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VI METAI

VORATINKLIAI
Kraugerys voras, norėdamas 

pačiupti auką, voratinkliais iš- 
raizgo medžiojimo plotą, pats gi 
įlindęs j pat] tamsųjį kampą, iš 
pąsalų tykoja grobio. Ir vargas 
tam, kas per neatsargumą įsipai
nioja į tokius voratinklius. Zirzėk 
kiek nori ir kiek išgali. Nepagel
bės. Vorui reikia kraujo.

„Rojaus“ valdovai taip minta 
krauju. Tik toks skirtumas kad 
jie minta ne musės, bet žmogaus, 
ištisų tautų, krauju ir niekad jie 
nepasotinami. Milijonams nekal. 
tų ankų iščiulpę kraują, jie jieško 
naujų ir naujų, nesiskaitydami su 
priemonėmis, nepripažindami jo
kios etikos, nei žmoniškumo. Tal
kon pasikvietę melą, apgaulę, 
smurtą ir terorą, nužmoginę mi
nias, jie siundo vaikus prieš tė
vus, brolį prieš brol', šaukdami 
visam pasauliui, kad jie neša iš- 
laisvinimą ir gėrį, taiką ir palai
mą. Tas jų šauksmas tiek yra 
niekšingai apgaulingas, kad laisvo 
vakariečio žmogaus, nepatekusio į 
jų klastingus voratinklius, protas 
neįveikia šito siaubo suvirškinti.

Kai „rojaus“ valdovams :š 
nasrų paspruko milijonai pabėgė
lių į laisvuosius kraštus, jie nuo 
pat pirmosios dienos visomis iš
galėmis pradėjo pabėgusių aukų 
medžioklę. Visiems yra žinoma, 
kas su tais nelaimingaisiais įvyko, 
kuriuos raudonieji budeliai paga
vo, arba su tais, kuriuos, Vokie
tijai kapituliavus, vakariečiai 
lengvabūdiškai perdavė enkave
distams. Kai Kremliaus siųstos 
komisijos į pabėgėlių stovyklas, 
Vokietijoje, rinkti „repatriantų" 
nieko nepešė ir visur buvo išjuo
kiamos ir išvejamos, Krenil us da. 
re visokiausių žygių tarptautin'o- 
se konferencijose mums pagrobti. 
Nudegė nagus ir čia. Tačiau „ro
jaus" valdovai puikiai supranta, 
kad jųjų penktąja) kolonai, sprog
dinančiai kraštus iš vidaus, di
džiausia kliūtis kai tik ir yra tie 
gyvieji liudininkai, išsprukę iš 
smako gerklės. Jiems pakenkti, 
juos likviduoti Krerplius ir šiuo 
metu deda visokiausias pastangas. 
Paskutiniuoju metu D. Britanijos 
lietuviams tenka nuolat susidurti 
su komunistų voratinkliais, ku
riais jie bando mus apraizgyti ir 
suprovokuoti prieš šio kraš’o sau
gumo organus. Komunistai, žino
dami, kad mes niekad nebūsime 
jų klapčiukais, pradėjo atski. 
riems asmenims siuntinėti komu
nistinį šlamštą iš Rusijos, kad tuo 
būdu mes būtume vietos saugu
mo įtraukti į „nepatikimųjų sąra
šus". Talkon jiems atėjo vietinių' 
komunistai, nurodydami adresus 
numatytos aukos. Maža to, užten 
ka įdėti j laikraštį visiškai nekal
to turinio skelbimą su adresu, ir, 
žiūrėk, po kurio laiko, tuo adre
su pradedi gauti iš Rusijos „Tė
vynės Balsą". Taip, pvz., prieš 
kurį laiką vienas jaunas lietuvis 
įdėjo skelbimą, ieškodamas gyve 
nimo draugės. Adresą nurodė sa 
vo fabriko, kuriame dirba ir dar
bo kortelės numerį, žmonos, pa
gal įdėtą skelbimą, nesusirado, bet 
po poros savaičių tuo adresu ne
žinoma ranka pradėjo jam siunti
nėti „Tėvynės Balsą“. Attinka, 
mose įstaigose, nieko dėtam gyve
nimo draugės ieškotojui teko a'š. 
kintis, kad jis iš tikrųjų než’nas, 
kas jam siunčia nuodus.

Coventrio lietuvių kolonijai yra 
gerai žinomas „rojaus“ apaštalas, 
jau daugelį metų ten gyvenąs, 
Lietuvos vokietis, Gustavas, ši
tas Lietuvos išgama, mokėdamas 
lietuviškai, teršia Lietuvos vardą 
ir jos Nepriklausomybės laikus, 
platina šmeižtus apie lietuvius 
tremtinius, atlikdamas tą patį už 
davinį, ką Amerikoje daro Bimba 
su savo sėbrais. Gustavas įsieli- 
na į lietuvių susirinkimus, pobū
vius ir koncertus, kad tuo būdu 
surinkus žinias, adresus ir nuo. 
talkas. Maža to, atsiranda naivių 
lietuvių, kurie dėl stiklo alaus su
sigundo su pragaištingą lietuviams 
darbą dirbančiu judošium „paben-

LIETUVYBĖS ŽIDINYS
SKAUTU STOVYKLA APLANKIUS

n 
PRIE LAUŽO

Pro vėjo genamus debesėlius 
prasispraudžia besileidžianti sau
lė ir auksu nuspalvina žaliąsias 
medžių viršūnes. Ten, tų medžių 
viršūnėse, ūkauja vakarinę maldą 
laukinis karvelis, visiškai nesido
mėdamas nepaprastu įvykiu ly
gioje miško aikštelėje: lietuviai 
skautai ir skautės ruošiasi pasku 
tiniąjam stovyklos laužui. Naujai 
patekusiam sunku susigaudyti ši
tame jaunųjų miško gyventojų 
skruždėlyne. Vienos savaitės bė
gyje jie jau susigyveno, suprato 
kiekvienas savo pareigas, išmoko 
skirti trumpų ir ilgų švilpuko gar

1. Londono skautės, pakrovusios stovyklautojų, sesių mantą. 2. Reikia, vyrai, pasistatyti pa
lapinę. 3. Virtuvės pamaina, nuskutusi bulves. 4. Prie palapinių. 5. Vadeiva inspektuoja sto
vyklą. 6. Skautų grupė. 7. Susimastęs vilkiokas, kad jis dar ne draugininkas ir neturi drau.

gininkės... 8. Piermieji pietūs sesių stovykloje. 9. Prie baseino.

savo vaikų, panašūs yra į paukš
čių gaudytojus, kurie, pagavę 
lakštingalą, laiko aukso narve ir 
stebisi, kad ji šitokiose dieviško, 
se sąlygose merdi...

Na, bfet mes skubame prie sausų 
šakų sukrauto skautiško laužo. Ra
tu jau apsėdę broliai ir sesės. 
Garbingoje vietoje anglai — sve
čiai ir svečiai, atvykę paskutinio
jo laužo proga iš Londono. Skau
tai pradeda programą, kuriai jie 
ruošėsi nuo pat pirmosios stovy
klavimo dienos. Skardi, linksma 
lietuviška daina nuaidi miško gi
lumom kai vyr. anglų skautė už
dega lietuvių skautų sukrautąjį 
laužą

— Dega, dega. dega!... Rūksta, 
rūksta, rūksta!... Gesta... Gesta... 
Gesta ! — choru užtraukia jauni
mas laužo užkūrimo dainą. Šia 
daina atidaroma plati šio vakaro 
programa Net 17 atskirų pasiro. 
dymų ir gale specialiai paruoštas 
vaidinimas!

Pavargusi nuo dirigavimo ir va
dovavimo vadeivą pavaduoja jau

dradarbiauti“, nenujausdami, kad 
patys įsiraizgo į jo .voratinklio 
reizgines. Gėda ir skaudu, kad 
atsiranda lietuvių, kurie patys pa
tyrę „rojaus“ malonumus, gerai 
žinodami kaip gustavų darbda
viai elgiasi su pasilikusiais bro
liais Tėvynėje, čia, laisvame kraš
te, jie turi drąsos ir sąžinės sėsti 
prie bendro stalo su mūsų tautos 
duobkasiais, kuriam doras lietu
vis, atmindamas mirštančio Sibi
re brolio kančias, atmindamas sa
vo gimtąjai žemei duotą priesai
ką, lūpose tik vieną turėtų turėti 
sakinį: — „Lauk, vore, iš mūsų 
tarpo" I 

sų reikšmę. Vienos savaitės visiš
kai savarankiško gyvenimo paty
rimas, noras kuo nors pasižymė
ti, padaryti gerą darbą būti pavyz
džiu kitų akyse, jauniesiems bro
liams ir sesėms, čia, stovykloje, 
atskirtiems nuo kasdieninės ir 
jau taip įprastos mamos globos, 
buvo tas akstinas, kuris vertė 
juos būti paklusniems ir nuo pat 
ankstyvaus ryto iki vakarinio lau
žo, dirbti, klausytis vyresniųjų 
pasakojimo, sportuoti, žaisti. Jei 
gu visa tai reikėtų) padaryti ir ši
tokiose sąlygose pagyventi ne 
laisva valia, bet mamai ar tėve
liui įsakius, šitoji stovykla būtų 
— koncentracijos stoykla... To

(Skaut. Kvietkaus ir Šovos nuotraukos)
antrus metus stovyklaująs de
šimtmetis Žukauskiokas iš Wol- 
verhamptono. Dirigavimo lazdelė 
jo rankose virsta muzikos instru
mentu, kuriuo jis, lyg užburta 
fleita, pradeda daryti ,,stebuk. 
lūs“. Dabar ir šaltakraūjai anglai 
nebeišlaiko ir paklausta jo lazdelei, 
prisijungdami prie lietuviškos 
dainos. Byra, tarsi iš nykštuko ra
go. pasirodymai vieni už kitą 
įdomesni, gyvus, linksmi, nedirb
tini ir taip savi, taip malonūs lie
tuviškumo išsiilgusiai širdžiai, 
kad nors imk ir voliokis iš 
džiaugsmo žaliojoj vejoj, lietu
vių žaliūkų draugijoje. Ir, kai pa
galvoji, kad tai visa padaryta per 
6 d., kad didžioji dalis stovyklau
jančių pirmą kartą savo gyveni
me šitose „pratimuose“ dalyvau
ja, kad jų tarpe yra ir tokių, ku
rie, gyvendami vieniši tarp sveti
mųjų, jau primiršo ar net ir ne
buvo gerai išmokę gimtosios kal
bos. pamanai, kad, ko gera šita
me svetimos žemės miške, jiems 
į pagalbą ateina Lietuvos girių 
gerosios Laumės, per vieną naktį 
įpūsdamos savąjam atžalynui lie 
tuviškos dvasios ir ryžtumo būti 
tais, kuo jie yra gimę. Gimtoji 
žemė yra pavydi, kerštinga ir at
laidi. Ji savo sūnų ir dukrų ne
nori perleisti kitiems ir mielai 
paklydusius priima po savo spar
nais. Ji ir šiton stovyklon buve 
prisiuntusi savo girių Laumes, įs
pėti, sustiprinti ir priminti jauną- 
jrm lietuviui, kad jis jai, Lietu
vos Žemei, priklauso ir jei gyven
ti privalo.

Stovykloje, kaip jau buvome 
rašę, buvo leidžiamas laikraštis, 
stovyklos oficiozas — „Taukuotas 
Puodas“. Paskutinysis jo nume
ris taip pat buvo paskaitytas prie 

dėl nenuostabu, kad mamytei ar 
tėveliui, atvažiavus į stovyklą, 
suspaudžia širdį, pamačius sąly
gas, kuriose jųjų lepūnėlis, iš
sprūdęs iš po sparno, žengia pir. 
muosius savarankiško gyvenimo 
žingasnius. Silpnesnių nervų tėve
liai, augindami lepūnėlius, yra 
pavydūs, matydami, kad jų my
limasis šitokiose sąlygose veržia
si savarankiškam gyvenimui. Gai
la, bet šitokių atsitikimų pasitai. 
kė ir šioje stovykloje. Šias eilutes 
rašančiam nėra tikslo čia; trum
pame straipsnelyje, šia tema kal
bėti, bet vieną sakinį kniedį pa
sakyti : tėvai, kurie į lietuvišką 

vasaros stovyklą nesiryžta leist)

iškilmSjngojo laužo. Tiesa, jame 
nebuvo „laisvosios tribūnos“, nei 
vedamųjų straipsnių, bet apskri
tai, jame vaizdžiai buvo aprašo
mi stovyklos stambieji dienos 
įvykiai/' „Taukuotąjį Puodą“ 
„Britanijos Lietuvis“ sveikina, 
kaip pirmąjį šitoje žemėje dien
raštį, ėjusį 6 dienas...

Vakarop, išvykstančius svečius, • 
lydėjo būriai brolių ir sesių iki pat 
plento. Jųjų skautiškas atsisveikini
mas — sudiev, sudiev, sudiev!... 
ilgai skambėjo stovykloje viešė
jusiu .ausyse.

Vadeivai ir visiems vyr. skau
tėms ir skautams, organizavu
siems šią stovyklą, turint galvoje, 
kad jie taip pat fabrikuose dirba, 
reikėtų ne tik visų tėvų, bet visų 
lietuvių vardu pasakyti — ačiū ! 
Bet. juk jie skautai ir ne tam pa
sišventę dirba. Susilaikau.

Br. Debikonis.

MINISTERIO EDENO 
VESTUVĖS

Britų užsienio reikalų ministe- 
ris Edenas, 55 metų amžiaus, 
šiandien, ketvirtadienį, vedė Cla- 
rissą Churchillaitę, 32 metų am
žiaus, premjero V. Churchillio 
brolio dukterį.

Su pirmąja žmona min. Edenas 
išsiskyrė prieš du metus, su ku
ria jis gyveno 27 metus. Vyresny
sis Edeno sūnas, Simon, žuvo 
1945 m Burmoje, jaunesnysis — 
Nicholas šiuo metu gyvena Ka
nadoje. Vestuvių proga Nicholas 
atsiuntę tėvui sveikinimo tele
gramą.

Užsienio reikalų ministerio ves
tuvėse dalyvavo premieras W. 
Churchillis su ponia ir kiti aukšti 
svečiai.

7 DIENOS PASAULY
Londonas. š.m. birželio — liepos 

mėn. D.-Britapijoje bedarbių skai
čius siekė 393.500. Šiuo metu šis 
bedarbių skaičius sumažėjęs 46.000.

Londonas. Ligoninėse dirbantie
siems pakeliamas atlyginimas: vy
rams — 6 šilingais savaitėje, mote
rims — 4 Šil- 6 d. Šis atlyginimo 
pakėlimas paliesiąs 187 tūkstan
čius ligoninėse dirbančiuosius.

Londonas. Londone ir kaikurio- 
se pietų Anglijtos vietose daržo
vių krautuvės pritrūko bulvių. Mi
tybos ministerija leido ūkininkams 
nukasti bulves vieną mėnesį 
anksčiau, su sąlyga, jei jie bulvių 
derlių pristatysią į tas vietas, kur 
šiuo metu jaučiamas trūkumas.

Varšuva. Komunistų vyriausy
bės galva — prezidentas paskelbė, 
kad spalio 26 d. visoje Lenkijoje 
įvyks rinkimai pagal sovietinę 
santvarką.

Londonas. Per vienrius metus 
D. Britanijos, gyventojai suvalgė 
53.000 arklių. Didžiąją dalį arklie
nos suvalgė londoniečiai. Pagal 
potvarkius, valgyklos, patiekda. 
mos. arklienos porcijas, turinčios 
pranešti savlo svečiams, tačiau re
ta kuri valgykla laikosi tų instruk
cijų. Paprastai svečiai valgo ark
lieną, nežinodami apie tai.

Viena. Čekijos komunistu vy- 
riauybė pradėjo masinę čekoslo- 
vakų išvežimą iš Čekijos — Austri
jos pasienio. „Nepageidaujamas" 
elementas, kaip skelbia Čekijos 
komunistai, išvežamas į Rusiją.

Bruselis, Belgijos darbininkai 
paskelbė 24 valandų darbo streiką, 
ryšium su paskelbtu įstatymu, 
prailginančiu būtiną karo tarnybą 
iki dviejų metų. Didžioji dalis Bel
gijos pramonės streiko dienomis 
buvo suparaližuota.

Kanada. Ottavos dienraštis „Re
publican Times“ paskelbė, kad 
ateityje laikraštis nebespausdin- 
siąs jokių žinių, nei straipsnių, ku
riuose kalbama apie „skraidančias 
lėkštes“.

Palermo. Fakiras, kuris nesisa- 
ko savo pavardės nei tautybės, stik
liniame karste išbuvo 72 dienas, 3 
valandas ir 3 minutes. Per visą šį 
laiką jis kasdien išgerdavo truputį 
sūdyto vandens. Tuo būdu šis ne
žinomas fakiras yra sumušęs par 
saulinį badavimo rekordą.

Paryžius. Gerai informuo'bso 
prancūzų sluoksniuose kalbama, 
kad D. Britanijos, JAV ir Prancū
zijos vyriausybės įteikusios Sovie
tų Rusijai vienodo turinio notą, 
kurioje reikalaujama grąžinti 
Austrijai nepriklausomybę. Notose 
primenama, kad 1943 m. sovietų 
vyriausybė, tardamasi su vakarie
čių valstybių vyriausybėmis, yra 
pažadėjusi po karo Austrijai grą
žinti nepriklausomybę.

Ottava. Čekoslovakijos genera
linis konsulas Montrealy atsisakė 
grįžti į „laisvą tėvynę", kurios rei
kalus jis atstovavęs Kanadoje per 
keturis metus. Kanados vyriausybė 
leido buv- komunistinės vyriausy. 
bės apaštalui pasilikti Kandoje.

Barlynas. Nuo- rugpiūčio 1 d. iš 
Rytų Vokietijos kasdien į Vakarus 
perbėga niuo 500 <— 850 vokiečių. 
Rugpiūčio 1 d. bėglių skaičius pa
siekė 1.200.

Vašingtonas. Gen. O. Bradley 
pareiškė, kad Atlanto pakto valsty
bės nesuspėsiančios suorganizuoti 
50 divizijų armijos, kuri, pagal 
Lisabonos konferencijos nutarimą, 
turėjo būti pastatydinta iki šių me
tų pabaigos.

Paryžius. Turtingiausio Pary
žiaus auksakalio Christofle parduo
tuvėje įvykio gaisras, kurio metu 
sutirpo aukso išdirbiniai ir gaisri
ninkai „braidė“ ištirpusio aukso 
klanuose.

Ammanas. Jordanijos parla
mentas slaptame posėdyje nutarė 
pakviesti į sostą septyniolikmetį 
Husseiną, sūnų darbartinio ser
gančio karaliaus. Tol, kol jauna

jam karaliui sukaks 18 metų, ka
raliaus pareigas eisianti speciali 
Jordanijos taryba.

Dar prieš porą savaičių jauna
sai Jordanijos karalius lankė 
Harrow mokyklą, Londone. Šiuo 
metu jis išskrido Jordanijon, ta
rybos iškviestas.

Singapūras. Kaučuko plantacijos 
darbininkams buvo iš lėktuvo nu
metamas savaitinis atlyginimas. 
Pereitą savaitę parašiuto pagalba 
buvo numesta 14.000 svarų, kurie 
įkrito į dumblą ir iki šiolei tų pi
nigų nepavyko surasti.

Berlynas. Vokiečių socialistų 
jaunimas iš vakarų Berlyno palei
do 600. balionų su antikomunisti
niais atsišaukimais į rytinę Vokie 
tijos dalį. Kiekvienas tų balionų 
turi po kelis tūkstančius atsišau
kimų. Dalis balionų sprogo sovie
tinėje Berlyno zonoje ir gatvės 
užtino antikomunistiniais atsišau
kimais.

Londonas. Gynybos ministeriui 
lordui Alexanderiui, gyvenan
čiam Belgrave Place, Londone, 
nežinomi plėšikai išvogė iš jo pri
vataus buto kariškus medalius, 
kuriais jis buvo britų ir kitų vals
tybių karo valdžios atžymėtas.

Teheranas. Persu senatas patvir. 
tino labai plačius įgalilojimus Mos- 
adekui tvarkyti krašto reikalus 6 
mėnesių bėgyje. Šie įgaliojimai 
suteikia Mossadekui diktatorišką 
teisę.

Viešame senato posėdyje Mossa- 
deko žentas įsjiėjo .pakartotiifai 
senatą, kad šitokie neriboti įgalio
jimai vienam asmeniui yra pavo
jingi visam kraštui.

Paryžius. Rugpiūčio 13 d. Pary
žiuje prasidėjo antroji prancūzų 
— vokiečių konferencija, kurioje 
šie du kraštai bando susitarti dėl 
Saaro krašto ateities.

Rio de Janeiro. Prie policijos 
būstinės, Rio Grande, keli šimtai 
susirinkusių komunistų reikalavo 
paleistk.15 suimtų komunistų — 
agitatorių, kurie buvo kaltinami 
agitavę sukelti streikus. Kai poli 
cija isakė susirinkusiems komu
nistams išsiskirstyti, iš minios 
pradėta šaudyti. Policija taip pat 
atsakė šūviais. Du asmenis už
mušti.

Tokio. Kobe miesto burmistras 
pasiūlė užstatą už nuteistus du 
britų jūrininkus, dėl kurių tarp 
britų ir japonų vyriausybių kilo 
ginčas. Jajįonų teismas nepriėmė 
duoshaus burmistro pasiūlymo.

„PARTIJA PARTIJOJ"
Britų Darbo partijos laikraštis 

„Daily Herald“ paskelbė buv. mi- 
nisterių Stokes, G. Brįmvn ir A.M. 
Crawley kalbas, kuriose šie žymūs 
darbiečių šulai puola Bevaną už jo 
atskilimą ir kūrimą „jiartijoje par
tiją“. R'yšium su artėjančiu dar-, 
biečių partijos 'metiniu suvažiavi
mu, darbiečiai pradėjo aštrią kom
paniją prieš Bevaną ir jo šalinin
kus. Manoma, kad darbiečių parti
jos vadovas, 69 m. amžiaus Attlee, 
ryžtasi per artėjantį suvažiavimą 
susidoroti su Bevanu, kuris jau ne 
nuo dabar bando paimti partijos 
vairą į savo rankus. Iš pasakytų 
žymiųjų darbo partijos atstovų 
kalbų aiškėja, kad partijos vado
vybė suvažiavimo -metu kaltins 
Bevaną ir jo grupę už jų nelojalu
mą partijos valdžiai.

Londono politinės galvos ma
no, kad tos rūšies mestas Beva. 
nui kaltinimas, galįs turėti per su- 
vežiavimą lemiančios reikšmės 
nors, tikrumoje, bevanistai su dar- 
biečiais ne vien tik dėl vadovybės 

, susikerta. Bevanas kritikuoja ne 
tik vestą socialistų užsienio ir 
ginklavimosi politiką, bet taip pat 
jis aštriai puola socialistus už jų 
vedamą socialinę ir ūkinę politiką.

Darbiečių partijos metinis šuva, 
žiavimas įvyksta Morecambe, rug
sėjo 29 d.

1



B. DAUBARAS

NERAMU BUVO 
UUVĖJ ALĖJOJ

IŠTRAUKA IŠ NESENIAI IŠLEISTOS KNYGOS

IŠPIRKIMAS
Komisaras Leontievas Gatkovas, dar keletą kartų apėjęs apie 

didelį valgiais ir gėrimais padengtą stalą žvilgterėji į sieninį laik
rodį ir patenkintas atsisėdo plačioje sofoje, užtiestoje lietuviškų 
raštų audiniu.

Šiandien, birželio 21 dieną, jis švenčia dvigubą šventę: savo 
vardines ir Įkurtuves. Dar visas pusvalandis iki sutarto svečių 
rinkimosi laiko ir jis patogiai išsitempia visu ilgiu minkštoje sofoje. 
Šios dienos nuotaika, naujo buto baldai, paveikslai, indai ir atei
nančios tarnaitės stalo padengimas jam primena kažką tolimo, ka
daise kažkur panašaus matyto. Ir jis mintimis bėga laiko laiptais 
atgal į praeitį, į gimtąjį Odesos miestą, į gimtuosius namus. Ten, 
seniai, dar prieš revoliuciją, Petrapilio gatvėje jo tėvai turėjo pa
našų butą, indus ir jo vardinių dieną dengdavo balta, kaip ir šitoji 
staltiesė, stalus, kviesdavo svečius. Bet nuo tada, kai jis iš Lomo- 
nisovo gimnazijos aštuntos klasės vieną dieną išėjo su revoliucio. 
nieriais į gatvę, visa tai dingo ir prasidėjo naujas gyvenimas, gy
venimas, kuriame jis nebematė nei buto, kokį jo tėvai turėjo ir. 
koki jis čia, šiame svetimame mieste rado, nei baltų staltiesių, nei 
minkštų sofų. Viskas buvo atiduota masėms ir viskas virto viena, 
beviltiška mase...

Kokia piatilietka mus išgelbės ir kokius naujus planus mes tu
rime įvykdyti, kad pasiekus tokio gyvenimo lygio, kokį turėjo šis 
mažas, raudonosios armijos iš buržujų vergijos išlaisvintas kraštas '■ 
— klausia jis savęs, žiūrėdamas į virš tamsaus bufeto kabantį Gal
diko „Vėją“. — Štai, kad ir šis butas, — galvoja jis toliau, — 
ir ko čia jame nėra?! Kokie baldai, indai, kiek drabužių ir maisto! 
Ir jame gyveno tik kažkoks advokatas. Čiort vozmi! — nusikeikia 
jis ir, pašokęs nuo sofos prisipila iš sunkios kristalinės roputės 
vyrišką taurę degtinės. ,

— yot, eto, žizn, — balsiai taria jis sau ir užkanda šaltos ka. 
lakutienos gabaliuku.

Dabar jis vėl tikrina išdėstytas svečių korteles ir vieną jų paė
męs, pusbalsiai skaito:

— Petriūnaitė. Jo juodose akyse sublizga aistros žiburėliai ir 
jo storos lūpos šnabžda. — Šiandien arba niekad... — Ir, tarsi norė
damas šį savo slaptą nutarimą sutvirtinti, vėl prisipila taurę. Iš 
lėto, žemu baritonu, dešimts kartų liūdnai pritaria jam buvęs 
advokato sieninis laikrodis — taip, taip, taip, ir jo aidas pripildo 
tuščius buto kambarius. Gatkov as dar nepratęs prie to garso ir 
kai laikrodis ima skambinti jis krūptelėja, nusikeikia ir išeina į 
gretimą kambarį — salioną. Užsuka radiją. Pataiso ant rašomojo 
stalo dekoracijai atgabentas kelias rusiškas knygas, dar kartą per
žiūri kavai padengtus du apvalius staliukus ir atitraukęs sunkią 
juodalksnio medžio spalvos užuolaidą, užsigula ant plačios atdaro 
lango palangės.

Temsta. Lengvutis vėjelis žaidžia šaligatvyje augančios liepos 
viršūnėje ir atneša iš Laisvės Al ėjos praeivių žingsnių čežėjimą 
Prieš jo langus dunkso didingi Teisingumo Rūmai. Prie vienos 
rūmus remiančios kolonos tup: mažytis kačiukas ir karts nuo karto 
gailiai kniaukia. Gatvėje tuščia, tarsi būtų ankstyvas rytas, o ne 
vasaros šeštadienio vakaras< Gatkovas klaidžioja akimis tarp ko
lonų ir prieblandoje jo žvilgsnis išskaito rūmų užrašą: „Justitia 
ėst fundamentum regnorum“.

— Čto eto značit? — galvoja jis dar kartą akimis rankioda
mas raides.

— Bi-jau, bi-jau, — kniaukia kačiukas ir atitraukia nuo užrašo 
komisaro žvilgsnį. Prikimęs kačiuko balsas aidi tarp rymančių ko
lonų ir Gatkovui darosi nuo jo nejauku Jis nervinas ir pyksta. 
Jam rodosi, kad jei jis dabar atsisuks nuo lango, kambaryje pama
tys prieš savaitę iŠ to buto išvežtųjų veidus ir vėl išgirs jų šauksmą. 
Jo nuotaika genda ir jis susierzinęs užtrenkia langą ir užtraukia 
užuolaidas. Ir kai jis dabar atsisuka, jo akys susitinka su dide
lėmis, stiklinėmis meškiuko akimis, kurios piktai blizga lempų 
šviesoje. Komisaras prieina prie žaislo, čiumpa už balto kaspino 
ir įniršės sviedžia jį po rašomuoju stalu. Tyliai pabyra stiklinių 
akučių šukės ir tuo metu Gatkovas išgirsta gatvėje automobilio 
durelių trenksmą, žmonių balsus ir išbėga į laiptus pasitikti svečių.

— Pagaliau susilaukiau! — sako jis linksmai ir padeda Petriū- 
naitei nusiimti apsiaustą.

Svečiai sueina į salioną ir sveikina solenizantą.
— Mūsų draugui komisarui dabar tik šeimininkės trūksta, — 

dairydamasis po kambarį sako komisaro pavaduotojas draugas 
Zvierkovas ir šypsosi tamsiais praretėjusiais dantimis savo drau
gei Rozai.

— Davė Dievas dantis, duos ir duonos, — juokiasi draugė 
Roza, žiūrėdama į kampe saliono stovintį, auksinių žuvelių akva
riumą.

• Bet Gatkovas bendrame klegesyje tų pastabų negirdi. Jis kvie
čia svečius sėsti, minutei jų atsiprašo ir, truputi prastūmęs valgo
mojo matinio stiklo suveriamas duris, tyliai kreipiasi lį Petriūnaitę:

— Būkite maloni, pažiūrėkite ar čia viskas tvarkoje.
Lyda išeina ir tuojau vėl grįžta salionan.
Renkasi paskutinieji svečiai ir ant rašomojo stalo gausėja ko

misarui tos dienos proga dovanos.
Netrukus Gatkovas plačiai atstumia valgomojo duris ir kreip

damasis į svečius taria:
— Prašau prie viengungiško stalo. Atleiskite mielosios drau

gės ir draugai, kad. šį vakarą prie stalo mums teks pasitarnauti 
patiems.

— Kaip Tėvynėje. — juokiasi Zvierkovas ir priduria:
— Pokylis tik tada būna jaukus, kai jame žmogus jauties 

kaip namuose:
— Prašau gerbiamų svečių peržengus šį slenkstį draugo Zvier- 

kovo pastabą priimti dėmesin ir šį vakarą jaustis čia geriau negu 
namuose, — linksmai atsikirto šeimininkas ir atsisėdo šalia Lydos, 
ši permetė akimis svečius ir šyptelėjo. — Tai šitaip prie „badau
jančio“ krašto gėrybėmis pakrauto stalo NKVD viršininkas kelia 
dvigubą šventę, — pagalvojo ji karčiai.

Prie Teisingumo Rūmų seniai nebekniaukė užkimęs kačiukas 
Liepos viršūnėje užmigo lengvutis vėjelis. Tik toli, toli nuo Lietu
vos, kažkur prie Červenės, užkaltame išvežamųjų vagone duso 
dviejų metų advokato sūnus ir čia, po rašomuoju stalu verkia su
daužytomis akutėmis jo vienišas meškiukas-.

Už lango gęso aušrinė, o pro suveriamas valgomojo kambario 
duris veržėsi ir augo klegesys, „storėjo“ anekdotai ir dažnėjo dau
žomų taurių žvangesys. Ir tada, kai draugas Zvierkovas pasijuto 
visiškai „kaip namuose“’ ir draugei Rozai už gilaus decoltee užpylė 
taurę spirito, aklasis meškiukas, jeigu jis būtų gyvas, vienintelis 
salįone būtų išgirdęs ant rašomojo stalo zirziantį telefoną.

Ilgai zirzė telefonas, kol pagaliau valgomajame kažkas išgirdo 
ir visa krūva nestipriomis kojomis įgriuvo salionan. Gatkovas, 
paėmęs telefono ragelį, bandė svečius tildyti, bet Zvierkovas, užsu
kęs, naujai dovanotą komisarui gramofoną, garsiai šaukė:

— Kviesk čia, drauge komisare, tą nenuoramą. Tegu jis, sukin 
syn, žino, kad ir mums...

PASAKA APIE VELNIĄ
Ak, juk iš žmogaus širdies 
kalba pasaka, todėl ir sužavi'— 

Kazys Boruta
Dar tuo metu, kai mes buvome 

ramūs, nes gyvenome lafsvoja Tė
vynėje, buvo neramių žmonių, ku
rie norėjo prisišaukti vilką iš miš
ko. Jų tarpe buvo ir rašytojas Ka 
zys Boruta (gimęs 1905.I.6.), kuris 
— kiek atsimenu — dainavo:

Laisvo vėjo valia dumsti, 
žalio šilo gausti, 
tai ir man negali niekas 
dumsti gaust uždrausti...

Tai jis paskelbė revoliucinių 
eilėraščių rinkinį „Kryžių Lietuvo
je“, nes dėl nelegalios veiklos tu
rėjo ir kalėjime pasėdėti, ir svetur 
pasibastyti ;tai jis parašė stilingą, 
bet aiškios antireliginės tendencijos 
romaną „Mediniai stebuklai" (bet 
ne „Mediniai kryžiai“, kaip Ve. 
Biržiška „Lietuvių rašytojų kalen
doriuje“ skelbia), ir įrodė esąs ga
bus ir talentingas rašytojas.

Antrosios sovietų okupacijos lai
kais jis likosi Lietuvoje ir, kaip 
vienas jo bičiulis tvirtina, ėmėsi 
galutinai tvarkyti ir rengti spau
dai jau anksčiau įpusėtą romaną 
„Baltaragio malūnas“ (arba Kas 
dėjosi an.uo metu Paudruvės kraš
te). Valstybinė leidykla tą knygą 
išleido, žmonės pradėjo godžiai 
skaityti, bet kompartija greitai vi
sus knygos egzempliorius *konfis- 
kavo, o jos autorių ištrėmė į Sibi
rą...

Nūn tos knygos antrąją laidą iš
leido knygų leidykla „Terra“ JAV. 
Išleido gražiai medžio raižiniais J. 
Kuzminsko iliustruotą, Alb. Biels
kio patraukliu viršeliu papuoštą.

KAS DĖJOSI PAUDRUVĖS
KRAŠTE

„Ant Udruvės ežero stataus 
skardžio stovėjo Baltaragio vėjinis 
malūnas Nuo neatmenamų laikų 
mosavo jis savo dideliais sparnais, 
tarytum būtų norėjęs pasikelti ir 
nuskristi nuo pakriūtės“ (5 psl-).

Malūne gyveno labai greitai my
limos žmonos netekęs Baltrus Bal- 
taragis su vienturte dukra Jurga. 
Nors ir kaip Baltrui besiperšanti 
davatka Uršulė, bet jis, susitaręs 
su Paudruvės pelkių velniu Pin- 
čuku, jos Pinčuko pagalba atsikra
tė ir to paties velnio- pagalba ve
dė gražią Jurgos motiną. Šiai mi. 
rus, Baltrus visa tėvo meile auklėjo 
augino Jurgą, kurią įsimylėjo jo 
apgautas Pinčukas. ilgus metus su
kęs malūno sparnus, ir obuolmu
šių arklių, eiklių ir nepavejamų, 
savininkas Jurgis Girdvainis, „jau
nas ir išdidus jaunikis, kuris 
niekaip negalėjo sau mergos susi-

ITALIJOS AISČIAI
KERES LEKSTE

Šiaurės Italijoj, 20 mylių į pie
tus nuo Padovos . yra apie 10.000 
gyv. miestas Este, seniau vadinęsis 
Ateste. Iki 58 metų jo sienas plovė 
upė Adige, dabar ji gi teka 8 my
lias į pietus nuo miesto.

Pirmiau tįegu Roma taikos sutar
timi 184 m. pr. Kr. okupavo Atestą, 
ji buvo per 800 metų stipriausias 
upės Padus, dabar vadinamos Po, 
centras.

Pirmasis Atestės žydėjimo lai
kotarpis buvęs c. tzoo—950 m. pr. 
Kr., antras — tarp 950—500 m. ir 
paskutinis tarp 500—350 m. pr. Kr. 
Apie tą laikotarpį įsiveržę nauji 
šiaurės atėjūnai, sunaikino Ates- 
tiečių pramonę. 

— Tylėt! — subliovė Gatkovas ir dar stipriau prisispaudė te 
U fono ragelį prie ausies.

__ Kambariuose truputį aprimo ir dabar Lyda girdėjo komisaro 
žodžius •

— Ką jūs čia kalbate?... Meskite juokavę! Koks karas?!
Ir tuo laiku, kai Gatkovas ginčijosi su ragelyje rėkiančiu balsu, 

kažkur toli, Aleksoto pusėje sugriaudė keli duslūs sprogimai. Na
mai susiūbavo, gatvėje triukšmingai pabiro prekylangių stiklai ir 
kambaryje atsidarė spintos durys.

Gatkovas trenkė ragelį, ir, atsisukęs į plavinėjančius svečius, 
tikriau sau negu jiems tarė-

— štai tau ir įkuituvės!...
Sprogimai kartojosi ir jis, tarsi norėdamas juos perrėkti, sušuko 

išsigandusiems svečiams:
— Karas !
Petrūnaitė, išgirdusi šį žodį, atsišliejo prie lango. Jos žan

duose atsirado dvi ryškios, raudonos dėmės, lūpose klaidžiojo ne
beslepiama pasitenkinimo šypsena. Ji žiūri į ūmai pasikeitusius 
svečių veidus ir nuotaiką. Mato, kaip Gatkovas tyliai kalbasi su 
draugu pavaduotoju Zvierkovu, kuris sverdinėja į visas puses ir 
nervingais pirštų judesiais lygina išsinešiojusios palaidinės raukšles.

Nepastebimai tirpsta svečiai ir kai Petriūnaitė taip pat nori 
išeiti, Gatkovas, užstodamas duris, susijaudinęs sako:

— Jus aš prašau valandėlei pasilikti.

TĘSINYS KNYGOJE, KURI KAŠTUOJA 
TIK 6 ŠILINGAI

rasti, nors apvažiavo su piršliu, to 
paties kaimo skerdžiumi Anupru, 
septynias mylias aplinkui su ge
riausiais obuolmušiais žirgais“ 
(34 psl.).

Kai Girdvainis su piršliu Anup
ru, visaip Pinčuko trukdomi,obuol
mušiais žirgais pasiekė Baltaragio 
malūno, sušlapęs ir apdraskytas 
velnias Gaidžgalės karčiamoje bu
vo vos jos sąvininko išdidžioje ba- 
jorpalaikio šešelgos atpažintas. 
Bet karčiamoje Pinčukas susitarė 
su arkliavagiu Raupiu, Girdvainio 
obuolmušius žirgus pavogti, kai 
tik šis su Jurga atvažiuos pas kle
boną užsirašyti.

Kaip jiedu susitarė taip ir padarė. 
Girdvainis, netekęs žirgų, išklydo 
į laukus jų jieškoti, ir buvo nuolat 
Pinčuko žvengimų klaidinamas. 
Jurga grįžo pėsčia pas tėvą, saky
dama, kad jaunikis labiau žirgus 
negu ją mylįs ir, velnio persekioja
ma, paskendo Udruvės ežere.

Žirgai į prūsus bajorpalaikio še
šelgos išsiųsti, buvo iki mirties 
nuvaryti, vagis Raupys — apylin
kės ūkininkų uždaužytas; bajor- 
palaikis Šešelga Pinčuko į liūno 
vidurį įtėkštas; davatka Uršulė — 
fanatikų upėje paskandinta.

Neištvėrė Jurgis Girvainis po 
visos obuolmušių žirgų ir mylimo
sios nelaimių: jis uždegė Gaidžgal- 
vės karčiamą, o pats pasikorė ant 
kalno prie kelio, kuris ėjo į Baltara
gio malūną, ir tą kalną praminė 
Girdvainio piliakalniu.

Nubaustas buvo ir velnias Pinču
kas. Kai jis sėdėjo triumfuodamasr 
ant malūno sparno, perkūnas tren
kė ir prasmegdino kiaurai žemė
je —

„Nujautė žmonės, kad čia kažkas 
negero turėjo atsitikti, Nuėję į vie
tą, rado malūną perkūno nutrenk
tą ir sugriuvusi, o patį malūninką 
Baltaragį ligi kelių į žemę įsmuku
sį ir visą tarsi suanglėjusį, tarsi 
suakmenėjusį. (250 psl.).

K. BORUTOS. SAMPROTAVIMAI
Kiekvienas rašytojas žavisi savo 

knygos idėjomis ir taip susigyvena 
su vaizduojamais asmenimis, kad 
pergyvena juos kaip gyvas, egzis
tuojančias būtybes.

K. Boruta visą širdį sudėjo į sa
vo pasaką (ak, juk iš žmogaus šir
dies kalba pasaka“, pats tvirtino), 
tarsi nujausdamas, kad tai pasku
tinis jo kūrinys, kad tai jo gulbės 
giesmė Lietuvai.

Ir pabaigęs ją sekti, jis nepadė
jo plunksnos, bet ėmėsi jautrių 
reminiscencijų, nes, pasak jo, „ir iš 
tikrųjų, susipina pasaka su tikrove, 
kaip laimė ir nelaimė žmogaus gy
venime, ir kur čia tada atskirsi,kui

Jie laikėsi savo kalbos ir papro
čių iki krikščionijos pradžios. Da
bar jų kalba mokslininkams neži
noma, lygiai kaip ir jų kaimynų- 
venetų šiaurėje ir etruskų pietva
kariuose.

Prof. R.A.S. Macalister rašo 
(Un>V. World History, p. 385) apie 
kilnojimasį žmonių, įvykusį apie 
1200 m. pr. Krįstaus, kai Egipto 
Rameses III apie 1160 m. paėmė hi- 
titų Aisę ir Perikuzzį upės Tigro 
aukštumose. Ten egiptiečiai išsi
laikė apie 50 metų.

Tuo tarpu vyko didelis žmonių 
judėjimas. Dėlko taip buvo, yra 
mįslė, — klausimas neaiškus. Apie 
1200 m. pr. Kristaus etruskai pasi- 

pasaka, o kur tikrasis gyvenimas?“ 
(253 psl.).

Štai, kaip samprotauja, „Baltara
gio malūno“, nugramzdinto į kom
partijos cenzūros liūną, autorius:

„O ir man pačiam kartais atrodo, 
tarytum aš pats, o ne Girdvainis, 
būčiau turėjęs tuos obuolmušius 
žirgus ir važinėjęs kaip su vėjo 
sparnais pas Baltaragio dukrą pirš
lybomis, o paskui praradęs savo 
■eikliuosius žirgus ir klaidžiojęs, jų 
ieškodamas, keliais ir kryžkeliais.

„Arba ir vėl, kitą man atrodo, 
tarsi ne Baltaragis, o aš pats turė
jau malūną ant Udruvės ežero 
kranto ir gražuolę dukterį, kurią 
be galo mylėdamas ir dėl jos siel
vartaudamas, pražilau ir suakme
nėjau jos netekęs“ (251 psl.).

Kas tie žirgai obuolmušiai? Kodėl 
jų netekęs Baltaragis prarado lai. 
mę ir gyvenimą, o visą apylinkę 
tikra audra nusiaubė? Klausykime: 
„Tuos stoninius obuolmušius žir
gus paliko jam mirdamas tėvas ir 
įsakė juos saugoti kaip savo akį, 
nes, tarė, kol eržilai obuoliuoti bus, 
tol jo gyvenimas bus kaip obuolys“ 
(34 psl.). Taigi, žirgai — tėvo pa
likimas, kaip lietuviška tradicija, 
papročiai, kaip gimtosios žemės 
grumstas...

Tačiau K. Boruta dar - aiškiau 
samprotauja?

„Bet kartais ir man tas Pinčukas 
pasivaidena ir atrodo, tarytum tas 
Pinčukas ne kas kitas būtų, tiktai 
aš pats, kuris ne kartą būdavau 
apgautas per savo lengvatikišku. 
mą, sukdavau malūno sparnus už 
vėją, paskui pamatęs, kad aki
plėšiškai esu išnaudojamas, supyk, 
davan, keršydavau ir juokdavausi, 
nugalėjęs savo priešininką“ (252 
psl.).

Tikrai, teisingi rašytojo žodžiai 
po tų samprotavimų: „Kokia tada 
čia pasaka? Juk tai pats gyveni
mas!“

Juk K. Boruta, kaip ne vienas 
Lietuvoje rašąs, jautėsi lengvabū
diškai apgautas, kai buvo privers
tas sukti kompartijos malūno spar
nus. Atsikvošėjo rašytojas, ėmėsi 
keršto su plunksna rankoje, bet žu
vo nelygioje kovoje.

Bereikia laukti galutinio žodžio, 
kurį, kaip toje knygoje, turėtų 
tarti... perkūnas.

Tikrai, pasaka pinasi su tikrove, 
kaip laimė ir nelaimė žmogaus gy
venime, ir sunku atskirti, kur pasa
ka, o kur tikrasis gyvenimas. Ra
šytojas prisipažino jų neskiriąs. 
Teisingai —

„neskiria ir žmonės su skaidria 
širdimi ir šviesiomis akimis“ (253 
psl.). J. Kuzmionis 

rodo vidurinėje Italijoje, venetai, 
atrodo, atvyksta iš Ilurų krašto, 
Mažoj Azijoj hititai pastumiami 
naujų tautų tolokai į rytus.

Prof. Macalister apie etruskus 
rašydamas sako, kad mes nežinome 
jų kalbos, nežinome nė vienos kal
bos, panašios jų kalbai. Todėl ne
galime perskaityti gausius paliktus 
etruskų įrašus.

Kadangi yra ženklų, kad venetai 
labai artimai giminiavosi su etrus
kais, turėdami beveik tą patį alfa
betą, visai yra- galima, kad šių 
žmonių vidury gyVeną Atestai. 
Estai, Aisčiai yra jų giminės. Etrus
kai ilgai valdė pačią Romą. O 
etruskų kalba, kaip pamatysime, 
yra labai artima mūsų kalbai. Tuo 
būdu gali paaiškėti, kodėl mūsų 
bočiai^ prie Baltijos kraštų buvo 
vadinami aisčiais.

KERĖS LĖKŠTĖ
Į šiaurės vakarus nuo Ęomos už 

20 mylių ir apie 5 mylias nuo jūrų 
yra senovės etruskų Kerės (Caere, 
Cere, Cerveteri) miestas, kuris dar 
353 metais po Kr. kariavo su Roma. 
Ten archeologai rado daug svarbios 
medžiagos. Senovės miesto sienos 
turėjusios aštuonerius vartus, sie
nos buvo apie 4m. storio. Jų teatro 
rasta daug įrašų, statulų; jų kapi
nės buvusios kalnely iškaltuose 
kambariuos, kurių vienas turi 60 
pėdų ilgio. Ten rasti: vežimėlis, 
lova, sidabriniai indai su įrašais, 
gražūs auksiniai papuošalai ir t.t., 
dabar yra Vatikano muziejuje. Tie 
radiniai yra priskiriami mokslinin
kų VII š. pr. Kristaus-.

1934 m „L'Illustrazione Vatica. 
na“ nr. 5, p.'201-205 patalpino Pe- 
riklo Perali ilgoką straipsnį „Poesi'e 
e Canti del 1‘antica Etruria“ Ten 
jis duoda Kerės sidabrinės lėkštės 
įrašo fotografiją (p. 205). Nors 
etruskų kalba iki šiol mokslo vy

rams nežinoma, bet joje p. Perali 
suieško poeziją, suskirstydamas įra
šą žodžiais ir pastatydamas kirčius. 
Jis aiškina, kad įrašas yra skirtas 
atminti Ramlisui „miškininkų ku- 
nigui-vaidilai.“ Iš tikrųjų gi, Ram- 
lis pateko į tą įrašą taip, kaip Pon- 
tijus Pilotas į „Tikiu.“

Mūsų raidėmis perašant tekstą, 
būtų šitaip: MINI KETHU MAMI 
MA THUMA RAMLISIAITHIAU- 
RE NAIETHEERAISTEEPANUN. , 
M l NET H U NASTAVHELEQU

Aš skirstau tą įrašą į žodžius se
kančiai.

Mini kethu mami Mathuma. Ram
tis tai thi aure na iethe a raiste epą. 
Nūn minethunas tavKė legu. Rodos 
aiškiau negali būti. Apie 650 metų 
pr. Kr. sūnus, netekęs staiga my. 
limos motinos, ją nori paminėti si
dabro lėkštėj įrašu: .

Minėti ketinu motiną Matūną. 
Ratnlis įėjo ten aure su ietimi ir 
raiste (kirto) ypa. Nūnai paminė
jęs tave lieku. Būtą gera, kad 
mokslininkai daugiau kreiptų dė-

. mesio į lietuvių kalbą nes ji yra 
raktas toms nežinomoms kalboms 
atpažinti. '

D r. K. A. Matulaitis

GRAŽI DIENRAŠČIO 
„NAUJIENOS“ SUKAKTIS 

Rugpiūčio m. 1 d. Amerikos lie
tuvių dienraštis „Naujienos“ mi
nėjo savo 38 metų sukaktį. Ligi 
1914 m. „Naujienos“ buvo savait
raštis ir tik kilus kąrui Europoje, 
norint patiekti skaitytojams sku
besnes ir platesnes žinias laikraš
tis pradėtas leisti dienraščiu.

„Naujienoms“ išeinant dienraš
čiu ir kiti tuolaikiniai lietuvių 
laikraščiai Amerikoje mėgino pa
sirodyti dienraščiais, bet neturė-" 
darni pasisekimo, buvo priversti 
užsidaryti. „Naujienos“ užsilaikė 
ir gali didžiuotis kaip seniausias 
lietuvių dienraštis pasaulyje. Nuo 
pat laikraščio pasirodymo lig šiol 
jį redaguoja Amerikos lietuviams 
gerai žinomas veikėjas Dr. Pijus 
Grigaitis, kuris taingi yra energin
gas Amerikos Lietuvių Tarybos 
Vykdomojo Komiteto sekretorius. 
„Naujienos“ šeštadieniais ir kito
kiais atvejais išeima 16 puslapių, 
metinių švenčių išvakarėse dar 
net du kart didesnis. Laikraštis 
savo skiltyse dažnai rašo ir apie 
Anglijos lietuvių gyvenimą, kurio 
pasigėrėtina kultūrinė ir organi
zacinė veikla vystosi DBLS rė
muose.

ĮSPŪDŽIAI SOPHIE BARČUS 
GEGUŽINĖJE

Liepos mėn. 27 d. Sophie Bar
čus lietuvių radio valandėlės bu
vo surengta maloni gegužinė ža
liuojančioje gamtoje Willou 
Springs miestelyje, keliolika my
lių už Čikagos pilkos kasdieninės 
aplinkumos. Atvykę iš Anglijos 
bradfordiškiai Lekečinskų šeima, 
aš ir broliai Balčiūnai jaukių va
saros saulutės spindulių-lydimi, 
nuvykome ton iškylon, kurioje 
dalyvavo apie septyni tūkstančiai 
mūsų tautiečių: Vieni, B. Pakšto 
lietuviškam orkestrui grojant, 
gražiai sukosi specialioje šokių 
estradoje.Kiti, medžių paunksmę- 
se didelės žolės gaubiami, susida
rę pažįstamų būreliai sąžingai 
troškulį malšino lietuvišku alu
čiu. Programoje dėdė Barčus at
vykusioms į gegužinę mūsų ma
žiesiems per garsiakalbį patiekė 
kelioliką mįslių ir uždavinių. Vai
kučiu, kuris pirmutinis mįslę ar 
uždavinį išsprendė, „dėdę“ davė 
iš maišelio pasisemti saują pini
gų. Vėliau pradėta ir oficialioji 
dalis Amerikos - Lietuviai Ne
priklausomybės pripažinimo • 30 
metų minėjimas. Įspūdingas kal
bas pasakė Lietuvos konsulas Či
kagoje Dr. P. Daužvardis, ALTo 
pirmininkas („Draugo“ redakto
rius) p. Leonardas šimutis ir 
ALTo sekretorius („Naujienų“ 
redaktorius) Dr. Pijus Grigaitis. 
Tribūna puošė JAV, Lietuvos ir 
Don Varnas'legionierių posto vė
liavoj Minėjimas pradėtas Ame
rikos ir Lietuvos himnais. Meni
nę dalį išpildė S. Barčus radio va
landos vakaruškininkai, kurie 
nors ir Amerikoje gimę, bet pa
dainavo akordeonui pritariant ke
lias lietuviškas dainas.

Gegužinėje pirmiausia atradau 
iš Anglijos atvykusį p. Balį 
Brazdžionį prie knygomis apkrau
to stalo. Jis tvirtino, kad tautie
čiais nusiskusti negalima. Žmonės 
noriai perka lietuviškas knygas ir 
žurnalus, tik reikia jiems patiekti 
įvairiuose susibūrimuose.

J. Janulaitis

GERB BRITANIJOS LIETUVIO 
PRENUMERATORIAI

MALONIAI PRAŠOMI PRATĘS
TI PRENUMERATĄ ANTRAM 
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CENTRINIO SKYRIAUS 
SUVAŽIAVIMAS

Centrio Skyriaus narių suvažia
vimas Lietuvių Namuose, 43, Hol
land Park vyks sekančia tvarka:

šeštadienį, rugpiūčio 16 d., 5 v. 
p.p. suvažiavimo posėdis.

Vakare, 8 vai. pasilinksmini
mas.

Sekmadienį, rugpiūčio 17 d. 11 
v. pamaldos Lietuvių bažnyčioj, 3 
vai. ekskursija po Londoną.

VISUOTINAS DBLS 
SUVAŽIAVIMAS

Per paskutinįjį DBLS Centro 
Valdybos posėdį, įvykusį šio mėn. 
11 d., Valdyba nutarė šiais metais 
visuotiną DBLS suvažiavimą šaukti 
spalio 25—26 dienomis.

REMONTUOJAMI LIETUVIŲ 
NAMAI

Liepos pabaigoje pradėta re
montuoti Lietuvių Namai, Londo
ne. Be eilinių remonto darbų bus 
taip pat pagrindinai atremontuo
tos patalpos, skirtos skaityklai.

DAUG EKSKURSANTŲ
Vasaros atostogoms įpusėjus, į 

Londoną iš visos Anglijos suva
žiuoja daug lietuvių, vasaros 
atostogoms praleisti. Daugumas 
atvykusių tautiečių laisvąsias 
dienas praleidžia Lietuvių Na
muose. Atostogaują lanko did
miesčio įžymesnes vietas.

NAUJAS DARBAS „NIDOS" 
SPAUSTUVEI

Lietuvių Namų B-vės spaustu
vėje NIDA pradedama rinkti 300 
puslapių Arkivyskupo Jurgio Ma
tulaičio — Matulevičiaus, MIC 
knyga ..UŽRAŠAI“, šią vertingą 
knygą spausdinimui atidavė Lon
dono Lietuvių parapijos klebonas, 
Dr. Kun Matulaitis, MIC. Šį di
delį darbą NIDOS spaustuvė pa
sižadėjo padaryti dar prieš Nau
juosius Metus.

tragiška lietuvio mirtis
Rugpiūčio mėn. 10 d.. Bicesterio 

Stovykloje, nusižudė Vladas Va- 
lentukevičius, kilęs iš Vilniaus kraš
to. Jis buvo susipratęs lietuvis ir 
DBLS narys. Jau nuo kurio laiko 
buvo pastebimas protinis pakriki
mas. Gimines palikimo reikalu gali 
kreiptis į Bicesterio policiją.

RUGPIŪČIO 24 D. BRADFORDE
Škotijoje šiuo metu atostogauja 

Romos Lietuvių Kolegijos dvasios 
tėvas Kun. Dr. Vyt. Balčiūnas. 
Kiekvienų metų vasaros atostogas 
jis stengiasi praleisti naujoje vie
toje, kad šalia poilsio, susipažintų 

su atskirų tautų charakteriu ir dva
siniu gyvenimu.

Baigdamas atostogas Škotijoje, 
kun. dr. V. Balčiūnas pakeliui į 
Londoną sustos Bradforde kaip vie
tinio bažnytinio komiteto svečias. 
Tą proga jis paprašytas dalyvauti 
specialiose lietuvių pamaldose, rug. 
piūčio 23 ir 24 d.

šeštadienį, 23 d. 5 v. p.p. St. 
Ann's bažnyčioje bus susitelkimo 
valanda su pamokslu ir išpažintimi. 
Sekmadienį 12,30 v. bus kun. dr. V. 
Balčiūno specialios Š. Mišios už Lie
tuvą, Lietuvių pasiaukojimo aktas. 
Švč. Marijos Širdžiai ir pamokslas. 
Lietuvių pasiaukojimas Švč. Mari
jai yra rekomenduotas tremtyje 
esančių Lietuvos Vyskupų.

Tikimasi, kad minėtomis dieno
mis St. Ann's bažnyčioje susirinks 
vietos ir plačių apylinkių lietuviai, 
kurie norės dvasiniai atsinaujinti,, 
išgirsti garbaus svečio įdomių min
čių ir pasimelsti už kenčiančią Tė
vynę Lietuva. J.K.

„BR. LIETUVIO“ LOTERIJA
Centro Valdyba savo posėdyje 

rugpiūčio .11 d. nutarė surengti lo
teriją BT. naudai. Bus išleista 4000 
bil. po i šil. Laimėjimų traukimas 
įvyks rugsėjo 27 d. Premijos: I. Ke
lionė lėktuvu į Paryžių ir savaitė 
atostogų. II. Raškinis laikrodis.
III. Odinis moteriškas rankinukas
IV. Savaitė atostogų Lietuvių Na
muose. V. Arbatos servizas. VI. Am
žina Plunkąpa. VII. Portsigaras. 
VIII. Savaitgalis Lietuvių Namuo
se. Bilietų platinimas baigiasi rug
sėjo 15 d. Platintojai atsiskaito iki 
cgsėjo 23 d.

Centro Valdyba savo posėdyje 
rugpiūčio 11 d. nutarė steigti prie 
CV Šalpos kasą. Kasos sudarymui 
iki spalių mėn, 1 d. pravesti sky
riuose rinkliavą. Ateityje aukų rin
kimą šiam reikalui daryti bent du 
kartus per metus.

Skyriaus narį Vytą Kiškonį ir 
Miss Tereza Coleman, sukūrusius 
šeimos židinį, sveikina ir saulėto 
gyvenimo linki

Corby skyriaus Valdyba 
ir nariai.

Visiems prisidėjusiems prie A. 
A. Antano Einorio paminklo oa- 
šventinimo ir padėjusiems pa
ruošti arbatėlę, o ypatingai N. 
Ivanauskienei ir B. Petkiev'čienei 
tariame lietuvišką ačiū.

Corby Skyr. Valdyba

SKAUTIŠKUOJU KELIU

PADĖKA
P.L. B-nei jos pirmininko P. Var- 

kalos asmenyje, už stiprią finansi
nę paramą mūsų vasaros stovyklai, 

DBLS jos pirmininko M. Bajori- 
no asmenyje už suteikimą mums 
galimybės pabuvoti Lietuvių Na
muose,

Dailininkui K. Dargini už paga
minimą stovyklinės emblemos. L. 
Trilupaičiui už visokiariopą para
mą, A. Žukauskui, už malonią glo
bą Lietuvių Namuose.

DBLS skyrių Valdyboms už pra
vestą rinkliavą ir visiems aukoju
siems tariame širdingą, skautišką 
ačiū.

Ypatinga padėką reiškiame Inž. 
St. Šalkauskui, ant savo pečių iš
nešusiam sunkiausią stovyklos or
ganizacinį darbą ir taip nuoširdžiai 
ir tėviškai globojusiam mus visus.

Šito mūsų jaunieji niekuomet 
nepamirš.

L. S. B. Anglijos Rajono 
Vadeiva ir Vadija

Mūsų mielas bičiulis Derbio Dis- 
trict'o Commissionier G.W. Hu. 
tchinson, mūsų stovyklos proga pri
siuntė laišką, kuriame jis rašo: Aš 
tikiuosi jūs turite gerą orą. Mano 
žmona ir aš galvojame apie vieną 
kartą metuose įvykstančią, žavia 
„Mažutę Lietuvą“. Mes tiek daug 
džiaugsmo patyrėme praeitose sto
vyklose aplankę jas.

Prašau priimkite tai (įdėta 10 
šil.) kartu su mūsų meile Lietuvai 
ir nupirkite vaikams biskvitų ar 
pyragaičių. Pasakykite jiems, kad 
jie netaptų anglais, nes vieną dieną 
mes širdingai atsisveikinę linkėsi
me jiems gražios kelionės l jų gim- 

“tą šalį-
Mūsų skautai sveikina jus visus.

• * •

Sudaryta nauja Anglijos Rajono 
Brolijos Vadija šio sąstato: Vadei- 

’ vos pavaduotojai: sk. vyt. vyr. 
skltn. J. Bružinskas ir vyr. valt. V.' 
Rupinskas. Iždininkas sk. vyt. vyr. 
skltn E. Šova, spaudos skyriaus 
vedėjas sk. vyt. skltn. V. Turūta, 
skautų vyčių skyriaus vedėjas 
psktn. B. Zinkevičius ir „Budėki
me“ redaktorius sk. V. Fidleris.

Dailn. Kazys Dargis nupiešė D. 
Britanijos skautams emblemą. 
NIDOS spaustuvė atspausdino 
blankus ir persiuntė stovyklos va
deivai K. Vaitkevičiui.

— Kokie daiktai, pasiimti į sto
vyklą, buvo tau nereikalingi, 
klausia tėvas iš stovyklos grįžusio 
jauno skauto.

— Dantų šepetukas ir muilas, 
— atsakė stovyklautojas.

LIETUVA ŠKOTIJOJ
Kai po ilgos, bet nuotaikingos 

kelionės, vėl grįžau, vis galvoju, 
kad buvau Lietuvoje. Lietuvoje, 
kol tie vaizdai dar manyje gyvi, 
kokia ji buvo prieš 40 metų. Ir 
noriu keliomis mintimis pasidalin
ti su gerbiamais skaitytojais.

Penktadienio rytą, rugpiūčio l 
dieną, pilnas autobusas, prisėdęs 
jaunų vyrų, pasileido iš Manches- 
terio link Škotijos. Kelionė, nors 
300 km., buvo įdomi ir nuotaikin
ga, palydima dainos. Taip beisgė- 
rėdami aplinkiniais vaizdais, nė
rėme į Glasgovą, sustodami pa
kely tik „pasigirdyti“ arklių. Pa
vakare jau Glasgovas — mūsų 
šios dienos tikslas. Štai, čia, ir 
pajutau tikrą Lietuvą ir lik čia 
po tremties metų pasijutau na
muose.

Mus sutiko būrelis vietinių lie
tuvių su vadovu žilagalviu Vaičiu
liu. Susipažinę, ir pasistiprinę, 
skirstėmės į vaišingas šeimas nak. 
vynei, kur be išimties pasijutom 
lyg namuose pas savo mamas. 
Šeimos išlaikiusios visas lietuviš
kas tradicijas. Jau įžengus', pasi
junti lyg lietuviškoj 'seklyčioj: 
kambario sienas puošia Aušros 
Vartų Marija, Šv. Kazimieras ir 
kiti švent paveikslai.

Motinos, būdamos labai religin
gos, įdiegė ir vaikams gilų reli
gijos jausmą. Taip pat tos žila
galvės motinėlės yra sargyboj ir 
visų lietuviškų tradicijų. Tik dė. 
ka jų dar ir dabar dukros kalba 
lietuviškai, yra geros šeimininkės.

PATARKITE, KAS DARYTI ? ,
Skaitau „Britanijos Lietuvį", pir

kau Namų Akcijas, parėmiau, kai 
reikėjo, spaustuvės fondą, sumo
ku ir nario mokestį, sekmadieniais 
nueinu į bažnyčią, tik, tiesą pasa
kius, į laikraštį tai pirmą kartą ra
šau. Rašau, nes prispyrė reikalas. 
Degantis. Ir kiek nujaučiu, ne ma
ne vieną. Na, manau, kaip bus taip, 
sėsiu ir parašysiu.

Tribūnai. Spausdins ar nespaus
dins — rašysiu- Ne apie socializmą, 
ne apie Vliką ir ne apie valdybų 
su valdyboms ginčus, bet apie..... 
žmoną. Prieš kurį laiką „Britanijos 
Lietuvio“ redaktoriai, matyt žmo
nės su žmonom, kad jau dėjo, tai 
dėjo guzą senbernių adresu. Na.jį 
manau, jei jau jie iš tokios artile
rijos pradeda senbernius apšaudyti, 
tikriausiai po kurio laiko ką nors 
konkretaus paskelbs. Gal, sakau, 
vedybų biurą iš numirusių prikels. 
-Laukiu savaitę ir mėnesi ir ai v vos 
pražydėjo, o „Br. Lietuvis“ nieko. 
Tik guzas tebeiaučiamas mūsų ad
resu paleistas. Parašiau, prisipažin
siu, ir vedybų biurui. Karališkąjį 
penkių puspenių ženklą pridėjau.

Dėka lietuvių motinų dar ir da
bar jų vaikai lieka ištikimi senom 
lietuviškom tradicijom.

Štai,- kad ir visame lietuviška
me gyvenime pasireiškianti ener
gingoji J. Serapinaitė, gimusi čia 
ir nuėjo į mokyklą nemokėdama 
visai angliškai. Jos mama saky
davusi: „Angliškai išmoksi vi
suomet, bet lietuviškai tik iš ma. 
nęs“. x

Nors buvom nuo ilgokos kelio
nės išvargę, dar keletą valandų 
praleidom- besikalbėdami, besida
lydami įspūdžiais, o jų tiek daug. 
Dabartinių tremtinių Škotijoj ne 
tiek daug, o senų emigrantų esan
ti didžiausia kolonija Anglijoj. 
Pirmieji emigrantai buvę labai 
sunkioje materialinėje padėtyje ir 
visur nekenčiami. Bet dėl savo 
darbštumo buvo darbdavių mė
giami ir palaikomi, nors šiaip 
vietiniai gyventojai svetimšalius 
stumdė ir nekentė. Todėl daugu
mas turi jau kitas pavardes, ku
rias daugely vietų davė „bosai“.

Daugumas dabar jau įsikūrė ge
rai. Verčiasi prekyba, turi krau
tuves ir atsiranda daugiau, ku
rie stengiasi pramokyti vaikus.

šeštadienį, lydimi gražaus bū
rio šeimininkų, nuvykom traukiniu 
prie Loch Lomond ežero, pamaty
ti, anot kun. Gutausko, garžiau. 
šių Škotijos vietų. Traukinyje bu
vo rezervuotos vietos ir ant bilie
to buvo išspausdinta „Lithuanian 

Club“, tai specialus tai dienai bi.

Taip pat nieko. Nei atsakymo, nei 
pasiūlymo, nei ženklo. O reikalas 
kaip minėjau, degantis.
Ženytis reikia. O žmoną rasti, — 
tas pats, kaip paparčio žiedą. Ieško
jau per visas atostogas ir po visą 
Angliją. Nėra, tikėkite, nėra, žino
ma, Barbora, jei ji dar neišemigra- 
Yo, ims tuojau ir drebtelės — ap
kiautėlis, dantis šake rakinėji, elg
tis nemoki, todėl ir nesusirandi 
žmonos. Prisipažinsiu, nesu jau 
toks nulaižytas, gaspadorium bu
vau, o dabar anglį lupu, bet ir žmo
nos neieškau iš vitrinos. Papras
čiausios. Be kraičio gali būti, tik 
kad mokėtų lietuviškai. Jei ą+a 
vedybų biuras savo leistruose nebe
turi nė vienos lietuvaitės, jei gerb. 
skaitytojai negalite patarti, ką 
mums, šiuo metu esantiems senber
niams ir busimiesiems, daryti, tai, 
gal, sakau, vedybų biuras įsteigtų 
svetimtautėms lietuvių .kalbos kur
sus, kad nors jas paruošti lietuviš
kai šeimai sulipdyti, nes juk ne lai
kas šunes lakinti, kai reikia eiti 
medžioklėn...

Laukiu patarimo.
Anupras Serbentą 

lietas, užsakytas šeimininkų iš 
anksto.

Čia vietos tikrai gražios, daug 
ežerų. Tiesa, užmiršau paminėti, 
kad buvo kalbama, jog mes 
vykstame Skotijon „žvejoti“.Tad, 
įsėdus į plaūkiojamą laivą, tarp 
salų, salelių, buvo galima mesti 
meškerę ir tikėtis jei ne lydekos, 
tai bent gražios Škotijos lietuvai
tės...

Po nuotaikingos kelionės, par- 
vykus į salę, susipažinom su dar 
daugiau vietinių, kurie atsilankė 
i suruoštą pasilinksminimą. Salė, 
kurią nuomuoja jau 30 metų, ne
didelė, bet jauki, turi įrenktą see. 
ną. Čia ir vyko šokiai, grojant 
lietuviškoms plokštelėms.

Sekmadienį buvo įspūdingiausia 
diena — vykimas į Carfin Grotto.

Iš plačių apylinkių susirinko 
tiek lietuvių, kaip Lietuvoj į at
laidus. Graži vieta, įrengta vieno 
kunigo pastangomis, -tarytum Vil
niaus Kalvarijos. Prie įėjimo ant 
vartų plevėsavo trispalvė vėliava, 
o vidury daug šventųjų statulų. 
Tai savotiškas sodas, kuriame 
vyksta kas met lietuvių proce
sija.

Einu vienas ir girdžiu, kaip su
sitikę du žilagalviai kalbasi. Pa
sikalbėję truputį apie kasdieni
nius vargus nuklysta į Suvalkijos 
laukus, į Kalvariją. Stebiuosi, 
kad net 40 metų laikotarpis neį
stengė išdildyti jaunų dienų, malo
nių prisiminimų iš Tėvynės.

Parvykę iš procesijos buvom 
nustebinti šeimininkų vaišingumu. 
Vaišių metu gražų žodį pasakė 
klebonas kun. Gutauskas, primin
damas, kad Škotijos lietuviai vi
suomet laukia ir širdingai sutinka 
svečius. Čia jų lankosi daug.

Toliau klebonas užsiminė ir 
apie lietuvaites-, kurios esančios 
gerų motinų dukros ir jis manęs, 
turėsiąs garbės sutuokti eilę porų.

Manchesteriškių vardu padėko
jo už nepaprastą vaišingumą ir 
nuoširdumą, DBLS Manchesterio 
skyriaus pirmininkas Vl.Kupstys, 
išreikšdamas viltį pamatyti glas. 
goviečius Manchestery rugsėjo 8 
dienos minėjime su choru ir tau
tiniais šokiais, kuriuos mes čia 
pat turėjom progos pamatyti, ir 
išgirsti chorą, J. Serapinaitės ve
damą.

Pasibaigus oficialiai programai, 
sekė individuali programa ir šo
kiai.

Grįžtant pasirinkom kelią per 
gražiausią Anglijos vietą („Švei
cariją“) — Lake District. Kelias 
vingiavosi palei gražius.ežerus — 
grožėjomės gamtovaizdžiais Cum- 
berlande, Keswick, Windermene. 
Visikeliavę turėjo malonias ato
stogas, atsigaivino nuo fabriko dul
kių, bei Manchesterio kasdieny
bės, kurios visai nepajuto Glas- 
gove, parsivežė gražių prisimini
mų iš vaišingo Glasgovo ir yra 
dėkingi ekskursijos rengėjui VI.
Kupsčiui P. Gllvytis.

J. SAVICKIO 
„ŠVENTOJI LIETUVA“

— gauta (23 šil.), taip pat P. La- 
gerkvisto „Barabas“ (n šil.). Ra
šyti: K. Barauskas, 12 Mayfield 
Rd., Eccles, Manchester.

GEORGE ORWELL Išvertė F. NEVERAVIČIUS

QYVUL1U, ŪKIS
FANTASTINĖ APYSAKA

Tai būtų pirmas kartas, kada jis tūrėtų laisvo laiko pastudi
juoti ir savo galvojimui paginti. Jis sakėsi ketinąs paskirti likusį 
jam gyventi laiką mokslui ir išmokti likusias dvidešimt dvi alfa
beto raides.

Benjaminas ir Dobile tegalėjo būti su Boksininku tik po darbo 
valandų, gi vežimas jo paimti atvažiavo vidudienį. Vienos kiau
lės prižiūrimi gyvuliai tuo metu ravėjo ropes ir nustebo, pamatę 
atšuoliuojant Benjaminą nuo gyvenamojo pusės ir visu balsu bliau- 
nant. Jie pirmą kartą matė Benjaminą susijaudinusį — iš tikrųjų, 
tai buvo pirmas kartas, kada kas matė jį šuoliuojant.

— Greit! Greit! — šaukė jis. — Eikit čia skubiai! Jie gabena 
Boksininką !

Nelaukdami kiaulės įsakymo, gyvuliai nutraukę darbą ir nusku
bėjo prie gyvenamojo. Iš tikrųjų, kieme stovėjo didelis dengtas 
porinis vežimas su užrašais šoninėse lentose; vežiko sėdynėje 
sėdėjo klastingos išvaizdos vyras su veltine, zemabrile skrybėle. 
Boksininko tvartas buvo tuščias.

Gyvuliai apspito vežimą.
— Sudie, Boksininke! — šaukė jie choru. — sudie J
— Kvailiai! Kvailiai! — rėkavo Benjaminas, bėgiodamas 

aplink juos ir savo juos ir savo mažomis kanopomis trypdamas 
žemę. — Kvailiai! Argi nematot, kas užrašyta vežimo šoninėse 
lentose.' 1

Gyvuliai nuščiuvo, radosi tyla. Murel'ė pradėjo skiemenuoti 
užrašę. Tačiau Benjaminas nustūmė ją į šąli ir mirtinoje tyloje 
perskaitė: „Alfredas Simmonds'as, Arklių Skerdikas ir Klijų Vi- 
rintojas, Willingdon'as. Odų ir kaulų pardavėjas. Šunų maisto 
tiekėjas“.

— Negi jus nesuprantat, ką tai reiškia?? Jie atiduoda Boksi
ninką kailialupiams !

Siaubo apimti gyvuliai pakėlė riksmą Tuo tarpu betgi veži
kas sudrožė arkliams botagu, ir vežimas gera riščia išriedėjo iš 
kiemo. Visi gyvuliai leidosi iš paskos, šaukdami visu balsu. Do

bile' bandė išjudinti savo storas kojas šuoliais, tačiau teįstengė 
bėgti pasišokėdama.

— Boksininkeč — šaukė ji, — Boksininke 1 Boksininke! Boksi- 
riinke!

Ir kaip'tik tuo momentu lyg jis būtų išgirdęs orųjį triukšmą, 
vežimo užpakaliniame langelyje pasirodė baltu dryžu Boksinin. 
ko snukis.

— Boksininke! — vis šaukė Dobilė pasibaisėtinu balsu. — 
Boksininke! Lipk iš vežimo! Lipk lauk tuoj iš vežimo! Jie tave 
veža mirti!

Visi gyvuliai stvėrė tą šauksmą: „Lipk laujc, Boksininke, lipk 
lauk!“, tačiau vežimas padidino greitį ir ėmė nuo jų tolti. Ne
buvo aišku, ar Boksininkas suprato, ką jam šaukė Dobilė. Po va
landėlės Boksininko snukis išnyko iš langelio ir pasigirdo smarkus 
kanopų bildesys viduje vežimo. Jis bandė išspirti sau kelią lauk. 
Kitados keli Boksininko spyriai būtų suskaldę vežimą į šiupulius. 
Bet. deja! dabar jis buvo nebetekęs jėgų; po kurio laiko kanopų 
bildesys susilpnėjo ir pagaliau visai nutilo. Sielvarto apimti gy
vuliai kreipėsi į tuodu, vežimą, tempusius, arklius, kad sustotų.

— Draugai, draugai! — šaukė jie, — nevežkit savo brolio į 
mirtį!

Tačiau bukapročiai galvijai, būdami perkvaili suprasti, kas 
vyksta, tik priglaudė ausis ir pagreitino žingsnį. Boksininko snu
kis nebepasirodė langelyje. Kažkuris sugalvojo, kad reikia nusku
bėti į priekį ir užkelti penkiagročius vartus, tačiau tai jau būtų 
buųę pervėlu, nes beregint vežimas pramovė pro vartus ir išnyko 
kelyje. Niekad jau niekas nebepamatė Boksininko.

Po trijų dienu buvo paskelbta, kad, nežiūrint visų pastangų 
ir tokios priežiūros, kokios arklys begali tikėtis, jis nusibaigė Wil- 
lingdon'o ligoninėje. Naujienos gyvuliams pranešti atėjo Skundi
kas. Jis pasisakė buvęs prie Boksininko ligi jo pakutinės valandos.

— Tai buvo labiausiai jaudinantis vaizdas, kokį man buvo bet 
kada tekę matyti1 — pasakojo Skundikas, pakėlęs skelltanagę ir 
šluostydamas ašaras. — Aš išbuvau prie jo guolio ligi paskutinio
jo momento. Jau bemaž, neįstengdamas kalbėti, prieš pat mirtį 
jis prašnibždėjo man j ausį, kad vienintelis dalykas, kurio jis gailisi, 
yra tai, jog jis miršta, nesulaukęs vėjo malūno statybos užbaigimo. 
„Pirmyn, draugai!“ jis prašnibždėjo. „Pirmyn, Sukilimo vardan! 
Tegyvuoja Gyvulių Ūkis! Tegyvuoja Draugas Napoleonas I Na
poleonas visuomet teisus!“ Tai jo patys paskutinieji žodžiai, 
draugai.

Čia Skundiko elgesys staiga pasikeitė Valandėlę jis nutilo ir 
prieš pradėdamas iš naujo jis įtariamai pažvilgčiojo savo mažutė
mis akutėmis į šalis.

Jis tarė sužinojęs, kad Boksininko išgabenimo metu buvo 
pasklidę kvaili ir pikti gandai. Pastebėję, kad vežimas, kuriuo 
buvo išgabentas Boksininkas, buvo pažymėtas užrašu; „Arklių 
Skerdikas“, kai kurie gyvuliai įsivaizdavo, kad Boksininkas ati
duodamas kailialupiams Stačiai neįtikėtina, sakė Skundikas, 
kaip bent vienas gyvulys galėjo būti toks kvailas taip pagalvoti. 
Iš tikrųjų, šaukė jis įtūžęs krutindamas uodegą ir pasišokėdamas 
iš šalies į šalį, iš tikrųjų juk jie pažįsta savo mylimąjį Vadą, 
Draugą Napoleoną, kur kas geriau ? Gi viso to paaiškinimas yra 
labai paprastas. Anksčiau vežimas priklausė kailialupiui, dabar 
jį pirkęs veterinarijos gydytojas ir neperdažęs užrašo. Štai kodėl 
įvyko šis nesusipratimas.

Tai išgirdus, gyvuliams didžiai palengvėjo ant širdies. Ir kai 
Skundikas, kalbėdamas toliau, papasakojo jiems vaizdžiai Boksi
ninko mirties smulkmenas, apie puikiausia jo slaugymą, apie bran
giausius vaistus, kuriuos jam Napoleonas pirko, nepaisydamas kai
nos, jų paskutinieji įtarimai išsisklaidė ir jų liūdesys dėl draugo 
mirties sušvelnėjo-, pagalvojus, jog Boksininkas baigė savo gyve
nimą laimingas.

Artimiausią sekmadienį pats Napoleonas atvyko į rytinį susi
rinkimą ir pasakė Boksininko garbei trumpą kalbą. Deja, pasakė 
jis, negalima buvo jų brangaus draugo palaikų atgabenti palaidoti 
ūkyje, bet jis įsakė iš ūkio sode augančiu laurų lapų nupinti vai
niką ir padėti jį ant Boksininko kapo. Kelių dienų būvyje kiaulės 
ketinančios surengti Boksininko garbei pokylį. Savo prakalbą Na
poleonas baigė, primindamas du mėgstamus Boksininko šūkius: 
„Aš dirbsiu dar sunkiau“ ir „Draugas Napoleonas visuomet teisus“ 
— šūkius, sakė jis, kuriuos kiekvienas gyvulys turėtų priimti, 
kaip savus.

Pokyliui skirtą dieną iš Willingdon'o atvažiavo krautuvininko 
vežimas ir atvežė prie gyvenamojo namo didelę medinę dėžę. Tą 
vakarą įš ten sklido triukšmingas dainavimas, po kurio sekė kaž
kas, skambąs lyg karstas ginčas, ir viskas pasibaigė apie vienuo
liktą valandą baisiu dūžtančių stiklų žvangesiu. Kitą diena ligi 
pietų niekas nepajudėjo gyvenamajame, ir pasklido kalbos, esą 
kiaulės kažkur prasimanė pinigų dar vienai dėžei degtinės 
pirktis. (b.d.)
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LIETUVIU BENDRUOMENE 
VOKIETIJOJE

KOVA SU GENOCIDU nežiūrint senyvo amžiaus naštos
Lietuvių Tautines Martirologi

jos Skyrius kreipiasi j viso pasau
lio lietuvius su atsišaukimu remti 
kovos su genocidu reikalą įsigy- 

' jant išleistus „Stop Genocide“ 
ženklelius. Atsišaukime tarp kitko 
rašoma:

„Lietuvių tauta šiandien yra 
{žengusi į antrąjį savo sunkios 
okupacijos dešimtmetį. Už laisvą 
žodį ir net mintį lietuvis yra kali
namas, tremiamas ir žudomas. 
Šimtai tūkstančių geriausių mū
sų tautos dukterų ir sūnų gyvena 
vargo gyvenimą ir baigia savo 

\ merdėjimo dienas tolimojo Ka- 
zakstano priverčiamojo darbo sto
vyklose. Bet lietuvis po savo var
go našta ir despoto letena nepa
lūžo. Krašte dešimtys tūkstančių 
partizanų, su ginklu rankoje, gi
na lietuvių garbę ir teises, o Si
biro kankiniai nepermaldoujamai 
tiki į artėjančią, išsilaisvinimo va
landą. Kritusiųjų vardas — tai 
testamentas mums gyviesiems ir 
visoms ateities kartoms.

Vakarų laisvajame pasaulyje 
išsiskirstą lietuviai sudaro, saky
tume, lyg ir antrąjį mūsų kovos 
frontą — VAKARŲ FRONTĄ. 
Mes kiek skirtingomis priemonė
mis jungiamės prie likusiųjų 
krašte ir prie ištremtųjų. Mūsų 
balsas, šaukiąs kovojančiųjų ir 
mirštančiųjų vardu, privalo paža
dinti - laisvojo pasaulio sąžinę ir 
atverti jam akis.

TUO TIKSLU: Lietuvių Tauti
nės Martorologijos skyrius, Ame. 
rikos Lietuvių Tarybai pritariant, 
išleidžia kovai su genocidu ženkle
lius, kurie yra platinami viso pa
saulio lietuvių tarpe. Ženklelis 
spausdintas Vokietijoje, PLB Vo
kietijos Krašto Valdybos priežiū
roje“

Greitu laiku ženkleliai bus 
pradėti platinti visose lietuvių 
bendruomenėse.Nęabejojama, kad 
lietuviai nesvyruodami prisidės 
prie šiais ženkleliais tiesiogiai ve
damos kovos su genocidu.

SAKYTOJUI ANUS1UI 
PETERAIČIUI 85 METAI

Anusis Peteraitis gimė 1857 m. 
rugpiūčio 6 d. Anužiuose, Pagė
gių apskr. Būdamas 8 brolių vy
riausias, jaunystėje turėjo eiti už
darbiauti svetimame krašte, Vo
kietijoje. Ir karišką tarnybą at- 
liko Vokietijoje. Cellęje. Grįžęs į 
tėvynę ir įsigyjęs Jegždžiuose ūkį, 
Anusis Peteraitis dalyvavo lietu
vių kovose už savo kalbą mo
kyklose ir bažnyčiose; Vaižinėda- 
mas po kraštą pastebėjo žmonėse 
pasiilgimą Dievo žodžio motinos 
kalba.

Jis meldėsi mielai lankomuose 
susirinkimuose lietuvių kalba ir 
paskaitydavo Šventąjį Raštą vi
siems suprantamai, lietuviškai. 
Karo metu Peteraitis iš pasienio 
rusų išgabentas į Rusijos gilumą. 
1918 m. grįžus jam į tėvynę, Til
žės sakytojo Šepofao buvo paskir
tas sakytoju. Skelbdamas Dievo 
žodį lietuviškai, jis aplankė visą 
Mažąją Lietuvą, su Klaipėdos 
kraštu, Tilže, Ragaine ir kitomis 
vietovėmis.

Atsidūręs karo metu tremtyje, 
Anusis Peteraitis iki šios dienos,

LAIŠKAS IS KANADOS
Kanada yra tas kraštas, į kurį 

paskutiniais dviem metais, ieško
dami geresnių ekonominių ir mo
ralinių gyvenimo sąlygų, atvyko 
gana didelis lietuvių skaičius gy
venusių D. Britanijoje. Nemaža 
lietuvių tuo laiku yra atvažiavu
sių iš Belgijos ir kitų Europos 
kraštų, kuriuose dęl sunkių eko
nominių sąlygų ir kitokių per
spektyvų, negalėjo tinkamiau įsi
kurti.

Kanados lietuviai, ypač naujieji 
ateiviai, daugiausia yra susispie
tę didžiuosiuose pramonės mies
tuose: Toronto, Montrealy, Ha
miltone. Tačiau mažesnes lietuvių 
kolonijas, o taip pat paskirai gy
venančių tautiečių galima užtikti 
daugelyje Kanados vietų. Nemaža 
lietuvių, ypač senųjų ateivių, ver
čiasi žemės ūkiu. Jų tarpe yra ga
na gerai .įsikūrusių ir pralobusių.

Miestuose gyveną lietuviai dau
gumoje pragyvenimo šaltinį susi
randa pramonėje, kuri šiame 
krašte smarkiai plečiasi ir ekono
miniame krašto gyvenime kas 
kart užima reikšmingesnes pozi
cijas. Yra lietuvių, kurie gana 
sėkmingai verčiasi biznyje ir ama
tuose. Tos kategorijos žmonės ge
riau ir lengviau gyvena už fizinio 
darbo darbininkus. Tačiau ir pra
monėje dirbą lietuviai, ypač kurie 

ir ligų, yra vienas aktyviausių lie
tuvių veikėjų. Jis vadovauja Ma
žosios Lietuvos skyriui ir PLB lie
tuvių bendruomenei Kielyje, su 
dideliu nuoširdumu rūpinasi sa
vo tautiečių gerove, teisingai išda
lindamas gaunamą šalpą, kuri 
yra gausiau duodama, nes ir 
aukotojai pasitiki jo garbingumu. 
Jis dar šiandien rūpinasi pasiekti 
savo tautiečius Vakarų Vokieti
joje ir skelbti jiems Dievo žodį 
sava kalba.

LIETUVOS VALSTYBĖ TIES 
DIEPHOLZU

„Osnabruecker Tageblatt“ ap
rašo fedcralinėje Vokietijoje 
egzistuojantį „vieną hektarą Lie
tuvos“.

Straipsnyje nupasakojamas tri. 
jų šimtų Diepholzo kareivinėse 
susispietusių lietuvių likimas, ku
rie 1944 m. turėjo palikti savo 
tėvynę, bet į Ameriką nebuvo 
įsileisti, nes kuris nors šeimos na
rys turėjęs plaučiuose ar kau
luose dėmę ir netikęs emigracijai 
į USA.

Kalbėdamas apie gimnaziją, 
autorius tarp kitko paduoda lie
tuviškuosius mokytojo žodžius: 
„atskleiskite vadovėlius, pradė
sime pamoką", kuriais kiekvieną 
rytą pradedamos pamokos šioje 
daugybės kalbų gimnazijoje, nes 
mokoma lietuvių, vokiečių, anglų, 
prancūzų ir lotynų kalbų.

Mokiniai turi dirbti daržuose, 
vežti mėšlą ir šerti kiaules, nes 
visi turi rūpintis kasdienine duo
na. Prie kiaulių šėrimo dirba ir 
viena vokietaitė, kuri, grįžusi da
bar iš Lietuvos ir nemokėdama 
vokiškai, nepritapo prie vokiečių 
mokyklos ir Hannoveryje gyve
nančių tėvų buvo atsiųsta moky
tis į lietuvių gimnaziją.

■
„LAISVĖS ARMIJA“

„Christ und Welt", Stuttgarte. 
diskutuoja lenkų egzilinės armi
jos vado, generolo Anders, me
morandumą NATO vyriausiam 
vadui, pagal kurį turėtų būti su
daryta „laisvės armija“. Memo
randumą jis paruošė talkininkau
jant bulgarų, rumunui, čekų, 
vengrų, estu, latvių ir lietuvių ge
nerolams. JAV kongreso narys 
Armstrong šitą planą iškėlė ir gy
nė JAV kongrese.

Lenkų egzilinė spauda dabar 
pateikė preciziškai suformuluo
tus reiakalvimus užsienio politi
kos srityje, statydama sąlygą, 
kad „JAV galutinai garantuotų 
Lenkijos ateitį.“ Šitą reikalavimą 
reikia suprasti taip, kad tuo dės
niu pripažįstama Lenkijos vakarų 
siena, vadinasi, Oderio-Neisės sie
na.

Laikraštis samprotauja, kad vo
kiečiams įgaunant vis daugiau 
politinio svorio, 'egzilinių lenkų 
sluogsniams teko šitą tezę kuriam 
laikui nutylėti, bet naujojo „lais
vosios armijos“ plano proga len
kai ją, apvilkę kitu rūbu, vėl ke
lia, o vokiečiai budriai seka šito
kius lenkų planus.

Alf. Makarskas

Kariadon atvyko prieš 4-5 metus, 
ekonominiai gražiai prasikurę. 
Daugelis jų turi nuosavus namus, 
gražiais baldais apstatytus kam
barius, automobilius, šaldytuvus 
ir kitus civilizuoto gyvenimo pa
togumus. Atvykusiam iš Anglijos 
tiesiog nuostabu, kai pamatai 
sekmadienyje prie bažnyčios sto
vinčius lietuvių (paprastų fabri
ko darbininkų) puikiausius pas
kutinės laidos automobilius, kad 
ir pirktus ne už grynus pinigus, 
o išsimokėtinai.

Tačiau paskutiniu laiku Kana- 
don atvykusioms lietuviams kū
rimosi sąlygos nėra lengvos. Praė
jusių metų žiemą pasireiškęs ne
darbas daug naujųjų ateivių pas
tatę į sunkią padėtį. Kai kuriems 
jų teko net po keletą mėnesių iš
būti be darbo. Nesant krašte so
cialinio (kaip tai yra D. Britani
joje) aprūpinimo bedarbės atve
ju, daugumai naujųjų ateivių 
teko išgyventi iki apatijos 
sunkią medžiaginę ir dvasinę de
presiją. Ypatingai nedarbas skau
džiai palietė asmenis, turinčius 
šeimas. Pavasarį darbams kas 
kart daugiau atsirandant, jauni 
pajėgūs žmonės, kad ir ne už 
aukštą atlyginimą, darbu apsirū
pino ir lengviau atsikvėpė. Ta
čiau vyresnio amžiaus ir silpnos
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sveikatos asmeniui, esant krašte 
ir šiuo metu nemažam bedarbių 
skaičiui, darbo gavimo problema 
liko gana aštri. Negalėdami dar
bo susirasti miestuose, nemaža lie
tuvių ir kitų tautybių emigrantų 
vyksta sezoniniams darbams į 
ūkius ar miškus.

Nedarbo problemai aštrėjant, 
Kanados vyriausybė nutarė imi
graciją suvaržyti, paskelbdama 
naujus imigracinius potvarkius. 
Dabar į šį kraštą gali įvažiuti apsi
gyventi tik artimi čia legaliai gy
venančių asmenų giminės. Tačiau 
šie suvaržymai netaikomi Prancū
zijos, Anglijos, Airijos, Australi
jos ir kitų anglosaksų kraštų pi
liečiams.

Kanadoje pragyvenimas, paly
ginus su Anglija, žymiai aukštes
nis. Kraštas visko pertekęs ir per
kamiems dalykams suvaržymų 
nėra. Maisto, manufaktūros ir 
avalynės krautuvės lūžta nuo pre
kių, kurios, palyginus su uždar
biais. nėra labai brangios. Angliš
koje Kanados dalyje vyrauja an
gliški papročiai ir dalinai tradici
jos, tačiau miestų gyventojai, 
ypatingai jaunimas, mielai pa
mėgdžioja amerikietišką gyveni
mo būdą bei papročius. Ypač tai 
ryškiai pastebima apsirengime ir 
laikysenoje.

Lietuvių Kanadoje priskaitoma 
apie 30 000. Jie čia turi sukūrę 
nemaža kultūrinių bei visuomeni
nių organizacijų, kurios varo gi
lią vagą kultūros ir lietuvybės iš
laikymo bare.

K. Kojelis.

TRYS RAIDĖS BUOŽĖJE
Nežiūrint visų Prancūzijos sau

gumo policijos daromų pastangų; 
surasti britų prof. Drummondo ir 
jo šeimos žudikų, iki šiolei poli
cijai nepavyko užtikti visiškai tik
rų pėdsakų. Prancūzų policijos 
komisaras pareiškė spaudai, kad, 
jo numonę, žmogžudys gyvenąs 
toje apylinkėje, kurio jis pada
ręs šį baisų nusikaltimą.

Rastoje buožėje, kuria sužvėrė- 
jęs žmogus užmušė prof. Drum
mondo dukrelę, yra išplautos 
M.R.C. raidės. Prancūzijos polici
ja kreipėsi į Vašingtoną, prašy
dama informacijų apie tą kariuo
menės dalinį, kuris karo metu 
yra buvęs Forchlųuier'o kaime, 
kurio apylinkėje buvo išžudyti 
Drummondai

HIMMLERIO PINIGU 
FABRIKAS

Neseniai esame rašę, kaip prieš 
paskutinį karą buvo „rojaus“ val
dovų gaminami netikri doleriai. 
Karo metu netikruosius svetimų 
valstybių pinigus gamino taip pat 
ir Hitleris. Kremliaus valdovai 
dirbo netikruosius dolerius todėl, 
kad jiems trūko jų, nes nevisur 
savo červoncais jie anuomet galė
jo operuoti, tuo tarpu Hitleris sve
timą valiutą dirbo visiškai kitus 
tikslus turėdamas. Hirrimleris, ku
riam šis darbas buvo pavestas, tu
rėjo uždavinį pagaminti milžiniš
ką kiekį netikrų svarų ir juos 
paskleisti Europoje ir D. Britani
joje ir tuo būdu sužlugdyti britų 
ūkį. Sunku šiandien pasakyti, ką 
būtų britų ūkiui padarę šie 
himmleriškie svarai, jei hitleri
ninkams būtų pavykę įgyvendin
ti užsibriežtą planą. Techniškai 
netikrieji svarai buvo gaminami 
nepaprastai tobulai, su vokišku 
skrupulumu. Britų laimė, kad 
Himmleris gerokai pavėlavo ir ne
bespėjo šį pragaištingą darbą 
baigti. Pradžioje, 1942 m., buvo 
renkami specialistai, daugiausia 
iš koncentracinių stovyklų. Tose 
stovyklose ir buvo įrengtos neti
krųjų svarų spaustuvės. Oranien- 
burge, prie Berlyno, vierfoje kon
centracijos stovykloje, visiškai 
izoliutoje nuo, pasaulio, 1943 m. 
buvo pagamintas didesnis kiekis 
angliškų svarų. Tačiau tuo laiku 
kai tik prasidėjo didieji anglų ir 
amerikiečių oro puolimai ir 
Himmleris, bijodamas, kad bom
bos lengvai galinčios sunaikinti 
brangius spaustuvių įrengimus, 
įsakė svarų „fabriką“ perkelti į 
Alpių kalnus. Šitų įmonių perkel- 
dinimas pareikalavo daug laiko, o 
reicho likimas diena iš dienos ar
tėjo prie galo.

Padirbtieji svarai buvo skirsto
mi į tris rūšsis. Techniškai ge
riausiai pagamintus svarus hitle
rininkai siuntė į neutralias valsty
bes ir ten už tuos pinigus pirkosi 
reikiamų prekių. Šitos rūšies sva
rais buvo taip pat apmokami ir 
vokiečių šnipai, veikią užsieniuo
se. Jei skaitytojas pamena, savo 
laiku esame rašę apie garsųjį vo

NERAMU ALEKSANDRIJOJE
Nors gen. Naguib Egipto vy

riausybę verčia daryti toli einan
čių reformų ir tuo būdu jis vis 
daugiau įgauna populiarumo, vis 
dėlto, darbininkai sukėlė Aleksand
rijoj riaušes, kurių metu buvo
užmušti penki darbininkai ir po
licininkas. 60.000 medvilnės pra
monės darbininkų Aleksandrijos 
apylinkėse sudegino mašinas ir 
didelius kiekius medvilnės. Kaire 
kalbama, kad sukeltas darbininkų 
riaušes buvo inspiravęs turtinga
sis luomas ir vafdistai, kad tuo bū
du apsunkinus dabartinei Egipto 
vyriausybei padėtį.

Paryžiaus „Figaro“ korespon
dentė rašo, kad šiuo metu Egipto 
kariuomenėje yra per 500 buv. gen. 
RommelSo armijos vokiečių aukš
tųjų karininkų, kurie ir paruošė 
neseniai įvykusi Egipte pervers
mą. Korespondentės nuomone, vi
sas perversmo planas buvo įvyk
dytas taip vykusiai ir taip suma.

“PUOLIMAS IS RYTU"
Už mėnesio, rugsėjo 13 d., Bal

tijos jūroje prasidės didieji JAV, 
D. Britanijos, Prancūzijos, Kana
dos, Olandijos, Portugalijos, Nor
vegijos ir Danijos kariuomenės 
pratimai, kurie užtruks 12 dienų. 
Pratimų uždavinys — ginti Nor
vegiją ir Daniją, kuri puolama 
priešo iš rytų, iš už geležinės už
dangos. Pratimai pavadinti „Puoli
mas iš Rytų“. Baltijos jūroje prati
mai vyks tose vietose, kur neseniai 
sovietai numušo švedų lėktuvus 
ir prieš du metus amerikiečių 
lėktuvą. Pratimuose dalyvaus 150 
karo laivų, daugybė lėktuvų ir 
sausurpos kariuomenę. Britų mil
žinas — lėktuvnešis Eagle ir vie
nas amerikiečiu lėktuvnešis daly
vauja taip pat Baltijos jūros pra
timuose. Tai bus pirmieji tokio 
dydžio Atlanto pakto valstybių 
karo pratimai. Parengiamiesiems 
darbams vadovauja britų admiro
las Patrick Brind, pratimams va
dovaus admirolas Lynde McCor
mick. .

Suparntama, kad šitokie prati
mai labai nepatinka sovietams, 
kurie Baltijos jūrą norėtų laikyti 
savo „ežeru". Todėl Maskva, su

kiečių šnipą Cicero-, kuriam Tur
kijoje buvo sumokėtas trijų šim
tų tūkstančių svarų honoraras. 
Tie svarai kaip tik ir buvo himm- 
leriškoje spaustuvėje- pagaminti. 
Antrąja rūšimi pagamintų svarų 
vokiečiai spekuliuodavo okupuo. 
tuose kraštuose, o paskutinioji, 
techniškai blogiausiai atlikta, bu
vo numatyta iš lėktuvų mėtyti D. 
Britanijos' teritorijoje. Himmle
ris tikėjosi, kad, nuleidęs milijo
nus netikrų svarų britams, sukel
siąs paniką britu bankuose ir vi
same krašto ūkyje.

Himmleris, turėdamas labai ma
žai laiko, vis dėlto suspėjo paga
minti 150 milijonų netikrų svarų. 
Pačioje pradžioje britų finansi
ninkai negalėjo susigaudyti. 
Banknotai buvo taip vykusiai pa
dirbti, kad pirmąsis transportas, 
atvykęs iš neutralus krašto, Bank 
of England buvo be jokių įtarimų 
priimtas. Maža to, visai pripuola
mai tie patys svarai grižo Euro
pon ir vokiečiai juos pirko kaip 
tikruosius, neatpažindami, kad 
lai jų pačių gamyba. Tik kai iš 
Šveicarijos atėjo antroji stambi 
svarų siunta, vienam anglų ban
ko kasininkui krito į akis bankno
tų numeracija. Padėtis pasidarė 
visiškai kebli, kai iš viso pasaulio 
pradėjo į Londoną plaukti 
himmleriški ' milijonai netikrų 
svarų. Suprantama, kad anglai 
puikiai žinojo, kur ir kas tuos 
svarus gamina, tačiau buvo ne
paprastai rizikinga paskelbti vie
šumai apie šitokius vokiečių dar 
bus, kadangi tuo pačiu svaras 
būtų netekęs pasitikėjimo visame 
pasaulyje. Kadangi hitlerininkai 
gamino banknotus,, pradedant 
penkiais svarais ir stambesnius, 
britams nebebuvo kitos išeities., 
kaip visus stambesnius, kaip pen
kių svarų banknotus pakeisti 
viensvariais. Penkių svarų bank
notai buvo perspausdinti. Savo 
šitokį sprendimą britai paskelbė, 
girdi, tai daroma, norint pasiekti 
geresnių rezultatų, kovojant su 
juodąja rinka.

Manoma, kad ir šiuo metu Eu
ropoje, ypač Vokietijoje, dar daug

niai, kad tai galėję padaryti tik 
vokiečių patyrę kariškiai.

„Fgaro“ korespondentė pažymi, 
kad vokiečių karininkų grupės va
das, gen. Fahmbacheris šiuo metu 
atostogauja Vokietijoje, tačiau
Egipte jį pavaduoja taip pat paty
ręs vokiečių gen. Muenzelis. Vie
nam egiptiečių jūrininkų daliniui, 
kuris randasi Aleksandrijoj, vado
vaująs vokiečių kapitonas baronas 
von Bechtolstheim. Egipto kariuo
menės instruktoriai esą taip pat 
vokiečių karinnkai. Straipsnio pa
baigoje korespondentė pastebi, kad 
vokiečiai jau tris metus dirba Vi
dur. Rytuose ir tuo būdu jie nori 
užvaldyti rinką tuose kraštuose ir 
atstatyti vokiečių galybę.

Iš Kairo pranešama, kad Ali 
Maheros vyriausybė žymiai padidi
no visiems Egipto karininkams ir 
eiliniams algas. Lygiagrečiai vy
riausybė padidino pelno mokesčius 
ir įvedė dešimties procentų mokestį 
10 sumų, pravedamų į užsienius.

žinojusi apie šiuos vakariečių 
pratimus, ėmė būgnyti per radią 
ir spaudą, apie vakariečiu „agre. 
šorių provokacijas“, grasindama 
„rimtomis komplikacijomis“.

Tokio. Japonų vyriausybė atsi
sakė spaudos atstovams atsakyti 
į klausimą, ar tikrai Japonija pra
dėjusi karo laivų statybą. Viena 
spaudos agentūra pranešusi, kad 
japonai pradėjo Mitsubishi laivų 
dirbtuvėse trijų karo laivų staty
bą. Dirbtuvių direkciia iki šiolei 
nepaneigusi šio pranešimo.

Meksika. Vietos policija suėmė 
du vyrus, Ifurie priklausė organi
zacijai „Išnuomojami vyrai“, ši 
„organizacija“ vertėsi bizniu, pa
rūpindama vyrus svetimtautėms 
moterims, kurios,, ištekėdamos už 
čiabūbio, gaudavo teises gyventi 
Š. Amerikoje. Suimtieji vyrai bu
vo „vedę“ 50 kartų ir nė karto 
neišsiskyrė.

Bruselis. Po 6 valandų užtruku
sio pasitarimo, belgų vyriausybė 
nutarė būtinąją karo tarnybą su
trupinti iki 21 mėnesio.

yra himmleriškų svarų ir kitų 
valstybių netikrų pinigų.

Amerikiečiams užėmus Alpes ir 
tą ivetą, kur buvo spausdinami 
netikrieji pinigai, spaustuvės ve
dėjas, vokiečių majoras Kruege- 
ris, pabėgo į užsienį su milijonais 
tikrų dolerių ir svarų, kuriuos 
jam supirko jo agenta už jo 
spaustuvėje pagamintus bever
čius pinigus. Visos pastangos jį 
pačiupti liko be pasekmių. Dingo, 
nors yra iki šiolei daugelio valsty
bių policijos ieškomas. Prieš pa
bėgdamas Kruegeris įsakė sus
progdinti spaustuvės įrengimus, o 
milijonus prispausdintų dolerių ir 
svarų paskandinti. Dalis netikru 
pinigų pateko į amerikiečių ir an
glų rankas. Buvo atsitikimų, kad 
dėžės, kuriose buvo skandinami 
netikrieji pinigai, sudužo, ir mi
lijonai svetimos valiutos plaukio
jo upėjo, kuriuos žvejojo gyven
tojai ir vokiečių kariai.

Kaip tie pinigai buvo spausdi
nami ir kaip juos hitlerin'kai pla
tino, vakariečiu spaudai papasa
kojo buvę koncentracijos stovyk
los kaliniai, dirbę himmleriškame 
dolerių ir svarų „fabrike“.

PERSAI SUDAUŽĖ LENINO IR 
STALINO STOVYLAS

Šį trečiadienį į rusų ambasado; 
patalpas, Teherane, įsiveržė 20 
persų, apsiginklavę lazdomis, su
daužė skaitykloje esančius Stalino 
ir Lenino biustus, sudraskė raudo 
nas vėliavas, komunistines kny- 
gas ir laikraščius. Iškūlė langus 
ir išvertę duris ambasados skai
tyklose, persai nuskubėjo prie 
Vengrijos atstovybės, kur taip pat 
pagrindinai sunaikino „raudonuo
sius kampelius" ir juose esančią 
komunistinę spaudą.

PAMALDOS
BRADFORD — rugpiūčio 17 d.,

12.30 vai.
ROCHDALE — rugpiūčio 24 d„

10.30 vai.
KETTERING — rugpiūčio 31 d., 

12,00 vai.
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Prof. V. Biržiška, Pr. Čepėnas, 

A. Bendorius ir St. Santvaros suda
rys J. Kapočiaus leidžiamosios Lie
tuviškosios Enciklopedijos redakci
ja.

J. Varakojui, buv. krašto apsau. 
gos ir susisiekimo ministeriui, da
bar gyvenančiam JAV, sukako 60 
m. amžiaus.

J. Gučius, buvęs radiofono teatri
nio skyriaus vadovas, dabar gyve
nąs Australijoje, suorganizavo lie
tuvių teatrą.

Dail. Liudas Vilimas, Rocheste- 
ry, dirba didžiuliame universalinia
me magazine vyriausiu dailininku 
ir vadovauja dekoravimo darbams.

E. Grigaliūnas, Amerikos karo 
lėktuvo pilotas, išsigelbėjo iš kren
tančio bombonešio, iššokdamas su 
parašiūtu.

Balys Pakštas, žinomas kaunie
čiams muzikantas, Amerikoje ruo
šia savo vadovaujamo orkestro su
kaktuves.

Dail. A. Valeška nupiešė Min
daugo krikšto paveikslą, kurį įsi
gijo šv. Kryžiaus bažnyčia, Chita- 
goje.

Albinas Valentinas, gyv. Amen, 
koje, paruošė feljetonų rinkinį.

S. Skurdelis, Kanadoje, apdova
notas specialiu šoferiams medaliu 
ir 50 dolerių premija už tai, kad 
per 2 metus neturėjęs jokios nelai
mės.

Dail. Z. Kolba ruošia vitražus 
-Pranciškonų Vienuolyno koplyčiai, 
Kennebunke, Maine.

„Australijos Lietuvis“ padidina 
puslapių skaičių. Redakcija paste
bi, kad tas padidinimas galįs būti 
laikinas, jei skaitytojai neateisią 
redakcijai ir leidėjams į talką.

Kazys Gandrimas, Lietuvos 
Valstybinio Dramos Teatro akto- 
bis, neseniai grįžo iš ligoninės, kur 
jam vienu metu buvo padaryta 
net trys operaejos. Kurį laiką jis 
negalės dirbti fizinio darbo. Jo 
rius, Kauno Radofono bendradar- 
materialinė padėtis yra sunkoka. 
Gandrimas gyvena Philadelphijo- 
je.

LIUTERONŲ JAUNIMO 
KONFERENCIJOS

Grįždami iš Hanoverio konfe
rencijos keli Amerikos, Kanados, 
Afrikos ir Australijos liuteronų 
kunigai užsuks j Angliją. Sve
čiams pagerbti D. Britanijos liu
teronų jaunimas numato suruošti 
konferencijas šiose vietose: Brad- 
forde — rugp. 16 d. latvių para
pijos namuose. Nottinghame 
rugp., 17 d. St. Peters bažnyčioje 
ir Londone rugp. 23-24 d.d. šve
dų bažnyčioje, Harcourt St., W.l.

SKELBIMAI

Išnomuojami kambariai 460 Great 
Horton Rd., Bradford.

Berniukas, 29 m. amžiaus, gyve
nantis Kanadoje, ieško rimtos gy
venimo draugės, vedybų tikslu. 
Amžius pageidaujamas nuo 21 iki 
26 m. Su pirmu laišku prašau siųsti 
ir nuotraukas. L. Uosis, C/O Burns 
and Dutton, Box 255, Edmonton, 
AJta, Canada.

KELIONIŲ BIURAS
HICKIE, BORMAN, GRANT 

& Co.,
24, Charles II St., London, 

S.W.i
parūpina bilietus kelionei į 
visus pasaulio kraštus laivais, 
lėktuvais, traukiniais ir su
tvarko kelionės formalumus. 
Patarnavimas skubus, patiki
mas, be jokio specialaus atly

ginimo.
Rašyti angliškai (rašant lietu
viškai laiškus adresuoti į DBLS 

Centrą).

Dėmesio I Linksmai atostogas 
praleisti atvažiuokite i Blackpool}, 
pas senus Ir naujus pažįstamus. 
Visi nuoširdžiai laukiami. Kreipę 
tis: Mrs. D. Morgan, 62, Holm- 
field Road, Blackpool, N.S.
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