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SOVIETINIS GIBRALTARAS
BALTIJO JUROJ
Švedų žiniomis, Sovietai Estijos salose: Dage
ir Ežely, esančiose netoli Rygos įlankos, įrengė
didžiausią tvirtovę, tikrą Gibraltarą Baltijo jū
roje. Tvirtovę statė NKVD suvaryti šimtai
tūkstančių vergų. Salose pastatyta aerodromai
ir Mažino linijos tipo tvirtovės su patrankų
bokštais, požeminėm kareivinėm, sandėliais ir
kitokiom patalpom. Uostai pagilinti, pastatytas
radaro stočių tinklas ir vairuojamųjų sviedinių,
pagerinto V-2 tipo leidimui įrengimai. Tvir
tovės gausiai ginkluotos 8 colių patrankom,
kurių ugnis gali uždengti praplaukimą Baltijos
jūra iki Švedijos ir Suomijos krantų. Į salas
atgabenta daug įvairių rūšių kariuomenės ir
karo laivų.
Ši tvirtovė turi dvejopą tikslą: ji gali tarnauti
kaip išeities bazė Švedijos ir Suomijos puolimui,
lygiai ir priėjimo prie Leningrado apsauga.

DARBIEČIAI PRITARĖ
UŽSIENIO POLITIKAI
D. Britanijos Darbo Partijos metinis kon
gresas baigėsi. Išklausęs iš Naųjorko grįžusio
užs. reik. min. Bevin’o pranešimo užsienio poli
tikos klausimu, pritarė valdžios vedamai už
sienio politikos linijai ir didele balsų dauguma
atmetė rezoliuciją, siūlančią D. Britanijos vy
riausybei sušaukti penkių didžiųjų konferenciją
nuomonių skirtumams išaiškinti ir mėginti
sudaryti sųf Sovietiį Rusija draugingus santykius.
P. Bevin’as savo pranešime pažymėjęs, kad už
geležinės. uždangos, nuo Baltijos iki Adrijos
jūros nėra taikos, paklausė, ar konferencija nori,
kad geležįnė uždanga^ būtų praplėsta ?

,

AUSTRIJOS STREIKO
UŽKULISIAI ’

Pereitą savaitę Austrijoje komunistų rengtas
generalinis darbininkų streikas nepasisekė, nes,
išskyrus rusų okupuotą krašto dalį, darbininkai
streiko neparėmė.
Pasirodo, kad šį streiką
komunistai norėjo panaudoti perversmui. Ke
liuose ir geležinkeliuose į Vieną buvo pristaty
ta .barikadų ir kitokių kovos įrengimų. Paaiškėjp ir rusų parama streiką organizuojant.
Dėl pastarųjų kišimosi į Austrijos vidaus reika
lus,austrų vyriausybė okupacinių kraštų komisarams įteikė protestą.
Šis komunistų mėginimas dar kartą parodė,
kad jie tik ten gali laimėti, kur rusų ginkluoto
sios pajėgos juos paremia.

PROTESTAS DEL RYT.
VOKIETIJOS SIENOS
Federalinės Vokietijos vyriausybė oficialiai
pareiškė protestą prieš neseniai pasirašytą ryt.
Vokietijos vyriausybės susitarimą su satelitinės
Lenkijos vyriausybe dėl rytinės sienos, kad siena
laikoma dabartinė administracinė riba, einanti
Oderio ir Neisės upėm. Protestą įtekė Aukštajai
Sąjungininkų komisijai. Pastaroji protestą pa
rėmė, pažymėdama, kad pagal Potsdamo susi
tarimą, Vokietijos sienos gali būti nužymėtos tik
taikos sutartyje su Vokietija, jį įteikė Sovietų
kariuomenės vadui Vokietijoje gen. Čujkov’ui
ir karinėms misijoms Berlyne.

RUSAI GRĄŽINO DALI
VOKIEČIU SPECIALISTU
Esamais duomenimis, rusai, tuoj po karo,
iš Vokietijos išgabeno į Rusiją, mažiausia 4.000
įvairių specialistų, kurių tarpe buvo raketinių
sviedinių konstruktoriai, sprausminių motorų,
optikos ir kitų dalykų žinovai. Jie buvo įdar
binti įvairiose slaptose Sovietų įmonėse ir labo
ratorijose. Kuriam laikui praėjus po šių žmonių
išgabenimo, daliai buvo leista atsikviesti šeimas.
Pastaruoju metu 218 tokių specialistų iš Rusi
jos grąžinta į ryt. Vokietiją. Grąžinti jie, be
abejonės, propagandiniais sumetimais tikslu pa
rodyti, kad ir Sovietų Rusijon išvežtieji gali būti
grąžinti.

NAUJAS BRAZILIJOS
PREZIDENTAS
Šiuo laiku Brazilijoje įvyko respublikos pre
zidento rinkimai.
Daugiausia balsų gavo Dr.
Vargas, buvęs 1930-45 m. prezidentas, pasižy
mėjęs kietos rankos valdžia, dėl ko buvo dikta
torium vadinamas.

Londonas, 1950 m. spalio 13 d.

SAVAITES
KORĖJOS KARAS
Korėjos karas perėjo į šiaurinę jos dalį. Pie
tų Korėjos kariuomenė jau savaitė, kaip žy
giuoja rytiniu pusiasalio pakraščiu į šiaurę.
Pakeliui ji didelio komunistų kariuomenės pa
sipriešinimo nesutiko. Be didesnių kovų ji
užėmė ir Wonsano miestą, antrą didumu šiauri
nėje Korėjos daly ir svarbų uostą. Ji tęsia žygį
toliau į šiaurę, link Mandžūrijos.
Tuo metu, kai Korėjos kariuomenė žygiavo
į šiaurę, JTO kariuomenė, priėjusi 38 lygiagretę,
buvo sustojusi. Jos vyriausias vadas laukė JTO
patvarkymų dėl Korėjos ateities. Pastaroji, il
gai svarsčiusi, priėmė anksčiau pasiūlytą gru
pės valstybių, su D. Britanija prišaky, siūlymą,
kuris numato vieną Korėjos valstybę, jos val
džios sudarymą demokratinių principu ir naują
JTO komisiją Korėjai, sudarytą iš: Australijos,
Čilės, Olandijos, Pakistano, Filipinų, Turkijos
ir Sijamo valstybių atstovų.
Kuomet tai paaiškėjo, JTO kariuomenės vyr.
vadas gen. MacArthur’as dar kartą kreipėsi
į šiaurinės Korėjos dalies valdžią, siūlydamas
padėti ginklus ir tuo būdu išvengti žmonių žu
dymo ir turto naikinimo. Tačiau komunisti
niai vadovai šito įspėjimo nepaklausė.
Sekančią po įspėjimo dieną, JTO kariuomenė
perėjo 38 lygiagretę ir pradėjo žygį į šiaurinę
Korėjos dalį. Pakeliui ji tik kai kuriose vietose
sutinka stipresnį komunistų kariuomenės pasi
priešinimą.
Tačiau ji eina palengva. Dėl to
iki šio trečiadienio toli nebuvo nužygiavusi.
Ryšium su JTO kariuomenės peržengimu
38 lygiagretės, kilo spėliojimų, kaip į tai reaguos
Sovietinė Rusija ir tokia pat Kinija? Kai dėl
Rusijos, tai nemanoma, kad ji aktingai įsi
trauktų į Korėjos-karą, bet komunistinės Kinijos
radijas pradėjo grąsinti, esą Kinijos liaudis
negalinti ramiai žiūrėti į Korėjoje sudarytą pavo
jingą būklę. Tuo pačiu laiku per radiją pra
bilo ir šiaurės Korėjos komunistinės vyriausybės
premjeras, šaukdamas korėjiečius „kovoti iki
paskutinio atodūsio” ir drąsindamas juos,
esą kaimyninė Kinija ir Rusija pažadėjusi šiau
rės Korėjai visokeriopą pagalbą.
Nežiūrint šitų grąsinimų, stebėtojai nepri

ĮVYKIAI
leidžia, kad Korėjos karas galėtų išsiplėsti. Yra
nuomonių, kad jis per keletą savaičių pasibaig
siąs.
Tokia nuomonė remiama susidariusia
būkle. Esą užėmus pietų korėjiečiams Wonsaną,
buvo nukirstas svarbiausias kelias, jungiąs Pyongyangą, šiauriečių sostinę, su Sovietais. Kita
vertus, šiaurės korėjiečių likusios jėgos negali
prašokti 40.000 kareivių ir kaip nusilpusi, ilgai
negalės priešintis.
Lygiagrečiai su JTO kariuomenės ėjimu į
šiaurę, pietinė dalis buvo valoma nuo ten pasi
likusios komunistų kariuomenės.
Iki šiol jos
į nelaisvę paimta per 50.000 kareivių.
Seule ir kitose vietose rasta „katynai”, di
džiausi kapinynai komunistų nužudytų žmonių.
Jie nužudyti žiauriausiu būdu, būdingu enkavedistiniu metodu,
daugumas prieš žudant,
nukankinti, vielom suraišiotom rankom, išba
dytom akim, kartais, kaip Lietuvoj—Rainių miš
Walter Sherman Gifford’as, naujasis Amerikos
kely, nupiaustytom nosim ir karštu vandeniu
Jungtinių
Valstybių ambasadorius D. Britanijai,
nuplikyti.
paskirtas vieton pasitraukusio L. Douglas’o.

PLANAS JTO VEIKSMINGUMUI
PADIDINTI
JTO pilnaties susirinkimo politinis komitetas
pradėjo svarstyti Amerikos pateiktą planą, sie
kiantį sukurti tarptautinę kariuomenę, kuri
galėtų būti panaudota bet kurioj pasaulio vietoj
agresijai atremti ir, kaip suveiksminti JTO, kad
jos darbo nevaržytų sovietiniai vėtai. Foster’is
Dulles, siūlydamas Amerikos vardu šį planą
pažymėjo, kad „Korėja pamokė mus įvairių
dalykų, tarp kurių patyrėme, jog JTO neturi
savo policinių pajėgų organizuoti tuomet, kai
jau agresija įvyksta”. Planas numato veikimo
galimybes tuo atveju, kai Saugumo Taryba ne
galėtų dėl veto naudojimo veikti. Jis numato:
1) komisijos 9-14 narių sudarymą bet kurioje,
pavojaus kylančioje vietovėje būklei stebėti;
2) ginkluotų dalinių sudarymą, kuriuos kiek
vienas kraštas turėtų parengty laikyti ir galėtų
tuojau JTO žiniai pavesti; 3) galimybę per 24
valandas, 7 Saugumo Tarybos nariams pareika
lavus, sušaukti nepaprastą JTO susirinkimą.
Sovietinis blokas, savaime suprantama, šitam
planui labai priešinasi.

LIETUVOJE BAISUS IR TAMSUS GYVENIMAS
(MUSŲ BERLYNO KORESPONDENTO)

Okupuotos Lietuvos prokuratūra ėmėsi griežtų
priemonių kovai su vadinamais „kenkėjais”
kolchozuose. Kaišiadorių, Trakų, Širvintų, Vie
vio ir kitų vietų kolchozuose susekti kolcho
zinės žemės, gyvo ir negyvo inventoriaus grob
stymo ir turto švaistymo pasireiškimai. Su
jais griežtai kovojama, ieškomi nusikaltę, paskui
perduodami teismui ir teisiami. Kaišiadorių
rajono Šorkiškių kolchoznikai K. Malašauskas,
K. Cvilikas, M. Naudžiūnas, B. Žiugžda ir
S. Stankevičius „pagrobė” 2 tonas kolchozui
priklausančio šieno. Visi jie, pasirėmus SSSR
Aukščiausios Tarybos Prezidiumo 1947 m.
birželio 4 d. įsaku „Dėl baudžiamosios atsako
mybės už valstybės turto grobstymą” nuteisti:
Malašauskas ir Cvilikas 18 metų kalėti, konW. C. Foster’is, naujasis Marshall’io planu
užsieniui teikiamos Amerikos pagalbos admi
nistratorius, paskirtas vieton pasitraukusio P. G.
Hoffman’o.

IV METAI

fiskuojant turtą, Žiugžda ir Stankevičius — 10
metų kalėti, konfiskuojant turtą, Naudžiūnas
— 8 metus kalėti.
Klaipėdos rajono „Jaunosios Gvardijos” kol
chozo revizijos komisijos pirmininkas M. Klinkaitis ir jo sūnus pasisavinę 100 klgr. kolchozo
grūdų. Už tai liaudies teismas Klinkaitį nu
teisė 15 metų kalėti, o jo sūnų 8 metams.
Už kolchozinių žemių grobimą nuteisti 6
mėnesiais pataisos darbų Širvintų rajono kolchozininkai: A. Modkevičius, S. Sovlevičius ir
Kaišiadorių rajone — Nuktelenis.
Okupuotosios Lietuvos prokuratūra davė nu
rodymus visiems sričių ir rajonų prokurorams
sustiprinti kovą su kolchozų turto ir žemių
grobstymo pasireiškimais.
Paminėtieji faktai rodo baisų dalyką, būtent,
kad į kolchozus suvaryti ūkininkai yra apgrobti,
palikti be pašaro paliktam guvuliui ir be maisto.
Ir jei kuris jų paima kuokštelę šieno karvei, ar
javų saują sau ar savo šeimai, galimas dalykas
seniai badaujančiai, iš to okupantų daromas di
delis dalykas, baisus „kolchozinio turto grob
stymas”, gresiąs visą kolchozinę sistemą su
griauti, už kurį baudžiama kuone mirties baus
me.
Šitie faktai rodo, kad okupuotoje ir rusų
sukolchozintoje Lietuvoje yra baisus ir tamsus
gyvenimas.

VALDŽIOS PASIKEITIMAI
Kremliaus patvarkymu, okupuotosios Lietu
vos valdžioje yra įvykę tokie pasikeitimai: Alek
sėj Čistiakov, paskirtas ministerio pirmininko
Gedvilos pavaduotoju birželio mėn.; Juozas
Maniušis, maždaug tuo pačiu laiku paskirtas
Statybos ministeriu; Algirdas Matulionis, Miš
kų Ūkio ministeriu; Michalina Meškauskienė —
Kinematografijos ministeris (vietoj Brašiškio);
Aleksėj Petrov, Planavimo Komisijos pirmi
ninku vietoj Šumausko, rugpjūčio 25 d. (prieš
tai Petrov buvo Šumausko pavaduotojas); Vla
dislovas Augustinaitis, Žemės Ūkio ministeriu,
(vieton Liaudžio).
(Tęsinys 2 pusi.)

TRUMAN’AS SUSITIKS SU
MACARTHUR’U
Amerikos prez. . Truman’as šį ketvirtadienį
lėktuvu išvyko į Ramiojo vandenyno sritį, kur
susitiks su gen. MacArthur’u. Tokį sprendimą
prezidentas padarė po to, kai šiaurinės Korėjos
premjeras atmetė MacArthur’o pasiūlymą pa
dėti ginklus ir kai jis įsakė šiaurinės Korėjos
kariuomenei kovoti iki paskutiniųjų.
Prezidentą lydi kariuomenės štabų komiteto
virš. gen. Bradley’s, prez. patarėjas A. Hariman’as ir kiti pareigūnai.
Prezidentas nori
su gen. MacArthur’u aptarti Tolimųjų Rytų
būklę. Manoma, kad grįžęs prezidentas pasa
kys svarbią kalbą.

DIPI STOVYKLOS
KARIUOMENEI
Vak. Vokietijoje ruošiami butai atvykstan
čiai sąjungininkų kariuomenei.
25.000 DiPi
turės stovyklas užleisti kariuomenei. DiPi pa
talpas pavesta vokiečiams parūpinti.
Sąjungininkų kariuomenė bus sutelkta ten,
kur ji gali būti labiausia reikalinga, pareiškė
vienas amerikiečių pareigūnas. Dėl to oku
pacinių zonų ribos ateity nebus paisomos.
Atrodo, kad Britų, Amerikiečių ir Prancūzų
kariuomenės buveinės bus priartintos prie rusų
zonos sienos. Prancūzų zona neprieina prie
rusu zonos. Matyt, jų kariuomenei bus duota
vieta kur nors amerikiečių zonoje, prie rusų
zonos.

PRIEŠKOMUNISTINIS
PLEBISCITAS
Vakarų Berlyno demokratinės partijos, turė
damos tikslą sunereikšminti ryt. Vokietijoj
komunistų ruošiamus rusišku metodu, vieno
sąrašo, rinkimus, kreipėsi į sovietinės dalies Ber
lyno gyventojus, kviesdamos pareikšti nuomonę
dėl laisvų rinkimų. Jei jie pritaria laisviems
rinkimams, tai teatsiunčia senos maisto korte
lės nesunaudotą kuponą.
Į kvietimą atsiliepe
per 250.000 berlyniečių ir atsiuntė minėtus ku
ponus.

MĮSLINGI fondai
Kilus Korėjos karui, keleto satelitinių kraštų
vyriausybės pervedė dideles pinigų sumas švei
carų frankais į Zuricho bankus su teise pusę
sumos pervesti į Tangerą (Afrikoje). Šveicarų
bankininkai buvo nustebinti šio įvykio. Jam
aiškinti jie turi tik dvi teorijas: arba pinigus
komunistai pervedė tuo tikslu, kad pabėgę ga
lėtų jais pasinaudoti ateity, arba jie sudaro
fondus, kuriais, kilus Europos karui, galėtų
penktosios kolonos veiklą finansuoti.

KAUTYNES INDOKINIJOJE
Viet-Min’o vadovaujami komunistiniai parti
zanai, didelėmis jėgomis, artilerijos remiami,
užpuolė prancūzų įgulas į šiaurę nuo Tonkino,
Kinijos pasieny. Po penkias dienas trukusių
kautynių, prancūzai turėjo su dideliais nuosto
liais pasitraukti. Dėl šio pasitraukimo toje Indokinijos dalyje prancūzams susidarė rimta būklė.
Prancūzų vyriausybė, norėdama susiorientuoti
kas įvyko, į Indokiniją pasiuntė gen. Juin’ą,
kad būklę ištirtų.
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IIEKAD MEPRIPAŽINSIME GELEŽINĖS UŽDANGOS
—Tarptautiniame Liberalų Kongrese dalyvavo
ir lietuviai. Jūsų bendradarbis kreipėsi į prof.
S. Žymantą, kaip kongrese dalyvavusį, prašy
damas painformuoti apie kongresą ir liberalų
sąjūdį.
— Mielai, — atsakė profesorius. — Liberalų
> Internacionalo kongresas, įvykęs rugpiūčio 22'28 d. Stuttgarte, buvo ketvirtas iš eilės. Kartu
su manim kongrese dalyvavo p. K. Drunga,
. buy; VLIKo narys, kuris tik dabar baigė pagyti
' nub TBC, gauto nacių KZ. Džiaugiausi galėjęs,
nors ir sunkiomis materialinėmis sąlygomis,
kongrese dalyvauti, juo labiau, kad lietuviai
nedalyvavo nei pereitų metų kongrese, įvykuSiam Deauville, nei steigiamajam — 1947 m.
Oxforde, nei antrame — 1948 m. Zuriche.
— Kas per organizacija Liberalų Internacio
nalas ir kokie jos tikslai?
— Žinau, kad liberalizmo sąvoka ne retam
kelia tam tikras abejones, tačiau šios dienos
liberalizmas nereiškia senos ekon. mokyklos
— laisser faire, laisser passer, antra vertus, Li
beralų Internacionalo tikslą apibūdina jo sta
tutas, kuris sako, kad Liberalų Internacionalas
siekia skatinti laisvos visuomenės augimą, pa
grįstos asmenine laisve, asmenine atsakomybe
ir socialiniu teisingumu, ir rasti būdus bendra
darbiauti visiems žmonėms visuose pasaulio
kraštuose, kurie sutinka su tais principais. Au
gant tautų tarpusavio bendradarbiavimui, auga
ir jų srovių tarptautinis bendradarbiavimas.
Šiandien turime šiuos Internacionalus: socialistų,
krikščionių demokratų (NEI-Nouvelles Eųuipes
Intemacionales), Žaliąjį Internacionalą — ūki
ninkų (valstiečių) partijų. Liberalų Internacio
nalas yra ketvirtas/ Mintis jį įkurti kilo an
glų ir norvegų liberalams, o pats internaciona
las įsteigtas 1947 m. Oxforde tarptautinės kon
ferencijos metu, kurioje dalyvavo 19 tautų at
stovai. Ši konferencija priėmė Liberalų Mani
festą.
Liberalai laikosi asmens, jo dvasinio
prado pripažinimo ir jo teisių nepažeidžiamumo.
Kaip dabartinis vak. Vokietijos prezidentas
•F. Heuss’as nurodė antro kongreso metu —
žmogaus asmens gerbimas ir tikėjimas žmogaus
laisve yra tai, kas jungia visus liberalus. Tatai
pabrėžta ir Liberalų Manifeste, kurio vedamąja
įpintimi galima laikyti: žmogaus ir tautos laisvę
ir socialinį teisingumą, nes be socialinio teisin
gumo nėra nė žmogaus laisvės.
■ ’ — Ar Liberalų Internacionalas yra liberalų
politinių partijų sambūris?
i
— Anaiptol. Jo nariais gali būti atskiri as
menys, klubai ar politinės partijos. Kiekvienai
tautinei grupei palikta laisvė nuspręsti jos daly
vavimo ir atstovavimo Internacionale forma.
Taip anglai, norvegai, danai, olandai, vokie
čiai, turkai, latviai yra sudarę ad hoc liberalųdemokratų grupes Liberalų Internacionale da
lyvauti, kurių nariai gali ir nebūti politinių par
tijų nariais. Tuo būdu, prieš kongresą susi
tvarkė ir lietuviai, sudarydami tokią nepriklauso
mų demokratų liberalų grupę. Jos pirmininku
yra p. S. Kuzminskas.
— Ar tai reiškia naujos partijos atsiradimą?
• • a— Ne.
Nors liberalinėms idėjoms prita
riančių skaičius yra labai didelis, prisiminkime,
kad ir akademinio jaunimo sambūrio „Šviesos”
■atsiradimą ir veikimą, arba savo metu BDPS
• įkūrimą krašte, nes pagaliau, už ką gi mes kovo
jam, jei ne už laisvą žmogų ir lietuvį, už socialinį
teisingumą, tačiau mes visi manome, kad politintų organizacijų ir taip turime per daug. Jų
skaičius reiktų mažinti, bet ne didinti, nes su

DBLS METINIS SUVAŽIAVIMAS
Spalio 14 d. prasidės D. Britanijos Lietuvių
Sąjungos skyrių atstovų trečiasis metinis suva’žiavimas.
Kiekybiškai imant, šis suvažiavi
mas atstovaus mažesnį organizuotos lietuviš
kos visuomenės būrį, kaip pereitasis. Metų
būvyje įvyko pakitėjimų. Skyrių ir narių skai
čius kiek sumažėjo. Keliolika skyrių likvida
vosi dėl hostelių uždarymo ir narių persikėlimo
kitur gyventi. Skyrių mažėjimą veikė grynai
technikinės priežastys, bet narių mažėjimą ki
tokios. Dalis narių atkrito dėl pasyvumo, nes
net nario mokesčio nemokėjo ir dalis dėl emi
gracijos į kitus kraštus.
Pastaroji priežastis
nėra tam tikro laiko bei sąlygų padarinys, bet
nuolatinesnio pobūdžio, dėl to ji ir ateityje
sąjungą veiks, nebent pasikeistų sąlygos. Kaip
teko pastebėti, emigruoja daugiausia aktingi
žmonės, kurie organizaciją rėmė ir kultūrinę
veiklą palaikė. Šis faktas ir kelia susirūpinimą.
Nežiūrint šių priežasčių ir nepalankių sąlygų,
sąjungos kultūrinė ir organizacinė veikla buvo
gyva.
Pati sąjunga, kaip organizacija, buvo
brendimo laikotarpy.
Tai rodo ir teikiamoji
suvažiavimui svarstyti darbų tvarka, kurioje
organizacijiniai klausimai užima daug vietos.
Susitvarkiusi viduj ir konsolidavusi, sąjunga
lengviau galės atlikti ir tuos uždavinius, kuriuos
gyvenimas mums stato ir kaip lietuviams ir kaip
politiniams tremtiniams. Šiuo laiku svarbiausias
mūsų dėmesys turi būti nukreiptas ir pastangos
dedamos: tėvynei išlaisvinti, kultūrinei bei vi
suomeninei veiklai ir narių gerbūvio reikalams.
Kaip šitų tikslų turi būti siekiama, centro val
dyba parengė išsamų planą, kurį suvažiavimas
turės apsvarstyti ir tarti savo žodį.

tokiu dideliu partijų ' skaičium demokratinės
santvarkos veikimas Lietuvoje nebus nei sveikas
nei sėkmingas. Turime galvoje tik formą,
kuria geriausiai galėtume pasinaudoti dar vie
name tarptautiniame forume kelti mums vi
siems rūpimus reikalus. Tam tikslui mes steng
simės palaikyti glaudžius santykius ir bendra
darbiauti su mūsų esamomis politinėmis libera
linėmis organizacijomis, kurios tiki į tuos pačius
principus, kaip ir mes.
Apie naują politinę
partiją ir negalvojama, priešingai, džiaugtumė
mės ir prisidėtume, jei jau esamos savo tarpe,
iš esmės niekuo nesiskiriančios, burtųsi į vieną.
Turiu galvoje pirmoje eilėje valstiečius liaudinin
kus ir tautinį — sąjūdį. Naujos politinės par
tijos gali būti kuriamos tik krašte.
— Ar kitos pavergtos tautos taip pat daly
vauja Liberalų Internacionale?
— O taip.
Egziliniai liberalai steigiamąją
konferenciją turėjo Londone pereitais metais
sausio 26-28 d., kurioje man teko dalyvauti
kartu su p. Kuzminsku. Joje dalyvavo 12
tautų atstovai, tuo metu buvo įsteigta ir atskira
egzilinių
liberalų-demokratų taryba.
Egzili
niai liberalai yra priimti į bendrą liberalų šeimą.
Tai suprantama, juk žmogaus ir tautos laisvė
yra pagrindinis Liberalų Internacionalo siekimas.
— Kaip vyko kongresas?
— Bijau, kad kongreso darbų aprašymas
pareikalautų per daug vietos.
Kongreso ati
darymo metu kalbėjo vak. Vokietijos vicekanc
leris Bluecher’is, Wuertembergo-Badeno min.
pirm. Mayer’is ir kt., jų tarpe ir Liberalų In
ternacionalo pirm., žinomas rašytojas ir diplo
matas, buv. respublikinės Ispanijos užsienio
reikalų ministeris prof, de Madariaga.
Visi
kalbėtojai pabrėžė laisvės būtinumą kiekvieno
paskiro žmogaus fizinei, ekonominei ir kultū
rinei plėtotei. Nors kongreso pagrindinė tema
buvo numatyta Europos susivienijimo mintis,
tačiau jos nagrinėjimas neišvengiamai apėmė ir
eilę kitų klausimų. Mūsų mintis, gal geriausiai,
reziumavo Liberalų Internacionalo pirm, de
Madariaga, kuris savo kalboje ragino viso pa
saulio liberalus pereiti laisvės ofenzyvon. „Arba
suvienyta Europa gims, arba Europa žus”, —
pareiškė jis, — pridurdamas — „Mes niekad
nepripažinsime geležinės uždangos, mes niekad
nerezignuosime prieš įvykius už geležinės už
dangos”.
Pabaltiečių vardu, bendru sutarimu, trumpą
žodį tarė estų min. Varma. Atskiri plenumo
posėdžiai buvo skirti politiniams, kultūriniams
ir ekonominiams reikalams svarstyti. Be to,
posėdžiavo šios komisijos — politinė, egzilinių
liberalų, spaudos, kultūrinių reikalų, jaunimo,
liberalų moterų ir kt. Mūsų pastangomis egz.
liberalų komisijoje buvo pasiūlyta kongreso
pilnačiai priimti ši rezoliucija:
„Šis Pasaulinės Liberalų Sąjungos kongresas
skelbia:
1. Kad laisvė yra viena ir nedaloma ir kad
visa Europa yra pavojuje savo laisvės netekti,
jei ji bus nepripažinta bent vienai kuriai Europos
tautai.
2. Kad laisvės gynimas yra bendras visų vyrų
ir moterų reikalas. Šis gynimas reikalauja
dabar pavergtų kraštų tautinės nepriklausomy
bės ir laisvių atstatymo.
Rezoliucija, kurią kongresui, labai gražiai
atsiliepdamas apie Baltijo tautas, referavo len
kas Kunicki’s, kongreso plenumo priimta. Ji
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Liepos 21 d. L. Seimo paskelbtos deklaracijos
(Tarybų santvarkos įvedimas Lietuvoje ir „nutari
mas” Lietuvą įjungti į Tarybų Soc. Respublikų
S-gą) yra tie pagrindiniai aktai, kuriais okupantas
buvo įgalintas vykdyti galutinį Lietuvos pavergimo
faktą. Kitos dvi (liepos 22 ir 23 d.) L. Seimo
priimtos deklaracijos yra pirmųjų aktų tęsinys,
atidaręs kelius pilnai sovietizacijai įgyvendinti.
Savaitraščio rėmai neleidžia ilgiau sustoti prie
liepos 22 ir 23 d. paskelbtų nutarimų, tenka tik
vienu kitu sakiniu paminėti ryškesnius posėdžio
faktus, bolševikinę vaidybą ir jos dalyvius.
Liepos 22 d. L. Seimo 2-is posėdis prasidėjo
10 vai. Bendras salės vaizdas nesiskyrė nuo vakar
dienos: tie patys veidai, tos pačios raudonarmiečių
sargybos, tie patys Maskvos „svečiai”, tos pačios
iliuminacijos ir papuošimas, jei neskaityti dingu
sios Lietuvos tautinės vėliavos, vakar kabojusios
ties scenos rampa.

Miesto Teatro sode veikia griežta piliečių
kontrolė. Sodo kampuose budi slapukai. Raudo
narmiečių sargybai maitinti, kuri gulyklą įsirengė
Vasaros Teatro patalpose, atgabenta karinė lauko
virtuvė.

Salės „publika” laukia bolševikinio spektaklio
pradžios. Prigęsta šviesos, prasiskleidžia scenos
uždanga. Scenoje: L. Adomauskas, M. Gedvilą
ir A. Venclova.
Adomauskas: — „Antrąjį L.
skelbiu atidarytą”.

Seimo

posėdį

paskelbta ir vokiečių spaudoje.
Kongresas
priėmė 12 rezoliucijų, jų tarpe sveikinimą Jung
tinių Tautų kariams, žūnantiems Korėjoje už
laisvę taikos ir žmogaus teisių gynimą, smer
kiant agresorių; pasisakyta už suvienytą Eu
ropą, už teisę visų Europos tautų pačioms lais
vai nustatyti savo valstybinę santvarką ir išsi
rinkti valdžią; už vokiečių tautos grąžinimą
į Europos bendruomenę; plačiai pasisakyta dėl
tremtinių sunkios būklės, ypač intelektualų
Vokietijoje, priimta atsišaukimas į laisvąją spau
dą, prašant daugiau vietos skirti desperatiškai
tautų padėčiai už geležinės uždangos aiškinti
ir tt.
Kongrese dalyvavo per 400 atstovų iš 25
kraštų, jų tarpe 65 egziliniai liberalai. 40 kon
greso dalyvių priėmė Wuertembergo-Badeno
min. pirm. Mayer’is. Buvome pakviesti ir mes
su p. Drunga, bei estas Varma.
Rugpiūčio 27 d. Stuttgarto teatre įvyko vie
šoji liberalų demonstracija. Kalbėjo vak. Vo
kietijos vicekancleris Bluecher’is, Britų Liberalų
Partijos prezidentas Sir Andrew McFadyen’as,
Belgų Liberalų Partijos prezidentas M. Roger
Motz’as, Prancūzijos parlamento užsienio rei
kalų komisijos pirm. M. E. Bonnefous.
Tai
buvo labai graži laisvo žmogaus ir europiečio
demonstracija ir protestas prieš bet kokį tota
litarizmą.
Kongreso metu „Patrijos” leidėjo P. Lenktaičio dėka, galėjome padalinti 150 egzempliorių
prof. Jungferio „Litauisches Liedenschrein” ir
kitos propagandinės literatūros anglų kalba.
Manome, kad dalyvaudami kongrese savo užda
vinį atlikome ir prisidėjome prie iškėlimo viešai
mūsų tautos skundo. Gal būt būtume galėję
tai geriau padaryti, bet paramos tam tikslui iš
niekur negavome.
— Kada bus kitas kongresas ?
— Kitas kongresas įvyks ateinančiais metais
Švedijoje, Upsalos universitetiniame mieste.
— Dar vienas klausimas: kaip dabar atrodo
Vokietija ?
— Nepažintumėt, tiek galiu pasakyti. Vokie
čiai atsistato stebėtinai greit. Antra vertus,
viskas, bent mums atrodė, nepaprastai brangu.
(-i-)
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Kulinič Fiodor, s. Trbfimo; redaktoriaus pavad.
— Žabruskov Boris, s. Gerasimo; „Sovietskaja
Litva” spaustuvės direkt. — Zareckij Jankei,
s. Giršo; „Sovietskaja Litva” leidyklos direkto
rius — Žilinskas Viktoras, s. Ivano.
„Komjaunimo Tiesa” skyriaus vedėjas —
Magramas Semion, s. Grigo; „Komjaun. Tiesa”
redakt. pavaduotojas — Laurynaitis Stasys,
„Komjaun. Tiesa” redaktorius — Januitis Jo
nas;
„Molodiož Litvy” redaktorius — Kozunov
Anatolijus;
„Agitatoriaus Bloknotas” red. pavaduotojas
— Karlin Teofas, s. Jankelio;
„Mažeikių Tiesa” laikr. redaktorius — But
kus Bronius;
„Jaunimo Gretos” žurnalo redaktorius —
Garon Aronas, s. Iciko;
„Komunistas” žum. redaktorius — Gelbak
Pavel;
„Valstiečių laikraščio” ats. redakt. — Zinkus
Jonas;
„Lietuvos Geležinkelietis” laikr. redaktorius
— Erslav Aleksėj;
„Izvestija” (Maskvos laikraščio) koresponden
tas Lietuvai — Golubev Aleksandr, s. Proko
fjevo.
Daugumas pareigūnų ne lietuviai. Dėl to
šis faktas geriausia rodo, kiek lietuviškumo
gali būti dabartinėje okupuotosios Lietuvos
spaudoje.
M. Vinkšna
D.. Britanija vienintelis pasauly kraštas, kur
proporcingai gyventojų skaičiaus, daugiausia
dienraščių skaitoma. Kasdieninis Britų dien
raščių tiražas, arba išspausdinstasis egzemplio
rių skaičius, siekia 28 su puse milijono egzem
pliorių, apvaliai skaičiuojant 50 milijonų gy
ventojų, arba 570 egzemplorių tūkstančiui gy
ventojų. Šiuos duomenis palyginus su Skandi
navijos kraštais, kur taip jau labai daug dien
raščių žmonės skaito, bus toks skirtumas: Nor
vegijoj kiekvienam 1000 gyventojų teks 472
egzemplioriai, Danijoje — 403, Švedijoje — 383,
Suomijoje — 275 ir Islandijoje — 219.
Visi didieji Britų dienraščiai išeina Londone.
Provincijos dienraščiai, nors ir įtakingi, bet
mažus tiražus turi. Viena svarbiausių dien
raščių išsiplatinimo D. Britanijoje sąlygų yra
geras susisiekimas. Dėl to kiekvienos vietovės
gyventojas dienraštį gauna iš ryto, daugumas
laike pusryčių.

HETUVOJE BAISUS GYVENIMAS
(Tęsinys iš pirmojo puslapio)

BŪDINGI FAKTAI
Okupuotosios Lietuvos spaudos gamyklos ir
jų vadovai:
Lietuvos TSRS Grožinės Literatūros Leidyk
los vyr. redaktorius Žukauskas Albinas;
LTSR Pedagoginių Leidinių Leidyklos direk
torius — Uliavičius Pranas;
LTSR Politinių ir Mokslinių Leidinių vyr.
redaktorius Fogelevičius Benjaminas ir šios
leidyklos Skyriaus vedėjas —- Pajaujis Juozas;
„Elta” agentūros vedėjas — Murachtonov
Andrėj;
„Tiesa” laikraščio redaktorius — Zimanas
Genrikas, sūnus Šliomo; „Tiesos” leidyklos
direktorius — Vilutis Matas; „Tiesos” redakto
riaus pavaduot. — Karosas Jonas; „Tiesos”
spaustuvės direktorius — Galperinas Jude,
s. Vulfo;
„Sovietskaja Litva” redaktorius — Anuškin
Aleksandr, s. Ivano; redaktoriaus pavad. —
Gedvilą: — „Yra atvykusios pasveikinti L.
Seimą darbo inteligentijos, jaunimo ir Lietuvos
liaud. kariuomenės delegacijos.”
Scenon iškviečiamas „darbo inteligentas” K.
Korsakas.
Korsakas: „Lietuvos L. Seime! Su nepaprastu
džiaugsmu Lietuvos rašytojai, menininkai, tea
tralai, muzikai, žurnalistai, mokslo darbininkai
ir visa plačioji darbo inteligentija sutinka L.
Seimo nutarimus, atidarančius mūsų kraštui
šviesų kelią į naują gyvenimą ir į laimingą socia
listinę ateitį.”

Toliau seka Lietuvos dergimas, niekinimus;
„darbo inteligentijos” kančios, kalėjimai, krau
jas, išnaudojimas... ir gražūs Korsako sapnai
„įsijungus” į sovietinių tautų šeimą. Tą sapną
Korsakas nusakė tokiais žodžiaia:
„...Darbo inteligentija dabar atiduos liaudžiai
visas savo jėgas ir visus sugebėjimus: rašytojai —
geriausias savo knygas, poetai — geriausias
savo eilėraščius, muzikai — įspūdingiausias savo
kompozicijas, artistai — talentingiausią savo
valdybą, mokslininkai — giliausi savo žinojimą,
architektai, inžinieriai, technikai — naudingiau
sius savo projektus”.
Atidavęs prideramą keiksmų „duoklę” ban
kininkams, buržuazijai ir dvarininkams; nūsmaigstęs darbo gaires inteligentijai, pabėręs
keletą Seimą drąsininačių frazių, Korsakas
pareiškė:
„...Tik vadovaujama drauge su kitomis So
vietų S-gos tautomis didžiojo tautų vado
Stalino, Lietuva netrukdomai žengs į šviesią
socialistinę ateitį. Lietuvos darbo inteligentija,
mokslo ir meno kūrėjai sveikina šį išmintingą
L. Seimo nutarimą prašyti priimti Lietuvą į So
vietų S-gą”.

Pagarbinęs „did. kūrėją ir menininką” drg.
Staliną, Korsakas perskaitė po sveikinimu pa
dėtus parašus. Šį „darbo inteligentijos” sveiki
nimą pasirašė: Salomėja Neris, prof. St. Šimkus,
Prof. Gruodis, doc. Matulis, inž. Kolodnas,
Dovydas Umru, Alperavičius, Zimanas, Gu
daitis, Stp. Žukas, J. Grybauskas, J. Jurginis,
J. Šimkus, K. Kymantaitė, Jonas Marcinkevi
čius, Kelbauskas, Juozapaitytė, Lukošius, doc.
Dagys, Tarabildienė, K. Boruta, prof. Šalčius,
doc. Galaunė, dirig. Tallat-Kelpša, sol. J. Ma
žeika, K. Korsakas, Dr. Girdzijauskas, Jul.
Butėnas, Ant. Rūkas, Landanskis, V. Knyva ir
kt.
Darbo inteligentijos sveikinimą užbaigė poe
tas K. Boruta, perskaitydamas specialiai L.
Seimui parašytą eilėraštį:

„Jūs buvot pašaukti spręst Lietuvos likimą,
Išsprendė! — džiaugsmui darbo brolio ir sesers.
Mums ištiesė pagalbos ranką didelis kaimynas
Ir dar didesnis draugas — SSSR.
Jis suteikė mums pareigą ir teisę:
Su lygiais — lygi, su laisvais — laisva
Didžiojoj Sąjungoj
Bus darbo Lietuva”.

j

Cituoju ano meto entuziastingus K. Borutoj
posmus ir tuoj peršasi klausimas: kur šiandier
vargsta, — kuriame Sibiro pakrašty merdi gabu:
ir talentingas rašytojas, mielas pokalbių bi ’
čiulis, jautrus džiaugsmo ir nelaimės bendras?., i
K. Borutai baigus skaityti eilėraštį, Gedvil;
praneša:
„Yra atvykusi jaunimo delegacija pasveikint
L. Seimą. Prašom delegaciją įeiti”.
Scenon sužygiuoja paugliai -— Kauno „ma
klakėliai”, kuriuos dažnai galėjai sutikti mieste
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DVIGUBOS SUKAKTIES PROGA
Ugniagesių viršininko viršininkavimo, burmis
tro — burmistravimo, poeto — poetavimo
sukaktuves švęsti buvo savo laiku virtę popu
liariausia tarpusavio ir hierarchiškos adoracijos
forma.
Ir tik didelis ir senas noras parašyti
apie Fabijoną Neveravičių gali iš dalies patei
sinti drąsą naudotis tokiu sunaudotu pretekstu —
jo 15 metų literatūrinio darbo ir 50 metų am
žiaus sukakčiai paminėti.
Gražu gimti drauge su dvidešimtuoju am
žiumi. Ir atsakinga, nes daug vilčių į abu
naujagimius sudėta. XX-sis amžius nusikalto
XIX-jam, atmetęs jo gyvenimo stilių, atsisakęs
nuojo idealų. Pirmoji jo karta: Malraux, SaintExupery, Cocteau, Binkio, Neveravičiaus karta
išėjo į gyvenimą pilna energijos, laisva nuo
visų varžtų, netikėdama į nieką, nebent tik
į patį gyvenimą.
„Gyvenimas nieko nevertas,
ir nieko nėra vertesnio už gyvenimą”, — re
ziumuoja šios kartos aspiracijos ir pasaulė
žiūrą vienas Malraux herojus. Ir ne gyvenimas
— mąstymas apie gyvenimą, bet gyvenimo
realizavimas per akciją.
Tie, kuriems teko gimti Ras inių ar Biržų
apylinkėse, išėjo gyvenimo užkariauti tuo metu,
kai ir „Lietuva kėlėsi gyventi iš naujo”. Pasi
darė būtina siausti, eikvoti gyvenimą ir tama-

šv. Tėvo diena su atatinkamomis pamaldomis,
šv. Komunija, pamokslu, jei galima ir minėjimu
ar akademija, iškeliančiais Šv. Metų reikšmę
ir šv. Tėvo asmenį. Šventiesiems Metams
baigiantis, šia ir kitomis progomis surinktos
įvairios dvasinės aukos ir maldos bus surašytos
gražiame adrese ir įteiktos šv. Tėvui visų viso
pasaulio lietuvių vardu.”
Londone ir kitose vietose, kur yra galima,
Šv. Tėvo diena bus minima šių metų spalio
29 d. Kai kuriose vietose jau ankščiau buvo
ši diena surengta. Jei kur patogiau, tam reika
lui skiriama kita tinkama diena.
Anglijos ir Škotijos lietuviai šių metų pra
džioje surašė savo dvasines aukas Šv. Tėvo
intencija. Kas neturėjo galimybės, gali ir da
bar iki lapkričio 1 d. prisiųsti pasižadėjimus,
kiek ir kokių maldingumo pratybų bei gerų
darbų gali atlikti už Šventųjų Metų pasisekimą.
Siųsti lapelius: Lithuanian Church, 21, The
Oval, London, E.2.

vimo kraštui amalgama.
Ne visiems pavyko
suderinti šį siautėjimo — akcijos velnią su pa
reiga.
Ne paslaptis, kad nemaža „daug ža
dančių” vyrų, 1922-1923 m. siautusių Kauno
gatvėse ir restoranuose, pamažu buvo nustumti
į „daug duoti žadėjusių” žmonių kategoriją.
Neveravičiaus — veiksmo žmogaus ir patrijoto nenugalėjo net Karo Mokykla, kurioje jis
išbuvo karininku ištisą dešimtį metų, rutina:
Nepriklausomybės karai, Kkaipėdos atvadavi
mas, antinacinė rezistencija ir dabar tebesitę
sianti Laisvės kova — štai Lietuvos patiektos
progos realizuotis per veiksmą. Kam teko
matyti tą kuklų, kantrų plunksnos darbininką
akcijoje, tam visam laikui pasiliks nuostabu,
kaip ši, išblyškusi, trapi figūra gali savyje su
kaupti tiek dvasinės energijos: tiek dešimtimis
kartų apvilto entuziazmo, tiek ištvermės despe
ratiškame donkichotizme.
Kaip akciją, taip ir kultūrinį Fabijono Neve
ravičiaus darbą ženklina aukštos kokybės pa
triotizmas. Tuo metu, kai tautinės kultūros
vardu buvo žavimasi lietuviškų juostų ornamen
tika ir nayviais „grįžimo į kaimą” motyvais,
visa Neveravičiaus literatūrinė veikla ėjo ne
dėkingam lietuviškų kultūrinių pamatų dėjimui.
Neveravičius yra žmogus, kuriam nepakanka
Kunigaikščių Lietuvos, kuris suprato kartu ir
lietuviškos istorinės tradicijos būtinumą ir tai,
kad istorinė tradicija nedaro 500 metų šuolių.
Žemaitiškos rasės palikuonis, kurio seneliai
XVIII-jo ir XIX-jo amžiaus sukilimuose kovojo
už laisvą Lietuvą, jis intuityviai, krauju pajuto
tai, ką toks suvalkietis Boruta galėjo suprasti
tik pamatęs Vilniaus bonias ir jo susiraizgiusių
gatvelių labirintą: kad Lietuva buvo ir po Vy
tauto Didžiojo, kad ir mes, kaip ir visa Europa,
ir toliau gyvenome savo istoriją, kad ją reikia
pasiimti sau, sutapdinti su dabartimi ir ateitimi.
„Blaškomos liepsnos”, „Erškėčiai”, karo metu
rankraštyje žuvusi „Gulbių sala” svariausi jo
istoriniai romanai, atkurią prarastą Lietuvos
laisvės kovų šimtmetinę tradiciją. Sruogos is
torinė drama ir Neveravičiaus istorinis romanas
— vienas žymesnių mūsų literatūros ir mūsų
kultūros istorijos momentų.
Nelemto istorijos paradokso dėka, atgaudami
Lietuvą, netekome lietuviškosios aristokratijos
ir buržuazijos. Jei aristokratijos praradimas,
sutapęs su jos likvidavimu Vakaruose, ypatingai
skaudžių pasėkų neturėjo, tai lietuviškąją bur
žuaziją teko kurti mums, kaimo vaikams. XIX-jo
amžiaus literatūra — buržuazinė literatūra,
ir jos neturėdami, romantinių ir sentimentalių
tendencijų lietuvišką rašliavą ėmėm kurti šimto
metų pavėlavimu. Kaimo buities šedevrai įma
nomi, bet tik kaip miesčioniškojo romano stan
darto pralenkimas, kaip ieškojimas paprastumo
einančio po psichologinių painiavų, kaip apnuogi
nimas universaliausių žmogiškosios būties ka
tegorijų. Sukurti miesčioniškosios buities ro
maną, o ne tos buities cvirkišką karikatūrą ir
kartu duoti pačiai buržuazijai formą ir dvasinį
turinį — vienas pirmaeilių kultūrinių uždavinių.
Balzac’as, Stendhal’is, Flaubert’as prancūzų li
teratūrai davė tai, ką Kossu, Brazdžionio, Ra
dausko karta atnešė lietuviškai lyrikai: koky
bės pajutimą. Po jų visai blogo romano pran
cūziškai parašyti neįmanoma, taip kaip niekas
nesiskaito su tremties sąlygose pasirodančiais
lyriniais grafomanais.
Koks sunkus darbas
laukia lietuviškojo romano kūrėjų, galima su
prasti pasiskaičius Neveravičiaus „Dienas ir

parkuose, aikštėse, paplūdimy besivartančius.
Sveikinimo „kalbą” perskaito drg. Mozūrionas:
„...Anksčiau darbo jaunimui nebuvo lemta
naudotis kultūros atsiekimais, džiaugtis sportu.
Viskas: knygos ir mokslo įstaigos, sporto aik
štės ir klubai buvo buržuazinių sūnelių privi
legija.
„Dabar tūkstančiai jaunų širdžių jaučia,
tūkstančiai akių mato naują viziją, kurią tėviš
ka Stalino ranka pavers tikrove. Tai vizija
naujų erdvių mokyklų, naujų fabrikų miestuose
ir traktorių laukuose, tai vizija naujo galingo
žmogaus, žengiančio į gyvenimą su piautuvu
ir kūju.
„...Sovietų tankų prieglobstyje mūsų šalyje
didės mokyklų ir fabrikų skaičius, išsities nauji
plentai ir gelžkeliai, išdygs šimtai naujų liaudies
universitetų ir bus išspausdinta milijonai naujų
knygų...”
M. Gedvilą padėkoja jaunimui už „jaunat
višką energiją”, Mozūrionui paspaudžia ranką
ir tuoj skelbia naują žinią:
„Yra atvykusi pasveikinti L. Seimą liaudies
kariuomenės delegacija”.
Prieš sceną išsirikiavę šeši kariai trimitininkai
trimituoja ir į sceną, lydimi ovacijų, sueina
delegacija nariai. Scenos .vidurin žengia Mask
vos generolas lietuviškoje kario uniformoje,
F. Baltušis-Žemaitis.
„Leiskit man pasveikinti jus liaudies kariuo
menės vardu”.
„...Draugai, Seimo nariai, dabar aš jums
galiu visai užtikrintai pasakyti, kad dabartinė
Lietuvos liaud. kariuomenė yra ne tokia, kokia
ji buvo neseniai praėjusiais, taip nepakenčia
mais, laikais.
„Dabar jau Lietuvos liaud. kariuomenėje
įvestas politinių vadovų institutas. L. kariuomenė

pirmą kartą savo gyvenime smarkiai pradėjo
politiškai auklėtis ir mokytis. Jau daug kari
ninkų reakcionierių yra paleista iš kariuomenės
ir šis valymo darbas tebevaromas toliau”.
„...Mes žinome, kad jūsų istorinis Seimas
nusprendė prašyti Lietuvą įjungti į galingą So
vietų tautų s-gą.
Lietuvos liaud. kariuomenė
savo ruožtu prašo Seimą ir Sovietų vyriausybę,
kad Lietuvos liaud. kariuomenė būtų įlieta į
karžygiškos raud. armijos eiles.
„Būdami karžygiškos raud. armijos eilėse,
Lietuvos liaud. kariuomenės kovotojai... iš
kilmingai pasižada ir toliau nesigailėti savo
kraujo ir gyvybės...”
Po ilgos rusiškos litanijos: tegyvuoja tėvas...
gimdytojas... mokytojas ir žindytojas..., gen.
Žemaitis skaityto sveikinimo tekstą paklojo
priešais Adomausko barzdą.
Gedvilą: — „Liaud. kariuomenės delegacijos
vardu tars žodį karys drg. Bortkevičius”.
Eilinio Bortkevičiaus kalba „mandresnė” ir
drąsesnė: neveltui sakoma, kad frontus laužia
eiliniai, bet ordinai atitenka generolams.
Štai keletas eilinio Bortkevičiaus kalbos iš
traukų:
„...Vienu galingu bendru šūkiu sveikiname jus
— mes matome, kad dirbate, o ne minkštuose
foteliuose apie vilas svajojate”.
„...Sujungite mus su galinga raud. armija —
ir mes įrodysime, kad Lietuvos kareivių krū
tinė yra tiek pat gero plieno, kaip ir krūtinė
didvyrių, pralaužusių nepalaužiamą Manercheimo liniją”.
„...Srovė gryno oro jūsų dėka jau įplaukė
į mūsų kraštą, — vėdinkit jį ir toliau. Pravėdinkit, išvalykit, išmeskit, kas surūgę bei dvokia
ir iš kariuomenės”.

ŠVENTOJO TĖVO DIENA
Šventųjų Metų Komitetas Lietuviams Priimti
Romoje liepos 2 d. kreipėsi į viso pasaulio lie
tuvius sekančio turinio raštu:
Atvykstantieji į Romą akyvaizdžiai pajunta
Šventųjų Metų malones ir jų veikimą. Deja,
labai maža išsibarsčiusių po visą pasaulį mūsų
tautiečių galės šiais metais aplankyti Šventąjį
Miestą. O nepaprastos Šventųjų Metų malonės
skirtos visiems: „Tebūna Šventieji Metai, mel
džia Dievą šv. Tėvas, visiems apsiplovimo ir
šventėjimo, vidinio gyvenimo ir atsilyginimo
metai, didelio grįžimo ir didelio atleidimo metai.”
Kad Šventieji Metai visų būtų labiau pajusti,
kad jų malonėmis pasinaudotų visi, ypač šiuo
metu taip jų reikalingi, mūsų tautiečiai, Šv.
Metų Komitetas Lietuviams Priimti Romoje
kviečia visus lietuvius, kur jie bebūtų, į maldos

ir aukų žygį už Šv. Tėvą ir Šventųjų Metų intencijo
mis. Drįstame kreiptis į Vadovaujančiuosius
religiniam mūsų tautiečių gyvenimui atskirose
šalyse ir prašyti, kad būtų paskelbta ir pravesta

naktis”, pirmąjį jo psichologinio romano ban
dymą, ar jo novelių, kurių kuone kiekvieną gali
ma išrutulioti į romaną, rinkinius: „Palaimintą
juoką” ar „Dienovidžio sutemas”. Jo su
kurtų personažų įtikimumas, psichologinės pro
blematikos aštrumas, platūs konstruktyviniai
užsimojimai, rodo Neveravičių kaip progresy
viai bręstantį romanistą, kuris šioje srityje pas
kutinio savo žodžio toli gražu dar nepasakė.
Buržuazija gali ir turi būti pralenkta, bet be jos,
mūsų sąlygose, apsieiti negalima: tas pat pasa
kytina ir apie psichologiniai socialinį romaną.
Neveravičiaus ar Lukaičio pastangos yra svar
bios mūsų literatūros istorijos tarpime.
Ar reikia dar sakyti, kaip apleista ir neįver
tinta buvo verstinės literatūros sritis Nepriklau
somoje Lietuvoje, žinant, kad mūsų gimnazijų
mokiniai buvo supažindinami su pasaulinės
literatūros šedevrais trumpų turinio santraukų
pagalba. Šalia lietuvių tautos suvedimo su
pasauline literatūra, jos įvedimo į Vakarų kul
tūros sūkurius, verstinė literatūra ugdo stiliaus
kultūrą, daro kalbą lanksčią ir tinkančią visoms
universalinėms idėjoms ir pojūtiniams bei jaus
miniams niuansams reikšti.
Neveravičiaus —
Reymonto, Tolstojaus, Žeromskio vertėjo, ir
pavyzdingo vertėjo, pavardė įsirašo šalia poros
trejeto — ir ne daugiau — nusipelniusių ver
tėjų, mūsų kalbos ir literatūros turtintojų, pa
vardžių.
XVIII-jo ir XIX-jo amžiaus Lietuvos prikė
limas iš istorijos dulkių, psichologiniai visuome
ninio romano kūrimas, lietuviškos literatūros
turtinimas per vertimo darbą — tai vis sritys,
kurias reikėjo užkariauti darbais, kuriuos rei
kėjo atlikti. Todėl ir galima Neveravičiaus
literatūrinį darbą vertinti kaip giliai išjaustą ir
aukštos vertės patriotinę veiklą. Ir taip Ne
veravičius — rašytojas suranda Neveravičių —
akcijos žmogų, ir štai iš kasdienybės dulkių
iškyla stangri, iš vientisinio lietuviško molio
nulipdyta Fabijono Neveravičiaus figūra.
♦ * *

Paradoksaliais ryšiais menininkas susietas su
visuomene: jis iš jos sau syvus ima, ją niekina,
reikalingas jos aplodismentų. Jis žino minios
sprendimų menkavertiškumą, žino ir tai, kad
reikalingas jos konsekracijos. Nieko nebeliks
už tai, kad tuo metu, kai mūzos, susigūžusios
tyli, publikos balsas, kurios vardu šių eilučių
autorius norėtų kalbėti, primintų ir patikrintų

Sprausminis lėktuvas pro savo nosį įsiurbia
labai didelį kiekį oro. Dėl traukimo atsiranda
tokia stipri pro srovė, kad arčiau stovįs žmogus
negali išsilaikyti. Kartą jos pagautas mechani
kas buvo užmuštas. Pagal dabartines taisykles,
draudžiama būti arčiau kaip 8 metrai nuo vei
kiančio lėktuvo nosies ir arčiau kaip 100 metrų
nuo uodegos. Išmetamas oras yra toks karštas,
kad netoli esantį galėtų apdeginti.

KALBOS DALYKAI
AR GALIMA PADENGTI SĄSKAITĄ
Šis posakis sutinkamas spaudos kalboje ir
viename kitame vėlyvesnių laikų žodyne; pvz.,
Niedermanno, Senno ir Brenderio „Liet, ra
šomosios kalbos žodyne” (II 358) veiksmažo
džiui padengti šalia pagrindinės reikšmės „(be)decken, zudecken” dar duodama ir antroji
reikšmė „decken, sicherstellen, aufkommen fuer”:
nuostolius padengti „die Verluste decken” ir
kt.
Taip pat V. Pėteraitis savo „Lietuviškai
angliškame žodyne” (285 psl.) šalia skolą pa
dengti rašo ir išlaidas padengti „to cover the
costs”, nuostolius padengti „to make good a
loos” ir kt. Vienas kitas gal mėgins šią varto
seną ir reikšmiškai (semasiologiškai) pateisinti:
jeigu mes ką nors (stalą, puodą...) galime kuo
padengti (plg. staldengtė, puoddengtė), tai pana
šiai perkeltine reikšme, sako, galime ir skolas
bei nuostolius padengti. Bet, deja, ši panašybė
nėra pagrįsta lietuviškais pavyzdžiais. Gyvojoj
žmonių kalboj paprastai nuostoliai yra atlygina
mi, skolos sumokamos arba atlyginamos ir t.t.
Išlaidių, nuostolių arba skolų padengimas veikiau
siai yra vertimo keliu atsiradęs iš kaimyninių
kalbų, plg. rusų pokryt’ dolgi, vok. die Verluste
decken, taip pat anglų to cover the costs ir kt.
Bet mūsų bendrinei kalbai šis vertimas nėra ir
būtinai reikalingas — mes visiškai ramiai ir to
liau galime ne tik skolas, bet ir nuostolius bei
išlaidas sumokėti arba atlyginti, o tuo keliu
eidami, be jokios sunkenybės galime ir sąskaitas
sumokėti. Tai yra visai paprastas ir aiškus
nusakymas, pvz., jis sumokėjo visas sąskaitas,
šitos sąskaitos jau sumokėtos ir kt.
Visai kas kita yra valiutos padengimas: čia
mes be padengimo jau nebegalėsime apsieiti,
nes šiai sąvokai nusakyti netinka nei atlyginimas
nei sumokėjimas. Valiuta, kad būtų tvirta arba
tvirtesnė, yra paremiama, arba kitaip, perkeltine
reikšme sakant, padengiama auksu ar kitokio
mis vertybėmis.
Pr. Skardžius

rašytojui ir lietuviui Fabijonui Neveravičiui,
kad istorijos tribunolo knygos yra pastoviai
atviros, kad nuopelnų atsaikėjimo ir laurais
papuošimo metas ateis.
Algirdas Greimas

LIETUVIŠKAS MAISTAS IŠ
LIETUVIŠKOS KRAUTUVĖS
Seniausia Londono lietuvių parduotuvė
siūlo :

Jugoslaviška dešra.................... 1 sv. 7/6
Minštas sūris dėžutėse ............
1/3
Lietuviška dešra
.................... 1 sv. 5/3
Sūdyti lašiniai............................. 1 sv. 3/6
Rūkyti lašiniai
..................... 1 sv. 3/9
Kiaulienos dešros
..................... 1 sv. 5/Lenkiška kiauliena ............ 12 unc. 4/Raug. kopūstų dėžė
... 20 unc. 1/10
Sosiskos dėžutėse ............ 19 unc. 3/6
Už siuntinio įpakavimą ir persiuntimą iki
14 svarų svorio pridėti 1/6.
J. LIUDŽIUS, 421, HACKNEY RD.,
LONDON, E.2. Telef. SHOreditch 8734.
Galima gauti įvairių maisto dalykų. Rei
kalaukite kainaraščių arba nurodykite da
lykus, kurių pageidaujate.
JEI DAR NESPĖJAI PRENUMERATOS
PANAUJINTI SEKANČIAM KETVIRČIUI—
ATLIK TAI DAR ŠIĄ SAVAITĘ.

„...Karininkų, kurių negalime gerbti, kurie
neįstengia būti kovotojų draugais, kurių švari
— tik uniforma, — nenorime, nepakęsime il
giau savo tarpe”.
„Už tiesos žodį — į fortus eidavome, už iš
drįsimą savo asmenybę turėti po šautuvais
džiudavome... Kario vardo gėdinomės... Pa
kaks mums to. Atminkit, jūs, kuriais šiandien
didžiuojamės: neprašome, o reikalaujame —
šalin iš mūsų tarpo nedoruosius karininkus”
(ovacijos).
Po ilgos eilės grąsinimų, reikalavimų ir keiks
mų, eilinis Bortkevičius išsikvėpė — pritrūko
parako.
Trimitininkai pūstelėjo pirpynes, publika pa
plakė delnais ir linksmoji dalis baigta.
Gedvilą: — „L. Seimas dėkoja liaud. kariuo
menei už pasveikinimus ir tikisi, kad Lietuvos
liaud. kariuomenė, įlieta į galingąją raud. ar
miją, bendromis proletariato jėgomis gins visos
Sovietų S-gos, tame tarpe ir Lietuvos, nepri
klausomybę ir mūsų sienų neliečiamybę”.
Šūkiais ir plojimu palydėjus išeinančius svei
kintojus, Gedvilą skelbia:
„Seimo prezidiumas siūlo pasveikinti telegra
momis Latvijos ir Estijos Socialistinių Tarybų
Respublikų liaud. Seimus, kurie vakar priėmė
tokius pat reikšmingus nutarimus, kaip ir mes.
Kas už pasiuntimą tokių sveikinimo telegramų,
prašau pakelti rankas.
Prašau nuleisti.
Kas
prieš?
Nėra.
Gal leisite prezidiumui tokias
telegramas suredaguoti ir pasiųsti”. (Plojimas).
„Dabar seka trečias darbų tvarkos punktas —
žemės klausimas. Šiuo klausimu pranešimą
padarys Žemės Ūkio ministeris Mickis”.
Kalbėtojų tribūnon įžengia sudžiūvęs, —
akiniuotas pasakų diedukas agr. Mickis.

(Bus daugiau)

ANGLIAKASIO
BR. DAUBARAS Į IŠPAŽINTIS
Kambarys, kuriame paliko Dapkus viešnią,
buvo gana erdvus, bet niūrus ir tamsokas. Pa
lubėje kabojo plika elektros lemputė, šykš
čiai apšviesdama vidų. Du foteliai ir sofa bu
vo apdengti nebeaiškios spalvos marga me
džiaga ir daugelyje vietų kyšojo aprūdijusios
vatos gabalai. Prie vienos sienos kiurksojo
archaiškos išvaizdos didelis bufetas su įvai
riaspalvių dėmių išmargintu veidrodžiu. Vi
so kambario puošmena — dvi didelės nublu
kusios popierinės gėlės, įbestos į molinį puo
dą, pastatytos prie pat veidrodžio. Židinys pa
krautas stambiais anglių gabalais, pražilusiais,
kaip ir visas šis kambarys, nuo dulkių ir pe
lenų. Kambario oras, prisisunkęs drėgmės ir
pelėsių kvapu, dar vaizdžiau bylojo, kad šį
svečių kambarį niekad nėra palietusi moters
ranka ir, gal būt, svečiai čia yra tokie pat daž
ni, kaip ir saulės spinduliai bulvių rūsyje.
— O, vis dėlto, jei jis mums šį kambarį iš*
nuomuotų, — galėtumėm puikiai jame įsikur
ti, — galvojo mergina, akimis matuodama kam
bario plotą.

— Čia, prie šitos sienos, pastatytumėm Ju
lės lovą, bufetą tektų pastumti iki pat lango
ir šitoje vietoje dar kitą lovą sutalpinti gali
ma... Ne, čia prie durų lova negerai... —
planavo mergina jau „iš tikrųjų”, lyg šis kam
barys būtų jos žinioje. — Juk dar ir viršuje
yra kambarių — samprotavo viešnia. — O
gal ten kas gyvena? Argi vienas žmogus gy
vens tokioje patalpoje, lyg atsiskyrėlis...
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KA PARODE SOCIALIZMAS
Pereitų metų rinkimai užbaigė socialistinį bai pakėlė kainas už pervežimą, visas planas
rėžimą N. Zelandijoj (trukusį 14 metų) ir Austrą- nuėjo niekais ir apie 35 milijonai dolerių huolijoj (buvusį 8 metus). Tuose kraštuose darbie- stolių buvo sumokėti iš mokesčių mokėtojų
čių vyriausybės turėjo laiko ir puikias ekonomi kišenėš.
nes sąlygas įrodyti savo principų tinkamumą ir
Valstybinė Australijos telefonų tarnyba yra
išpildyti pažadus. 1949 m. socialistai rinkimus tokia’ brangi, kad abonentų skaičius, propor
pralaimėjo, nes abu kraštai pamatė, kad socia cingai'du kartus mažesnis, kaip Amerikoj.
lizmas buvo nevykęs dalykas. „Tai buvo socia
N. Zelandijos Tautinė Partija socializmą taip
lizmo ir kapitalizmo dvikova” sako J.B. Chi- charakterizuoja:
kiekviename
krašte,
kur
ffey, Australijos Darbo Partijos vadas, buvęs pradeda veikti socialistų „planuotojai,” prekių
ministeris pirmininkas.
yra mažiau, jų kokybė blogesnė, o kainos aukš
„Niekad nebuvo tiek daug darbo ir tarnybų, tesnės. Pradedant geležinkeliais, anglių kasyk
tokie aukšti uždarbiai tiek daug apmokamų lomis, namų statyba ir baigiant turistiniais
atostogų ir visokių socialinių pašalpų, kaip viešbučiais, valgyklomis ir valstybiniais linų
tuomet, kai N. Zelandija balsavo”, sako da ūkiais, valdžios iniciatyva visur davė nuostolius.
bartinis ministeris pirmininkas S.G. Holland,
„Svarbus dalykas mūsų geležinkeliuose yra
Tautinės Partijos vadas. „Tačiau N. Zelandija
tas, kad jie priklauso mums visiems”, sako
suprato, kad tai buvo social istiškas gerbūvis ir
N. Zelandijos socialistai. Tačiau tas „priklau
pamatė jo kainą: dvigubos pragyvenimo kai
symas mums visiems” yra brangus. Suvalsty
nos, dideli mokesčiai, trūkumai, kontrolės ir
binti geležinkeliai nemoka jokių mokesčių.
nerangus, nuobodus surikiuotas, valdžios biuro
Jų apsaugai nuo privačių bendrovių „nešvarios”
kratijos planuojamas ir vadovaujamas gyvenimas.
konkurencijos įvestos piniginės baudos, jei
Mes pasiūlėm grįžti į privačią iniciatyvą, į laisvę
jų autobusai ir sunkvežimiai veža keleivius ar
ir galimybes. Tautos tai ir pasirinko”.
prekes geležinkelių ruožais. Ir vis dėlto, perei
Dabartinis Australijos min. pirm., Liberalų tais metais nuostolių buvo tiek, kad kiekvienai
Partijos vadas R. G. Menzies pareiškė: Austra šeimai išėjo po 25 dolerius.
lija yra galimybių kraštas, kuris reikalingas
Suvalstybintų įmonių nuostoliams dengti ir
jauno žmogaus nuotaikų.
Socialistai padėjo
vis brangstančiai socialinio draudimo sistemai
sukurti seno, pavargusio žmogaus nuotaikas.
išlaikyti, žmonės buvo apkrauti labai dideliais
Vietoj pionieriaus gyvenimiško šūkio „duok
mokesčiais.
man, aš sutvarkysiu”, jie sukūrė „tai vyriausybės
Atsargumo dėliai, 1933 m. N. Zelandijoj buvo
reikalas”.
įvestas
5 % apyvartos mokestis. Šis mokestis,
Pažiūrėkim kas pasidarė, kai Australija ir
siekiant išlaidas padengti, karo metais kai ku
N. Zelandija viską „pavedė vyriausybei”.
Prieš penkeris metus Australijos Darbiečių rioms prekėms pakilo net iki 20-30%. Sociali
vyriausybė pasiūlė suvalstybinti sėkmingą ir niam draudimui išlaikyti, algoms mokesčiai
augantį oro susisiekimo transportą. įstatymas, buvo padvigubinti; pereitais metais vien tik
kaipo priešingas konstitucijai, nepraėjo. To algų mokesčiai prašoko bendras anksčiau bu
tikslo siekdami, ekonominių represijų keliu, vusių vyriausybių pajamas. 1949 m. kiekvienas
socialistai įsteigė valstybinę oro liniją T.A.A. zelandietis iš 8 darbo valandų turėjo tris dirbti
vyriausybei, kad galėtų sumokėti mokesčius.
ir mėgino privačias bendroves išstumti.
Socialistinė biurokratija Australijoj tiek iš
Žymiai didesniais atlyginimais personalas buvo
siplėtė,
kad šiandien kas ketvirtas dirbantysis
viliojamas iš privačių bendrovių. Buvo tokia
yra
valdžios
tarnautojas. Pereitais metais mo
nevykusi administracija, kad tiek žemės tarny
bai, tiek skraidančiam personalui reikėjo 8 dar kesčiai sudarė 40% visų tautos pajamų, kai
bininkų ten, kur privačioje bendrovėje buvo tuo tarpu Amerikoj jie sudaro tik 25%, nors
vienas. T.A.A. įvedė linijas greta privačių ben ir ten mokesčiai yra padidėję.
Ir Australijoj ir N. Zelandijoj vyriausybių
drovių linijų. Naujų neatidarė. T.A.A. gavo
visokias lengvatas, tuo tarpu privačioms bendro sukurta infliacija padidino pinigų kiekį apyvar
toje. Tas „socialistinis gerbūvis” buvo aiškus
vėms neduota net papildomo benzino.
Oro pašto tarnyba buvo atimta iš privačių kiekvienai šeiniminkei, kai ji ėjo pirkti. Lygi
bendrovių ir atiduota T.A.A., o atlyginimas pa nant su kainomis, socialistinis sterlingų svaras
didintas. Iki tol davusi pelno tarpkontinentinė pusiau krito. Taip pat pusiau sumažėjo draudimo
tarnyba buvo atimta iš privačių bendrovių ir premijos, santaupos, pensijos ir socialinio drau
atiduota T.A.A. padidintomis kainomis. Val dimo pašalpos.
džios tarnautojai turėjo naudotis T.A.A. Vyriau
Tuo pačiu metu socialistai puola privatinę
sybė nedavė privačioms bendrovėms valiutinių iniciatyvą, žada „šį tą veltui”, politikoj žaidžia
leidimų naujiems lėktuvams pirkti Amerikoj, su komunistais; visa tai padidino streikus,
tuo tarpu T.A.A. tokius leidimus gavo.
sumažino privatinę iniciatyvą ir gamybą.
Nežiūrint visa tai, privačios bendrovės kon
Paskutiniais trejais metais Australijos streikai
kurenciją išlaikė, jų tarnyba davė pelno, tuo tar buvo didžiausi pasaulyje. Juose įveltų darbi
pu valdžios T.A.A. kiekvienais metais duodavo ninkų skaičius buvo tris-keturis kartus didesnis,
nuostolius nors nemokėjo jokių mokesčių nei kaip' Amerikoj.
nuošimčių už įdėtą kapitalą.
„Didžiausia socializmo iliuzija yra ta, kad
Dabar T.A.A. turės išlaikyti konkurenciją jie mano pagerinti gyvenimą esant mažesnei
be jokių protekcijų arba bankrutuoti.
gamybai”, sako Australijos rinkiminis plakatas.
Po karo Australijos darbiečių vyriausybė pra Toji iliuzija nepaprastai susilpnino pramonę.
dėjo valstybinį pakrančių susisiekimo monopolį. Nors pramonės tarnautojų skaičius padidėjo
Buvo nupirkta daug laivų, bet privačioms ben 50%, Australijos pokarinė gamyba, lyginant
drovėms neleista laivų pirkti.
Privačioms lai su kitais kraštais, buvo atsilikusi. Buvo įvesta
vininkystės bendrovėms buvo įvesta įvairūs su speciali bausmių sistema darbininkams, kurie
varžymai. Štai rezultatai. Nors vyriausybė la- pasitraukia iš darbo.

Tolimesni merginos kambario apstatymo pla
nai nutrūko, kai išgirdo prieškambaryje anglia
kasio žingsnius.
— Prašau sėstis — pasakė įėjęs šeimininkas,
radęs viešnią tebestovinčią prie sofos. Jis pats
drąsiai sėdosi į suklipusį fotelį, o į gretimą vik
riai įšoko šunelis, vis dar piktai ■ urgzdamas.
Valandėlę ir atvykusioj! ir angliakasys tylėjo
lyg svarstydami kuo ir kaip čia dabar pradė
ti kalbą. Kai ji jau buvo bepradedanti, Dap
kus paklausė:
— Iš kur sužinojote, kad aš lietuvis?
— Šiandien buvau darbo ministerijoje. Tams
tai, tur būt, žinoma, kad dabar iš Vokietijos
į Angliją atvažiuoja daug lietuvių darbams.
Aš su mamyte ir su savo viena drauge taip pat
čia darbams atvykome.
Mes norėtume visos
trys gauti darbo tekstilės fabrike, bet tai įmanu
tik tiems, kurie šitame mieste turi kur apsigy
venti. Priešingai, turėsime eiti dirbti į ligonines,
o šito nei mamytė, nei aš nenorime. Darbo mi
nisterijoje klausiau, ar nėra šitame mieste lietu
vių, manydama, kad savas tautietis greičiau pa
gelbės savo krašto žmogui. Pradžioje ten pasakė,
kad lietuvių šitame mieste nėra, bet vėliau vie
nas anglas nurodė man tamstos adresą.
Ži
note, mums užtektų ir labai mažyčio kam
bario. Nors laikinai. O gal, jei tamsta tokio
kambario ir neturėtumėt, ar nenorėtumėt iš
viso mums nuomoti, galite nors mums pa
gelbėti susirasti pas savo pažįstamus, — trum
pai išdėstė mergina atvykimo priežastį.
Senis, atrodė, atydžiai klausąs jos kalbos,
tačiau jis negalėjo viso to suprasti, kas jam
buvo pasakyta. Jis tebebuvo toje pirmykš
tėje nuotaikoje, kada prieškambaryje pirmą
kartą išgirdo gimtosios kalbos žodžių garsus.
Jam ir dabar buvo didžiausias noras, kad ji

ilgrii taip kalbėtų, nesvarbu, ką toji jos šnek
ta reikštų. Jį tebeveikė pats faktas, kad štai,
jis girdi šitame mieste, savo bute, žmogų, kal
bantį jo gimtąja kalba, kurios jis negirdėjo
ketvirtadalį amžiaus.
Ir tik po ilgesnės petraukos jis atsipeikė
jo ir prisiminė tik vienui vieną sakinio pras
mę iš jam pasakytų žodžių.
Į tuos paskuti
niuosius merginos žodžius jis ir atšakė:
— Pažįstamų aš neturiu.
— Bet tamsta seniai čia gyvenate?
— Šitame mieste aš pasenau...
— Ir visą laiką gyvenate vienas?!
— Ne.
Anksčiau viršuje gyveno du indai.
O kai jie išėjo — esu su savo Diki. Jis labai
protingas ir geras šunelis, ■— kalbėjo anglia
kasys, žiūrėdamas į savo keturkojį draugą.

LIETUVIAI
TAUPUMO AUKA

SVETUR

Pažadėjusi padidinti anglių kasyklų produkciją,
darbiečių vyriausybė padidino angliakasių atly
ginimą, sumažino darbo valandas ir sukūrė
įstaigą jų teisėms saugoti. Valdžios lėšomis
angliakasiams buvo įsteigtos teniso aikštės,
bibliotekos, kinai.
Tačiau visa tai ir angliakasių vadų prieškapitalistinė propaganda nepadėjo. Tarp 1939
ir 1948 metų Kanadoj gamyba padidėjo 17%,
Pietų Afrikoj — 43 %, Amerikoj, beveik — 50 %,
o Australijoj nepilnus 10%. Didžiausiose Pie
tų Valijos kasyklose gamyba krito 6,5%.
Australijos anglies ištekliai yra pakankami
krašto dabarčiai ir ateičiai. Nežiūrint tai,
dėl nesparčios gamybos, šiais metais Australija
turės pirkti iš užsienio mažiausia vieną milijoną
tonų anglies ir panaudoti labai ribotus svetimos
valiutos išteklius.
Nors labai padidėjo pareikalavimas ir buvo
padidintas gamybinis pajėgumas, Australijos
keto gamyba tarp 1939 ir 1948 metų padidėjo
tik 5 %, plieno — 3 %. Per tą laiką Amerikoj
keto gamyba padidėjo 72%, plieno — 68%,
Kanadoj keto—-137%, plieno 92%.
Prieš karą Australijos statybos darbininkas
mūrydavo per dieną 1000 plytų, o naujoji siste
ma nustatė 300 plytų ribą. Tūkstanties plytų
įmūrinimo kaina patrigubėjo.
(Bus daugiau)

Tadas Jakštys, šiuo laiku gyvenąs Toronte,
Kanadoje, yra gyvas liudininkas Praveniškių
darbo stovyklos skerdynių. Komunistų suim
tas ir atsėdėjęs 9-me forte, buvo išsiųstas į Praveniškius, kur sulaukė kruvinųjų birželio įvy
kių. Jis sekančiai pasakoja: „Prasidėjus šau
dymui aš stovėjau paskutinėse eilėse. Po pir
mųjų serijų kritau, o ant manęs užgriuvo du
lavonai, mane, o ypatingai veidą sukruvindami.
Gulėjau per visą egzekucijos laiką kaip negyvas.
Ypatingai pergyvenau tikrinimą, kada enkave
distai pribaiginėjo sužeistuosius automatų šū
viais. Išlikau gyvas ne aš vienas, bet apie 35,
kurie vėliau atsikėlėm iš po lavonų krūvų. Vaiz
das buvo šiurpus. Kai kurie lavonai buvo
biauriai išniekinti”.
Toronte buvo surengta Kanados tautinė pa
roda. Joje dalyvavo p. Tamošaitienė su savo
audiniais bei kitais lietuviškais meno dalykais.
Parodos metu buvo sudaryta proga tautiniams
ansambliams pasirodyti. Lietuviai gražiai pasi
rodė: dalyvavo choras’ ir tautinių šokių grupė.
Į VVinipego apylinkę, Kanadoje, iš Danijos
atvyko kelios lietuvių šeimos cukrinių runkelių
nuėmimo darbams. Šiuo laiku jų gyvenimas
sunkus.
Operos solistė Juzė Augaitytė, gyvenanti
Philadelphia, Pa., pasibaigus vasaros sezonui,
pradėjo mokytojauti Marko Farnese muzikos
studijoje, 2006 Šansam Str.
Šioje studijoje
dėstoma pianinas, dainavimas, kalbos, muzikos
istorija ir kt. J. Augaitytė dėsto dainavimą.
Kompozitorius VI. Jakubėnas yra įtrauktas
į Čikagos Metropolitan School of Music mok
slo plano katalogą 1950-51 m. kaip fortepijono
mokytojas.
Rašytojas Petras Babickas, gyvenąs Brazili
joje, iš Sao Cristovao1 persikėlė į Governados
salą, kuri yra tikrai poetiška. Susisiekimas su
sala laivais. Jis bus sekretorium pas dr. F.
Mejerį.
P. Žmuidzinai keliasi į Kanadą. Dail. Naruševičiūtė-Žmuidzinienė, šiuo laiku gyvena Leedse
ir dirba taikomojo meno darbą.
Dirbdama
lempų gaubtuvų fabrike, ji piešia gaubtuvus.
Be to, ji taikina žymiai keramikos ir porceliano
firmai, kuri indus eksportuoja i Kanadą ir JAV.
Dailininkė daro stalo indų projektus. . Jau še
šis komplektus yra sukūrusi ir pagal tuos pro
jektus fabrikas gamina indus.
Be to, Anglijoje ji dalyvavo 7 parodų suruošL
me, kurių Yorke pati buvo iniciatorė ir organi
zatorė.
Dailininkė su visa šeima keliasi į Kanadą,
kur, pasak „N. Lietuvos”, nuvykusi mano apsi
gyventi Montrealy.
Kanadoj, Montrealy, Verduno priemiesty, įkur
ta nauja lietuvių parapija.
Klebonu paskirtas
tėvas jėzuitas kun. Kubilius; vikaru kun. A.
Vilkaitis.
Šachmatininkas Povilas Vaitonis, gyvenąs Ha
miltone, Kanadoj, šachmatų pirmenybėse lai
mėjo Ontario šachmatų meisterio vardą. Jo
laimėjimą plačiai aprašė Kanados spauda.
Į Amerikos imigracijos įstaigą Montrealyje,
nukeltas imigracijos inspektoriaus pareigoms
lietuvis visuomenininkas Vytautas Sirvydas.
Laikraštininkas V. Alseika, gyvenęs Bostone,
persikėlė į Clevelandą.
Toronto universitete mokslinį darbą dirba
chemikai inžinieriai A. Zubrys ir Jonas Mauru
kas.

Ieškančiai kambario dabar buvo aišku, kad
vietos čia pakankamai yra, tik ji nežinojo, kaip
prabilti į šį žmogų, kad jis suprastų jų sunkią
būklę, keletą kartų ji pagavo jo keistą žvilgssnį ir jai darėsi nejauku šitame dulkių kambary
je. Tačiau reikalas buvo svarbus. Ir ji vėl
ėmė kalbėti:
— Pradžioje galime gulėti ir ant grindų.
Jau ketveri metai, kai mes netekome savo gim
tųjų namų. Per šį laiką mes daug vargo ir
pažeminimo esame patyrusios. Ir čia, į Angliją,
mes atvykome ne vien tik darbo ieškodamos,
bet vis bėgdamos kuo toliausia nuo komunistų...
— Ir aš komunistas — nelauktai nutraukė
kalbančiąją angliakasys.
— O, Dieve!—šūktelėjo mergina, glausdama
rankinuką prie krūtinės. Trys jo ištarti žodžiai

jai buvo tokie grasūs, tokie netikėti, kad ji ūmai
pakilo ir atatupsta žengė durų link. Kambario
reikalai nubluko. Ji tetroško kiek galint grei
čiau palikti šituos namus.
Senis tebesėdėjo. Jis negalėjo suprasti to
kio staigaus atvykusios lietuvaitės pasikeitimo
ir išgąsties. Jis negalėjo suprasti ir užjausti,
kad nuo vieno ištarto žodžio, kurį jis daugelį
metų laikė šventu, kam nors būtų nemalonu,
ar net baugu. Tačiau jis aiškiai suprato, kad
po šito prisipažinimo viešnia nori jį tuojau
palikti, neišgirdusi nė jo nuomonės dėl taip jai
reikalingo kambario.
Jis jautė, kad jei ši, taip netikėtai atvykusi moteris,
dabar iš čia išeis, jis vėl daugelį metų, o gal jau
ir niekad gyvenime neišgirs tos, taip maloniai
ausis kutenančios kalbos, nesužinos nieko apie

Lietuvio jau toks būdas — kur jis bebūtų,
vis rūpinasi savo ateitimi: dirba ilgiausias va
landas ir, palikęs prabangas, stengiasi taupyti,
kad senatvėje ar nelaimės valandą turėtų iš ko
gyventi. Žinoma, mažas nuošimtis ir tokių,
kurie žiūrėdami į vietinius, seka juos ir gyvena
tik ta diena.
Tačiau, per didelį taupumą kai kas padaro
daug klaidų, kurių jau vėliau nebegalima ati
taisyti ir tenka apgailestauti ar net psichiniai
susirgti. Štai, neseniai vietos lietuvių spauda
paskelbė labai liūdnas pasekmes vieno mūsų
tautiečio, kuris buvo taupus, šykštus ir darb
štus. Šis pranešimas pradedamas taip: „Mirė
Simonas Žentelis — turtas liko valdžiai”. To
liau sakoma, kad liepos 8 d. su mūsų kolonija
atsiskirdamas amžinai jis nepaliko nei šeimos
nei savo turto vieninteliam brolėnui. Jis 25
metus išdirbo alaus bravore kaip darbo skyriaus
vedėjas. Savo darbštumu ir sąžiningumu at
kreipė vadovybės dėmesį ir buvo apdovanotas
aukso medaliu. Dėl taupumo gyveno nuošaliai
nuo lietuvių ir draugų, todėl vien iš darbo susi
taupė 30.830 pesų. 25.000 liko banke, o 5.830
pesų bravoro tarnautojų draugijoje, už kuriuos
buvo palaidotas. 25.000 pesų banke ir iš fabriko
priklausanti kompensacija paliko Argentinos
valdžiai, nes šeimos neturėjo ir niekam prieš
mirtį turto neužrašė. Paskutiniu laiku vienumos
ir negalavimų kankinamas pradėjo nevalgyti
o tik gerti, bet pas gydytojus nesikreipė (gal
dėl taupumo), kol darbo draugai jo nenuvežė
į ligoninę, kur po poros savaičių ir mirė.
Leonas Kančauskas
Buenos Aires,
*
*
*
S. Šafr naitė ir Marija Ažubalis gyvena Jeru
zalėje. Jos į ten atvyko dar prieš pirmąjį pasauli
nį karą ir pasiliko. Jos gyvena labai kukliai,
pranciškonų įsteigtuose Lenkų namuose.

POLITINIAI IŠAUKLĖTAS PADARAS

Adomėnas gavo šunį
[ kažką panašų.
O tas šuo lyg reikalauja,
Lyg, atrodo, prašo.

Jo politika tik ėsti
Rūgštų, saldų, kartų.
Bene matėm tokį šunį
Patys vieną kartą.

Kokią ryklę, koki pilvą
Turi šitas blusius.
Sako, kad tokių priviso
Ir tėvynėj mūsų.

Keturkojis kaip į priešą
Į senuką žiūri.
Štai ir turime paveikslą
Kremliaus Politbiuro.
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iŠ MŪSŲ GYVENIMO PRANCŪZU MANDAGUMAS
D. BRITANIJOS LIETUVIŲ SĄJUNGOS SKYRIŲ ATSTOVŲ
VISUOTINIS
METINIS SUVAŽIAVIMAS BUS LONDONE, LIETUVIŲ KLUBE, 345a, VICTORIA
PARK RD., E. 9. PRASIDĖS SPALIO 14 D. (ŠEŠTADIENĮ) 11 VAL. IR TRUKS DVI
DIENAS. SEKMADIENĮ SUVAŽIAVIMAS PRASIDĖS 10 VAL. 30 MIN.
«
SUVAŽIAVIMO VIETA PASIEKIAMA AUTOBUSAIS NR. 6 IR NR. 30.
SUVAŽIAVIMO POSĖDŽIUOSE GALI DALYVAUTI IR SVEČIAI.

COVENTRO NAUJIENOS

Įsigijo filminį aparatą. Coventrietis V. Dargis šiomis dienomis isigijo 35 mm filminį apa
ratą ir įsteigė dokumentinės filmos vienetą —
,;Romuva”. Aparatas kaštavo apie 400 svarų.
Šių priemonių pagalba V. Dargis žada įamžinti
- būdingesnius mūsų gyvenimo įvykius.
Filmo technika V. Dargis pradėjo domėtis
dar Lietuvoje. Po karo, studijuodamas Pabaltiečių Universitete, drauge su Teofilių Kukliu,
anksčiau dirbusiu vokiečių filmo pramonėje,
buvo priėję prie konkrečių lietuviško filmo
statymo darbų. Susisiekę su vokiečių filmų
studijomis, jie mėgino susukti 30 minučių ilgu
mo lietuvišką subatvakarį, įtraukti lietuviškas
dainas, tautinius šokius, bei papročius.'*' Tačiau
‘ filniavimo darbai turėjo sustoti dėl lėšų stokos.
Atvykęs Anglijon, V. Dargis rankų nenuleido,
bet toliau šioje srityje gilinosi, tikėdamas vieną
dieną prieiti prie konkrečių darbų.
Žinoma
ir paprasčiausio filmo sukimas yra ne vieno
žmogaus darbas. Šiuo metu V. Dargis telkia
filmo kolektyvą, kuris padėtų įgyvendinti numa
tomus darbus.
Pradžioje jis užsimojo užfiksuoti Anglijos lie
tuvių gyvenimą dokumentiniame filme. Reikia
tikėtis, kad šis darbas susilauks ne tik pritarimo,
bet ir Anglijos lietuvių bendruomenės paramos.
’ Nauji gimnazistai.
Be Ditos Matulionytės,
■■ lankančions anglų gimnaziją jau antri metai,
šiais mokslo metais privačias gimnazijas pra
dėjo lankyti Rama Aleksaitė, Rita Daunoraitė,
Ed'. Adamonis ir R. Juodikis. Privačiose gim
nazijose mokslo metai kaštuoja apie 40 svarų.
NIDOS spaustuvėje baigiama spausdinti „Pra
dalgės” knyga — J. Steinbecko „Vyrai ir pelės”.
Šioje spaustuvėje spausdinama taip pat DBLSgos knyga „Išpirktoji mirtis”. Knygos autorius
Br. Daubaras.
Iliustravo dail. K. Dargis.
Be šių dviejų knygų, NIDOS spaustuvėje
spausdinamas jumoro laikraštis „Apuokas”.
Šio mėn. pabaigoje žada pasirodyti naujas nu
meris.
Auga Coventrio parapija.
Iš artimesnių ir
tolimesnių Anglijos vietovių atsikelia į Coventrį
naujų lietuvių, ieškančių čia nuolatinio apsi
gyvenimo ir darbo.
Atvyksta ir tokių, kurie
ieško šitame mieste pirkti namų. Atrodo,
kad dar iki Kalėdų Coventrio lietuvių namų
savininkų skaičius padidės.
Reikia pastebėti,
kad Coventry namai yra truputį brangesni,
kaip kituose miestuose. Tačiau kalbama, kad
ir darbininko uždarbiai čia kiek geresni. Naujai
besikeliantiems patartina pirma susirišti su
savo pažįstamais, susirasti pastogę, pasiteirauti
apie darbo gavimo sąlygas ir tik vėliau keltis.
Tik tokiu būdu besikeliąs išvengs nemalonumų
ir nuostolių. Nepatartina keltis tiems, kurie
neturi kur apsigyventi.
Nelaukti afidevitai — nauji rūpesčiai. Kelio.-lika coventriečių gavo Amerikos konsulo pra
nešimus apie galimą jų persikėlimą į Ameriką.
..Šie konsulato pranešimai gavusiųjų tarpe su
kėlė naują problemą: važiuoti ar nevažiuoti?
Būdinga, kad šeimų galvos mielai lukterėtų,
gimtąjį kraštą, kur taip dar neseniai jos ten buvo.
Ta mintis jį taip pat baugino, kaip ir jo pasa
kyti , žodžiai merginą. Todėl jis vis tebesėdė, damas, be jokios įžangos stačiai pasakė:
i. — Viršutiniuose kambariuose, jei jums patiks,
. galite apsigyventi. — Ir, lyg norėdamas susti
printi sutikimą, pridūrė:
— Ten yra ir lova ir stalas.
Kodėl jis šito iš karto nepasakė, kol ne
žinojau, kas jis toks, — galvojo mergina ir jos
balse nebuvo nė kiek džiaugsmo, kai ji pasakė:
— Ačiū, labai ačiū tamstai. Aš pasitarsiu
su mamyte ir su savo drauge. Mes rytoj, o
gal poryt, visos trys atvažiuosime. Ir dar kar
tą jam dėkodama, ištiesė ranką. Tik dabar
jis atsikėlė ir vėl abiem rankom suėmęs jos
dešinę stipriai kratė.
■— Aš norėčiau tamstai palikti rankpinigių,
— jau prieškambaryje būdama, ji ėmė rausti
rankinuką.
Buto šeimininkas, matyt, nesuprato žodžio
prasmės, bet pamatęs išimant piniginę, šūk
telėjo :
— Va, kad nori! Pinigus ji man duos. Ne,
. ne. Šito aš nelaikinu. Jau tik atvažiuokite.
(Ištraukos galas)

Spalio 21 d., šeštadienį, 17 vai. Little
Addington, Nr. Kettering stovykloje
Londono Meno Sambūrio Dramos Grupė
„Vaidila”
vaidins Schiller’io dramą
KLASTA IR MEILĖ”
Bilietai gaunami skyrių valdybose ir prie
įėjimo.
Northamptono, Corbio ir Addingtono
skyrių valdybos

tuo tarpu žmonos nesileidžia perkalbamos.
Jos visos yra pasiruošusios plaukti ar skristi
per Atlantą.
(Bd)
♦
♦
♦
Kazys Pakalnis bus bene vienas pirmųjų lie
tuvių EVW, kuris pasinaudojo neseniai išleistu
Darbo Ministerijos potvarkiu, atleidžiančiu nuo
darbo prievolės tuos, kurie nori ir gali studi
juoti aukštose makyklose. Pakalnis įstojo Manchesterio universitetan pilnateisiu studentu. Moks
lą eiti, kaip girdėti, jam padės dėdė kun. Pa
kalnis, Amerikoj.
Rugpjūčio 13 d. Kanadoje tragiškai žuvo
mano pusbrolis Juozas Išganaitis, kilęs iš
Suvalkijos. Pranešdamas šią liūdną žinią,
reiškiu giminėms gilią užuojautą.
J. Jasaitis

KAIBA YRA DIEVO DOVANA
Širdgėla ima skaitant savo istoriją. Kodėlgi,
kaip kitur, ir pas mus misijonieriai neatėjo su
mūsų kalbon versta Evangelija, tautos dvasiai
artima maldaknyge, tikybos pirmamoksliu (ka
tekizmu)?! Būtų buvę visai kitaip! Kitų tautų
istorijos įtikinančiai sako.
Suprantam „Šaltinio” ir „Aukso Altoriaus”
maldaknygių reikšmę. Jos anais laikais ne vien
tikėjimo šaltiniai buvo; mokydamos dorai gy
vent, melstis, giedot, draugė mokė: skaityt,
mąstyt, tautos dvasios, lietuviškų papročių. Visa
tai taip tampriai buvo susiję, kad ir šiandien
nelengva pasakyti, kas Kražiuos labiau buvo
ginama ar, lietuviškas raštas, dvasia, laisvė, ar
tikėjimas.
Greičiausia abu kartu. Kaip ten
bebūtų, tačiau aišku, kad tos maldaknygės
prisidėjo prie Kražių ir panašių didvyrių išugdy
mo.
Lietuviška maldaknygė, tikybos pirmamokslis
ir šiandien, ypač tremtyje, savo reikšmės nenu
stojo. Jie čia dar reikalingesni. Jei jau verstinės
(ir blogai) maldaknygės veikė lietuvius ir jie jas
brangino, baltoj skarelėj, rūta padabintas baž
nyčion nešdavosi, namie kampuose nemėtydavo,
tai juo labiau dabartinės, kaip Kan. F. Bart
kaus, kun. St. Ylos ir kitos, kurios iki gelmių
persunktos, tiesiai tautos dvasia alsuoja, kai
tina ir taip jau, ypač bažnyčioj, protą, pakilusius
jausmus. Neveltui visur ir visų žiauriau, ar
mandagiau lupamos mums iš rankų mūsiškės
maldaknygės ir. brukamos svetimos. Jau vien
tik šis faktas daug pasako.
Reikia Kražių pavyzdžiu, pasipriešinti tiems,
kurie vienaip ar kitaip pirštų mums, ypač vai
kams, svetimybes.
Kalba yra Dievo dovana,
kuria geriausia išreiškiame Dievui savo jausmus.
Daug kartų randame: „Garbinkite Viešpati
visos tautos!”. Ta dovana-kalba nesinaudoti,
nepriimti, vienokiu ar kitokiu būdu trukdyti,
guiti yra priešinimasis Dievo Valiai ir tuo pačiu
nusikaltimas. Nestebėtina, kad nors kaikur
daug ką draudžia, bet melstis ir tikybos mokytis
savo kalba leidžiama.
Lenk medį, kol jaunas!
Prisimename, kiek
tikrų lietuvių, net gerai lenkiškai nekalbančių,
išpažinčiai ieškodavo lenkiškai kalbančio kunigo.
Įpratimas — antras prigimimas! Jie taip buvo
paruošti, išmokyti, jiems ir į protą atėjusiems
tokiuose dalykuose atrodė geriausia ir to laikės.
Nesistebim, kad dažnai jiems tos rūšies pamal
dos ir toji dvasia vis darės artimesnė. Tai tė
vams, mokytojams ir globėjams sako, kad vai
kus patiems mokyti yra šventa pareiga. O jei
tų dalykų kiti moko, tai tą mokymą nudažyti
lietuviška dvasia, papročiais. „Ko Jonelis neiš
moko — Jonas neišmoks!”
Tiems, kurie laiko save subrendusiais ir vietoj
lietuviškosios maldaknygės gali naudotis kita,
norėtųsi pasakyti tą pat, ką Roma pasakė vie
nam kunigui, prašiusiam leidimo hebraiškai
poterius kalbėti: „Gali, bet neatleidžiamas
nuo lotyniškų!” Taigi ir čia gali, bet neatlei
džiamas nuo lietuviškų. Juo labiau, kad mes
turime puikių, lygiaverčių pažangiausių tautų
maldaknyges.
Kas buvo drausta, kas taip svarbu ir dabarturime, kas, M. Mažvydo žodžiais, šaukiasi
„Imkit mane ir skaitykit!”
Mantrimas

Prancūzai laikomi mandagiausia tauta pasau
ly. Tačiau tai dar nereiškia, kad visi pran
cūzai yra mandagūs, bet nė vienoje tautoje
gerai išauklėtų arba mandagių muošimtis nėra
toks didelis, kaip prancūzų.
Paviršutiniškam stebėtojui atrodo, kad man
dagumas prancūzams įgimta savybė. Taip ir
ne. Kiekviena savybė, net ir talentas, jeigu ne
lavinamas, neauklėjamas — nyksta, susta. Bet
nėra abejonės, kad prancūzas, klasikinės kul
tūros įpėdinis, gražios gamtos supamas ir vyno
veikiamas, iš prigimties malonus.
Tačiau kaip Anglijoje šaltumas, tarytum
svarbiausia tautos ypatybė yra puoselėjamas ir
nuolat pabrėžiamas, Ispanijoj — garbingumas,
aistringumas, Vokietijoj — darbštumas, taip
Prancūzijoje — mandagumas. Net rimčiausia
spauda, kalbėdama apie kurį politiką, ar šiaip
žinomą asmenį, niekad neužmirš pabrėžti, jei
jis gražiai ir mandagiai pasielgė, o ką bekal
bėti apie desetkus savaitraščių, skirtų ne tiek
kultūrai, kiek svarbiausia madai ir saviauklai.
Kiekviename numeryje kalbama apie mandagų
elgesį kurios nors šeimos, viešosios šventės
progas, lygiai koks elgesys reikalingas, kad
būtų mažiausia nesusipratimų tarnyboje, trauki
ny, laive, lėktuve, atostogų, ar net laidotuvių
metu.
Toks nuolatinis mandagumo kartojimas mums
keistai atrodo ir kelia tikslingumo klausimą.
* * *
Kartą, bekalbėdama su vienu tokio savait
raščio redakcijos nariu, paklausiu:
— Sutinku, kad prancūzai yra mandagiausia
tauta, bet sakykite, kuriems galams jūsų spau
doje tiek daug rašoma apie mandagumą. Juk
tat gali iki gyvo kaulo įgristi?
Nerandu žodžių jo nustebimui aprašyti.
— Neužsigauk, tamsta, bet jūs svetimšaliai,
esate kartais tikrai juokingi, o ypač kai keliate
tokius klausimus, į kuriuos net nežinai ką atsa
kyti.
— Vis dėl to mėgink tamsta atsakyti, — drą
sinu. Jis šypsosi ir tyli, vėl šypsosi ir tyli, o man
nejauku.
Pagaliau prabilo:
— Nenorėčiau tikėti, kad tamsta vaizduotumeis prancūzų tautą, kaip kažką sustojusį,
sustingusį, nejudantį?
— Vadinasi, tamsta neneigi, kad skaitytojų
tarpe niekad netrūksta tų, kurie yra iš viso
išsiblaškę, lygiai ir tų, kurie besiruošdami ku
riam įvykiui ar žygiui, nepajėgia visų smulk
menų numatyti ir kartais sukelia ne tik juoką,
bet ir ašaras sau ir kitiems ilgas graužimosi
valandas ir net nemigo naktis.
Be to, auga
jaunimas,
kuriam,
tėvai
nei mokykla negali duoti pilno praktiškam
gyvenimui pasiruošimo. Vienu atveju užmir
šta smulkmenas, kurias kartais svarbiau žinoti,
kaip pagrindinius dėsnius, o kartais ir nesugeba.
Juk negali tėvai, kurie niekad nėra stovyklavę,
kalbėti apie tai, kaip reikia elgtis stovykloje,
arba jei niekad lėktuvu neskrido, kaip reikia
tokios kelionės metu laikytis.
— Sutinku su jūsų aiškinimu, bet juk Pran
cūzijoje daugiau, kaip kitur tai žinoma ir tie,
kuriems tokie patarimai nereikalingi, gali pro
testuoti, kad teikiama neįdomi medžiaga.
Žinoma yra ir tokių, bet tai, dažniausia, pa
žangūs žmonės, kurie visų pirma užmiršta, kad
nėra pasaulyje laikraščio, kuris ištisai skaity
tojui patiktų, o antra — niekas jų neverčia
skaityti tai, kas jiems neįdomu.
— Bet vis dėl to, kaip jūs reaguojate į tokius
protestus.
— Visų pirma gausioje korespondencijoje to
kių atsitikimų būna labai mažai.
Kai redakcijos bendradarbis gauna jam skir
tą tokį laišką, tai visų pirma jis žiūri, ar jo auto
rius atydžiai skaito kritikuojamus straipsnius,
jei taip, tai tuomet imama ieškoti koks „com
plexe” jį verčia reaguoti, jaudintis rašyti.
Šito klausimo nagrinėjimas per ilgai užtruktų,
bet pavyzdžio dėliai papasakosiu vieną įvykį.
■—■ Buvo vienas skaitytojas, kuris rašė mums
gana piktus laiškus. Daugiau ar mažiau paruoš
ti atsakymai nieko negelbėjo. Nedavė mums
ramybės ir tiek... Pagaliau nutarėm vieną mu
sų geriausių bendradarbių pasiųsti pasikalbėti
su juo. Pasirodo, tai buvo gana garbinga
asmenybė, žinoma vyresnio amžiaus, kuri pik.
tinosi, kad griaunami jai įprasti mandagumo
dėsniai ir tuo pačiu atimama mandagaus žmo
gaus orumas. Dėl to jis atydžiai skaitė mūsų

straipsnius apie mandagumą ir buvo didžiau
sias kritikas.
— O kaip ta istorija pasibaigė?
— Kai grįžo bendradarbė, turėjom, klausy
damiesi jos pasakojimo, skanaus juoko.
Pa
gerbdami žinomą „personą” nepaskelbėm in
terview. O ji išsiaiškinusi su mūsų bendradarbe,
kad mandagumas tai nėra kažkokių kinietiškų
bendravimo formų sustingimas arba kurios
nors klasės privilegija, bet nuoseklus ir gyvenimos smulkmenoms pritaikymas — nedaryk
kitam tai, ko pats nenori patirti.
— Mes gauname daugiau laiškų, reikalaujan
čių kad būtų daugiau rašoma apie mandagumą,
kaip tokių, kurie nenori. Daugiausia gauname
paklausimų kaip tokia ar kitokia proga reiktų
elgtis. Tai ir padeda orientuotis, kas skaity
tojams aktualu. Dažnai atsakom į tokius klau
simus, į kuriuos nei motina, nei mokytojas ne
gali tiksliai atsakyti.
Išgirdusi tai. nesitikėjau kad prancūzai są
moningai mandagumą auklėja ne tik kaip for
mą, bet kaip priemonę žmogaus ydoms mažinti.
J. De veikė

SKAITYTOJU LAIŠKAI
PORA PASTABŲ

Dėl korespondencijos apie Lowtoniečių veik
lą („B.L.” 38 num.) tenka pora pastabų pa
sakyti.
I. Vaidybos grupės Lowtone nebuvo. Buvo
tik, kaip ir skyriaus valdyba, metams rinkta,
vadinama Meno Grupė. Jos uždavinys buvo
ne pačiai vaidinti, bet atsitiktinų parengimų
programai surasti vądovus ir žmonės, ką ji ir
atliko: a) tautiniams šokiams vadovė mokyt.
A. Merkelienė buvo pakviesta iš Widnes, o jos
pagelba šokėjos bei šokėjai, b) tautiniams šo
kiams groti ir mėgėjų choreliui vadovauti buvo
pakviestas p. F. Ramonis iš Oldhamo, c) kviesta
sugebančius rašyti nuotaikingas daineles, o ge
riau dainuojančius — jas padainuoti, d) vaidi
nimėliams, kai vietoj nėra moterų, artistėmis
kviesta iš Farnwortho, Manchesterio, Widnes,
Liverpoolio ir net Halifaxo.
Vadinamoji Meno Grupė, be nesančių vietoj
darbui sąlygų, dar turėjo skyriaus pirmininką,
kuris jos darbo nerėmė.
Ir tokiose sąlygose vad. Meno Grupė neiš
sisklaido.
Ji atliko programą penkiuose Lan
cashire miestuose, net tolimam Cumberlande.
O vasarą, kai visi atostogauja, ekskursuoja ir
Lowtonas ir mes drauge su jais.
2) Už stovyklos gyveną nariai negalėjo būti
sukalbesni, aktyvūs talkos ir aukų atžvilgiu, nes:
a) skyriaus valdyba ne visais, ypač pajėgesniais,
domėjosi, b) už stovyklos gyveną daugumas
vedę ir ištekliais negali lygintis su nevedusiais.
J. Vasiliauskas, buv. Lowtono Meno Grupės
pirmininkas.

Ir jums yra galimas
IŠVAŽIAVIMAS Į KANADĄ
jeigu turite darbo ir buto garantijas. Jas
parūpina teisininkai ir kalbininkai, studi
javę Amerikos ir Europos universitetuose.
Jonas Juškaitis,
108 St. George Street,
Toronto 5, Ontario, Canada.
Anglas, 40 metų amžiaus, vedybų tikslu, nori
susipažinti su lietuvaite, ne vyresne kaip 38 m.
Nuotrauka pageidautina. Rašyti: Mr. G. Stubbs,
16, Lincoln Rd. Stamford, Lincs.

DBL Sąjungos centre yra laiškai: J. Širvinskui, A. Valeškai, R. Grigaliūnui, A. Butkui,
A'. Butkienei, J. Leskauskui, S.V. Pavilavičiui.
Prašoma atsiimti.
Prašau atsiliepti: Petrą Bugailiškį ir Bronių
Zupkų adresu: V. Kasnickas, 12 Hut, Perton
Aerodrome, The Wergs, Wolverhampton, Stalls.

ATOSTOGAS PRALEISTI PATARTINA
BLACKPOOLYJE
Maistas ir nakvynė dienai dvylika ir pusė
šilingo.
Būtina iš anksto užsisakyti.
Kreiptis adresu:
L. Živatkauskas, 62, Holmfield Road,
Blackpool, N.S.

AR TAMSTOS PRENUMERATOS LAIKAS
KARTAIS NEPASIBAIGĖ?

Silkės, paruoštos kontinentiniu budu, marinuotos arba pamidorų sunkoje, 18 unc. dėžėse.
Kaina: 4 dėžių — 6/-, 6 dėžių — 8/6, 12 dėžių — 15/6, su prisiuntimu. Rauginti agurkai:
30 unc. dėžė -— 2/3, 15 unc. dėžė — 1/6; Sausa, kaimiška dešra 1 sv. 5/-; Rauginti kopūs
tai: 30 unc. dėžė 1/11, 16 unc. dėžė 1/2; Rauginti kopūstai („Hart”) olandiški, statinė 25 litrų (apie 56 sv.) 38/6 su pristatymu. Rauginti agurkai, dėžė 8/6, su prisiuntimu.
Švediška kiauliena 30 unc............... ... 6/6
Krokuvinė, plona dešra 1 SV. ... ... 5/6
Itališka kiauliena
30 unc............... ... 4/6
Šviežia, rūkyta dešra
1 sv. ... ... 4/6
Lenkiška kiauliena 30 unc............... ... 7/6
Rūkyti lašiniai
1 sv. ... ... 4/Lenkiška kiauliena 12 unc............... ... 3/9
Paprasti lašiniai
1 sv.
... 2/6
Medžioklinė dešra
1 svaras
... 6/Lietuviška dešra
1 sv. ... ... 5/6
Kiti dalykai — pagal kainaraščius

•J. RICHARDS (Dutchers) Ltd.
91-93, CHARTERHOUSE STREET, LONDON, E.C.l.
TELEFONAI: Valdybos — CLE 5877, siuntinių skyriaus — BER 3281.
prie svetimų žmonių.
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“ BRITANIJOS
6 ’ LIETUVIS ”

TRUMPOS N AUJIENO'S
* Londono šiaurinės dalies dujų gamyklų dar
* Jugoslavija paprašė D. Britaniją suteikti
bininkų streikas dėl pusantro peno per valandą 20 mil. svarų paskolą. Kokios paskolos Jugo
didesnio atlyginimo, baigėsi šį pirmadienį. Jo slavija prašo ir kokiems reikalams, tuo tarpu
baigimą priartino kareivių ir jūrininkų pasiun nepaaiškėjo.
* JTO generalinio sekr. Trygve’s Lie penkių
timas į dujų gamyklas.
* Prancūzijoj būtinų gyvenimo galykų (mais metų kadencija baigiasi ateinančių metų vasa
tas, riebalai) kainos kyla.
Pereitą mėnesį jos rio 2 d. Saugumo Taryba buvo susirinkusi
posėdžio generalinio sekretoriaus klausimą svar
pakilo vidut. 4 nuoš.
* Daugiausia popierio sugadinta Stalino kny styti. Manoma, kad ji JTO pilnatie susirin
gai „Trumpas komunistų partijos kursas”, nes kimui galės pasiūlyti: arba naują kandidatą,
per paskutiniuosius 12 metų šios knygos at arba esamojo kadenciją pratęstį.
* D. Britanijos plieno gamyba per pirmuosius
spausdinta 66 kalbom 38 milijonai egzempliorių.
* Neseniai įkurtojoj iš Olandijai priklausiu šių metų 9 mėnesius pasiekė 12.117.000 tonų
sių kolonijų susidedančių salų Moluko salyne arba pusę milijono tonų daugiau kaip perei
' Vėžlys yra vienintelis gyvulys, gyvenąs il
(Javos ir kitų) Indonezijos respublikų federacija tais metais per tą patį laiką.
* Nors Airijoje duonos normavimas ir nepa giau kaip žmogus. Normaliai vėžlys gyvena
neapsieina be karo. Karas eina su atskiromis
salomis, kurios nori būti nepriklausomos. Ir naikintas, bet metai kaip duona buvo parduo apie 100 metų, bet žinoma vienas vėžlys, sulau
pereitą savaitę Amboinos sala į federaciją buvo dama laisvai. Tačiau lapkričio mėn. duonos kęs 152 metų amžiaus. Manyta, kad drambliai
įjungta didelių karinių pajėgų ginkluotais veiks normavimas vėl būsiąs grąžintas. Per savaitę ir papūgos gyvena ilgiau kaip 100 metų, bet
tiriant nerasta dramblio senesnio, kaip 60 metų,
bus leidžiama pirkti iki 6 svarų duonos.
mais.
* Persijos šachas pasiskelbė vedąs vieno Per o papūgos — per 50 metų.
* Šventųjų Metų komitetas Romoje pranešė,
sijos didiko dukterį. Seniau šachas buvo vedęs
kad Šventieji Metai nebus prailginti.
* D. Britanijoj akmeninės anglies iškasimas Egipto karaliaus Faruko seserį, o Farukas —
GALVOSŪKIAI
didėja. Šiemet per pirmąsias 39 savaites anglies šacho seserį, bet vėliau abu išsiskyrė.
* Sovietų kontrolinė komisija Berlyne parei
iškasta 2,25 milijono tonų daugiau, kaip pernai
GALVOSŪKIO NR. 15 SPRENDIMAS
kalavo iš ryt. Vokietijos valdžios sąrašų visų
per tą patį laiką.
Plaukas, laukas, auka.
* Ką tik įvykę Suomijoj savivaldybių rinki į vakarus pabėgusiųjų, taip jau ir jų šeimų, bei
Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 2 t. V.S.,
mai rodo nežymų nuotaikos pakrypimą į kairę. giminių.
* JTO generalinis sekretorius Trygve Lie po 1 t. V. Janušauskas, J.M., K. Valteris, E.
Socialdemokratai gavo 4 nuoš balsų daugiau,
kaip prieš tai buvusiuose rinkimuose, o kai ir Amerikos atstovas prie JTO W. Austin’as, Hermanas, Vikt. Zdanavičius, O. Kovaitienė,
riųjų socialistų ir komunistų koalicija 3 nuoš. kreipėsi per radiją prašydami paramos sugriautai A. Dilkus.
Korėjai atsistatyti. JTO sudarančios valstybės
balsų daugiau.
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* D. Britanijoj drabužių ir avalynės kainos pažadėjo tik 14 milijonų dolerių, tuo tarpu
pakils. Naujasis kainoraštis bus išleistas tik mažiausiai reiktų 34 milijonų dolerių.
Žarna, Ausis, Lūpa, Gomurys, Insktas, Ran
* Pabaltejo Universiteto turtas. Kuriantis Pa ka, Iltis, Skrandis. Iš pirmųjų raidžių: Žalgiris.
ateinantį mėnesį. Kiek kokie dalykai pabrangs,
baltijo universitetui Hamburge ir vėliau Pinnetuo tarpu tik spėliojama.
Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 2 t. K.V.,
* Prancūzai sukonstruavo naujo tipo mažąjį berge, dėka energingos lietuvių vadovybės, pa po 1 t.: Vikt. Zdanavičius. Už galvosūkį Nr. 11
automobilį. Jis yra dvivietis, sėdynės viena už vyko iš vokiečių įstaigų, britų kariuomenei 1 t. V. Stundys.
kitos, greitas, gali pasiekti 90 km. per valandą tarpininkaujant, išgauti vokiečių išplėšto ir į
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ir mažai naudoja benzino.
Vokietiją atgabento kai kurio Kauno universi
* Vak. Vokietijoj sustreikavo kanalų prižiū teto turto likučius. Nebuvo tai lengva, nes ir
Adomas, atomas, tomas, omas.
rėtojai reikalaudami padidinti atlyginimą. Dėl Sovietų karininkai buvo pareikalavę jį atiduoti
Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 2 t. E.
Uždarius Pabaltijo universitetą Pinne- Hermanas, po 1 t.: K. Valteris, V. Janušauskas,
streikų susitrukdė upinė ir kanalų laivininkystė. jiems.
* Per paskutiniuosius tris mėnesius 100.000 berge, dalis šio turto buvo išsaugota ir dabar V. Stundys, J. Milašauskas, Vikt. Zdanavičius,
globojama kai kurių lietuviškų institucijų.
žmonių atbėgo iš ryt. Vokietijos į Vakarinę.
A. Dilkus, V. Ausevičius.
* Indijoje, Asamo apylinkėje buvo stiprus
* „Vilnies” red. ištrėmimo byla. Rugsėjo 12 d.
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žemės drebėjimas, kuris sugriovė daug namų Chicagos teismas pradėjo nagrinėti lietuvių
ir sunaikino arbatos laukus. Jei laiku nepa kalba leidžiamo komunistų laikraščio „Vilnis”
Nabuchodonosaras, naras, donoras, choras,
vyks atstatyti arbatos laukų ir jos džiovyklų, redaktoriaus V. Andriulio-Andriulevič ištrėmi noras, Saras.
mo į Sovietų Rusiją bylą. Apklausinėta eilė
kitais metais mažiau užaugs arbatos.
Taškų gauna: 2 t. V. Vyt.
* D. Britanijoj mėsos norma bus truputį lietuvių liudininkų. Buvę aukšti JAV kompar
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sumažinta.
tijos pareigūnai M. Malkin ir Ch. Baxter paliu
* Rugsėjo mėn. Malajai eksportavo per 100 dijo matę V. Andriulį komunistų partijos auk
Kęstutis, Arka, Rusija, anūkas, sidabras.
tūkst. tonų gumos.
Daugiausia jos nupirko štų pareigūnų pasėdžiuose, platinant sovietišką
Karas, taika.
Amerika, antroj vietoj — D. Britanija. Rusija komunistų literatūrą ir p. Daug kaltinamosios
Teisingai išsprendė ir taškų gauna: 2 t. V. St.,
medžiagos ir dokumentų prijungta prie bylos, po 1 t. Vikt. Zdanavičius, J.M., O. Kovaitienė,
nupirko 4.633 tonas.
* Pasikliaujant esamomis žiniomis, Amerikos byla storoka.
K. Valteris.
karinės pajėgos, didinamos tokiu tempu kaip
* Tarptautinėje futbolo olimpiadoje Riode Ja
dabar, ateinančių metų birželio mėn. pasieks neiro plevesavo ir Lietuvos vėliava. Nors Lie
ŠACHMATAI
pustrečio milijono žmonių.
tuva savo komandos ir neturėjo, bet ją sumaniai
UŽDAVINYS NR. 14
* Bulgarų darbininkai, atvaryti prievartos atstovavo sportininkas ir radijo pranešėjas Ed.
da bams, Graikų pasieny užtvenkė Maricos Girčys.
upę. Dėl šios priežasties Graikijos pasieny van
* Gen. T. Daukantas baigė plačią studiją apie
duo apsėmė didelį gyvenamos žemės plotą ir bolševizmą.
Kordobos kalnuose jaučiasi žy
padarė daug nuostolių.
miai sustiprėjęs. Koresponduojąs su visu pa
* Šiuo laiku D. Britanija veda derybas su sauliu.
Rusija dėl javų iš Rusijos gavimo.
Nottinghamo lietuvių klubas „Romuva” šių
* Kaip aukselis žygiavo iš Belgijos į Pran
cūziją, tik dabar paaiškėjo, kai policija suėmė metų spalio 21 d. 7 vai. p.p. šaukia, klubo salėje,
Nariams dalyvavi9 kontrabandininkus.
Pasirodo, jie po batų metinį narių susirinkimą.
Klubo valdyba
padais buvo įtaisę „slaptus” sandėlius ir šio masjbūtinas.
„išradimo” dėka toną aukso „pergabeno” į
Du D. Britanijos lietuviai, nevedę, 27 ir 30 m.
Prancūziją.
amžiaus, vedybų tikslu nori susirašinėti su D.
* 130 Graikių motinų atsiuntė JTO general,
Britanijos lietuvaitėmis 23 ir 29 m. amžiaus.
sekr. Trygvei Lie pagraudenimą, kad darytų
Atsakysime tik į rimtus laiškus. Rašyti: Ident.
žygius partizanų pagrobtiems 28.000 graikų
Card Nr. 2345441 ir Membership Card Nr.
vaikų grąžinti.
Šiuo laiku pagrobtieji vaikai
1722, Morriston Ind. Hostel, Morriston, Swan
laikomi komunistinėse valstybėse.
Daug jų
sea, Glam., S. Wales.
MATAS PER DU ĖJIMUS
yra ir Jugoslavijoje.
* W. Churchill’is, Britų konservatorių vadas
su žmona tris dienas viešėjo Danijoje. Jis buvo
Danijos karaliaus svetys.
Churchill’is buvo
sutiktas nepaprastai iškilmingai. Pakeliui bū
rėsi didžiausios minios žmonių, o Kopenhagos
rotušės aikštėje susirinko jų per 100.000. Ten
Churchill’is danams pasakė kalbą.
* Graikai paskelbė duomenis apie Bulgarijos
ir Albanijos karines pejėgas.
Bulgarai turi
200.000 žmonių kariuomenę ir 600 tankų, o
Albanija — 55.000 žmonių kariuomenę. Ta pro
ga pažymima, kad įvairiose satelitinėse Sovietų
valstybėse esą daug parengtų graikų partizanų
naujam į Graikiją įsibrovimui.
* IRO generalinis direkt. D. Kingsley’s daro
žygius prailginti organizacijos veiklai. Pailgi
nus IRO veiklą, galima būsią ir likusius 200.000
DiPi apgyvendinti užjūrio kraštuose, jų tarpe:
JAV — 140.000, Australijoj — 35.000, Kanadoje
10.000, Brazilijoje 2.000 ir kituose kraštuose.
* Paryžiaus juodoje biržoje Britų svaras pa
— Ar tu sakei ką ?
Restorane: —■ Prašau skruzdžių kiaušinių,
kilo. Už jį mokama tiek, kiek jo oficialus kur
silkę,
šuns
sausainių,
dubenį
pieno,
kanarkinio
—
Ne.
sas — 980 frankų už 1 svarą.
lesalo
ir
inkstų
grietinėj
—
mano
žmona
šian

—
A! Tai radijas pats su savim kalba.
* Pereitą savaitę į Romą grįžo 9 italų diplo
— Vi sada taip.
matai, buvę Bukarešte. Užėmus rusams Rumu dien turi laisvą dieną.
niją, jie buvo suimti ir 6 metus išlai
„BRITANIJOS LIETUVIS” savaitinis laikraštis. Redaktorius — K. Obolėnas, leidžia —
kyti NKVD kalėjimuose. Italijoje, pasienio
D.
Britanijos
Lietuvių Sąjungos Centro Vaidyba, 2, London Mews, London St., London, W.2.
stoty, į spaudos atstovų klausimus atsiliepė tik
pasiuntinys, o kiti — tylėjo. Pasiuntinys pa REDAKCIJA raštus ~ taiso bei trumpina savo nuožiūra. Nesunaudoti rankraščiai nesaugomi ir ne
sakė tiek, kad prieš perduodant juos Vienoj grąžinami, jei nepridėtas pašto ženklas. ADMINISTRACIJA: prenumeratos kaina: D. Britani
Italijos konsului, Austrijoje esančioje sovietinėje joje — metams 32 šilingai, pusei metų — 17 1/2 šilingų, metu ketvirčiui — 9 šilingai. Užsieny: me
koncentracijos stovykloje buvo liepta tris savai tams — 5 USA doleriai. SKELBIMAI: Spaudos eilutė arba jos vieta — 1 šilingas. ADRESO
tes kepintis saulėje, kad įgytų sveikų žmonių PAKEITIMAS 1 šilingas. REDAKC. IR ADMIN. TELEF. AMB 6195.
išvaizdą.
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ĮVAIRENYBĖS
ATSILYGINO

Žymusis
Leipcigo
chirurgas
profesorius
Thiersch’as buvo pakviestas pas susirgusį Sak
sonijos sosto įpėdinį į Drezdeną. Stoty jis
sutiko aukštą valstybės pareigūną, kuris Thier
sch’ą užkalbino. Trumpą pokalbį ekselencija
baigė šiais žodžiais:
— Na, pone daktare, dabar mes turim skir
tis: Tamsta juk važiuoji antra klase, ar ne? —
ir ekscelencija išdidžiai įlipo į pirmos klasės
vagoną.
Drezdeno stoty jie vėl susitiko. Čia prie
stoties durų profesoriaus laukė karališkasis
vežimas. Tai patyręs ekselencija pasidarė la
bai malonus ir tarė profesoriui:
— Aha, vadinas tai tiesa, ką aš esu girdėjęs
apie sunkų jo karališkos didenybės Kronprinco
susirgimą ?
— Deja, tiesa, ekselencija, bet aš nemaniau,
kad ši žinia jau bus pasiekusi ir liaudį... —
ir profesorius įlipo į karališkąjį vežimą.
VANDENS PASAULIS NE KURČIAS

Pastaraisiais laikais patirta, kad vandens pa
saulis nėra bebalsis. Ir ten esama įvairių garsų.
Garsus skleidžia ne vien žuvys, bet ir banginiai.
Ypač baltojo delfino garsai esą labai įvairūs.
Shevill’is ir Lawrence garsus pagavo specialiu
mikrofonu šv. Laryno įlankoje (Kanada). Šiau
rės ašigalio pakrančių srityse gyvenančių bangi
nių kaimenės, pasirodo, yra plepios kaip beždžio
nės. Banginiai skleidžia įvairius garsus, pana
šius švilpimui, žviegimui, kliunksėjimui, kniaukimui ir cypimui pereinančius iki aiškaus čiulbė
jimo ir varpų skambėjimo. Girdėti ir tokie gar
sai, kurie panėši vaikų džiūgavimui. Kartais
girdėti smūgių garsai, lyg kas lazda į vandenį tvo
tų. Banginiai garsus sukelia lankstydami žandus.
Dėl tonų aukštumo ir čiulbesio, panėšinčio kana
rėlės garsui, baltasis banginis „jūrų kanarėle”
vadinamas.
IEŠKOJO AUTORITETO NUOMONĖS...

Ponas Smirdaitis, atvykęs iš provincijos į sos
tinę, užėjo pas garsiausią chirurgą pasitarti
dėl žaizdotos kojos. Koja buvo apvyniota brau
nais ir baisiai dvokiančiais skudurais, kuriuos
atvyniojęs daktaras žengė pora žingsnių atgal
ir piktai sušuko:
— Žmogau, turėtum nors kartą nuplauti
kojas!
— Na gi tą pat man sakė ir mūsų provincijos
gydytojas, bet aš norėjau sužinoti, ką sostinės
garsenybė pasakys apie šį reikalą.
PAVOJINGAS SVEIKATAI SPORTAS

Gydytojas, tirdamas Dešraitį, nerado kitos
ligos, kaip tik didelio laipsnio nerviškumą.
— Hm! murma gydytojas, — kad gi žinočiau
Tamstos nerviškumo priežastį!
■— Tai, tur būt, nuo meškeriojimo, daktare,
— aiškina pacientas.
— Ne, negali būti!
Meškeriojimo sportas
kaip tik veikia nervus raminančiai!
— Taip? Matyt tamsta nesi bandęs meške
rioti be leidimo!...
PUIKIAUSIAS

VAISTAS

NUO

KOSULIO

— Aš žinau nepakeičiamą vaistą nuo kosulio,
— gyrėsi klebonas gydytojui.
— O kas tai būtų ? — susidomėjo gydytojas.
— Užsakų skaitymas! Parapijiečiai per pa
mokslą taip kosti, kad net bažnyčia plyšta, bet
kai skaitau užsakus — visiems kosulys, kaip
ranka atimamas!...

Lietuviai arti Gvijanos.
A. Zakarevičius,
I. Zagorskis ir J. Urbanavičius šiuo metu gyvena
toli nuo civilizacijos, netoli Velnio Salos, visai
arti prancūzų Guianos. Jie dirba Bethlehem
Co., netoli Macapa, Amapa teritorijoje, Bra
zilijoj. Dirba prie motorinių laivų, kuriais
gabenamas mangas ir geležies rūda. Iš Macapa
rūdis Amazonės upe vežama į Sparrow Point
uostą, o iš čia dideliais laivais į Ameriką.
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