip

tino. Po kelių minučių parskrido karveliai skubėdami su žinia’
— Boksininkas parkrito ! Jis gtfli ir, negali atsikelti!
Arti pusės viso ūkio gyvulių nuskubėjo prie kalniuko, kuriame
stypsojo vėjo malūnas. Ten. tarp vežimo jienų gulėjo Boksinin
kas, ištiesęs kaklą) neįstengiąs nė galvos pakelti. Jo akys buvo,
kaip stiklinės jo šonai juodavo prakaitu. Iš jo šnervių tekėjo plona
kraujo čiurkšlė, Dobilė puolė ant kelių ties juo.
— Boksininke. — sušuko ji, — kas tau ?
— Tai plaučiai, — silpnu balsu atsakė Boksininkas. — Tai
-niekas. Aš manau, jus įstengsit užbaigti vėjo malūna ir be manęs,
čia jau sukrauta graži’ akmenų atsarga Kiekvienu atveju, aš
bedirbčiau tik vieną mėnesį. Pasakysiu jums teisybę: aš galvojau
apie pasitraukimą. Kadangi Benjaminąs irgi sueina reikiamą
amžių, gal jie leis jam išeiti į pensininkus tuo pačiu metu ir būti
man kompanionu
— Nedelsdami turim suteikti pagalbą, — tarė Dobilė. — Tenubėga kas nors pas Skundiką ir tepraneša jam, kas atsitiko.
Visi gyvuliai beregint leidosi į gyvenamąjį Skundikui naujie
nos pranešti. Pasiliko tik Dobilė ir Benjaminas, kuris, atsigulęs
šalia Boksininko, savo ilga uodega vaikė nuo jo muses. Po ketvir
čio valandos pasirodę Skundikas, kupinas uožuojautos ir labai su
sirūpinęs. Jis pasakė, kad Draugas Napoleonas, giliausio šleiva to
apimtas dęl nelaimės, ištikusios vieną lojaliausių ūkio darbininkų,
darąs žygių Boksininkui nugabenti į Wellingdon'o ligoninę. Tai
išgirdę, gyviui i ai pasijuto nejaukiai!. Išskyrus Mcfllię ir Smego
Kamuolį, nę vienas gyvulys nebuvo buvęs už ūkio ribų, ir jiems
buvo nejauku galvoti, kad jų sergantis draugas atsidurs žmonių
rankose. Tačiau Skundikas lengvai juos įtikino, kad Wellingdon'o
veterinarijos gydytojas galės kur kas geriau Boksininką pagydyti,
negu tai būtų įmanoma padaryti ūkvje. Po kokio pusvalandžio
Boksininkas šiek tiek atsigavo, vargais negalais atsikėlė ir nušhibavo atgal į savo tvartą, kur Dobilė su Benjaminu jam parengė
patogų šiaudų guolį
Sekančias dvi dienas Boksininkas nėjo iš tvarto. Kiaulės jam
atsiuntė butelį rožinės spalvos vaistų, kurious jos buvo radusios
vonios kambaryje, vaistų spintelėje, ir Dobilė davinėjo juos Boksi
ninkui du kartus per dieną po valgio. Vakarais ji atsiguldavo šalia
jo ir kalbėdavosi su juo, d Benjaminas vaikydavo nuo jo muses.
Boksininkas nereiškė susirūpinimo tuo. ’kas gali įvykti. Jeigu jis
pasitaisys kaip reikiant, jis gali tikėtis išgyventi dar trejetą
metų ir todėl jis su parigėrėjimu laukia tu ramių dienų,
kurias galės praleisti didžiosios ganyklos kampe.
(b-d.)
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Liepos 26 d. Liet. Socialiniame
klube jvyko šv. Onos draugijos po
būvis. Pobūvį atidarė BabilienėProgramai vadovavo
Babilius.
Veikliąja! draugijos narei O. Liudžiūvienei, 22 metus dirbusiai ši
toje. draugijoje ir M. Kalikauskienei, 18 metų priklausiusiai ir dir
busiai šia draugijai, buvo įteiktos
dovanos — šv. Onos stovyklėlės.
Pobūvyje dalyvavo iš Romos at
vykęs Dr. kun. Balčiūnas, iš Ško.
tijos Dr. Kun. Gronis ir Londono
parapijos klebonas Dr- kun. Matu
laitis, MIC.
J. Černius solo padainavo kelias
lietuvių liaudies dainas' Babilienė
pasakė savo kūrybos monologą, o
Danutė Bulaitytė paskambino pia
ninu „Stiklo kalnas“ kūrinį. Atvy
kę svečiai atitinkamu žodžiu svei
kino šv. Onos draugijos valdybą ir
jos narius.
* * *
Liepos 27 d. Liet. Socialiniame
klube DBLS I-mas skyrius suren
gė Dariaus ir Girėno minėjimą.
Skyriaus pirmininkas, Palubeckas,
įžangos žodyje nupasakojęs minėji
mo reikšmę, pakvietė skaityti pa
skaitos Juozą Senkų. Paskaita bu
vo įdomi ir klausytojai liko dėkingi
prelegentui už išsamų žodį apio
mūsų tautos didvyrius.
•

♦

•

Jonas Bulaitis su 6 anglų skau
tais išvyko Vokietijon vokiečių
skautų stovyklom Vieną (savaitę J.
Bulaitis ir anglų skautai bus Štut
garto burmistro svečiais.
SVEČIAI SPAUSTUVĖJE

Atostogaujantieji lietuviai, viešė-,
darni Londone, progai pasitaikius,
aplanko ir spaustuvėlę, kurioje
spausdinamas „Britanijos Lietu
vis“. Pereitą savaitę, viduriniuo.
sius laikraščio puslapius spausdi
nant, spaustuvę aplankė birminghamiečiai — čereškevičius ir Star
ką, doncasteriečiai — E. Zemlickas
ir Šumauskas, nottinghamiečiai —
Kasparas ir Turą, Halifaxo sky
riaus pirmininkas K. Mereckis ir
Vaičiukas.
— Vis galvojau, kaipgi toji mū
sų spaustuvė atrodo? — Kartais įsi
vaizduodavau, na, gal ji ir nevisai
tokia pat, kaip Kauno „Spindulys“,
bet kažkas panašaus — pasakoja
Mr. Šumauskas, žvalgydamasis
ankštoje linotipo patalpoje. — Čia,
brolyti, nė kiek negeriau, kaip
anglių kasykloje -— priduria jis,
‘lipdamas siaurais be tureklių laip
tais.
Nežiūrint šitokių įspūdžių, mieli
svečiai, būdami rinkyklose kamba
ryje, pasiteiravo, kiek ilgai reikėtų
šito raidžių dėstymo amato išmok
ti... Išvykdami jie palinkėjo spau
stuvei augti ir „Britanijos Lietuvį
spausdinti bent 8 puslapių.
IŠ DBLS CENTRINIO SKYRIAUS
VEIKLOS

Centrinio skyriaus valdyba ėmėsi
girtino ir labai naudingo vajausne pinigų, ne aukų, bet narių ver
bavimo vajaus.
Visi Centrinio Skyriaus nariai
gavo paštu paraginimus užverbuo
ti daugiau lietuvių į DBLS. Nariai
yra prašomi paaukoti truputį lai
ko, paieškoti niekada nebuvusių
arba atsisakiusių iš DBLS eilių
ir patraukti juos į mūsų sąjungą.
Uoliausiems vajaus talkininkams
skyriaus valdyba numato paskirti
lietuviškų leidinių. Vajus baigsis
rugsėjo 1 d.
Būtų gerai, kad šį gražų pavyzdį
pasektų ir kiti skyriai. Mes turi
me dėti pastangas suburti visus
lietuvius į DBLS eiles, kad bend
romis jėgomis galėtume daugiaus
padėti tėvynei ir daugiau sau pasi
tarnauti.
Kaipgi mes galime šiais laikais
padėti Lietuvai? Centrinio Sky
riaus Valdyba į tai savo atsišauki
me atsako. „Mes negalime kovoti
su ginklu rankoje, negalime ir pi
nigais mūų broliams padėti, yra
tik vienas kelias — budėjimas ir
susiklausymas, kurie yra pasie
kiami per organizaciją.“
Lietuviškų organizacijų didžiau
sias tikslas yra parodyti pasauliui
mūsų tėvynės kančias ir reikalauti
mūsų tautai laisvės.
Todėl neatidėliokime ir atliki-

c,tuG.

me sačo lietuvišką pareigą. Eikime
į pagalbą mūsų pavergtiems bro
liams! Stokime į Didžiosios Brita
nijos Lietuvių Sąjungą!
• • •
Iš centrinio skyriaus valdybos
biuletenio patiriamai kad rugpiūčio 16—17 dienomis Londone yra
kviečiamas skyriaus narių suvažia
vimas. Jis yra kviečiamas nariams
pageidaujant, kad bent vieną kar
dą per metus po visą kraštą išsi
mėtę nariai suvažiuotų į vieną
vietą, išklausytų valdybos prane
šimo ir pasidalintų mintimis tar
pusavy. Ta proga bus daromos
ekskursijos po Londoną, o Lietu
vių, Klubas, Lietuvių Namuose,
ruošia ta proga jumoro vakarą.
Suvažiavimo sumanymo idėja
yra sveikintina ir reikia tikėtis,
kad ji visokiariopai pavyks.
* • *
Yra pasiūlymų, kad panašūs
suvažiavimai būtų daromi ir visos
Sąjungos apimty, ne vien Centri
nio skyriaus. Į tokį suvažiavimą
vyktų ne skyrių atstovai, bet visi
lietuviai, kas tiktai nori ir kas gali.
Tai būtų lietuvių susibūrimas,
bent kartą per metus. Įdomu, kaip
į tai žiūrį DBLS nariai?
• * *

Centrinis skyrius yra gavęs iš
DBLS centro knygų, kurios suda
ro pradžią skrajojamam knygy
nui. Taip pat tetika patirti, kad
Centrinio sk. valdyba apsiėmė
tvarkyti ir prižiūrėti Lietuvių Na
mų skaityklą ir knygyną.
• * •

Skyriaus valdybos sekretoriui
M. Kojalavičiui emigravus į Ka
nadą, į skyriaus valdybą pakvies
tas sekantis kandidatas p. A. Brie.
dis.
CENTRINIO SKYRIAUS
VAKARAS

Rugpiūčio 16 d., šeštadienį, Lie
tuvių Namų patalpose įvyksta DB
LS Centrinio skyriaus vakaras.
Plačiau apie šio vakaro programą
bus pranešta kitos savaitės nume
ryje
LEEDS

Prieš kurį laįką DBLS Leeds
skyrius buvo sušaukęs visuotiną
narių susirinkimą. Skyriaus pir
mininkas J. Grajauskas, atidaręs
susirinkimą ir taręs įžangos žodį,
pakvietė prezidiuman M. Ratke
vičių ir K. Nauduzą.
Savo įžanginiame žodyje, sky
riaus pirjjtininkas, apibūdino Leeds
skyriaus valdybos veiklą, ragin
damas narius kviesti bendron
šeimon tuos lietuvius, kurie iki
šiolei „nerado laiko nei reikalo“
prisijungti prie bendro tos apylin
kės lietuvių branduolio.
Susirinkime buvo iškeltas klau
simas, kad daugeli atvejų skyriaus
valdyba negalinti tiksliai įvairiais
aktualiais reikalais painformuoti
savo narių, kadangi iš Centro lai
ku negaunama tinkamų informa
cijų ir pranešimų. Visi pageidau
ja, kad ateityje Cęptro Valdyba
savo pranešimais ar tai aplinkraš
čiais daugiau informuotų mūsų
skyriaus valdybą.
Visuotinas susirinkimas išrinko
tą pačią skyriaus valdybą, išsky
rus sekretoriaus Sluozos, kuris
išvyksta Kanadon. Jo vieton vien
balsiai išrinktas K. Nauduza.
Susirinkimas nutarė esančius
kasoje pinigus 3 svarus ir 16 ši
lingų paaukoti Vasario 16 gimna
zijai.
.
Mm.
GYVASIS

BUXTONO

BŪRELIS

Gabala- myliu už Stockporto ir
vis į aukštumas — ten tai pusiau
kurortiniame Buxton mieste yra
įsikūręs mažas būrelis lietuvių ir
susiorganizavęs f Liet. Sąjungos
skyrių.
Lietuvių Buxtone tik devynetas.
Beveik visi jie dirba čia akmens
skaldyklose ir v:si yra skyriaus na
riai.
Prieš trejetą metų skyrius įsikū
rė Blackshowmore vietovėje, per
12 myliu nuo Buxtono: įsikūrė ir
pradžioje šiek tiek prigeso, bet vė
liau atgijo Dove Holes ,0 dabar jau
2 metai gyvuoja Buxtono vardu.
Niekad jis narių neturėjo daugiau
kaip 11 (1 išvažiavo į Kanadą, 1

išsikėlė kitur). Bet visi nariai yra
užsisakę „Br. Lietuvį“, Lietuvių
Namų akcijų pirko už 34 svarus,
spaustuvei steigti 11 svarų! Vargu
ar yra kitur tokia įdomi tradicija,
ir dėl nario mokesčio: skyriaus iždi
ninkas nelaukia, kol nariai sumo
kės jam — jis tvarkingai siunčia
už visus narius priklausantį mokes
tį, o iš narių paskui išrenka.
Tur būt nebe paslaptis, kad šen
ten lietuviai neaukoja Tautos Fon
dui, vardan tų visokių ginčų. Bux
tono skyrius taip pat neaukoja, bet
ir čia jis sudtiro įdomią ir pozityvią
išimtį: dalis narių jau yra susitarę
ir iš savo kišenių paskyrę tam rei
kalui 20 svarų, tik, laukia, kol nu
sistovės vanduo, o jei. reiks ilgiau
laukti, jų skirtoji suma dar paaugs.
Gyvena vyrai daugiausia bara
kuose — hostelyje. Du yra vedę
kitatautes, bet vienas jų savo žmo
nai jau yra išrūpinęs lietuvišką už
sienio pasą!
Šiuo metu skyriaus pirmininkas
yra Jurgis Tamulaitis, sekretorius
Alfonsas Norvaišas ir iždininkas
Stasys Karpinas.
Skyrius rugpiūčio 3 d. turėjo
metinį susirinkimą. Tą dieną taip
pat paminėta Dariaus ir Girėno tra
giškoji sukaktis. Apie lakūnų did
vyrių testamentą ir jų žygio įparei
gojimus tautai pranešimą padarė
Alf. Norvaišas. Didvyriai lakūnai
taip pat pagerbti susikaupimo mi
nute.
Tą pat dieną skyrius paminėjo
savo trejų metų bendro darbo su
kaktį (tik vienas narys negalėjo
dalyvauti), pasikvietę apygardos
pirmininką K, Barėną, turėjusį pro
gos pasidžiaugti mažo skyriaus di
deliu susiklausymu.
Su skyrium bendrauja ir atokiau
gyvenąs, mjr. Z. Šalkauskas, kadai
se buvęs vienas to skyriaus organi
zatorių.
B. Kazimieraitis

LIETUVYBĖS ŽIDINYS
SKAUTU STOVYKLA APLANKIUS

Nedidelio Brocken Hurst (Pie
tų Anglija) miestelio rytinę dalį
darželiuose paskendusius namu
kus supa plati, krūmokšniais ir
paparčiais apaugusi pieva. Kur
nekur kyšteli iš vešlių paparčiui
neaukštos pušaitės, daugiau išsi
kerojusios į plotį, negu į aukštį.
Kitoje pievos pusėje, tamsiai ža
lia spalva su horizontu susilieja
miškas. Ten, tame miške, iš vi
sos Anglijos susirinkę lietuviai
skautai įsikūrė vienos savaites
stovyklą. Į-pamiškę veda siauras,
laukinių arklių ir retų praeivių
pramintas takas. Dabar jame žy
mu naujos, nedidelės pėdos. Tai
neseniai pradėjusių stovyklavimo
dienas miško gyventojų — skau
tų batų atspaudai, ėjusių būti
niausiais reikalais į Brocken
Hurst pašto agentūrą ar vaistini?.
Aplinkui ramų ir nejauku ūmai
iš didmiesčio triukšmo ištruku
siam keleiviui. Nei praeivio, nei
policininko. Nėra ko paklausti,
kur gi čia tasai lietuvių palapi
nių miestas ?
Pačioje pamiškėje, prie tingaus,
siauro upelio užtikau dvi mažas
palapines. Tuščios. Palapinių vir
šūnės pasipuošusios anglų vėlia
vėlėmis. Tik po geros valandėles
pavyksta aikštelėje susirasti pala
pinių gyventojus, kurie nurodo
kelią į Lithuanian Camp.
Vos keletą šimtų metrų paėjus
švelnaus vėjelio pūstelėjimas at
neša uoslę ir išalkusį skilvį erzi
nantį spirginamų lašin’ų ir svogū
nų malonu kvapą. Jau vien iš to
kvapo kiekvienas paklydėlis su
pras, kad teisinga kryptimi eina
ma. Taip ir prisiminė prieš 25
metus skautiškoji stovykla tten,
Lietuvoje, Žaliosios girios tanky
MANCHESTERIS
nėje...
>
Skyriaus statomas lietuviškas
Kelio klausti nebereikėjo. Po
paminklinis kryžius Manchesterio minutes aikštelėje pasirodė virti
Moston kapinėse jau yra atiduoi nė išrikiuotų puodų ir linksmai
tas darbui, Alberti Lupton- J.C.O. degantis ugniakuras. Nesutikęs
LTD. firmai. Kryžius bus daromas sargybos, įsielinau „virtuvėn“.
pagal J. Šiaučiulio projektą iš Keturkampėje, gilioje skardinėje
balto Cicilijos marmuro. Bus trijų spragsėjo mano „kelrodis“ —
jardų aukščio ir vaizduos su-, smulkiai supiaustyti lašiniai ’"r
glaustus Gedimino stulpus, aukš jau suskrudę svogūnai. Ilgu kotu
tai viršutiniame iškilime kryžius, samtis kyšojo iš puodo. Matyt,
o stulpų papėdėje Vytis apjuosta kad tik ką nežinoma ranka buvo
ąžuolo lapais. Žemutinėje papė maišiusi šį' skanų patiekalą ir
dės dalyje bus iškaltas tekstas, mi taip pat nežinomo pavojaus iš
rusiųjų ir fundatorių pavardės. tikta, pasitraukusi į saugias po
Kryžiaus darymas užtruks apie zicijas...
tris mėnesius ir kainuos apie 250
Nujautimas buvo teisingas:
švarų.
ūmai atgijo kelmai ir krūmokš
Skyrius šiuo metu kryžiaus sta niai ir po akimirkos buvau apsup
tas nusikaltimo vietoje būrio jau
tymo fonde turi apie 200 svarų.
Nors dar ir nemažai trūksta bet, nų skautų, paimtas į nelaisvę ir
tikimasi aplankius žinomus Man- pristatytas vyriausiąjam stovyklas
chesteryje gyvenančius tautiečius vadeivai. Tuo laikų, kai aiški
nau broliui vadeivai savo atsilan
trūkstamą sumą surinkti.
Skyriaus valdyba maloniai pra kymo tikslus ir uždavinius, aikš
šo jr visus kitus nežinomus ir to telėje pasigirdo skiltininkų, pas.
liau gyvenančius tautiečius prie kiltininkų ir vyčių švilpukai, ri
šio kilnaus darbo prisidėti ir kiek kiuoją brolius ir seses, atvykstan
tiems anglų svečiams pasitikti.
išgalima savo aukomis paremti.
— Už pusvalandžio šitoje aikš
J.S.
telėje turėsime jaunų skautų įžo
džio priesaikos iškilmes. Šitoms
LIKVIDAVOSI SKYRIUS
Š. m. liepos 30 d. likviduotas iškilmėms esame pakvietę ir kai
Swynnerton skyrius dėl to, kad na myninių stovyklų anglų skautus,
riai turėjo išsikelti iš hostelio.
GT. HORTON

Per birželio 22 d. įvykusį Gt. Hor
ton skyriaus susirinkimą išrinkta
nauja, valdyba, kuri pareigomis
pasiskirstė sekančiai: V. Čepas —
pirmininkas, P. Jokūbėnas — vicepirm., V. Ašmenskas sekret. ir K.
Kanaukienė — iždininkė. Skyriuje
yra 31 narys.
BRADFORDO LIETUVIU
MOKYKLA ATOSTOGAUJA

Liepos 19 d. Eradfordo Lietuvių
šeštadienio Mokykla pabaigė dar
vienus mokslo metus ir pradėjo
atostogas, kurios truks iki rugsėjo
mėnesio pradžios.
Praėjusių mokslo metų bėgyje
Mokykla išleido savo pirmąją lai
dą, kurią baigė šeši jaunuoliai —
trys berniukai ir trys mergaitės.
Vienas iš jų — Sig. Kazlauskas —
pakviestas savo mokytojų, mielai
sutiko talkininkauti toje Mokyklo
je, padėdamas mokyti skaitymo,
rašymo pradedančiuosius.
Metų bėgyje mokyklą lankė
apie 30 mokinių- Ne visi jie bradfordiškiai: turėta jų ,iš Pudsey,
Mirfieldo ir Halilaxo. Visi jie bu
vo suskirstyti į tris grupes ir mo
komi Lietuvos istorijos, geografi
jos, lietuvių kalbos ir literatūros,
na ir skaitymo bei rašymo. Moki
nių pažanga jaučiama. Tie, kurie
anksčiau visai nepaskaitė, laikui,
bėgant pradėjo apylaisviai skaityti
ir palyginti gražiai rašyti.
Mokykloje dirbo visa eilė mo
kytojų. Mokslo metų pradžioje
pastoviai mokė J. Jokubka, St.
Juozapavičius, Vyt. Teseckas, O-
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Šergalytė ir kapel. kun. J. Kuzmickis. Praėjusių metų gale St.
Juozapavičius ir Vyt. Teseckas
emigracijos į Kanadą pasėkoje iš,
mokyklos pasitraukė. Nustojo dir
busi ir O. Šergalytė — Peleckienė.
Tačiau jų paliktos eilės tuojau bu
vo papildytos naujomis jėgomis:
protarpiais talkininkavo V. Ignaitis, o visai rimtai pradėjo dirbti
J. Varanavičius, buvęs Aukšt. Pre
kybos Mokyklos „Žibinto“ Vokie
tijoje direktprius. Visiems moky
tojams belieka gili tėvų, mokinių
tojams belieka- gili tėvų, moki
nių ir visos lietuvių visuome
nės padėka, nes materialiai jiems
atsilyginti neįmanoma.
Mokyklos patalpas sudaro Se
selių Pasionisčių Klubas. Už jo
naudojimą bent dalimi atsilygina
ma iš vietinės lietuvių katalikų
parapijinės bendruomenės kasos,
kuri laikas nuo laiko papildoma
duosnių bažnyčios lankytojų au
komis.
Darbo sąlygos nėra lengvos.
Daug energijos reikia įdėti, norinf
palaikyti įmanomą drausmę pa
mokų metu: mokiniai yra gyvi,
judrūs ir gerokai paveikti sveti
mų įtakų. Sunkoka ir su mokslo
priemonėmis, nors buvo stengtasi
įsigyti skaitymo knygas ir suorga
nizuoti kuklų knygynėlį. Tačiau
itin gražu, kai po įtempto darbo —
ypač Kalėdų eglutės metu — visi
kartu sueina ir parodo, ką jie
pnokslo metu naujo išmoko.
Tikimasi, kad rudenį mokymo
darbą galima bus dar sėkmingiau
tęsti toliau, nes pirmieji kelio pėd
sakai jau praminti.
J. Ks.

—aiškino man vadeiva, peržvelg
damas įgudusia akimi jau išsiri
kiavusius skautus.
Aikštelės priešakyje! plėvesuoja
trispalvė. Aplink stiebą margais
akmenėliais dailiai išdėstyti lie
tuviškais raštais ornamentai ir
Vytis. Čia pat, ant šimtamečio
ąžuolo liemens vainikais apipin
tas, paprastas medžio kryžius.Tai
stovyklos altorius, prie kurio
kiekvieną rytą kun. Steponaitis
atlaikydavo
stovyklaujantiems
skautams pamaldas.Tas pamaldas
lankydavo ir kaimyninės katalikų
■skautų stovyklos. Čia, prie šito
ąžuolo, prie paprasto kryžiaus,
pęr septynias dienas jauniems
tremtiniams lietuviams skautams
k,un. Steponaitis pasakojo apie
Lietuvos senovę, jos garbingą
praeitį, apie kunigaikščius ir pi
lis, apie varguose paskendusią
dabartinę Lietuvą ir apie skauto
uždavinius — Dievui, Tėvynei ir
artimui. Šito ąžuolo pavėsyje mū
sų mažieji ir didesnieji skautai,
išjungti iš kasdieninio gyvenimo,
čia, girdėdami tik lietuviškai kal
bant ir tik apie Lietuvą, kalbė
dami gimtąja kalba maldas ir dai
nuodami lietuvių liaudies dainas,
jie išmoko daugiau, negu ir ge
riausių norų sausas tėvų kalimas
padaro per visus metus, čia jie
per tas dienas buvo įskiepyti lie
tuviškos dvasios skiepais, kurie
bus atsparūs svetimai įtakai, su
pančiai juos per visus metus iki
sekančios stovyklos.
ĮŽODIS

Prieš išsirikiavusius skautus ir
skautes išvedami jaunieji kandi
datai iškilmingam įžodžiui. Sto
vyklos vadeiva skautininkas K.
Vaitkevičius pasako momentui
pritaikyta žodį, pabrėždamas įžo
džio prasme ir tas pareigas, ku
rioms įsipareigoja įžodį davęs
skautas ir skautė.
Vyr. skiltininkas nuleidžia tri
spalvę. Prie jos po viena prieina
įžodį duodą jaunieji skautai. Su
sijaudinę ir susikaupę jie sako
priesaikos žodžius, priklaupę bu
čiuoja trispalvės kraštelį ir sa
liutuodami priartėja prie specia
laus trijų vyresniųjų štabo, kur
jiems užrišamas skauto pažymys
— skauto kaklaraištis. Kiękvie.
nam jų skautininkas pasako trum
pą žodelį, pasveikina ii* jie įkai
tusiais iš susijaudinimo veidais,
grįžta į gretas.
Sunku ir neįmanoma aprašyti
šitos iškilmingos nuotaikos, to
jaunųjų skautų pergyvenimo, ka
da jie pirmą kartą gyvenime prie
saikos žodžiais ryžtasi savo jau
nąsias jėgas skirti Dievui, Tėvy
nei ir artimui. Ak, taip ir norėjo
si,, kad visi Anglijos lietuviai,
matytų šitas iškilmes, kad gir
dėtų šitas gyvenimo nesugadintų
jaunųjų lietuvių priesaikos žo
džius. Manchesterio, Bradfordo,
Londono ar Halifaxo fabrikuose,
Wolverhamptono ar Nottinghamo
kasyklose dirbą tėvai, jei jie bū
tų matę jaunojo atžalyno priesai
kos iškilmes prie trispalvės, sve
timoje žemėje išaugusio ąžuolo
pavėsyje, būtų ramūs, nes jų stovyklon išleisti vaikai įgauna tai,
dėl ko jie daugiausiai sielojasi,
dėl ko verta gyventi, ir, reikalui
esant, verta mirti...
(b.d.)
B. Debikonis

PRANCŪZIJA

Inž. J. Puikorius, Lietuvių Stu
dentų Sekcijos p.kas, veiklus vi
suomenininkas, daug pasidarba
vęs Paryžiaus lietuvių kolonijai,
rugpiūčio 14 d., išvyksta į JAV.
*

*

•

Prancūzijos-Rytų Europos Ko
mitetas, kurio tikslas kovoti -už
pavergtųjų tautų kančias, rūpes
čius, tikslus ir parodyti komunistų
veiklos metodus, padėti tremti
niams pagerinti jų padėtį ir kartu
su jais dirbti ateičiai, spa'rčiai vys
to savo reikalą. Komitetui pirmi
ninkauja B. A. Mutter, vienas iš
prancūzų rezistencijos vadų, par
lamento ir jo užsienio reikalų ko
misijos vicepirmininkas.
Lietuvius atstovauja Dr. S. Bačkis, J. Baltrušaitis, J. Lanskoronskis, A. Michelevičius, Dr. N. Bra
žėnaitė, A. Venskus, P. Dulevičius ir A. Markevičius.
Anglijos lietuvių

vaikų grupė,

vykstanti į lietuvių Saleziečių In
stitutą Italijoje, lydimi kun. tėvo
Urbaičio, liepos 10 d. pravažiavo
pro Prancūziją. Paryžiaus Lyon
stotyje juos pasitiko lietuvaitės
vienuolės ir važiuojančių kai ku
rie giminės-

PAVERGTOJ
TĖVYNĖJ
Klaipėda. Drg. A. Petruchinas
„Tiesoje“ rašo, kad Klaipėdos fa
neros fabrikas gegužės menesį
pradėjo blogiau dirbti ir fabriko
vadovybe nebekovojanti už auKštos produkcijos kokybę. Drg. Durniakovas, cecho viršininkas, aiš
kinasi, kad sunku gauti medžiagą
ribotuvams pagaminti...
Gelgaudiškis. Vietos plytinės
darbininkai: Atgalainis, Flederienė, Venslovaitytė, Glaitaitė. Va
siliauskas, Samajauskas, Mencevičius ir Butkus išdirba 140 prockasdieninio darbo normas.
Vilnius. Liepos 20 d. Vilniuje
buvo suvaryta dešimtys tūkstan
čių darbininkų, tarnautojų, moks
leivių ir raudonarmiečių Lenino
paminklo atidengimo iškilmėms.
Lenino bronzine figūra atliedinta
Rusijoje, o pjedestalas, pagražin
tas vainiku su lietuviškų raštų
tautinėmis juostomis, padarytas
Vilniuje, pagal V.P. Mikučionio
projektą. Naujas gramozdinis oku
panto paminklas subiaurojo mūsų
sostinę ir lietuvio širdį.
Šiauliai. Šiaulių valstybiniame
baldų fabrike pagamintas milži
niškas kiekis baldų Maskvos uni
versitetui- Už pagamintus baldus
šiauliečiai darbininkai specialiame
mitinge buvo priversti padėkoti
draugui Stalinui už „naują ir lai
mingą gyvenimą“.
Joniškis. „Lenino keliu“ kolū
kyje įsteigtas sezoninis lopšelis.
Motinos privalo šiam lopšeliui ati
duoti kūdikius, o pačios verčiamos
už saują grūdų „aktyviai daly
vauti pasėlių priežiūros ir šiena
pjūtės darbuose“.
Utena. Enkavedistas Kočubiejuš
„Tiesoje“ skundžia
uteniškius
kolchozininkus, kad jie „sužlugdė
pasirengimus derliaus nuėmimui“.
727 hektarų Utenos rajono kolūkio
pasėlių nenuimta, kadangi trūksta*
priemonių. Aukštalaukio žemės
ūkio artelėje pribrendo 405 ha
pasėlių, bet kolūkis teturi 13 vienktnkių vežimų ir 37 maišus supilti
javams. Visoje eilėje kitų kolūkių
padėtis tokia pat.
Ramygala- Lietuviams, kurie
buvo komunistų kalinami Kauno
kalėjime (Mickevičiaus g. 9) 19401041 m. gerai buvo žinomas K.
Augustinas, dirbęs tuo laiku to
kalėjimo administracijoje. Dauge
liui pasmerktų lietuvių jis tada
pavogdavo visą, ką suimtieji su
savimi turėjo, tikėdamasis, kad
visvien suimtieji niekad iš kalėji
mo nebeišeis. Ne tik žiedus, laik
rodžius, amžinas plunksnas, bet
ir rastus pas suimtąjį pinigus K.
Augustinas pasisavindavo. Kai
1941 m. iš kalėjimo išėję lietuviai
jį surado, jo žmonos prašomi, pa
sigailėjo išsigimėlio tautiečio, pa
likdami jį ramybėje. Dabar KAugustinas vadovauja Ramygalos
„Pirmyn“ kolūkyje.
Mažeikiai. Irena- Jaraminienė
„Tarybinės“ kolūkio kiaulininke
iškvietė soclenktynėms „Pergalės“
kolūkio kiaulių augintojus, įsipa
reigodama draugui Stalinui iš
kiekvienos kiaulės išgauti 25 par
šelius. („Tiesa“ Nr. 170).
Birštonas. Kaip ir visose, taip ir
šitoje vasarvietėje atostogauja
okupantų valdininkaį ir enkave
distai. Birštono kurortą užplūdo
mokslininkai — svečiai iš Mask
vos, Minsko, Mogiliovo ir kitų Ru- '
sijos miestui
Ukmergė. Vietos gyventojai nu
siskundė biauriu Ukmergės užkan
dinės tarnautojų Pančertko ir Šutilovos elgesiu. Abu rusai yra ne
tik užkandinės, bet ir vietos koope
ratyvo „viršininkai“ It gyvento
jus apvagia ir šiurkščiai elgiasi.
Kaunas. Liepos 21 d- lietuvių
tauta pergyveno naują tragediją
ir terorą. Tą dieną visoje Lietu
voje žmonės buvo varomi „švęsti“
12 metų „išlaisvinimo“ sukaktį.
Visi okupantų laikraščiai išėjo su
draugo Stalino paveikslais ir su
šitokiomis antraštėmis: „Mus Sta
linas veda į laimę ir galią“. Tos
dienos „Tiesa“ šitaip pradeda ve
damąjį: „Rytoj, liepos 21-j.i — Ta
rybų valdžios Lietuvoje atkūrimo
dvyliktosios metinės. Tai reikš
minga džiugi data lietuvių tautos
gyvenime. Prieš 12 metų Lietuvos
Liaudies Seimas priėmė nutarimą
paskelbti Lietuvoje Tarybų val
džią ir prašyti TSRS Aukščiausią
ją Tarybą priimti Tarybų Lietuvą
į šlovingąją tarybinių tautų šei
mą“.

GERB BRITANIJOS LIETUVIO
PRENUMERATORIAI
MALONIAI PRAŠOMI PRATĘS
TI PRENUMERATĄ ANTRAM
ŠIŲ METŲ PUSMEČIUI
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LIETUVIU BENDRUOMENE
VOKIETIJOJE
ASISTATYDINO BALFO
ĮGALIOTINIS VOKIETIJAI
Balio įgaliotinis Vokietijoje, Pr.
Zunde, įteikė Balio centrui savo
atsistatydinimą. Savo atsistatydini
mo rašte Zunde, kuris yra ir bend
ruomenės pirmininkas, pažymėjo,
kad jis negali daugiau bendra
darbiauti Baile, 'jei Balio pirmi
ninko pareiškimais bendruomenė
prilyginama partijai ar kokiai
protesinei organizacijai ir daromi
tokie Balio patvarkymai, kurie
aiškiai prieštarauja bendruomenės
santvarkai ir steigiamai veikia į
jos susiklausymą ir moralę. Toliau
Zunde pažymi, kad visų mūsų or
ganizacijų, kurioje srityje jos be
dirbtų, pastangos ir veikla turi
būti suderintos, nes visos jos pri
valo dirbti vienam tikslui — atkelti
kuo plačiau vartus į Tėvynę svei
kiems dvasia ir kūnu jos vaikams.
Balio įgaliotinio Vokietijai pa
reigas nuo š.m. rugpiūčio i d- pe
rima Balfo įgaliotinis Muenchene,
I. Rugienius. Kartu likviduojama
Balfo įstaiga Hannoveryje, perke
liant Balio sandėlius, jeigu jie iš
viso naujoje šalpos sistemoje nu
matyti, į Muenchęną.
UNO KOMISARAS REMS
LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ
Liepos 17 d., UNO komisaro
kviečiamas, Pr. Zunde lankėsi jo
įstaigoje Bad Godesberge, kur bu
vo aptariami tremtinių atstovą,
vimo reikalai. Pasitarime dalyva
vo tremtinių naujai sukurtos organizaciojs valdybos nariai, veng
ras generolas Sonni — pirminin
kas, lenkas Blenskį — generalinis
sekretorius ir Pr. Zunde — iždi
ninkas.
Pasitarimo metu išryškėjo ko
misaro pažiūra į naujai sudarytą
trėmtnių centrinę atstovybę. Jis
skaito ją pakankamai organizuotą
ir apimančią beveik visus tremti
nius, nors ukrainiečiai tuo tarpu, ,
nepareikšdami net savo -argumen
tų, į ją neįeina. UNO komisaras
dėl ukrainiečių nedalyvavimo pa
reiškė savo apgailestavimą, bet
pačią" tremtinių atstovybę laiko
teisėtų tremtinių organų. Jis ne
tik su ja, kaip tokia, skaitysis, bet
ir rems materialiniai, pradžiai pa
skirdamas tremtinių organizacijos
administracijai
iš savo londų
12.000 DM sumą.
Pasitarime, be kitų klausimų,
ypač nuodugniai apsvarstytas vo
kiečiu potvarkiais reikalingų ap
sigyvenimo leidimų klausimas.
Komisaro ir pačių tremtinių pa
stangos palenkti vokiečius ta pras
me, kad užsieniečiams tremti
niams nebūtų tie nuostatai taiko
mi, buvo nesėkmingos. Iš vokie
čių išgautas tik patikinimas, kad
l šiuos leidimus žiūrės labiau
kaip į tam tikrą lormalumą, kad
leidimai bus duodami rieterminuojant, ir kad juose bus dedami
štampai, kad leidimo savininkas
yra benamis užsienietis, vokiečių
priimto įstatymo prasme. Tuo
pačiu tas leidimas bus kartu ir įro
dymas, jog jo laikytojas yra be
namis užsienietis ir jam turi būti
taikomas įstatymas, ypač deporta
cijų atžvilgiu, neleidžiant depor
tuoti be teismo.
Savo apsilankymo proga Krašto
Valdybos pirmininkas, Pr. Zunde,
priminė savo laiku IRO Įteiktą
Krašto Valdybos prašymą remti
lietuvių Vasario 16 gimnaziją,
Diepholze. IRO įstaiga tą reikalą
buvo perdavusi UNO komisaruiKrašto Valdybos pirmininkas ga
vo iš kotpisaro principinį sutikimą'lietuvių gimnaziją remti. Pra
džiai numatoma paskirti 5.000 DM
sumą, o vėliau gal ir nuolat ją
remti. Komisaro pavaduotojas,
Mr. Pearman.Wilson, kuriam pa
vesti šalpos reikalai, atsilankys
artimiausiu laiku Krašto Valdy
boje Hannoveryje ir lietuvių gim
nazijoje Diepholze. Po šių vizitų
galutinai paaiškės paramos dydis
•
ir būdas.
PASAULINIS LIUTERONU
KONGRESAS HANNOVERYJE
Kongresą atidarant su svečiais
dalyvavo 7.000 bažnyčių atstovų,
jų tarpe iš užsienio, pirmoje eilė
je JAV ir Skandinavijos kraštų,
800 delegatų. Atstovų tarpe yra
lietuviai kun. Keleris, kun. Gelžinis,
ir p.p. Gintautas ir Šlenteris. Priė
kongreso suruoštoje parodėlėje yra
ir pabaltiečių paroda su lietuvių sky.
num.
PARALTIEČIU KRIKŠČIONIŲ
STUDENTŲ BENDRABUTIS
Hangelare savo jėgomis įsikū
ręs Krikščionių Pabaltiečių Stu
dentų Sąjungos bendrabutis, va
dovaujamas Lietuvos latvio, kun.

Urdzės, ir lietuvio bendrabučio
vedėjo A. Gintauto, įsigijo Annaberge, Bad Godesberg, grafo Westerhold pilį su 50 kambarių ir ūkio
pastatais bei 6 margais žemės. Iki
spalio mėn. bendrabutis bus iš
Hangelaro perkeltas į Annaberg ir
praplėstas. Studentams vietoje
30 bus 40 vietų, o amatų moki
niams iš 15 iki 30 vietų. Šiuo metu
bendrabutyje gyvena 5 lietuviai
studentai ir 9 amatų mokiniai.
Ahnaberge dabar vyksta (tarp-,
tautinė jaunimo darbo stovykla su
40 dalyvių iš Anglijos, Prancūzi
jos, Olandijos, Belgijos, Danijos,
Šveicarijos ir kitų kraštų. Jaunuo
liai atlieka savanoriškai pilies re
monto darbus, o laisvalaikiu po
kalbiuose ir parengimuose susipa
žįsta su pabaltiečių tautomis ir
tarpusavyje.

LAISVŲJŲ TAUTŲ KONGRESAS
DūSSELDORFE
Dūsseldorfe liepos 18—20 d- su
kviestame Laisvųjų Tautų. Kong
rese lietuvius atstovavo Krašto
Valdybos pirmininkas, Pr. Zunde,
o latvius-Latvių Centro Komiteto
pirmininkas, pik. Janums. Pabal
tiečių Centro Tarybos įgaliojimu
jie kartu atstovavo ir visus pabaltiečius.
Kongresas buvo pirmasis bandy
mas sudaryti rimtai ir praktiškai
akcijai prieš komunizmą, jungiant
toje akcijoje laisvąsias ir paverg-:
tąsias tautas. Jį baigiant buvo su
daryta nuolatinė planavimo komi
sija, kurios užduotis tęsti šį dar
bą, tirti jam galimybes ir paruošti
rimtą veiksmingos kovos planą.
I komisiją buvo išrinkti: Andre
Alers, Brussel, D.C. Amzar, ru
munas, prof. Boldyreff, rusas,
Washington, prof- Dr. A. Hilckmann, lietuviškai* kalbąs politinių
mokslų katedros Mainze vedėjas,
Prof. Peeters, Belgija, Abraham
Perquin, Olandija, Dr. Paride Pia.
sente, Roma, Dr. W. Raymond,
Koln, Dr. Rschewsky, rusas,
Frankfurt, Dr. Saharuni, armė
nas, Stuttgart, Dr. G. Schreiber,
Bonn, Dr. K.P. Schulz, BadenBaden, P.J.S. Serrarens, Olandija,
Dr. Solotarenko, ukrainietis, Wildenroth, Docentas Dr. Ernst Til
lich, Berlin, ir Pranas Zunde, KV
pirmininkas, Hannover.
All. Makarskas

LIETUVIAI
VISAME
PASAULY
Temperley (Argentinoje) apy
linkės lietuviai suruošė Joninių
šventę. Visos šventės pajamos bu
vo skirtos naujam lietuviškam
knygynui steigti. Komisija, patik
rinusi pajamų ir išladų sąskai
tas, knygyno fondui pervedė ^74
dolerius. Tai pirma plačiame pa
saulyje lietuvių kolonija, supratusi
knygos reikšmę mūsų tremties
gyvenimeDr. Mikelionis, chirurgas, kurį
laiką gyvenęs Australijoje, persi
kėlė į Argentiną. Buenos Aires jis
tikisi gauti Sveikatos Ministerijos
leidimą verstis gydytojo praktika.
Dr. Algirdas Greimas, profeso
riaujantis Aleksandrijos universi
tete, Egipte, skaitė paskaitą Sorbonoje.
Juozas Ažukas ir dar keliasde
šimt jaunų lietuvių, po poros metų
kariavimo Korėjoje, grįžo atosto
goms pas savuosius į JAV.
Ona žaldarytė, vyr. gailestin
goji sesutė, dirba savo profesijoje
Aliaskoje.
Vyt. Marijošius vadovauja New
Britain lietuvių parapijos chorui,
kuris "koncertavo Tėvų Pranciško
nų suruoštame piknike.
Bronius Jonušas, žinomas diri
gentas ir muzikas gyvena Chicagoję ir vadovauja vienam vyru
chorui.
Evelina Markūnas ir Evelina
Dobužinskaitė American Automo
bile Association paskelbtame kon
kurse laimėjo pirmąsias vietas už
paruoštą plakatą dėl saugaus va
žiavimo. Premijas įteikė pats New
Vorko gubernatorius T. Dewey.
Jonas Žiūrįs, lietuvis teisėjas,
dirba viename Chicagos teisme,
kuriame specialiai sprendžiamos
eismo bylos. Jo privatus sekreto
rius taipogi lietuvis — Jonas Stoš
kus.
Lenkų ir ukrainiečiu laikraščiai,
išeiną Philadelphijoje, ryšium su
pasirodžiusia knyga „B-K. Balu
tis", gražiai atsiliepė apie mūsų
minister! P- B-K. Balutį.

LIETUVIS

AMERIKOJE

(Mūsų spec, korespondento)
vietės pašonėje, tačiau smulkes
EINA GARSAS IŠ SOSTINES
nių žinių ar nuotaikų negaliu pra
Sudiev Anglija.
nešti, kurias kasdieną išgirstate
Sena reklama.
per radio ar matote televizijoje.
O aš važiuoju,
Amerikietišku papročiu triukš
Pas Dėdą Šamą...
mingai praėjo respublikonų kon
Sveiki mieli „Erit. Lietuvio“ vencija, kurioje dinosaurų gady
skaitytojai. . Sveiki gerb. „B.L.“ nės, šalininkai eksprezidentas Hooredakcijos nariai, kurie mano pri veris, Gen. McArthuras ir sen. R. .
siunčiamų žinių 50 proc. kraunate Taft nelauktai pralošė ir prarado
į redakcijos krepšį ir likusias į viltis, bet kada nors patekti į Bal
laikraščio skiltis. Sveiki visi mano tuosius Rūmus. Laimėjo nomina
pažįstamį bičiuliai, kurie savo cijas populiarusis Gen. Eisenhodažnais laiškais mane aplankėt, veris su viceprezidento vietai iš
skatindami vis dažniau ,,BL“ pa rinktu Kalifornijos senatoriumi
sirodyti.
Richard Nixon. Paskelbus šią ži
Šiandieninį savo reportažą ir nią visas pasaulis ją su džiaugsmu
nežinau iš kurio galo pradėti. Tų sutiko ir ypatingai lietuviai. Pennžinių tiek yra daug ir visos „svar silvanijos gubernatoriaus J.S. Pi
bos“, įdomios, kad nei negaliu iš ne ir lietuvio Čikagos Sanitary
rinkti, kurią patiekti laikraščiui, Distrikto prezidento A. Olio pa
kuri paliks redakcijos krepšyje... stangomis respublikonų partijos
Deja ,nors Dėdė. Samas tvirtai platformoje įrašytas Pabaltijo
laiko savo imigracijos^duris užvė- valstybių išlaisvinimo klausimas.
ręs, tačiau iš salos atvyko ir dar Gen. Eisenhoveris kandidatas į
atvyksta, ar netolimoje ateityje tenka grįžti prie savųjų, nes jie
atvyks gausus būrys mūsų tautie kažkaip meilesni, įdomesni ir
čių, kurie vis savo įnašu praturti linksmai ar liūdnai širdį pakute
na jau ir taip turtingą Amerikos na. Susitikęs draugą pažįstamą ar
lietuvių kolonija. Nežinau ar rei nepažįstamą, kreipiesi vis žodeliu
kia didžiuotis ar verkti, kad jie „ponas“ kuris mumyse jau taip
„byčina“jau desėtkus metų čia gy prigijęs ,kad nei nepajunti, kaip iš
venančius mūsų „zemliokus“. At burnos išsprūsta
Atrodo, čia
vykę į Kanadą ir, nespėję kojas nieko įdomaus ir nieko nepapras
„sušilti“ pvz., S.P.-tė buvo renka to, tačiau kur nors sueigose ar
ma į Kanados lietuvių Krašto piknike dažnai tenka „nudegti“.
Bendruomenės Tarybą. V.J-kas Tėvukhs ar mamytė pavadinti
buvęs Anglijoje aktyvus lietuviš ponu ar ponia, dažnai užsigauna
kų reikalų puoselėtojas ir jų rėmė atkirsdami. „Jūs tik ponai, mes
jas pirmasis pasireiškė savo mate- paprasti žmogeliai— Dipukai ir
realinių įnašų Kanados lietuvių ubagas, ubagą ponu vadina... Po
spaudos stiprinime. Taipgi savo šitokių žinoma, „kontropuolimų“
lėšomis pareikalavo iš Čikagos iš taip nejučiomis ir nyksta iš apy
leistų tūkstantį egzempliorių anti vartos mūsų pamėgtasis „ponas“
komunistinės propagandos vokų. ir jo vietoje gimsta kreipiniai var
Sako, visiems ir visuomet reikia dais, tamsta, tamistele, kaiminkėkoresponduoti tokiais vokais, ku le ir kitokie. Nueini į bažnyčią, į
rie ir kitataučiui atvertų akis apie saliūną dulkes gerklėje praska
bolševikų daromą skriaudą mūsų lauti, piknikus ir kitokius savųjų
Lietuvai.
subuvimus.
Inž. Vyt. Izbickas, nors seniai
Į pamaldas žmonių prisirenka
paliko Anglijos krantus, bet jos
nemažai, bet daugiausia su žilais
nepamiršta
aktyviai vesdamas
ar pradėjusiais žilti plaukais. Jau
,,BL“ platinimo talką JAV. Balys
nimas po įvairių šeštadienio „Good
Brazdžionis buvo judrus Anglijo
time“ paprastai poilsiauja iki sek
je, bet dar judresnis atvykęs j Či
madienio vėlos pppietės ir vėl iš
kagą. Jis laimėjo pirmąją premiją
naujo pradeda „ofenzyvą“. Lietu
„Lietuvių Dienos“ žurnalo kon vių saliūnų Čikagoje priskaitoma
kurse.
virš tūkstanties. Niekuo nesiskiria
Iš Australijos, Venezuelos, ku
nuo kitataučių saliūnų, išskyrus
rie palyginamai tik uždirba gra
tik lietuviškai kalbančius parda
šius, rašo „siuskite knygas, žurna
vėjus. Sienose iškabinto lietuviš
lus ir kiek reikės sumokėsime.“
ko vaizdelio net su žiburiu nesu
Vaikščioji žmogus po Čikagą ir
rasi.
užeini į lietuvių knygynus ar laikNeseniai buvo Dariaus-Girėno
jaščių leidyklas. Leidinių pasiūly
>9
metų sukakties minėjimas. Pro
mas didžiausias nors imk ir vežk
sunkvežimiais. Deja čikagiečiai gramoje dalyvavo lietuvių orga
nesipuola juos graibstyti. Pagrin nizacijos ir amerikiečių Penktos
diniai pokalbiai ir nuotaikos suka Armijos dūdų orkestras, kurio są
si apie namą, karą, televiženę," statas buvo bemaž toks, kaip mū
radio ir lietuviškos gamybos alutį sų kariuomehės kuopa. Kalbėjo
„White Bear“. Praktikoje sako lietuviams labai nuoširdžiai ir sen.
ma, kad žmogus nėra toks objek Douglas.
Liepos 20 d.buvo lietuviui radio
tyvus ir gyvenimo tiesą mikrosko
piniai užregistruoti negali. Nega valandėlės Margutis tradicinė va
liu ir aš tuo pasigirti, tad tegul saros šventė. Lietuviškos publikos
kalba rimtų aukštą išsilavinimą ir atsilankė virš 15 tūkstančių. Na,
gyvenimo praktiką žinančių laiš ir baigiant turiu dar pridurti, kad
kai. Turime Tremtinių Bendruo kas bus, kas nebus, bet dipukas
menės skyrių, bet niekas juo nesi nepražus! Čikagos lietuvių biznio
domi ir į susirinkimus nesilanko. centre Bridgeporte, Halsted gat
Pasitaiko ir visai peiktinų pavyz vėje, įsikūrė savo prekybą žino
džių: rodos praprusę ir padoraus masis Kauno prekybininkas J.
gyvenimo žmones- kolioja saVo Karvelis. Neblogai veikia naujųjų
vargšę tėvynę, tartum Stalino ateivių televizijos ir radio aparat
agentai būtų. Yra ir triukšmingai parduotuvė ir jų remonto dirbtu
išgeriančių“. „Vaikai paibaisėtinai vė „Daina“, A. Stelmoko foto stu
greit nutautėja. Daug iš jų jei lie dija Lietuvių knygynas, kuriame
tuviškai skaityti ir pramoks, tai gauname ir „Britanijos Lietuvis“.
Neseniai naujieji ateiviai nusi
rašys kaip mūsų močiutės. Kai
kurie tėvai net ir didžiuojasi, kad pirko Halsted gatvėje didžiules
vaikai ir namie angliškai kalba- patalpas, kuriose netrukus atida
Atrodo, kad pasaulio didžiausias rys baldų ir kt. namų apyvokos
dėmesys šiuo laiku atkreiptas reikmenų biznį. Lietuviški bankai
į Čikagą, kurioje vykstą^JAV po su savo turtais ir gražiais narhais,
litinių partijų konvencijos ir jose lenktyniaudami stengiasi kiekvie
išstatomi tinkamiausi kandidatai į nas pas save pritraukti daugiau
JAV prezidentus, kurie įvyks šiais taupytojų.
metais lapkričio mėnesyje, Kon
Kaip minėjau, tų žinių yra daug
vencijos, nors vyksta mano gyven- ir labai daug. Visas perduoti nors
JAV prezidentus pareiškė. „Ne ir labiausiai sutrumpintumei-neįbus pasaulyje taikos iki Pabaltijo manoma, tad šiuo kart ir baigsiu
kraštai bus Sovietų vergijoje.“ su žodžiais — likite 'sveikučiai. Iki
Jūsų Jonas
Kalbėjus bedru klausimu ir vėl sekančio karto.

NETIKRU PINIGU GAMINTOJAI.

Buvęs sovietų gen. Krivickij yra
parašęs knygą, kurioje vaizdžiai
aprašo, kaip Kremliaus valdovo
parėdymu sovietai padirbinėjo ame
rikiečių dolerius. Prieš karą Krivic
kui dirbo sovietų žvalgyboje Va
karų Europoje. Šitoje knygoje au
torius pažymi, kad doleriai buvo
spausdinami ant tikro dolerinio po
pieriaus, kuris sovietų agentų bu.
vo pagrobtas, vežant jį i valstybi
nes dolerių spaustuves. Maskvoje
dirbo specialistai — grafikai ir ne
tikrieji doleriai buvo pagaminami
labai vykusiai, taip, kad ir labai
įgudusiam specialistui sunku juos
atskirti nuo tikrųjų.

Padirbtuosius dolerius sovietai
šmugeliuodavo į Tolimuosius Ry
tus ir į Vakarų Europą, kur tais
doleriais apmokėdavo savo šnipų
sąskaitas.

Tik kai Kremlius užmezgė san
tykius su JAV ir pabūgo politinių
represijų, liovėsi šito nešvaraus
biznio. Šios knygos pasirodymas
buvo sukėlęs didelę sensacija, ta
čiau kilęs Antrasis Pasaulinis ka
ras, sovietų laimei, visa tai paliko
nuošalyje Šios knygos autorius,
gen. Krivickui, Maskvos agentų
buvo nužudytas New Yorke. «
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HELSINKIO OLIMPIADA
Veda V. Steponavičius.
7-TA DIENA
1500 metrų: 1) J. Barthel
(Luksenburgas) — 3 min. 45.2
sek; 2) R. McMillen (JAV) —
3 min. 45.2 sek : 3) W. Lueg (Vo
kietija) — 3 min. 45.4 sek.
Visų pirmų šešių atbėgusių lai
kas yra geresnis negu paskutinis
olimpinis rekordas.
200 metrų — moterys: 1) M.
Jackson (Australija) — 23.7 sek ;
2) B. Brouwer (Olandija) — 24.2
sek; 3> M. Knykins (S. Rusija)
— 24.2 sek.
Rutulio stūmimas: G. Zybina
— 15 m. 28.1 cm. naujas olimpi
nis ir pasaulio rekordas.
"'f
8-TA DIENA.
Maratono bėgimas: 1) E. Zatopekas (Čekoslovakija) — 2 vai.
23 min. 3.2 sek. naujas olimpinis
rekordas. 2) R. Como (Argenti
na) — 2 vai 25 min. 35 sek ; 3)
G. Jonsson (Švedija) — 2 vai. 26
min. 7 sek.
Laimėdamas maratoną, Zatopekas, neabejotinai, pasirodę esąs
geriausias bėgikas pasaulyje.
10.000 m. žygis: 1) J. Mikalson
(Švedija) — 45 min. 2.8 sek. —
Naujas olimpinis rekordas. 2) F.
Schwab (Šveicarija) — 45 min. 41
sek; 3) B. Junk (S. Rusija) —
45 min. 41 sek.
4 x 100 m. estafetė: 1) JAV —
40.1 sek; 2) S. Rusija — 40.3'
sek; 3) Vengrija — 40.5 sek.
4 x 400 m. estafetė: 1) Jamaica
— 3 min. 3.9 sek. — naujas re
kordas ; 2) JAV — 3 min. 4 sek ;
3) Vokietija — 3 min. 6.6. sek.
Šuolis | aukštį — moterys: 1)
E. Brandt (P. Afrika) — 1 m.
67 cm; 2) Lerwill (D. Britanija)
— 1 m. 65 cm; 3) A. Chudina
(S. Rusija) — 1 m. 63 cm.
4 x 100 m. estafetė — moterys:
1) JAV — 45.9 sek. — naujas pa
saulio rėk. ; 2) Vokietija — 45.9
sek — naujas rėk.; 3) D. Britą,
nija —• 46.2 sek.

13.TA DIENA
100 m. nugara — vyrai: 1) Y.
Oyokawa (JAV) — 1 min. 5.4
sek. — olimp. rekordas; 2) G.
Bozen (Prancūzija) — 1 min. 6.2
sek; 3) J. Taylor (JAV) — 1
min. 6.4 sek.
4 x 100 m. estafetė — moterys:
1) Vengrija — 4 min. 24.4 sek. —
naujas pasaulio rėk.; 2) Olandija
— 4 min. 29 sek; 3) JAV — 4
min. 30.1 sek.
Futbolas: Švedija nugalėjo Vo
kietiją 2:0 ir gauna 3-čią vietą.
Krepšinis.
Trečią vietą gauna Uragvajus,
nugalėjęs Argentiną. Rungtynės
baigtos abiem k-dom beturint tik
po 3 žaidėjus aikštelėje. Dėl pir
mos ir antros vietos susitiks JAV
su S. Sąjungos k-da, kurioje, kaip
žinome žaidžia 4 lietuviai.
Sekančiame ,;B.L.“ Nr. patal
pinsiu paskutinius
olimpiados
rezultatus ir padarysiu bendrą
olimpiados apžvalgą.

FARUKAS — „DYPUKAS“
Kai Egipto karalius Farukas liko
nebekaralius -— pasaulio spaudos
skiltyse pasirodė apie jį ir jo priva
tų gyvenimą įvairiausių sensacijų
ir pasakiškų skaitlinių apie jo tu
rėtus ir tebeturimus turtus. Supran
tama, kad jis pats prie šito daug
kuo prisidėjo. Taip, pvz., kai kara
lius, tapęs „dypuku“, viešėdamas
Capri, pareiškė Spaudos atstovams,
kad jis jau yra beturtis, tikrasis dypukas turėjo truputi šyptelėtų ka
dangi Faruko turimi užsienyje tur
tai siekia 60 milijonų dolerių. ,
Povestuvinėje kelionėje Farukui
kaštavusi 400.000 dolerių. Cannes
kortu lošimo klube per vieną savai,
tę Farukas palikęs 150.000 dolerių.
Kai keliaudamas po Europą Faru
kas su savo jauna žmona ir 60
palydovų užsuko į vieną Šveicari
jos viešbutį, kur iš anksto buvo už
sakyti jam kambariai, jis pareika
lavo viešbučio direktoriaus, kad
per vieną naktį būtų pastatydinta
PLAUKIMAS.
siena, skirianti jį nuo „mirtingųjų“
100 metrų laisvu stilium: 1)
viešbučio svečių. Sienai nebaigus
C. Scholes (JAV) — 57.4 sek; 2)
statyti, buvo jam parodytas vienas
H. Suzukii (Japonija) — 57.4 sek ;
šveicarų laikraštis su jo atvaizdu.
3) G. Larson (Švedija) — 58.2 Karaliui nepatiko iliustracija ir“
sek.
jis pareikalavo, kad policija kon
fiskuotų visą laikraščio laidą. Kai
9- TA DIENA.
šis karališkas noras nebuvo įgy
100 metrų laisvu stilium — mo vendintas, Farukas pažadino žmo
terys: 1) K. Szoke (Vokietija) —
ną ir paskubomis apleido „nesve
1 min. 6.8 sek; 2) J. Termeulen
tingą“ šveičarų žemę.
(Olandija) — 1 min. 7 sek; 3) J.
Temes (Vengrija) — 1 min. 7.1
Frankfurtas. Amerikiečių karo
sek.
lėktuvas
nukrito į Reiną, netoli
Futbolas — pusfinalis: Vengri
Viesbadeno Du igulos nariai spėjo
ja — 6, Švedija — 0.
iššokti su parašiutas, kiti du, spė
Dešimtakovė: 1) R. Mathias jama, bus įstrigę lėktuvo kabinoje.
(JAV) — 7887 punktai — naujas Upės dugnan nusileidę narai rado
■ rekordas.
lėktuvą suskilusi į tris dalis.

10- TA DIENA
Plaukimas:
4 x 2000 m. estafetė: 1) JAV
— 8 min. 31.1 sek. — naujas re
kordas; 2) Japonija — 8»min.
33.5 sek ; 3) Prancūzija — 8 min.
45.9 sek.
200 metrų — moterys: 1) E.
Szekely (Vengrija) — 2 min. 51.7
sek; 2) E. Novak (Vengrija) —
2 min. 54.4 sek; 3) H. Gordon
(D. Britanija) — 2 min. 57.6 sek.
Dviračių lenktynės.
4000 m. komandinės: 1) Italija
— 4 min. 46.1 sek; 2) P. Afrika
— 4 min. 53-6 sek; -3) D. Brita
nija — 4 min. 51.5 sek.
Futbolas-n-ras pusfinalis.
Jugoslavija nugalėjo Vokietiją
3:1 ir susitiks su Vengrija.
11 TA DIENA.
Krepšinis — Grupė „A“ pusfi
naliai: 1) Uragvajus nugalėjo Ar
gentiną 66:65: 2) Bulgarija nu
galėjo Prancūziją 39:23.
Plaukimas.
400 metrų laisvu stilium: 1) J.
Boiteux (Prancūzija) — 4 min.
30.7 sek. nauj. rėk.; 2) F. Konno
(JAV) — 4 min. 31.1 sek; 3) P.
Ostrand (Švedija) — 4 min. 35.2
sek.
12-TA DIENA.
Dviračių lenktynės 1000 metrų'
1) R. Mockridge (Australija) —
1 min. 11.1 sek. —-olimpinis re
kordas: 2) M. Morettini (Itali
ja) — 1 min. 12.7 sek; 3) R.
Robinson (P. Afrika) — 1 min.
13 sek.
Krepšinis: Chilė nugalėjo Bul
gariją — 60:53; Brazilija nuga
lėjo Prancūziją — 59:44.
Plaukimas
100 m. nugara— moterys: 1)
J. Harrison (P. Afrika) — 1 min.
14.3 sek; 2) G. Wielema (Olan
dija) — 1 min. 14.5 sek; 3) J.
Stewart (N. Zelandija) — 1 min.
15.8 sek.

SKELBIMAI
Londono yra tik vienas pabaltie
ms gydytojas, estas Dr. Kalmar 123,
White Horse Lane, E.i. (Stepney
Green požeminio stotis) Tel! STEpney 2658. Kaip žinoma, jis privalo
turėti atitinkamą registruotų pa
cientų skaičių. Todėl visi, kurie
dar neužsiregistravo prašomi pada
ryti tai galimai greičiau dar net šį
mėnesį.

Paieškomas Kazys Bukys kilęs iš
Rietavo valsčiaus Telšių apskr. Ka
rui pasibaigus gyveno Vokietijoje
anglų zonoje ir 1948 m. atvyko į
Angliją. Jis pats ar žinantieji apiel
jį prašomi atsiliepti: Povilas Šimo'liūnas, 123 Colby Str., Hartford,
Conn. USA.

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